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__ 

1_- Número de £22222 sob sua difécao gara1* - ..é§§:.. 

‘5 - O numero 20221 de turmas de 2a sério 6 .‘fi ., sendo . :“. no 

12222, 
qnssazowáaxo A 8239 RJEIZCHIDO PELO DIRETOR 

Cidade ªªªgªígªg -Es£ado 'ªgâhgmMÁf

y 

Nome da Escola 
' '. ”“ 'ff' a, ªgªin 

nãº“! avia—Jª ª' gooóa-MMLO 

Nome do Dire tor _éwmq I’m: ª I“, : g “Jig/zw M1,

' 

Enderoço da Escola 

Hão eaégg 
,ver.nes£a 

Observação: Nas questoes de multipla escolha, assinaía com um : a 
coluna 

resposta adequada; se necessário, assinale mais de 

uni resposta. Nao deixe iténs em branco. ' 

2 & Numero totaí de alunos 222222 £urmas . .;fl5.:§.. 

3 - Numero de 22122 de aula ut11i2adas par esses alunos — .ÚQ..... 

4 - O numero £o£a1 de turmas de, 1° série* 2 .1; ., sendo . Í . no 

19 turno; .É; . no 29 turno e . . . no 39 £urno.
' 

19 turno; .ªÉ 
1 

no 29 £uzno o 1 
. . no 39 turno. 

6 . Núncio total ao 62122 de aula do prédio - 3331.... 

7:- A£6 que sério há na 2320132 - _.ÉÍÍÍ... 

8 & A£ê que série ée£â sob sua 21:29327 - .QÍÍ...L 

9 +_Pesaoal com que conta o diretor. Indiquo para o pessoal de qua 

- &ispoe, o 
número de servidora-á, em cada caso. 

Tire de pessoal vW '
- 

ª' oooooooooooooooooooooooo00000000001006.0000... 
!./ 

Orientaâor "' Cocoª...oooo'o'oooobõooooooooooorooocoooooooooo 

Prof-683611.63”.8D93181133d03 " £;.Qooo....o.......o.£pe.......,~ 
—h019880r98 dª tuma - .OâoQQOOCbQOooooooooooooooõoooooioo' " &;~ 

!» 

ProfesSoreB Pªrª outroa trªbalhºs -ââooooooooocooooooo_oo lb ~~ Datilagrafo “ co...-...,..."con..."......._a....a.;...... 
_ 

. , :!
_ 

Merendéira "'. ooo-ª).. %%YãníãoioooooooooonoooobiBo...-oo fz ; 

QQQQQQt 

* - n' 
. 

' Í .; , 

. 

, . 

Nao oonaLdarar ouraos de adultos ºu button cursos oxia£on£aa na 

escola mas sob outta &ireção.
' '



10- 

11 _ 

{X} Ataéfiam'ent‘a‘é "nib-ad, *fiéf‘é‘l.’ 
' 

(JD. . . . . . . Mwm , . . . . . , . . 

£23 Servente ' JíííoogooooovoooooectoooooooooQOcocoooooooooov 

Outroa. Qu815~ o.seccoouoooooõoooooocoooooooiooocoooooopo 

..L.(.9%4$4&ª%%maíg;,£3#$3;f€©$44)aco.....ggo;oo.o...ço. 
' 46%”â15.»mf9 -, . -- - 

coco.-oooooco . ooqogpaoiogo¢¢ooaoosooooooaooocquoscoop}. 

ooo.oooooooohaoibêopioovoooooooâooooonooooooobbooooococoo 

Funções que exercegcãâããíretor. ;Tipo a número dé aãgilíaâg 
Assinale com um 2 &; op; degemgg fãs com que cónta paga a 

nha,e;õomplete o quadro; 4 

' 

_ 

ajudarem nessas funçoes. 

Hfáªszaºmma %WWA EZI'Afiendimento aoáfpfofêãâores. 

. Prêãàro && quadros éátatístª 
_ 

odd; 
_ 

‘

5 
_ 

ªitlcãªâªçY$ªêé$à$ooooeoo 
;i 35); ;; o. 

: 

--.._ I _ 

EZÍ Pfeparo da outroa dacumentosg 
_ 

gj).f%3§%%%%%4¥%§%.......- 

Pi‘iéparo é diéfifibfiiggo de má 
fêhdªo coco-090600éQSQOBoobéiboo 

drientaggb & Miami @012 

Outras. Quaiao 
) : ,» 

.O£ÉQ4Q#VMJZâOQ%J%€%ª4%oãâção ou...eooooooooooooooooooo 

%%%W%W$Éãpf$ªézy%Çlo3%4WQQª) ......ab...............o. 
#Qvoºe.ê%%%$4%93.PLQ«%%%ÍÉÉL ooooo'oooocooooooooooocof 

Indique abaixo o tipo e o número de quadros estatísticos e 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 

atoa que a escola deve organizar ou que o_diretor deve visar; 
(Pode continuar no verao, índicaodo para cada caso a periodi- 
cidade). 

a) anuais - 2» :Giívºuwoaú %ummmin MW .(J/Évãª) 

» _ (2133f 
~ 

ººº— few/W51: QCA/(Bbm ( içwoizãoaw 
ªg.—mmm do «eaw, fuma, [gm 5) 

.. 

b) semestrais » ,Q' 

e) trimestraia — Í - ChQGTMm,L )u1x£LQM§ [3W£t€Lx lh! âm 

d) mensais - 5 _ ”ãméâm 
_ , 

.Í 

=- Wg ou, ,AWVW om. wig/ML. ;. 

_ %% dªºo % Wiyvola. 

a} outros (esclarecer a periodicidade) '- 
'um—'. 

Lx 

Não eãcgg 
ver nesta 
coluna 

_“ Q 8 

Í“ &



12 - Numero de quadros e preparar gor mês (nao incluir os 
treis, anuais etc.) , 

13 » 

semes ª 
OOÇO'O 

Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino:

E 

EUDDE 

KISSES 

Sªgª 

'53 

Passar a orienteçao para o diretor e aliViã—Io das tare - 
fes administrativas. i 
Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 
cíficos (Ex.: Melhoria do ensino de redaçao). 

'Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cone— 
tªntes 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo esPeoial nos aspectos em que ha deficiêno- 
oiee, para auxiliarem os diretores. 

Fornecer secretários—detilõgrsfoe às escolas. 

Encerregar o subdiretor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a superviseo geral do esoo 
la e s orienteçeo pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientaçso, diversificados segun— 
do as necessidades e solicitaçoes das escolas. 

Conter com bibliotecas atualizadas para professores, nos 
esoolsso 

Haver tempo destinado à orienteçao, sem prejuízo da carga 
horário das crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.-para professo » 
res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas 
soe normais para discussao das deficiências de formação 
do magistério. 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crianças com deficiências de apreª 
dizsgem» 

outrage Quªís'l 060.600.090090.9.090.00000000000003—500000.0. 

IQOOOD..GOOÓOOºS-OOOSOO'OQBOOOC00.9000OÓOGGCCOOOSQOOOGOGaQô 

03.90.9630065090000DOOOQGÚOOGGQOGQQOOGSC80000006600009090 

e OS cur—. 

Não escrg 
ver nesta 

' so lena. 

'\ &

r



14 — Aspectos em que considera que seria importante orientar ºª 
professoree de sua escola: 

1m 

ª ª 
[:1 

31:1 

[2] 
w ;,Qª. 

[52]. 

3 CIL 

gi. 

IIJBI 

[:] 
L3[:] 

9, 

Ensxnô de Redação. .7 
Ensino de Gramãtioa. 

basins dê kgàereçed. 

âaazaa aa oáafxá'aue Conàúhtóe. 

Afíicaçãéà de êéãria ace Conjuntos. 

Ensíáo Be operaçães Matemáticas com inteiros; 
Enàíúb das Operações Matemáticas com Deoimaist 

Ensino de Problemase
. 

Educação Morel e Cívico. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Plásticas.. 

Educação Física, Recreação e Jogos. 

Ensino de Betudoa Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetização; 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do metodo de alfabetízeçao de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha de cartilhelou pré—livro. 

Duração da fase preparatória. 

Pesquisas sobre fatores que influem na alfabetizaçao. 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do interesse pele leitura. 
Técnioaa de atendimento, em classe, a alunos mais fracos. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortes, 
Material'para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

4:;
Q 

Não 93033 
ver nesta 
coluna

~ ~~~~
~~ ~~
~~~~! 

4». ,4' Em Ff~~



.23- Preparo” de materiel independente para alunos mais fortes. 

DZ] Atendimento às diferenças individuais. 

50 [] Organização de exercícios. 

m Material didático. 

3.2 E Manejo. de classe. 

DZ] Disciplina. 

3C] Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou erienyedo). 

[E ‘Trabalho em equips. 

36 Z! Interesse e necessidades“ infantis. 

Ritmo do ensino. 

35; Recuperação de alunos. 

m Avaliação. 

40 “ Diagnóstico de ãifiouldedea dos alunos.- 

m Ensino em grupos diversificados atendendo_ãa deficiências 
dos alunos dentro da turma, 

“ªlí-2 E Ensino por atividades.. 

[3 Ensino por áreas de estudo. 

49 . Ensino globalizado. 

[Efex—mação de atitudes. 

4€ m Filosofia da reforma. do ensino de lº grau. 

4 9' Medidas práticas para implentação,de reforma de ensino de 
lº grau. 

! #- 
outrºªe Quaisli' :0WW’408’17‘JY3‘V‘2LWUQ‘4300ooooauooooooocooooo 

- - < . 

~ 

És: oeoooooooooooooaogªgmwy eoceoooocoooooaoooooocoooc 

..ÓCOOOQOOOOOO'OQOOCPÓOGCOISÚOOOOQOOOOOOIQB'DIOOCOOOOOOOOOI 

15 . Marque com um x o que áesejería para a orientação dos profes- 
seres e com 6018 x, se já dispSe do material ou equipamento 
ou se ja considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

m Livros. 

Folhetos. 

[Zi Diapositivos. 

D.

~~~

~~ 
~~~ 

"ªx~~~



16 - 

17 º 

18 - 

/ É:] Reunião de todos os professores. 

ll [:] Reunião de todos os profeasbres do turno. 

3>ªgí Reunião de todos as professoras de uma sêq;e separadamen— 

H, [:] Reunião dos professores por série dentro do turno.

J

ª 

m Fi 13193 : 

Ega Projetor cinematográfico. 

ºutrOSO Quaia'f coo-9,90oynoooaouoooaooovooaocacao-0.09.0.0 

..Í'OOOQCOQO0.0CÓCGOOOOOOOQOOQO..O.....OOOOOOGOOOOOOÓOOOO 

......OOQOOOIOOOO00.0..._....OÓO...Cri...-00.000.IOOÓQOOOOOQOO 

Já foi tentado, em sua escola, o ensino.por áreas de estudo~ 
Em caso positivo, dê um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feito. _ 

”0W %.Éggoâªíªâ'zíif concíhõyfícavíj ...%;WW».%ÉV$4Í%=P»." 
4246993 cravo. W%.%.É%.$º9âg.ºíªyª. 0%.;onW6 W‘sifié'igélqlgs. 3173196— 

ª'Yp'qaºáºoooooooocooªpcWQÓW$O)ÉQ . 35.W£"Ww ooo/009% Jflsvwe ,,,, wfly‘m. {[wm‘vnéév- 
006 O 9000 .O. GOW.9%WVYQ—YOÓOOWÉQÉWWQWOÉbOOOOÉáAÍOai 

Nomes de todos os orientadores das turmas de 1ª e 29' séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identificaçao da turma, a car 
go de cada um constante do q eaticnario do professor). 

nosa'oocooecoou-ooanooaoooocooooooooaoooocotocooooooooooooococ 

QÓOOOOOQQOO...009.00600005OCOOOOOOC...ÚOOIÇOOOOOOOOO'OOOOOOO. 

9.0.00.0..OOCCÓOOOOÓOOCOOOOOOOOCOOOOOCQ0.0QIOOOOOOIOOOOOOOGOº 

0.00....C66.060.008.000....00.0.000000000BOOOOOCCOCOOGOOOOGOO 

Se exerce tarefas da orientacao, indique a forma e a periodi 
cidade da mesma» 

A — Forma 

,EZT Reunião dos professores de 1ª e 29 aérieso 

teª 

EZ] Discussão de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. , 

e apresentados pelo. orientador. 

ªz; Discussao de problemas pedagógicos da escola augeridoe pg 
108 professores e apresentados pelo diretor.

ª 

5Z1 Discuasao de problemas pedagógicos da escola selecionados; 

60 

Não esopº 
“ver nesta 
coluna 

...A—.. 
/I 

. 

%‘m 

“ªs 

&

. 

«<3 

n.
_

»

ª»



É). 

ª). 
NIX! 
ll m 
H g] 
/3 

NC]. 

13”- 

)L E 
MZ] 

ND 
2”)l 
30521 

gut] 

(Slam 

515 El 

56 

12 

MX! 

Discussao de problemas pedagógicos da escola .sugsridos pe . 

los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo Ori.cntador ou diretor sobre temas sugeri- 
das pela administração geral. 

Explanaçãs sobre temas sugeridos pelo diretor. 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explªnaçãó sobre temas svgsridos pelo orientador.' 

Explanação e discussão sobre experiências positivas e na- 
gativaa dos profess rss apresentadas pelos mesmos. 

Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Orientação ipdivídual, após observaçao da turma. 

Estudo e discussão dos assuntos eª que a escola se revela 
carente, fixados com a participaçao dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
gerais 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor; 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão de tasas gerais essólhidos pelos prefesseres., 

Confscçao orientada ds material para atendimento diversi— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnosticos das dificulda— 
des dos alunos. 

Elsboraçao de instrumentos de avaliação, após a análise 
de sugestoes & reapsíto. 

Observação de aulas; 

Entrevistas sem os prefessorssº 

Estudo de Guias de Ensino de Leituxa. 

(OMD-am WSG bámxpg'W “ªí/Gºw WOW WQOQGOOOOOYO‘OgéOOOOI 

(>e/v 'Ao WMA—«WM», Mamª—V ,‘WQ’b Joabel—_ 

...º—'. O¢00{m0 CW.. dvoOQãQOWC'NãQã—OOO .. .. WOW“. 
C.!OOOOOOOOOO....CICOOOOOOOOOOCOGOQOBOOOOOOOOOQ, 

/eÉooEoooooooeoo _ 

v e‘wbo‘. ª 94. %%

~
~
~~~ 

rm- 

mm &.../«404.0 

—WMOWQOO%OD%OWOL*% :fl’hofiegt {éiit 
Í 

' Wer/mmª q, OQMrr/ob] (94:7 

MEX—%Mha WW 3ugoflzo áâºmmxouuwvw hmma 

D. 

*bLo abO 
«— 

sªrª—.



.04 

19 a

t 

%* 

Dmmmmmmuªm 

Perioáicgdade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou no ano correº 

') t6; 00.6050QOO . .OGOOGÚQOOOOIO'OOOOOOOOOO.IOOOOÓQOQOGOOO 

Caso exerça orientação aos professores, tem oporiunidade 
de fazê—lo semanalmente~ Em cage afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamente~ 

menos de l Éora. 

l hora“ 
.

' 

1 hora a 1h ao min (exclusive): 

1 h 30 min a 2 h
' 

2 h a 2h 30 min 

2«h 30 min a 3 h 

3 h a 3 h 30 min 

5 h 3C min a 4 h
_ 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 30 min a 5 h
f 

mais de S h Quantaa~ . / 
Em todos os casos o limite Já corresponde â.claase seguiª 
te. 

Formação e aperfeiçoamento. 

Indique todos os cugaas qua realizou, colocando Inc. após o 
nome do curso, se nao o terminou. . 

emana 

D. 

Normal de lº ciclo, 

ºutro curso de nível ginasial. 

Ndrmal de 29 cielo,
_ 

ºutro curso de 2º gran (antigo 29_oiclo). 

Superior de Pedagºgia. 

ºutro curso superior. QualT eífãªíçwv...ÃÃÉÉÍ.Ç€%%QQÉ.... 

......OOÚOQQGOOG...OÚOÍQOOOOOOQOOOObÓOOO0000.0.0.0.0...O. 

....O0.0.0.0.000ÓOOC......OOÓOOO-OOOOOD;OOOOOBOOÚOOOIQOOOO 

. . 

, 
{H 

4&3: íªºªêãàaacr' 4¢¢\ 

u:- 

w.

'

J

&.



.20 - Outros cursos realizádos 

m—g 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso Duração Institúição 
* UAO,*3¥%H 0.0.0 K§LBQW&.4&W ... .QQÉOíW Saw-(ºlªvº. à0€%00 

*:..ÇQJI. %... 
B&W-,tkâhé—ª.“ . , . . .“.ÃW 

¥*¢&3%JQV¢JE§Q(% 

Cªtiª—PW ªº“) 949663) 0 o ªo 

. 

QJCT 'Uma . 

BÍ %“77$”4ª3.....o............e... 
(Jrªfnwrwªlªq,.ª...(t.€%£a....... ' Q&wigoçw. , : ÇWMQW :W* 

" . . . . . hªl/MM» %%%&q . . . WC,“. .
_ 

“000000... 
E . 

.*).OOJQQOD 

00000000. 

000 

' Por favor, Junte & esté os'Questionãrios gerais preenchi- 
dos por todos os orientadores de sua escola o os qúestionãrios og 
peoiaia dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessorea e doe orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma, 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' 

outros dados também exatos, A baixa frequência deve ser um dos

e 

fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conjug 
ta que atinja pais e autoridades escolares, para modificã-la favº, 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

9.‘ 

'Não escrg 
ver nesta 
coluna

D.



Cidade 

Nome da Escola 

lààdereço da E60615 

5336 do Diretor 

Obpépvaçâo: 

= 1d .uxno; . '. . no 29 turno e .I 5 . no 3ª turno. 

'5 . 
7o 

.ª ª 

9 . 
- 616536. o numér3 fie aervídoreá; 63 cada caso. 

ÚDDÍQDB2 

' 

Ó número total &9 turmas de lª serie 6 .4. .,sen&o ..; . no 

'662961021310 A 3639 angxcaxno PELO DIRETOR 

(NIRITIBA. Estado 
. 

lemma,
' 

Graça Escolar "Eiradentes" / Engine && lº Grau 

'Rua Presidehte Faria 625 

,rMaria Helena Si de Aben—Athar 

Nas questoes de multipíà escolha, assinale 663 um x a 

reaposta adequada; se necessério, assinale 3616 de 

uma r66566ta. Nao &eizé iténe em branco. 

Número de turma à 99h sua &;reça9 gera1* - ...§¥5.. 

N9mero total de aiunos dessas turmas . ...;.ÍCQI 

Numero de salas &e aula utiliza&ãs por 66666 alunos — 353..... 

19 turnº; o o oI nº 29 turno e 94. a nº 3° turnº. 

Ó Inumero total de turmas de 2ª s6r16*é . ª ., eendo . T . no. 

Numero total &e 66166 de aula && prédio - cagkéooo 

Ate qua série há na eseelaí - .55..... 

At6 que aér16 esta sob sua d1r69667 - .êg....; 

P656061 com que conta o diretor. Indique pára o 5666351 &e que 

T155 &e p666661‘ 
"v 

subdiretor “ ......COQOOO..OOÉOOOOOOQOOOOOOOOOOCOÓDO...... 

5 (cinco) sendo um para cada série 
OrientaIdIol' "' 006666066666606660666606606906660.0666..-ooooI 

as 
Professorea áspecialízadoá 6E§5555555.55555555555555}..... 

e nas 5ª séries profs. c/lic. plena 

Pr6fea§or66 iara outros tr5ba1hos - .355...I.............I..
2 

' l Mªrªndªirª "' 9666.6666606600066660.00666666606066606660.60 

*Nao considerar oursdà de adultoà bu outroa cursos 6x16téntea na 

666616 mas sob outra &;reçao. 

D. 

.ProIlesso'l‘eB ªº turma " ...29.9t€.9.DQVÉ)..M._...";o. 
'A 

Datilégrhfb " 66000600066066.010000606066ooooooooo’ooinooroo' 

Não 63633 
.ver.nesta 

coluna 

~ ~ ~ ~~
.



10 — 

11 « 

l' 

Ut-

» 

E] 

m3 

D Servente "' ocoooo‘o9033809909000006oooooooooooooloooooooaoooo 

Outros. Quais'.’ . . . . . «5» '.3 .(prcfs ' su lementaristas de ...O-'.. .....OOOOQOOQOOOQOOOOO 

lâcenc. plena que dão aulas nas 5ª séries) 
QOSOOOOOOOOÉÓ "0.0CÓIOOOOOOQOOOOOOO..OOOOQOOQOOOOOOOOOOI 

4’ 

O‘COaémDJ'WWOOCOOIOOOQOO000090.000OOOOOOOO‘OGOOOOOOO 

OOOOOOOOOOCCQGCOOO.COCOOOOOOOOOOOIOOODOQOIO69.00.900.000. 

2" 

Não escig 
ver nesta 
coluna 
Mg 

í'óz;

/ ”37 
Funções que exerce como diretor. Tipo e número de auxilia—, ,. 
Assinale com um x as que desemgg res com que conta pars fo 

nha e complete o quadro. ajudarem nessas funçºes. 
7. 

Atendimento 808 Prefeasoreao 00000000000096ooooooooaoo 

Atepdimentoa aos pais. 

Proparo de quadros estatíatg 2 
06d, ',..ª-ÉI ,. 

“oceano.ooo—ooóaoóoõcôóaOó 

.os mesmos dois 
Preparº de 01113268 dºcumentos.. 

_ 

ÓOooooooooooooooooeooaocc 

Proparo à distribuição de nª 
'

2 
renda.; gio-009.009únicoooooooooo 

: 
. 

& 
. 

'É.“ _; -, _” , 5 

D orientªção dà aVãliaçaº. coco—oooolooõoooocooodoóoo 

Outras. Quaísi , ¢0000£eogg;t}x300;§9p;0%r0.lO‘CO.‘ ‘C00090009906b0C00‘060‘09 
As cc'agão de ais e Mestres O! O .O . 0.00. .O. .O. .. l...) 

'..OOCOOOOOO....OOÓOOOOÚO JO— .. . 
E&ucadc a anité ia Socorrista — l "ºº...º..º.ªc.º._..ºª€º...ºº 0.0.9.0...000000000900.º. 

Indique abaixo o tipo e o número de quadros estatísticos e 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 
etc, que a escola deve organizar ou que o diretor deve visar. 
(Pode continuar no verso, indicando para cada caso & periodi— 
Oidade)e , 

». Atas de Exame/ Escala se férias da 
. 

g 

administração e serventss/Hcrário 
_ de funcionamento da Escola para o 

a) anuais "ger-iodo de férias/Ficha. de assenta-— 

TZ mentos pessoais de func.ccntratsdos/ 
(SoEoC) 

\- b) semestrais ... 
Sª 

L 
fessorss (Serv.89cial Escolar —SEC) 

0) trimestrais 
[& 

Mapa de Controle Estatístico da Meren— 
da Escolar (Serv.Merenda Esc. —SEC) 

d) mensais.» (Despesa Fixa—Secret.Fazenda) 
~~~. 

(Insp.Ens. SEQ 
Levantamento Estatístico Bãucacional 

- , “; ;- ,. 

ª " ª 
a» (Insp.Ens.SEC) 

Levantamento Esàatístico do PRE—PBIM. 
(Div. Ens.Pre—Primário —-SEC) 

àaal da Merenda Escolar ) Ví 
_ re 

ooóooooocoooooocooooooooo. 

Relatório da Associação de Fais 9 Pro: 

Boletim de frsqaência dos funcionáriosa 

Boletim de fre uencia dos funcionários 

. Estatística (IBGE) .Estaàístiça(rUNDEPss) 

w:- 

«, 

—u. 

nn- 

Relatório da_Merenda Escolar (Serv.Esta_



12 — Número de quadros a pre rar por mês (não incluir os 
treis, anuais etc.) .... 

15 » 

.“:

*

! 

semes * 
'Lom) 

Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

IX} 

EEC] 

BDUDBBUD 

DD

8 

Passer a orientação para o diretor e aliviã-Io das tare _ 

fes administrativas. i 
Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem & objetivos espe— 

cíficos (Ex.: Melhori a do ensino de redação). 

Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cone— 

tante. 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado - 
res com preparo especial nos aspectos em que há deficiên—- 
cias, para auxiliarem os diretorese 

Fornecer secretários-datilõgrafos às escolas. 

Encerregar o eubdiretor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a supervisao geral de eeoo 
1a e a orientaçao pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientacao, diversificados eegun— 

do as necessidades e eolicitaçose das escolas. 

Conter com bibliotecas atualizadas para professores, 
escolas. 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga 
horária das crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios eto.'psra professo » 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas 
ses normais para discussao das deficiências de 
do magistério. 

e os cur» 
formaçao 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crianças com deficiências de apren 
dizagem. 

01133839 Quaiai’ oeoaaoeoeeooeoocoaoaoooooooooooecaficaucus.- 

oooooooooooeoooeoooeoo'oeeoooooeoeeocooocoooooosooamooo—ooo 

GOOQFÉQQGQÚDG999000090900ºúººººªººââºººG&GÉBGQODOGÓGGOOOQO 

nas 

Não esorg 
ver nesta 
coluna 

&& 

mam—nn 

mam 
.MW



14 - Aspectos em que considera que seria importante orientar 08 
professores de sua escola: 

«HZ! 

£53 
“a 
am 

o., 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicaçães da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operaçães Matemáticas com inteiros; 
Ensino das Operações Matemáticas com Deoimaise 

Ensino de.Prob1emas.
. 

Educação Moral & Cívico. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Pláatioas.º 

Educação Física, Recreação e Jogos. 

Ensino de Egtudoa Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetização. 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

aolha do método de alfabetizagao de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ou pré-livro. 
Duração da fase preparatória. 

Pesquisas sobre fatores que ínfl-uem na alfabetizaçao. 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do'intereaae pelo leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortes» 
Máterial'para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

4a 

Não escgg 
vex nesta 
coluna

~~ 
ló 

&&;~ 
,ªs 

ksi~~~
% 

*ªªlKo 

Ro~ 
69~ 
&;~ 
Ro~ 
fig~ 
to~%

$ 
601k,~ 
kb~ 
&;~ 
hà~

%

V; Hogªº 

»::.

.

% 
'r'l
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3613]
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15 a Marque com um x 0 que desejaria para a orientação doa profes- 

Preparo de materiªl independente para alunos 

Atendimento às diferenças individuais. 

Organização de exercícios. 

Material didático. 

Manejo_dé classe. 

Disciplina. 

mais fortes. 

Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou orientado). 

“Trabalho em equipe. 

Interesse e neoeaáidadea_infantis. 

Ritmo do ensino. 

Recuperação de alunos. 

Avaliação. 

.Diagnóatioo de dificuldades dos alunos. 

Ensino em grupos diversificados atendendo.ãs 
dos alunos dentro da_turmaa 

Ensino por atividadea. 

Ensino por áreas de estudo. 

Ensino globalizado. 

Formação de atitudes. 

Filosofia da reforma do ensino de lº grau. 

Medidas práticas para implantação,da reforma do ensino de 
19 grau. '

. 

deficiências 

ºutrºs. Quai-B..; 0.00GOOOCOOOQOOOOOQOOOIGOOOÓDOOOOOOOOOOOGO 

000000096.009.00900.00000.0000...OOOQOOCCCOOOOOOCOOCSOOOO 

OOlCOOOOOOOOOGOOOºaóºôiº.ODOOOOOÍOOOOCO"O'DIOOCOOOOOIOQO. 

sores e com dois x, se já dispõe do material ou equipamento 
ou se 3a considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

NZ} 

XI 
[:1 

D. 

Li vrº B . 

Folhetos. 

Diapositivos.

' não esong 
ver nesta 
coluna+~ 

K3~ 
No~ 

Ro~ 
&9~ 
&.~ 
«x~
&~~ 

ªª..~ 
ª...~ 
Ks~ 
Ka~ 
Ko~ 

As~ 
Ao~ 
fªx:—T> 

*e~ 
(©,
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17 º 

18 - 

[E Filmes. *. 

EZ] 
Projetor cinematográfico. 

1 .. 
outrOSO Quala'.’ ooooooooooooonoooooooooooooococoa-0.00.0.0 

oovoooooooooooooooooooooaooooooooooooooococo-oooooooooooo 

...ÚOOOICOOOIÚUOGOOOOQOQ......OOOOO.,...OOOOICQOQOQOIOQOO 
' .= 

Já foi tontado, em gua escola, o ensino por áreas do estudod 
Em oaoo positivo. do um ou doia exemplos do tipo do trabalho 
feitº: 
Iniciamos este ano o ensino por áreas nas classes 

00.00.00.9.00D8OOI...0..00..00....9000OOOOOOOOOOwOOCOGOOOOOOO 
do 5ª série do lº Grau. EX. em Estudo do Meio e Es —_ 

.000990.000DIODOOIOCOOOOOO:OOOOOOO0.00.IOOOUOOOOOOO-OOIO'I.OOOO 
tudos Sociais (Área de Integração Social) fizemos uma 
OÚGQOOOÓOOOOGOOOIOOO00.00.00.i....COOCOOOÍOO'QSQOOOOOOOOCIBOO 
excursão à Paranaguá onde , ndma ação int& Taôa par— 
...OOGOO'OÓOCOOOOOOCOGC....'......COOOOOÓOCQOOOO.OOQIO-I'COOBCO 
ticiparam as demais áreas. 
.OÓCOQQOOOOOOOCOOODOO96.00.06GOOOCDOOQIOOOOOOCOOOCOOCOOOOOOOO 

'

% 

Nomes do todos os orientadores das turmas de lª e 2ª' séries 
sorteadas para a pooquioa (dar a identificaçao da turma a car 
go do cada um constante do q.eotionério do professor). 

.OQÓOOO'CDOOOÓCÚOOÓOOOÓÓC.COOCOOOCOGO OGCQÚOOÚOQOOCOOCOOOÓOOOO 
Evely Cliton Bezerra — de lª 8 rie - & 

QÓQOOOCCOÓOOOI0.300.0000009000iv.0001900. ...ÚCCOIOQOOOGOOIOOCO. 
Terezinha Macª; ado Russo do 2ª 5 rio 

..OOCOOOOÚOQCOOCDQBOG'OCOOGOOOQOOOOC.......QÇOCOOÓGOUOCOOOOOÓO. 

0.0.00.!lº.OQIÓOOOOOODCOO.....OOOOOOQOOÓODOICO.....GCOOOIOCOO 

0.0.0....OªQOÓÓQOOÚCOOOOOOOO...OOOQOOOÓOÓOOOQOOCQOOOOGOOOOOOO 

Se exerce tarefas do orientação, indique a forma o a period; 
cidade da mesma» 

A - Forma 

[:] Reunião do todos os professores. 

Reunião do todos os professores do turno. 

Reunião dos professores do 1ª o Zª oérioso 

[JD 

[] 

Reunião do todos os professores do uma sépia separadamonm 
te.

' 

Reunião dos professores por série dontro do turno. 
DE] 

Discussao do problemas pedagógicos do escola selecionados 
e apresentados polo diretor. 

[_] 
e apresentados pelo orientador. 
».. umscussão do problemas pedagógicos da escola sugeridos pg 
loo profeàaorca e apresentados polo diretor.[I 
Discussao do problemao pedagógicos da escola selecionados- 

69 

Não osczg 
‘vor nesta 
coluna 

.] 

// 

«..:-.— 

.. 

I3.
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. 

D. 

[:] 
D 
E!

a 

El 

[3
a 
U"

a 

:1 

[3*755~

. 

I;: 
Eli—"H;- 

CII 

, ..."“, , ‘- .. . . 
;: ' ª 

Dzacussao de problemas pedagogicas && escola bugeridos pe 
103 professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo orlontador ou dlretor sobre fiéméa sugeri—. 
dos pela administraçao coral.:3' 

nxplanaçao sobre temas sugeridas pelo diretor. ff 
Explanaçao sobre temas Sugeridos pelos professoreà. 

nxplanaçao sobre temas svgeriflos pelo orzentador. 

Explanação e dxacussão sobre experiencias pogltlvàs e na— 

gativaa &os profess res apreaéntádas pelos méamoa. 

bkstudo e apresentaçao feitos pelos professoréa; && temaa 
&é interesse dos mésmos, segui&oe de discussao. 

Orientaçao individual, após observaçao da turma. 

Estu&o e discussao &oâ esguntóà ém Que a escola se revela 
carente, fixados com a participaçao dos professores. 

Discussao de temas gerais escolhidoà pela administràçao 
geralo 

Discussfio de temas gerais escolhidos gelo diretor. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão de teuas gerais escolhidos pelos professores., 

Confecçao orientada do material para atendimento diversi— 
ficado aos alunoa. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnósticos das dificulda— 
des dos alunos, 

Elaboraqao de instrumentos de avaliação, após a análise 
de sugestoes & respeito. 

Observação de aulaa; 

Entrevistas com ou profesaoresa 

Eatudo de Guias 8e Busino da Leitura. 

Outroso Quaia8 Íoogocoooooooooo.ooooooooooooooooooooooooo 

ooooooaooooo.onocao.ooonosecoesoo.oooooooooooocoooooeoooo 

oooooonoaooooaoooooooooooocooooocooooooooeooocooooooooooo 

No.o:.»oaoooooooooaoooooooooooo0000.0000900000000009coco. 

09190000'OÓOOO0906006006..OOOOC0.00QICOOOOOQCOOO.QOO09.00. 
( 

«1—7»



19.- 

ãº 

DÚDDDDUÚDD 

Periodicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua es cola, que 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou no ano oorren 
te% COCO......ÍOODOOQQOOG'OODOCOTOÚOOOOOOO"'..OOCOOCGOQO 

Caso exerça orientaçao aos professores, tem oportunidade 
de fazê—lo semanalmenteº Em caso afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, eproximadamenteº 

menos de 1 hora. 

l-hora. 
.

' 

1 hora e 1h 30 min (exclusive): 

1h30mina2h
' 

2 h a 2h 30 min 

2-h 30 min a 3 h 

5 h a 3 h 30 min 

Shãómtnatth. 
4 h a 4 h 3O min 

4 h 30 min o 5 h 

mais de 5 h Quantaet 

Em todos os casos o limite já corresponde à classe seguiu 
te. 

Formação e aperfeiçoamento. 

Indique todos os cursos que realizou, oolooando Inc. após o 
nome do curso, se nao o terminou» 

CHINESE 

D. 

Normal de lº ciclo. 

Outro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 ciclo»
. 

ºutro curso de 2º gran (antigo 29 ciclo). 
Superior de Pedagogia. 

Outro ourao superior. Q3181" cococooooeo00.000000001000000 

OOCQOOCOOCOOOOGOOO.U.OOOOOIOOCOCOOIbOO00.069.000.000...O. 

0.0.0.00900000.00.05.‘OOOOOOOOIOOOOOOI‘OOOOOOGOOOOOIQOODD 

. . 

Não esopº 

"& 

ka 

-t:

,

( 
ví;—

m
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Não escrg 
'ver nesta 
coluna 

V20 - Outros cursos realizaúos 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso Duração Instítúição 
Aperfeiçoamento .de.Dâmotores. . . . . . . £338. .br. . . . .5 .E. $3. . . . . . . . 

Treinamento.da.]idemga...oe... 004.800“. u..S.E..Cu......, 
OTgfiWQfiQ-WiWJ—fifinuunnq oo fl.. .âinESãhªbQJ-o 

tococo,-nocªococo-oooooooooooo...no ooo—o.ooooc ªââªêipuº..grima '

. oo'...ooo.ooºooooooocaoooªoooooooo.0009000001aosecundánjaºíoo 

F Por favor, Junte a esté osºQuestionárioa gerais preenchi— 

dos por todos os orientadores de sua escola o os qúestíonãrios og 
paciaía dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos ârofessorea e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turmao 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatoaa A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente o será preciso uma ação conaqg 

ta que atinja pais e autoridodes escolares, para modifícã—la favº 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema.

D.



’5- 

«qm

. 

l.; 1 

".E; 
». ..

»

~ 

& - O nIumero tota”; de turmas de 25 água“. é (432%, sendo .”.ª. no 

6 - Numero total dé salas da aula &) prédio - 9.43»... 

. 

a, . 

_B - M3 que serie 331.3 aeb sua &iréçãoTªíiã.... 

QUESTIOHÁRIO A 333 PRBEHCHIDO PELO DIRETOR 

Cidade %% I Estâiáo, , 

-. ÁUÍ 

Endereço da: Eâºçola 939% 7/0." »; á/A/ Wa] 604352 Wa )âáum/ 

Nome do. Dire toi: 
Não cabrª 

( 

v 
vex. nesta 

Observação: Naà questões de mult;p1a escolha, assi nah 33m an x a 
coluna 

reâposta adequada; se necessário, assinale mais de 

um; resposta. Nao (131:3 ite‘ns em branco. ' 

1 «- Numero de turma sob sua direçao gera1* . Litª/.... ' 
.,

- 

2 «— ;;umaro tota; de alunos dessas turmas - M1500 . 

3 Á úmero de 331133 de aula utili'zâdaa por esses alunos — J. li.... 
'

, 

4 - O numero total de tux-mas de 15 âérif é . 'ª ., _senãô .ªs. no 

15 turno“; . . . no 25 turno e .”"É . no 35 turno. 

15 ':.uxno; ."; .5' 
à no 25 turns: a ,:É . no 59 turno. 

cc. 

7 ;.- Ate Ique eerie há na eaoola‘i - .'. .‘I..".. 

9 ,; Peaaoal com qué conta o curator. Indique p_ara' o 9336631 de que 

«1131333, o número do servidores, “ein cada caso. 

11po de pessoal 

E * no..’.‘..‘J.59}.s..A’..........u............... 97‘1‘ if") 

[ZI Orientªdor ‘5 30Woooooo sggooooooooooflocflnflooooo ª .º— 

~~ 
[a Émfee'ápiéà êâpecianzadoà .1 .. .. ,...£'é.‘.‘“.rf............. ' 

.4, 

.I %oxessorea a3 turma - ...4.°.Z..........................%. 'A 
-

& 

[ZI Ptófeasórês "gar. catalã-lost“ ra mªkes -WR 614”w , ,9 
/é 

E] Datilégrafo - "W."“;HWÉÉMM...W"".UM _- 

«33: 
' 

E] Max—andei.“ - .131"...W .1.......WW.W;
. 

~~~ 
Não cons;.&erar curses de adultos; 6a outros cursos existentes na, 

escola mas sob outra direção.
'

D.



l'ff. 

»:- .- , , , 

[:] Servente — i.e»2¥$€%¢¥9..i.§ aff 
WJ’Z-wfadm 
CO......OOOOOOOGOOOOOQÓOOO. 

C ;) 
s. 7 

.
' 

outrºªa Quaiª% cooJCdvàâçzç%Z%Ç%ooocoooooooooooocobooooõo 

0080.00090005000ÚQOOÓÚOQOOOOOÓO000.9.0......ODOOIOOObOCÓC 

DOOOOCOIOOOOOOOODOCOOOOOOOQOOOOOUDODOOOOOOOOOOOO'O09.0.30 

.0O00......OQOCOOQOOOCOOGOOO0.9.0.000000.00.900.0190...... 

10 - Funções que exerce cºmo diretor. 
Assinale com um x-gg Que deeempg 
nha e complete 0 quadro.

H 

DE 

DEE 

%% 

Atendimento aos professores. 

Atendimentos aos pais. 

Preparo de quadros estatísqª 
coa. 

Preparo 9 díàtfibuiçao de na 
rendaº . 

ºrientação da avaliação. 

outras. Q&âiàº 

Naamóà. CPOOODÚCOOOÓQOOOOQÓ 

v&ªoWaWWoá,Wdo 

Preparo de outxoa documentos,
. 

Tipo e número de auxilia- 
res com que conta para o 
ajudarem nessas 4funções. 

g/dyyb: @aAimké . .. '......Ó ...OOÓOÚQÚÍO 

WW 
» f v 

0006.0000.DOOOOÓOCOOOOOOO 

ggçªçlgiúa .. ......ºº...º€.º.º'. 

;wyªêádzgákrjâbgpâffê%ooo 

1É%ç%gfzíê€%/êªãºoeéíoooo 

. 

-' «;, : 
," 

ÓiOOOOOOOQOOOOOOOOOOO0600 

Óóooooeôonwonbªooecótoobo 

06009000occboooooooeóacbo 

11 - Indique abaixo o tipo e o número de quadros estatísticos e 
outros documentos pedidos pelas autoridades esoolares,o 
etc. que a escola deve organizar ou que o diretor deve visar. 
(Pode continuar no verao, indicando para cada caso a periodi- 
cidade). 

a) anuais - ÍÍBQ » 

aparª/UMM 
LM _ M && mtª/YM %% 

Algª/504.7 aia Zacaêa 7-— émlia Dee «êxw Ma %%%&“, 

ºwcâ (aÃ/[voadwdzãªA-M/LC _ 

b) semeatrais .. //2É .-Ww _SMiça W Wien/1 . 

c} trimestraie - 7nffa.7hzuut.hé¢owa34. 

a) mensais .. $$$m mm“ Wºe Mafm) &w 
WÃLHíÃíla ciligjªípuaxxzzz Áíóªãvzíí 7wafymu4¢“té 

na Jada/0 = 

a} outros (esclarecer a periodicidade) - (%;/W; fwa 96% & 

;kmeua /M)4XAãxívvº7 c£uJV0vúÍEZ o '»mAzoi 
W WMMMW “f).L-JTC. 

WOCOLOQC 

oIBGE

~

;
! 
,!

WA



12 - Numero de quadros e p operar or mês (nao incluir os eemee » 

treis, anuais etc.) ". . wcqnwºJAÚ 9/0 “‘fofiFMM‘ º 

15 » Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino:

D 

EªD-EI 

EEDBED 

[3:3

8

ª 

Passar a orienteçao para o diretor e aliviã-Io das tare » 

fas administrativas.
& 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

03 orientadores funcionarem num Centro Pedagógico & serem 
solicitados pelo diretor para atenderem & objetivos espe— 

cíficos (Ex.. Melhori e do ensino da redaçeo). 

'Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cone— 

tante c 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo especial nos aspectos em que ha deficiên-- 
oiee, para auxiliarem os dia etozes» 

Fornecar eeeretários—detilógrefoe ãe eacolaa. 

Encerreger o subdiretor de todas as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a oupervieao geral do eeoo 
1a e & orientaçao pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas mehoree que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientação, diVersifioedos segun— 

do as necessidades e eolioitaçãee das escolas. 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, 
escalao» 

nas 

Haver tempo destinado à orientação, oem prejuízo da carga 
horaria das crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios eto.ºpara professo » 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas e os our— 

sos normais para discussao das deficiências de formação 
do magistério. 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de criençae com deficiências de apren» 
dizegem» 

Outree. 111111.94%¢%1..1§1.4%413es 

q1¢w,¢w 
MMMdm,WWflqWW/J 
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,] oooopaeb 
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Nãº 930:3 
ver nesta

~~~~
~~~ ~~~ ~~ ~~ 

cºluna 

14 _ aspectos êã.àú$ hdhéaaéra_§hé abria íapórtaâês óiientar oa 
prófessofaà dá sua &aaóiaá 

P EÍ] Ensina da Redação. J 

Cªí Ensinô ab éfiamfitica. ;a 

,3 [É] Énainô ªê N&Mêàaçgó; 1&2‘ 

t:j Énaiàõ ãe Têõiíâ dds Óónâuntos. -Qa 

5 tzj Ãplicaçãaa da Teoria dos Conjuntos. _3 

[:1 335130 de ºperªções Matemáticas com inteiros; 43Ú__ 

9.[:] Ensino das Operações Matemáticas com Deoímaiso 53 

[& Ensino de Problemas. 
.

) 

7 [:] Educação Moral e Cívica. {9 

[] Ensino de Música. 3 
“ [:] Ensino de Artes Pláaaicas.º 

—-———£ím_ 

[:] Educação Física, Recreação e cos. Rg 

)3 m Ensino de Estudos; Sociais. *! 

[] Ensino de Ciências. 2 

)5 [:] Ensino de Trabalhos Manuais. ; 

[2] Desenvolvimento dos métodos de alfabetização, 
—É 

#12] 

[Ea 

79 [:] 
EX! 

2’- 
[I] 

ozsgga 

DE 

.25123' 
. 

íããf 

‘.Z¥ill 

D. 

Métodos aintêticoà modernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetização de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ou pré-livro. 
Duração da fase preparatória. 

Peaqaiaas sobre fatores que influem na alfabetização. 

Desenvolvimento do nível de leitura.
. 

Desenvolvimento do'intereaae pela leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos. 
Técnicas de atendimento, em oiaaae, a alunos mais fortes.;— 

Material para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

ana-.

~ 
ª».~ 

aª~~ [& 
K&D~ 

' 
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50C] 

ôílmh 

34 [3 

MB;] 

52- 

40- 

42123 

44 [3 

«QA'CXJ 

(;)/ª 

15 » Marque com um x o que desejaria para a orientaçao dos pr ores- 
sores a com dois x, se já dispoe do material ou equipamento 
ou se Já considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

XIX]
D 
[X] 

D. 

Préparo de material independente para alunos mais fortes.f 

Aténdimento às diferenças individuais. 

Organização de exeróíéíõs. 

Material didático. 

Manejo de classe. 

Diaciplina. 

T5un£cas dà estu&6 (366666 dirigida ou àràéntado) 

Tiafiaihb dm éduiyà. 

'Interesse e neceaáidadea_infantis. 

Ritmo do ensino. 

Recuperação de alunos. 

Avaliação. 

Diagnóstico de dificuldades dos alunos. 

Ensino em grupos diversificados atendendo.ãa 
dos alunos dentro da turmao 

Ensino por atividades. 

Ensino por áreas de estudo. 

Ensino globalizado. 

'Formação de atitudes. 

Filosofia da reforma do ehsino de 19 gran. 

Medidas práticas para implantaçao, da reforma do ensino de. lº gran. 

ºutros. Quais't, OQOOOOOOOOOOOQOÓO0.0000DOOOOOOQOOOOOOOÓOO. 

00000005000090.09000.0.60.0to...OOQIOOOOOOOOOQSOOOOO‘SOOOC 

OOSOOOQOOOOOOOCOOOOOGOOG.090.000.000.00000'9IOOOOOOOOOOOOO 

Livros. 

Folhetos; 

Diapositivos.

~~~~ ~~
&~ 
Ás~ ~~ 

defí ciências Q" ~~~~~



[X; Fi lmee. 

A’EZ] Projetor cinematografioo. 

”5/..JZBMP/9Wo‘ffipfligmn
Q MOIOIOICODOC:COQOOOOOÚOQDOODOOQOOOOQOÇIOCU00000000...

. 

Outgos. QuaíaL 

DOQGOOOOOOOOOIUOGIOOOOOO5.00.0.0...OOOOOCOOODIOWOOOOOOQOO 

16 - Já foi tentado, em gue escola, o ensino.por áreas de estudoe 
Em caso positivo, de um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feito. 
00.00.00.0.90.'OOOOOIOOO....OÓOOOOOOO'OOOOOIO0000.00.00800009 

0.09990.096...O.CD......ÍÓOOOOUQOIOOOOO..0.000.0000.000000.0500 

O.69000000...OOOIOOOOOOOOÓ...906000090...'OGOQGÚOOOQOOOOQOD.. 

..CQCOOOQOOQCOOQOOOÍOOCOOOC'......COOCOQOIOOOOCD.OOOOQOOO'DOO 

.OÓCOOCOOOOOOOOÓOOOVO90.00..OO0008000000......OGOCOOOOOOOOOOO. 

17 » Nomes de todos os orientadores das turmas de lª e 2ª' séries 
sorteadas para e pesquisa (dar a identifieaçao da turma a cagª 
go de cada um constante do q .eetionario do professor). 
GODOIOODOOOOOÉJÍOOOOJ. OMOOOCIOOODOO‘COOOOOOOO 

0m.O.90.0.&OCWCCOCOCOICOOIOOQOIICOGOC 

00.00.0900.....OÓCOOOOCOOGOO0.009....IOOQQ'OOOOGOOOOOQ09.090. 

0.0.00.0..O...0.000000000000QOOOÓOOOQOO0.0...O....OOOOOOCOOOO 

0.000...0060.000.040....OOOOOODQCOOQOCQOOOª.......COOCÓOOOÓCOO 

18 —'Se exerce tarefas de orientação, indique a forma e a períciª 
cidade da mesma» 

A — Forma 

ÍªíZ] Reunião de todos os professores. 

9153 Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião dos professores de lª e Zª sériesa

U 

EL 

Reunião de todos os professores de uma sêq;e separadamen— 
teª

* &» 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 

E] 
[] 

Discussao de problemas pedagógicos de escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

[J 
e apresentados pelo orientador. 

f-H 

'c- 

E4 
loe professores e apresentados pelo diretor. 

n. 

Discussão de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg

& 

Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados- 

5! 

Não escpg 
ver nesta 
coluna 
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D. 

[21i

a 

CI 

[man 

[I 

DD

a 

DEUS 

DD 

_Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de 

Discussão de problemas Pedªgógicºs'ªªªesÇºlª'ªuêeridºâ ªº.” 
los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo ori.cntsdor ou diretor sobre temas sugéri- 
da-s pela administração geral. 

Explànação sobra temas sugeridos pelo dirotor. 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobre temas svgsridos pelo orientador.‘ 

Explanação & discussão sobre/experiências positivas e na- 
gativas dos profess res apresentadas pelos mesmos. 

temas 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Orientaçao ipdívídual, após observsçao da turma. 

Estudo e discussão dos assuntos eu que a escola se revela 
carente, fixados com a participaçao dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
gerªl e 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussão de temas gerais escolhidos polo orientador. 

Discussão de toras gerais escolhidos pelos prófeàsores.. 

Confeoçao orientada de material para atendimento divsrsi— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnosticos das dificulda- 
des dos alunos. 

Elsboraçao de instrumentos de avaliaçao, apos a analise 
de sugestoes & respeito, 

Observação de aulas; 

Entrevistas com os professores» 

Estudo do Guias do Ensino da Leitura. 

. _- ºutrºª-o Quaia'i‘ onooooooaooooocelooooooeooooooo6090000000. 

...—onu....."no......"...."..“.....u'.........n.u 
OCOOOGDOGOOOIOOOOOQO00......ICOOOOOIOOOOOEOODOGO00.00000. 

nª....DOÓOOOOOOIOQI..OOQGQÓOCOODO.....OCOOQOOIOOQDOOG00.0 .

! 

.OOÓOOOQOOCODOQ'OOO..OCO..DOQOOOCIOOOQO...OOOOQOQOO00.600 F 

7- . 

ªnão escrg 

<ª 

£3 
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BDDDDDDUDÚ 

Perioáicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou no ano correª

6 t8; cooeooo060900000oooaeooaoooo'oooooooooc...cooooaooaooo 

Caso exerça orientação aos professores, tem oporÉunidade 
de fazê-lo semanalmenteo Em cage afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamenteo 

menos de 1 Éora. 

l-horae 
.

' 

1 hora a 1h 30 min (exclusive)f 

lhõomínaZh
' 

2 h a 2h 30 min 

2-h 30 min a 5 h 

3 h a 3 h 30 min 

3 h 3d min a 4 h
_ 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 30 min a 5 h 

mais de ; h Qnantaao 

Em todos os casos o limite 36 corresponde ã.oiaase seguiª 
to. 

Formação e aperfeiçoamento. 

19 . Indique todos os cugaos que realizou, colocando Inc. após o 
nome ão curso, se nao o terminou. 

Normal de lº ciclo. 

Guªra curso de nível ginasial. 

Normal de 29 01010.
_ 

Outta-curse de 29 gran (antigo 29 ciclo). 

Superior de Pedagogia. 

outrQºurªº superior. Qual'l 00090000000090.000.900.0000..- 

......OÚOQOQOOÓQ...DÓO......OOCOCOObOOOÚCGOOO....ODOOOIO. 

.....0.0.000.00.00960......ÓOOOOOOOOOC;OOOOÚOBOÚOOOIQOOOD
~



.C' 

..
; 

.E;— 

«.. 

.20 - Outros cursos realizados 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso Duração Instituição wWWWª €€€—me— ªlªs,-..— .....€€€. 
"O-OCWG-ÉZHàWOCOOIOOOG... %% Idtflg‘dgbficfll'céf’éj/W 

. OOOOOQOOBOO'OOQOI......OOOOÓQOO 0.09.0.0. I......OOCOGOOOOO 

ªªa/wma. Ol.O...º.OOOOOOOOOOOOOOOSCOOOOOCO,......CÓOJ “::O<:‘O 000.090... 

Por favor, Junte a está os'Questionãrioe gerais preenchi— 

dos por todos os orientadores de sua escola e os questionários eg 
peciais dos orientadores daa turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessorea e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma. 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatos, A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente e eerá preciso uma ação condug 

ta que atinja pais e autoridades escolares, para modifioã-la favº 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

D. 

9. ' 
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,5 - O numero total de turmas de 2ª aerie & .'Ó ., sendo . 4;. no: 

' ,/ 
W.,-guga,— 

. 

.- . f * 

QUESTIOÚÁRIO A 353 93 ssxcv IDO PLLO DIRETOR 

Cidade Curitiba Estaào FB)-Favª“ 

Nome da Escola “,,;gq,,;uwu,wmw_gmff“vw_wfw,.rahaáa. 

Enderaço da Escala Rh'gaáeiro Flv—dum «em. Silva "LlCJÍM , V . 

Nome do Diretºr de Cong/$.51 ___ 
Nao escpg 
ve:.nesta 

Observaçãº: Ras questões de multipla escolha, asp inale com um : a 
coluna 

reanosta adequada; se necessário, assinale mais de 

uma respºsta. Kão deixa itàns em branco. ' 

_ “ * . 
'. 

.- Número de turmas sob sua direçao geral «- ”26’...
. 

- Número total àe alunos dessas turmas - ..€:L21. 

Núneço de salas de aula utilizadas por eeaea alunos » e4§:..a. 

I I * : ' : 
". , 

- O numero total de turmas deviª eerie e . 15.,_sando . 3 . no 

19' “cume; . 3.. no 29 tu.—zºna e o”: . nº 39 turno.
' 

lª tuzno; «Sí . no_29 tuxna a .“7'. no 39 turno. 

6 _ Núncio total de salas de aula && prédiº - ;! ;;... 
7-— Até qua aérie há na ascelaf » .. .T:..

8

9 

- Até que séria eatâ sob sua direção% — éíft..e. 

-_Peaaoa1 com que conta o diretor, Ináiqua para o pessoal-de que 

» dispõe, o número de servidºres, em cada caao. ! HH

1H
l 

Tipº && pessoal 

bf;ªo.ooooâovooooooccococoooooooooo 
Clueataégr "' oÃoonoaoooooooooooannoloooooooooacoooooeoolo3 

_-x 

"'.—'ª'- 
«(.* 

:-

h 

Professoxea &&;ecàalizadaâ a Jg.:fºe.........º............ 
-;"r01‘353°r83 de! +W1ª "! oooflooggaoocoo-0909999900009.coo 

P20503502 ea para ou;roa trabaZhgs nºãªáêvªàºítzr..êà....,. 
ªí ' 

Cbx 

ºs 

-hr 

K3 

Dªtilõgrªfê '” o.o'—o_o'oooo'oºoeoooooeoeoooaooooooooooooiooococ' H
H
! 

Ema 

Bierendaira "' ao...flookoaoooúgvwaoeoooooooooooooo'oooooo 

Ego-considerax curses &e adultºs ºu outros cursos axiatentea. na 

escola mas sob outra direção»
' 

._.,— 

W.“

. 

as,



2.- 

Não esopº 
ve§_nasta 
cdluna 

4.10.... já 8
~ 

Iii Servente * oooooóo 08 9000000000~ ºutrºao Quais’ . ” ooooooo'ooooocoooooooo 

”WW pam/M 55’ 
DOOOOOOGOIOOOOOOOOOOO0.00.,OOOOOODOIOOD.’9.90.000000.0.00 

ºs 

..0.0.0.0...0000ODOOÓOIQOOOCC.........OOOOOOQOODOQQOOOOO' % 
10 . Funções que exerce como diretor. Tipo e numero de auxllza— 

“Assinale com um x aa.que degemng res com que conta para ;61, 
nha a complete'o quadro. ª 

_ 

ajudarem nessas funções. 

Atandimento' ªºs prõféªªºreªo ocooooooooooloo;oõõo;oóoo: ; j 
Atendimentºª ªºs p318. , ooooovcooooooooéeo;ooono. J§

I 

Prepare de quadroé estatísti 
é; 

' '

; 

006. 
, 

. Yoãboooooaoo 

Preparo de outros documentos, 
, 

ooooooaooooo‘o00.09008... 

§§éparo e distribúição de na 
' 

. "a. f 
Íéndªo 

. 
.1QV9%9%{%QQ+$bor.*}@Q%:} 

u/W 

ºrientªçãº dª ªVªíiªçaºo oooooaooooooooonooooooooo 
2 ESíê E3 

E1 

E] 

[315154 

Outras. Qnaiaº 

, . W '

_ 

49€£%V%¥43$}J§6i¢/ o‘aoboocoon;0::.o00900009 fugâ & Efª!
~ õoqcóooc 

,. 

11 « Indique abaixo o tipo e o numero de quadros estatístióos e QNNMJf/f/ 
outros documentos pedidas pelas autdridadea esoblarés,o oIBGE 
etc9 que a escola deve organizar du Que o diretbr dévé visar. 
(Pode continuar no verso, indicando para cada caso a periodi- 
cidaae). 

&) 'anuais - IBC E FUNAg'pdr, Gras de Mame”: Relatºria 

b) semestrais w 

c} trimestrais » Mapªs . 

d) mensais .. Helaf'ono Ad Me Yehfcldl, &sfarsnca, Bºlº "M ª“ 
PQQQAacHfl_

3 

,
i 

e, outros (esclarecer a pariodicidade) '- ... .



12 - 

15 « 

Número de quadros & prªâerar gor mês (não incluir os eemee , 
trois, anuais etc.) .. .. 
Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

Passar a orientaçao para o diretor e aliviã—lo das tare « 

fas administrativas. i 
[2] Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 

sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 

cíficos (Ex.. Melhoria do ensino de redação). 

E] 

03 orientadores serem permanentee nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons- 
tantee 

IE] 

Enviar às escolae que tenham rendimento baixo orientado — 

oiee, para auxiliarem os di rotores.
/ 

Fornecer eeoretários—detilógrefos ãeíeecolaeo 

Encerregar o subdiretor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas & supervisao geral da 9300 
la e a orientação pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escalao mehoree que o diretor possa orientar. BUD 

DE] 

El 

Contar com materiais de orientaçao, diversificados segun— 

do as necessidades e aolioitaçoee das escolas. 

Conter com bibliotecas atualizadas para professores, 
escolas»

.
,

a 

horário das crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios eto.'para professo » 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas 
sos normais para discussao das deficiências de formação 
do magistério, 

BEE] 

.ª Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crianças com deficiências de apren. 
dizagem. 

.t
. 

Outras. Quão-311, oeoaecooooooeooooroooooooooooooocosooooono 

ooooaa-nocoooo09.9906010030coooseocoaocoeoooosooooeoaoea 

oooaaaséweosoaeaacooaeoaseaocaaasea-ageoaseaoonvaaoedoeooo 

res com preparo especial nos aspectos em que ha defioiéno- 

nas 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga 

e OS cur—. 

Não eocrg 
Ver neeta 
“coluna 

"WWW



14 - ASpectoa em que considera que seria importante orientar 08 
professores de sua escola: 

H31 

35.51 

31942] 

:::., 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

'Aplícaçães da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operações Matemáticas com inteiros; 

Ensino dae Operações Matemáticas com Deoimaisa 

Ensino de Problemas; 

Educação Moral e Cfvioâ. 

Ensino de Música. 

Ensinº de Artes Pláatioas.º 

Educação Física, Recreação e Jogos. 

Ensino de Estudos Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Enaino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetização, 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetização de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha eu pré—livro. 

Duração da fase preparatória.
. 

Peaqfiiaaa sobre fatores que influem na alfabetização. 

Desenvolvimento do nível de leitura.
. 

Desenvolvimento do'interease pelª leitura. 
Técnica: de atendimento, em classe, a alunos mais fracos. 

Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortes. 

Material para trabalho indápendente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

V50 escpg 
ver nesta 
coluna 
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02 
37 [ª] Preparo de materiªl independente para alunos mais fortes. 

[ª Atendimento às diferenças individuais. 

3/0- Organizaçâ'o de exercícios-. 

_. Material didático. 

>52[:~ Manejo dé classe. 

[;] Disciplina. 

já &] Técnicas de estudo (Eetudo dirigidovou orienyado). 

&] _Trabalho em equipe.
I 

35 m Interesse e neoonsídadeo infantis. 

E] Rumo do ensino. 

331:] Recuperação de alunos. 

E]. Avaliação. 

'40 E] Diagnéatico de ãifiouldadea dos alunos. 

II] Ensino em grupos diversificados atendendoàs deficiências 
dos alunos dentro da turmaa 

Hªm Ensino por atividades. 

&] Ensino por áreas de estudo. 

41L, [:1 Ensino globalizado. 

m'Formaç'a'o de a’gitudea. 

«% [2] Filosofia da reforma, do ensino de lº grau. 

[fªra] Egídidaa práticas para implantação ,da reforma do ensino de 
grau. * 

outros. Quais‘O’ 0.000.009000000000000OOOOOOGDOOOOOOOOOOOOO 

000090000.00900900000.000..QDO...OOICOOOOOOIOBOOOOO.COCO. 

OOOCOOQOOOOOOOOOOOOOGSOGOOIBOOOOOOOOOCOOOOO'D.000.00.000.00 

15 .. Marque com um x o que desejariª para a orientação dos profes- 
sores e'com dois x, se Já dispoe (lo-material ou equipamento 
ou se "ja considera eua escola bem atendida nesse aspecto, 

& Livros. 

[j Folhetos. 

[] Diapositivos . 

D. 

so

"7 50 escpg 
ver nesta 
coluna
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. 16 - Já foi tentado, em sua esoola, o ensino por áreas de estudar 

17 ª 

18 - 

E] Filmes . “. 

EZ; Projetor cinematográfico. 
“. 

outrOSo Quala'.’ ooooooooooooooooooooooooooooooooecoooooooo 

....º....º..ººº.“.º.º.ª.ÓÓOC.—"...........Ó...º.'..º..... 

...OCQOIQOOOOÚCOGOOOOOOO000.600......OOOOOOOOIOOÓQOQOOOQOO
. 

Em caso positivo. dê um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feitº. 
OOOOOJYWOOOO3OO.O0900.900.00.000906OGQOOOOQOOOaOCCOOOOOOOCO 

0.099ºúlª909.0ÓGÓIOOQOQOOOÓOOOUOÓOOD.......ÚOOQÓO'OrOQOOOO.CJOC 

006900006090000030000.06.0000,000.000.00000000GOOOOCOOOOCOOGI 

.OOOCGOOOOOQOOOOOOOQOGCOCOO...OOODQCOOOOQOCCOOOO0.00COGOOOOBOU 

0.000.900.00000000:0909000000090.000...OOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOO. 
.

& 

Nomes de todos os orientadores das turmas de 1a e 2ª" séries 
sorteadas para e pesquise (dar a identifiosçao da turma a car. 
go de cada constante do q espionerio do professor). 1 

.mmÁâM C cºm 

......OQQOOOOCOOÓ.0.00...ÉOCOOOOPQQCOOÓOO...OOOÉOOOOCOQOOCQO. 

0.0.0Q....O...6.9DOOOOCOOOOOQOOGQOOOOCOOOO.!O....OOQOOOQOOOOO 

000.00...Oª.OÓOOOOÚCOOOOOOOO...OOOQOOOGOOB......OCOOCGOOOOOO. 

So exerce tarefas de orientsçso, indique a forma e & periodi 
cidade da mesma» Guoamea Amuudt 

( 
_yw 

A » Forme 

íf% Reunião de todos os professores. 

í33 Reunião de todos os professores do turno. 

[:] Reunião dos professores de 1ª e Zª sérieso 

L“; Reuniao de todos os professores de uma série separadamenu 
teª 

L“. Reunião dos professores por série dentro do turno. 

[:] Discussao de problemas pedagógicos de escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

E:; Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo orientador. 

los professores e apresentados pelo diretor. 
Discussão de problemas pedagógicos de escola sugeridos pg“ 

6. 

Não escrg 
ver nesta 
coluna

4 

D.

s



D. 

[SIDE]

a
a 

DUDU 

[:1 

Em 

C] 

DUDU 

“ Discussao de problemas pedagógicos da escola sugeridos pe 

los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo ºrientador ou diretor sobre temas sugeri- 
dos pela administração geral. ' 

Explanação sobre temas sugeridos pelo diretor. 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobre temas sºgeridos pelo orientador.' 

Explanação e discussão sobre experiências positivas e na» 
gativas dos profess res apresentadas pelos mesmos. 

Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 
'de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Orientaçao individual, após observaçao da turma. 

Estudo e discussão dos assuntos eº que a escola se revela 
carente, fixados com & participaçao dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
geral. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor; 

Discussao de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussao de temas gerais escolhidos pelos professores., 

Confecçao orientada de material pars atendimento diversi— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnosticos das dificulda- 
des dos alunos. 

Elsboraçao de instrumentos de avaliaçao, após a análise 
de sugestoes a respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas com os professores. 

Estudo de Guias de Ensino de Leitura. 

outrOS-o Qua-132 ooozoooooofioooooooaoaoooouoaooeoooooococo.» 

90.00.0000....00.690...009000090OQOÓOOOOOOOQOOIOÓQÓOOQCOO 

0.0.0GBOG0000090009.DEO.......OOOOOIÓOCOCOOIOCBG00090009. 

U0.09009600090$0009.00000GÓOOOOOCOÓOOOOQGOGOOOOOODOOO000. . 

.0.900000000’00.6.090.06.090.00.0000COOOIOOOOOOOOOO0900‘B

' 

042

.

' 

333’

' 

$: 

553! 

9mm 

mo ‘4‘"! 

«l 

suico 

.. 
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“em“ 

ãº 

BDDDDDDÚDD 

Periodicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou no ano correª 

') tº; .!.06..0.090....D'OCOOQQDOCO'OOCOIOOOOC.....OQCQOOOOOO 

Caso exerça orientação aos professores, tem oporiunidade 
de fazê—lo semanalmentee Em cego afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamentee 

menos de 1 flora. 

l-hora. 
.

' 

1 hora a 1h 30 min (exclusive): 

1 h ao min a 2 h
' 

2 h a 2h 30 min 

2-h 30 min a 3 h 

3 h a 3 h 30 min 

5 h SÓ min a 4 h
. 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 36 min e 5 h 

mais de 5 h Quantaae 

Em todos os casos o limite 36 corresponde â.o1aeae seguiª 
te. 

Formação e aperfeiçoamento. 

19 « Indique todos os ougeoe que realizou, oolooanáo Inc. após o 
nome ão curse, se nao o terminou. 

DEEMED 

D. 

Normal de 19 ciclo» 

outro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 cielo,
_ 

Outro curso de 29 grau (antigo 29 ciclo). 

Superior de Pedagogia, 

Outro curso superior. Qua17 ............................. 
Oi..—....O'QOOOGQ...00GO......OOOOOObOCOÚQOÓOOICOOOOOOOOOQ 

*D.C....OOOIOCOGOOOOBO....OCOOOO0.0#OCO...OOOQÚIIOOIOOOCQOOO.

I

!- 

uªu-v“.



.20 - Outros cursos realizados 

Cursós de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso Duração Institúição 
WgWoMoàcioooo oº'-Moo SL;—C* nW—âfíkqºáª 

, 

"cococ'ooçocnaoqooooocoocooocoocooo ........_..êMkW....n. 
-MW‘MM‘LQW%Q€§1“""“' .16.......$'.....'s 

W.Woaocacovooooooaooaouo oooooooooi 00.0.900000000900- ' 

.9.0.0.9..OOÓOOIQOOOOOCOUCQOOOQOO1.0.0.0... .OÓOOODOIOODGDO... 

Por favor, junte a está oa'questionãiioa gerais preenchi- 
dos par todos os orientadores de sua escola e os qúeationãrioa qª 
pecíais ãos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessorea e dos orientadoreà, se estão preen— 

- chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma. 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

“outros dados também exatos, A baixa frequência deve ser um dos 

&) fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conq 
í ta que atinja pais e autoridádes escolares, para modificã—la favº 

ravelmante. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

9.' 

1Não escrg 
ver nesta 
coluna

D.



“a 

1 . Número do turmaá sob sua direção geral* - ..3ÇL... 

:2 . Numero total de âlunos dessas turmas . .635.... 

45 - O nªmoro total 33 turmas de 20 â€rio' é . .6., aonde . Éª. no. 

QUESTIONÁRIO AS 3 Pm m:caíno PELO DIRETOR 

Cidade CURITIBA Estado '2 53535 

Nome da Escola (312520 3599353 "ª, Bºiª SAPORSK‘T"
. 

Endereço da Escola RUA QAC AEEZIHEQ, ],,680 

Nome do Diretor, ADVIGA R- 
N30 eébgg 
ver.nesta 

Observação: Nas questoes de multipla escolha, assinala com um : a 

resposta adequada; se necessário, aseinále mais de 

uma rêoposta. Não deixe iténs em branco.

. 

3 
- Numero de salas de aula utilizados por esses alunoa - .ÃÉ4.... 

4 » O número total de turmao de 19 3érie* é . .7., sendo . .3. no 

19 turno; . 4 . 3p 29 turno e . .— . no 3° turno.
' 

lª-turno; . .4; 56 29 fiurno e . J'. no 3° turno. 

6 . Núncio total dé 33133 do aula 33 prédio # ..}§;... 

7:- Até que série ha na eacolaP . .Íã.....
_ 

3 3 Até que série data aob sua dire¢337 - .Ããª.... 

É ; §33soal com qué cºnta o diretor. indique para o pessoâi- de que 

- dispoe, o número de aervídoreo, ém cada caso. 

Tipo de pessoal 
. Sewaaym&rla Mam *! ooooooooooooooodoboooooooooooooooocooooOOQOQQ 

orientadºr " Cmaglocoo00000000009000.0000.aooocoooooooooc ª M~ 
Professores ésoeoialízadoa _ :EÚ-£kºªw.....QPPÍPÚZUWª... "4‘~ 

.910168801'98 de turma "' 00300 0006000000ooo-ooooooooboooooooo' ”8~ 
Ptcfeasorea gªªrª Outrºª trabalhbs - “cliq . o o 0.9 o o o o o o ó o o o o "o o já~ 
Datilégrafb '" oooo'o-oooo'oooooobooooooooo.oooooooooiooo-oooo 

: 

.. 

. . , . 

' ff 
Mersndeita ** bog-maocoro..co.cc.booloooooooooooooooooo'oooooo ._.-ª_—

~ EDEFÉEE 

"Não considerar cursos de adultos ou outros cursos exiatéhtea na 

escola mas sob outra direção.
.

D.
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10 — 

11 « 

Servente «- IH: Sª.—fªçº. .6. nºmeaâaa .e . 8. smtraiadas . . . . . . 

outrage Quªiªá“;;3ªogçãguªíãçoyoíiâáyªªâgâªªªo00.90.0000. 
0.900.00000000000COICIOO0606.00.00....OOIOOOOOOODOOOODOOI 

00000000.8900.0009000000009000OOODOOQÓBÓQOQOOOOOOO000.000 

ODOOOOCOOCUOOGOOOC.COOOOOOOODOOCOOOOODGOOOO09.00.19.000... 

Funções que exerce como diretor. 
Assinale com um x as que degempg 
nha e complete o quadro. 

m Atendimento aos professores. 

[Z Atendimentos aos paia. 

[$ª Preparo de quadros estatístâ 
006. ' 

EE] Preparo dê outros documentos,
_ 

EE] Éreparo ; diâtzibuição de nª 
Íªndªo. 

EE] Órientâçáo dã avàliação. 

Unitas; Quéi§~ 

oboooocéooéoodaéadooohooéooi 

oocou»ooõooooobôcbôpoonobóob 

900000.00'OCOOOOOpOÓCOÓOOOOO 

Indique abaixo o tipo e o número de quadros estatísticos e 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 

etc, que a escola deve organizar ou Que o_d1retor deve visar.' 
(Pode continuar no verso, igdicaúdo para cada caso & periodi— 

'1) Atas dé Exame . 

2) Questipnério do I.B.G.E. 
3) Atualização dê Levantamento Estatístico 

cidade)» 

&) anuais - 

4) Relatório da Escola 

b) semestrais -

I 

d) mensais _ 

c, trimestrais - Mapas da Merenda Escolar 

1) Folhas de Estatística 
2) Fºlhas de Boletim de Frequencia 
3) Relatérios_de merenda 

a, outros (eacl'àrecex & periºdicidade) '- 

Tipo e número de auxilia- 
res com que conta para o 
ajudarem nessas funçoes. 

...BOOOOOÓOOOODOOOOIOOÓOO 

OOOOOOCOOOOOOOOOOOOOQO90. 

Secretária 
0096.00ÓÓCCOOOÓÓÓOOOOOOOO 

Secretária 00099603006000oooaoooooc¢ 

OOOOOÚOÓOOQOD. 

OOOOOOOOOOQÉOOÍ 

2.- 

N36 espxg 
ver naàta 
coluna 

1—9 £ 

& 5 & 

&— 

Ks 

Lô 

GG

Z 
&"~ 

Oecooonboóabooooóóooococo 

Booooooóocooooóbb0000006. 

000.900.00IOOOQOOIOGOOOGQ 

E&ucacional 

'Mªx 

ver-. 

zl . . . . " Varios — sollc1taães ºca51ona1mente por ôrgaos 

estaâuais.



12 — 

13”; 

f, 

Número de quadros & pr parar gor mês (não incluir os 
treis, anuais etc.) .. 

365338 ª' 

O'. 

Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

Passar a orientação para o diretor e aliviã—Io das tare » 

fas administrativas.
É 

[:] Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 
cíficos (Ex.: Melhoria do ensino de redaçao). 

Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons— 
tente. 

se] 

C} 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo,orientado - 

cies, para auxiliarem os diretores. 

Fornecer secretários—detilógrafos às escolas. 

Encarregar o eubdiretor de todas as funçoes administrati» 
vas, cabendo ao diretor apenas a superviseo geral de osso 
la e & orientacao pedagógica., 

ESDE] 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

Conter com materiais de orientacao, diversificados segun— 
do as necessidades e eoliciteçoes das escolas. nas 

Conter com bibliotecas atuelizsdas para professores9 nas 
escolas. . 

&. Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga 
horaria das crianças. 

55 Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.'pera professo a 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas e os our—. 
sos normais para discussao das deficiências de formaçao 
do magistério, 

IVA Conseguir professores ou professorandos fora da ol.esse 
que orientem grupos de crianças com deficiências de epren 
dizegem. 

outrage Quªi-5,8, oeoeooecoaooooooocoooooooooooooeoosoooeueo 

0900000090000.00.900.00"!maoooooooaeooooocaaoooosoaooooaoeo 

0&095309590.‘OGOOOOODODOQOOfifiOOOOOQ900G30000960¢0i¢0009600 

res com preparo sepecial nos aspectos em que ha deficiên—— 

,,” 
bao escrg 
ver nesta 
'ooluna 

“já. “WW-'



pl 

14 - Aspectos em que considera que seria importante orientar os 
professores de sua escola: 

' E 

SE] 

. M:] 

D., 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Ensino de Teoria dos Conjuntos. 

Aplicaçães da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operaçães Matemáticas com inteiros; 
Ensino das Operações Matemáticas com Deoimaise 

Ensino de Problemas.
, 

Educação Morel & Cívico. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Plãaticas._ 

Educação Física, Recreação e Jogos. 

Ensino de Eetudoe Sociais. 

Ensino de_Ciêncies. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetização; 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfebetizaçeo de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha de cartilha ou pré-livro. 
Duração da fase greparatõrie. 

Pesquisas sobre fatores que influem na alfabetizaçao, 

Desenvolvimento do nível de leitura, 
Desenvolvimento do'intereeee pele leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, e alunos mais fracos. 

Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortesº 
Material para trabalho indepeedente.» 

Material para atendimeàfo & crianças com dificuldades. 

«HH— 

.-p. 

TJMT—'., 

«-

à º

. 

Não 93033 
ver nesta 
coluna
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59 

7' 
*2' 50 escpg 
ver nesta 
“coluna 

êgª Preparo de materiªl independente para alunos mais fortes. j ,( 

Atendimento às diferenças individuais. ! 

“ 
30 Organização de exercícios. 

. ' 

. 

'I, 

_ . [Material didático. 

32, ª Manejo dé classe. “ 

& Disciplina. 

3H Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou orion—tado).- 

E Trabalho em equipe. 

. 
SC Elg'lnteresse o neoeas'idadea' infantª. 

. 

1 

l
. 

q [j Ritmo do ensino. .º 

_ 
,,

3 

38 Recuperação do alums. 4 

ª Avaliação.. 
A 

, 

' 
“ 

_ 
f/~ 

40 ª_ Diagnéatico de dificuldades dos alunos. 

[3 Ensino em grupos diversificados aíiendendoâa deficiências 
dos alunos dentro da tame.“ 

42 [] Ensino por atividadea. 5: . “Ensino por áreas de estudo. .] 

49 [] Ensino globalizado. 
: 

- £ 

Li] Formação de atitudes. . 

. 

. 
. 

- «I 

Ã/Ç [:] Filosofia da reforma, do chaine de lº grau. & 

A” % Medidaa práticas para implantação,da reforma do ensino de 
lº grau. “ 

ºutros. Quais'ª 0.0600060000009000...OOOOOOODOOCOOOOOOOOOO 
, 

,

U 
0000000009009000009000.000,000000000IOOOCDOOQOGOOOOOOUOÚOO J 
.OÓOOOOQOOOCOOQOOOOOGÓOS.QQODOOOOOQOCOO"O'OÚOOOODOCOOOOOO 

15 » Marque oom um x o que desejariª para a orientação dos profes— 
sores e'com dois x, se Já dispoe donaterial ou equipamento 
ou ao ';)a considera sua escola bem atendida nesse aspectº» 

' Livros. 

Folhetos. 

Diapositivos.

D.



17- 

18 —. 

feitº. 

Filmes. \. 

EEI Projetor cinematográfico. 
4. 

OutrOS. Quala’.’ oooooo.oooooooocoooeeoooooeoooooo...eo—ooo. 

coreano-00000oooo.ooo.ccoococo..co.cc-ooooooceooooooeoooo 

00.90.0000....DOGCªl.O...O!O...O...O.,...OOOOOOOOOOQOODOO. 

Já foi tentaâe, em sua escela, o ensino por áreas de estudoe 
Em caso positivo, dê um ou dois 9xemplos do tipo de trabalho 

,/- 

coco...oocacaoeo910700900ooqáooooooooeonoooooooooaoooooooooooo 
_ / 

cacaooat.v0oaooattwuo$iocooaboooooooooooooooooootqooooOJioo
/ 

,..1 

0099066000.OO.OIOOOOQ/g-'VÍÍCQCQOC2O....COCOOOOQOCOGG.OOOOCOOODDÓÓ 

...OCBOOOOOQOOOOODO,/OÚC....'.....OOOIOOOQCCQOOIO......OOOODÍO 
/ , 

..ÓOOQDÉOOOOOOÚ6.9”)0009600000000.0GC......OOCOOOOOOOOOOOOOQ0.0.

% 

Nomes de todos de ºrientadores das turmas de lª e 29" séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identificaçao da turma & cagà 
go de cada um constante de c.eetienário de professor). 
.............e....o..e....q.......ºo......,.....e.........o.. 
.,...............a..................»......,.,.o..;.o........ 
ocooooeeoococo.-eococo...«oco.cegou...doo—oooooeoooooocoooooo 

o...»..............»...º...............o...........e........º 
0.0.0....OÚOCOOOOOÚCOOOOOOOO...OOOQOOQÓOOGQOOOOOCOOOCGOÓDOCOI 

Se exerce tarefas de orientação, indique a forma e e period; 
cidade de mesma» 

A - Forma. 

{:1 Reunião de todoe os professores. 

Reunião de todos os profeseores do turno. 

Reunião dos professores de 1ª e Zª séries. 

[J 

DE] 

Reunião de todos os professores de uma sêg;e separadamenm 
teª

' 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 
DE] 

Discussao de problemas pedagógicos de escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo orientador. 

[3 

Discussão de problemas pedagógicos de escola sugeridos pg 
los professores e apresentados pelo diretor. 

[[1 

6. 

Não escpg 
ver nesta 
colu7a

4

n.



D. 

DDE]

a 

[3 

USED 

CI 

DB 

Ç] 

DUDE! 

DCJ 

Discussão de problemas pedagógicos.da esçola.sugeridos 
pg" 

los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo Orientador ou diretor sobre temas sugeri— 
das pela administraçao geral. ' 

Explanação sobre temas sugeridos pelo diretor. 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobre temas svgeriáos pelo orientador." 

Explanação e discussão sobre experiências pogítívas e na- 
gativas dos profess-res apresentadas pelos mesmos. 

Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Orientaçao individual, apoa observaçao da turma» 

Estudo e discussão dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados com a participaçao dos profgssores. 

Discussao de temas gerais escolhidos pela administraçao 
geral. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Dísoussão de tenes gerais escolhidos pelos professores., 

Confecçao orientada de material para atendimento diversi— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnósticos das dificulda— 
des dos alunos, 

Elaboraqao de instrumentos de avaliação, após a análise 
de sugestoes a respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas com oa professores. 

Estudo de Guias de Ensino do Leitura.v 

Outras. Quª-tª.; ao...vooooo'ooecocosno...ooooooooeoooooooooo. 

.OOOOQOOOOCOI.O..COOOQOIGOOOOOGOOQOOOOÚOQÓOCOOI.....OCOO. 

0990090.00ÓOJOOOOO'OIOOQDOO...9.000.IOOCOGOOQOBOOOOOQOOO' 

nº.09.DOCOOOÓOÓCOQ...0.900.006.DO.....OOOOCOOIOO000.00000 

.9.0GOOQOOOO’G09°0990.060000.90.COOOOOOOOOOCCOCOO0.0.30....

f 

.—r.-



19 . 

ãº 

DDDDDDDDDU 

Perioãicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou no ano correª

0 ta: ...E......GO....DOOO'OOOODQOOÍÍCOOÓOOOC.....OQOOOIGOOO 

Caso exerça orientação aos professores, tem oporcunidade 
de fazê—lo semanalmentec Em cage afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamenteo 

menos de 1 flora. 

1 hora. 
.

ª 

1 hora a 1h 30 min (oxolusive)f 

1 h 50 min a 2 h
. 

2 h a 2h 30 min 

2«h 30 min a 5 h 

3 h a 5 h 30 min 

5 h 30 min a 4 h
4 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 30 min a 5 h 

mais de 5 h Quantasc‘ 

Em todos os casos o limite Já corresponde à classe seguiª 
to. ‘ 

Formação e aperfeiçoamento. 

Indique todos os ougaos que realizou, colocando Inc. após o 
nome do curso, se nao o terminou. 

DDB] 

DE] 
Normal de lº ciclo. 

ºutro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 cielo. 
'

_ 

ºutro curso de 29 gran (antigo 29 ciclo). 
Superior de Pedagogia. 

Outro cursº superior. Qua17 00900000090oaoooooaoao,oooocoo 

COCOOCOOCOOOOOOOOOOflODCOOOIODIOOCOI'OOOOOOO‘OO0.0.0.0....O ; 

B......OOOOOO0.00CGCOOCOOOIOOI000009006000.ÓO—QOÚOOOCQOGO. 

ô,. 

v:;- 

w..
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.20 - Outros cursos realizeâos 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso Duração Instítúição 
...90Í.ª...00.000....'º.....'.0..100.000... 9000.00.00000000. 

001'0.0.0000'900000000000000000000. 000000... 0000.000'00000000' 

0000000000000000000000000000000004 000000000 00.000000009000000 

000000400000000000000000000000000 000000000 00.0'000000'00000 

.90000000090000..!000000500000000.0000000001000000000000000-00 

Por favor, junte a este os'Questionãrios gerais preenchi- 

dos por todos os orientadores de sua escola e os qúestionários qª 
peciaia dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessorea e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o Orientador de cada turmao 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatos. A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conq 
ta que atinja pais e autoridedes escolares, para modifícã—la fatg‘ 
raveimente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

D. 

9. 

Não escgg 
ver nesta 
coluna



' “x 
_ 3230,02,: ©, 

\ '
' 

,333333 33310 A 333 93333 HIDO PELO DIRETOR 

Cidade _7Jgggáâãgggg; 
“““ 

333330 égàªªzaccz' 
. ,, 

, 

/Í,/ ,v .
_ 

Nome da Escala

~ 

&! 

' 
x 

Ego 33033 

, 

\ ver.nesta 

*,.4 Obaervaçãas 333 3333t333 d3 multipl3 escolha, 3 313313 com um a a 
coluna 

'; ' 33330333 adequada; 3e nacassârio, as inale m31»3¥d3 

; 
', 

= uma respºsta. N33 deixe iténs em bran o
' 

WL 
Lª

. 

I , , . “ 3 -.15'- . 

,33 
_ _ 

1 - Numero de tuxmae sob sua direçao garal - ... .... , 

$a ' 2 - Número total de alunos 333333 turmas - .Éíáíáã. 
mg.. .... , . 

"ª ' ' ‘ Ml í“ 
. 3 - Númego de 33133 na aula utilizadas por 33333 alunos » .tfii. . 

o I * I ' # A, 

_ 

4 — O numero total de turmas 33 lª eerie 3 . _‘., sendo . 7 . no 
' 

19" turno; . g) no 29 turno e o ,é. no 39 turno. 
., 

_ * 
“““—“f*** 

,5 - O número total de turmas de &“ séria é . é5., sendo .aéã. no. 

s 
lº cuzao; . :*. no aº tuzna 3 . 67. no 59 turno. 

, 6 - Nfimero total de 33133 de 3313 33 prédiº - ..2ªí.ÍÉL 
, , CL 7.. Até que 3érie ha na 3333131 » ,.aÍÉ... 

. _Q
. 

8 - Ate qua 36313 9333 30b 3u3 31333307 - ... .... _____;__”” 

\ . 

“““"w 9 - Pessoal com gue conta o diretor,.índiqua para o pessoal de que 

. 313353, o número de 3333130333, 33 cada c330. ______,___ 

”' Tipg de 9333031 _

* 

E Subâíretoru oeooo.eooooooococosooooaoooooovoooo00.00.0969. 

" a oxientfiéor” 33.00.00oooaoooooooe«aoconoce—ooooocooccoeoono- 

E messores efiz-QGCialigadoa º opoaooeoooocooaococooooooooo... 

{13‘91‘01'38301‘83 dº. turmª "' cooocoococooaoooowoooooooeoooooocáoo ”&— 
"Asia; ª PÉOÉQÉSOÉGB gªªrª OÚÉÉDÚ ªrabªªuhºª ª' _ooonooopocoocooooocoyi. jé 

B Datilégrafa 'ª' ooooobooo'oauooooooooauooaoaooo‘ooa0.000.010.1513 

. I. 
l « 

* 

' " ! 

à 
' 

, garªntiª,—za " 00309so000000090030331090000900...no...ooocoooo 64_ 

u ,” . , 

i 
Nao conaiâarar suzana de anulàea ou 333233 333303 exi3tentes na 

, escola 333 30b cutra dáreção.
' 

) '. - .
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Não eéctg 

E Servants "' o.ooooxoooo'oooooooooooencenou-ooo.coco;ooooooo;ol. ª! ‘2- g 

out!—080 QuªLB~ ...co'oªªàíoocooooooooooocooylpáoió 356 %WWªÉWMw . aver/Z. ,,» 

ooMloaM/éWWoyoéWoocooonaoocoooi‘ooooo ”';/fl“ 
....OÓQOOOOOOOOO0900.0000.OOOOOOOOOOQOGO.OOOÚOQDÓOHÓyQOCLÚô' 

10 - Funções que exerce como diretor,, Tipo e número de_auxílíaa . 

Assinale com um x as que degemgg res com que conta paga ,º; 
nha a complete o quadro. J. I; ajudarem nessas funçºes;

' 

& Atendimentº ªºs prófáàsoreá. " o c o a o a o a. n o o o 
'

] 

É Atendimentoa 808 pªiª. oooococooavoo- .- 

Prepare de quadroaléatatístâ 
' 

i É 

.

, 

Goa. 
' 

': 
. «cancao: o.oooaoo oca-oo: 

m Preparo de 01.113305 dºcumentºs. 
. 

o o o o o o o . oWW. . o o o 

'º. 

«Lx 

B Emparn: e distribuição ãe mg __ 
fend-Bo " ooooooooóooooooonoooooono 

ariéhtagao da ªvaliªçãº. deooeeooooa I 32 

Outras. Quaia~ /;4}/:) 
cede-oooéaoooo-coadob;3aooo§bo ‘éoooonoooaboéoo‘oo‘doe6&9., ‘kfl/ 
co.-oucooõaóiodvóocábiooo'oáoo 6050009...íoooócooêóóiooo. 

ocoooo.oocnoaooooyooeaaoooóo 03005000ooáboóoooooaóoooo 

11 - Indique abaixo o tipo e o número de quadros eéiátfstiõóà é 

outros documentos pedidos pelas autoridades esdólâfes, ó IBGE 

etc, gue & escola deve organizar ou que o_diretbr devª Viéar.' 
(Pode continuar no verso, indicando para cada caso a periodi- 
cidade). * 

a) anuais — oáílêá 042 '496auxa54j ª2201ZooféupçLaocãâ oàí 

W,, %;s ”M.,; “a &;oM-uq awéiu 
b) semestrais - 

c, trimestrais -

I 

d) mensais » Éãlªúíááízªb, ZZOÉÉZÉZLC axé ;Éãa ouálcéànf
E 

,Qucjáo %%%&“q 4&4 Jaw/— gaáuaéz 413 

-a} outrcs(eac1areoar & períodiciáade)'— Q



12 - Número de quadros e preparar gor mês (não incluir oe eemee - 
treis, anuais etc.) .fêb.. 

15 » Sugestãee que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

Passar a orientação para o diretor e aliviã—Io das tare » 

fas administrativas.
% 

Dar cursos aos diretores quando neceseãrio (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a"ovjetivoe espe— 

cíficos (Ex.: Melhoria do ensino &e redaçao). ' 

[23'03 orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadoree receberem cursos de aperfeiçoamento cons— 

tªntee 

Enviar às escolae que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo especial nee aspectos em qee há deficiên—— 
oiee, para auxiliarem os diretores; 

£53 Fornecer secretárioe—detilógrefoe ãeieocolaoo

! 

Encarregar o eubdiretor de todos as funções administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas & eupervisao geral de eeeg 

N l la e a orientaçao pedagogica, 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

EE] Construir escalao mehoree que o diretor possa orientar. 

Conter com materiais de orientação, diversificados segun— 

do as necessidades e_eoliciteçõee das escolas. 

Conter com bibliotecas atualizadas para professores, nas 
escolas»

' 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga 
horário das crianças. 

23 Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.-para professo » 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de oomunieeção entre as escolas 
sos normais para discussao das deficiencias de 
do megisterio. 

e os cur— 
formaçao 

‘I Conseguir professores ou professorandee fora da classe 
que orientem grupos de crianças com deficiências de aereº 
dieegem, . 

'ºutrªao Quaíªi ceonecooooooocooonoooooooooooooccosoaocoeo. 

DOOOODOQÓOOOOO00.000ÓOQ.OO.DQOGGGºlªiºlºôOcºêúºôhíºO9060006. 

oeooaoeoeoee0090000saooaooºoeooooeoºooocGoaoeoobeoeeooooo 

Hão eeerg 
ver nesta 
“coluna



14 - Aspectos em que considera que seria importante orientar 
professores de sua escola: 

'[21 

53 

3&1

m 
ssa 

[:1 

9m 
[33 

‘HYJ 

335.51 

9512] 

02455! 

D, 

08 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração.' 

Ensino da Teoria dos Conjuntos; 

Aplicaçães da Teoria dos Conauntos. 

Ensino de Operações Matemáticas com inteiros; 

Ensino das Operações Matemáticas com Deoímaise 

Ensino de Problemas.
! 

Educação Moral & Cívicá. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Plãatioas.º 

Educação Física,'Recreação a Jºgos, 

Ensino de Egtudos Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvoláimento dos métodos de alfabetizaçãº» 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetização de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha on pré—livro. 

Duração da fase preparatória. 

Peaqúiaas sobre fatores qua influem na alfabetização. 

Desenvolvimento do nível de leitura.
. 

Desenvólvimento do'interesse pal; leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos._ 

Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortes. 
Material para trabalho independente.

~~
~~ ~~ ~~

x~ 
”K~ 
"K~ 
“&~ 
ªk ~~ 

\.~~ 
«"&~ 
“'ª“— 

, "A.“~ 
“ªs.~ 

“K~ 
%% 

..v—v.

_ 

.—~ 
“k Material para atendimento a crianças com dificuldades; "'!



28 Preparo de materiªl independente para alunos mais fortes.
É 

& Atendimento às diferenças individuais. 

50 ª Organização de exercícios. 

5g Material didático. 

32E Manejo. de classe. 

[2] Disciplina. 

344 [23 Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou emendado). 

{X} “Trabalho em equipe. 

õá E] “Interesse e neoeasídadeeinfantis. 

El Ritmo do ensino. 

'53 [z] Recuperação de alunos. 

[2 Avaliação. 

4,0 [X] Diagnéatico de dificuldades dos alunos. 

Ensino em grupos diversificados atendendoàe deficiências 
dos alunos dentro da turma» 

42 [2] Ensino por atividades.. 

EQ Ensino por áreas de estudo. 

«44$! [1] Ensino globalizado. 

[% 
' 

Formação de atitudes. 

% ª Filosofia da reforma, do ensino de lº grau. 

$$$ Medidas práticas para implantação, da reforma do ensino de lº grau. W Quais'i’ 9%“ ehooocfiWooWflFfic%:o ~~ 
mOOMIQOUOOG'19000::..:00000005.0.0.0:OOOOO:O ' 

15 » Marque com um x o que desejaria para a orientação dos profes- 
sores e com dois a:, se Já dispoe do material ou equipamento 
ou se já considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

[2] Livros. 

[ª Folhetos. 

[É Diapositivos , 

D. 

5,- 

Não escpg 
ver nesta 
'coluna~!
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~~
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17- 

18'- 

F5. lmes. “. 

Projetor cinematográfico. 
<. Outros. Quala'.’ oooooooooooooocnooooocoooooooooooooooooooo 

oooooooouoooococa09.090000oqoo-oooooooooOoooooooooooooooo 

...ÚOOOQOOOOOOCOGOOOOOOCOO0.0....O....OIIOQOCCOOQOOOOOQOO 
. _:_ 

Já foi tentado, em gua escola, o ensino por áreas de estudoD 
Em caso positivo. de um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feito. 

éfi/éL’3 0000.09.09. O90º'.00000900.DÓOUOCOOÚQCOOOOOOOOOeDIOOOGOCOOOOO 

0.00099.6060.00GOÍOCOOOÓÍCOOOO'QOÓOD......COOOQOOOO.QOOOÚO.IJOO 

00696060000000003000009.00.009.0.0.0.0...OOOOCCOOOOOOCOOOOOOO 

...OCGOOOOÚOOOOOOOÚÍOGCO...'.....QOOOOOOOQCQOOOOOOQOOOCOOOBCO 

..ÓCCQOOOOOOOOOOOOOÓG90.00.06$0.0GÓ...IÓOOOCOCOOOOOOOOOOODQOO.

* 

Names de todos 06 orientadores das turmas de lª e 2ª” séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identificaçao da turma a casi 
go de cada um constante do 

qa 
eationério do professor). 

OOOOOOOOOOflOOOOiOOOO “W“ %%ÁMÍOUC0.00000....OOO'OOOOOQOOOQOCOC 
..,...ODOOOOOOOOÓ.9.60...ÓºO00.090l...OOQGOICOOOOODOOOQOOOQOO 

O—IOOOO....O...OOOCODOOOOOOOÚQOOOOOÓOOOOOOO..OQOOOOGOOOIOOOCOO 

0.0.0...,O-B...OQOOÚCÚOOOOOOOO...00.90.00.Q......OOOBGGOUOOQOO 

Se exerce tarefas da orientação, indique a forma e a períciª 
cidade da mesma» ' 

A » Forma 

Reunião de todos os professores. 

Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião dos professores de 1ª e Zª séries. 

Reunião de todos os professores de uma aê:;e separadamenm 
te.

' 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 

Discussão de probiemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. ' 

[l] 

EJB] 

[E]-' 

(Em 

Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo orientador. 

Discussao de problemas pedagógicos da escola sugeridos pe 
los professores e apresentados pelo diretor.Ul 

69 

Não escng 
ver nesta 
coluna

n.



D.

'

" 

mmm 

U3 

[a 

{BEHIND 

a] 

mm 

&] 

mmmj 

EJ. 

Discussao de problemas pedagógicos da esools sugeridos pe . 

los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo dri.c Mader ou diretor sobre temas sugeri- 
das pela administração geral. 

Explanaçso sobre temas sugeridos pelo diretor. 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobre temas sºgeridos pelo orientador.' 

Explanação & discussão sobre experiências positivas e na— 

gatívss dos profess res apresentadas pelos mesmos. 

Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 
'de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Orientsçso ipdividual, após observsçao da turma. 

Estudo e discussão dos assuntos eª que a escola se revela 
carente, fixados com s participaçao dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
geral. 

Discussão de temas gerais escolhidos gelo diretor. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão de tasas gerais escolhidos pelos professores., 

Confsoçso orientada do material pars atendimento diversi— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnosticos das dificulda— 
des dos alunos. 

Elaboraqao de instrumentos de avaliaçao, após a análise 
de sugestoes & respeito. . 

Obssrvação de aulas; 

Entrevistas com os professores» 

Estudo de Guias de Ensino da Leitura. 

Qutros... Qmia.2 MWM.—Dooooooooooíâcuoêomq 

#144492“ (. W244. seº/MM .m. jazz/2466362226.
_ 

‘\ 
. _ _ _,_ 

7._. 

Não esssª 
ver nesta 
coluna~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 
***“ 

u—v...



19 » 

ªº 

mmmmmmmmmm 

Perioáíoidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou no ano correº 

') 9-— t6; It.000.0...0....OOOOOOOOOOOD'OOOIOOOOOO.COOOOOOOOOOOOO 

Caso exerça orientação aos professores, tem oporiunidade 
ãe fazê—lo semanalmenteÉ Em cage afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamentee 

menos de 1 flora. 

l-hora. - 

. 
' 

' ' 

1 hora a 1h 30 min (exclusive): 

1 h 30 min a 2 h
' 

2 h a 2h 30 min 

2-h 30 min a 3 h 

3 h a 3 h 50 min 

ShBÓMnaAh. 
4 h a 4 h 30 min 

4 h 50 min a 5 h 

mais de 5 h Quentaae 

Em todoa as casos o limite Já corresponde & classe saguãº 
te. ' 

Formação e aperfeiçoamento. 

Indique todos os engana que realizou, oolooanáo Inc. após o 
nome ao curso, se nao o terminou. 

E3 

{I} 

[I] 

EKIII] 

D. 

Normal de lº ciclo. 

ºutro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 (310109
. 

Outro curso de 29 grau (antigo 29 ciclo). 

Superior de Pedagogia. 
,,zf' 4” 

'

- 

Outro ourao superior. Qua17 ...;fffíãâª€%%€€.42ª%4€%;.,.. 

.....OOCOOOOGOGQ...OOOOOOOOOOOOCQOIIQOOOÚ.OOOOOÓÓOOOOOOIQ. 

O....OOOOOOQOOQOOOÓB00.00.0000000000006000.ÚDOOOOOOOQOOD. 

V'IS- 

'n' 

é..



.20 « Outros curses realizaªos 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso Duração Institúição 

Mw Mºª/%%%& 
Ol......OIOO.CO......ÍOOOQOCOOOQOI 000.00... (c;.QDOOOOOOOOSJ 

.....QOQOO0.000000QOCOOOOOOCOOÓIO( ......O'Ol ....JOOCOOOOCOOQC . 

.li.......OOOOOOOIOOCOOIOOOOQOÓOO 0.0.0.0001.00000DOOOOIGO‘OO 

Por favor, Junie a eaté os'Questioníbioa gerais preenchi— 

dos par todoa os orientadores de sua escola 9 og qúestionãrioa qª 
pecíaía dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessorea e doe orientadores, se estão preen— 

chidos os itana que permitem saber o ºrientador de cada turma, 
Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatos. A baixa frequência devé ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente e sezá preciso uma ação conq 
ta que atinja pais e autoridádes escolares, para modificã—la favº 
ravelmente. & primeira medida será diagnosticar o problema. 

9_
_ 

'Não 980:3 
ver nesta 
coluna
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QUESTXOHÁRIO A 322 PR RBEXCHIDO PELO DIRETOR 

. r 
Gide“ Miº — Estªdiª 

Nome da Escola 

Endereço da Escola ~ ~~
~ ~ Nome do Direto:.ÁjàhggºÁâáú_J 

Observação: Nas questoes de multipla escolha, assinale ctm um : a 

reaposta adequada; se necessário, assinale mais de 

uma Leaposta. Nao deixe iténs em branco. ' 

1 . Numero de turmaa sob sua direçao aeral* - .I4226.. 

2 - Numero total de alunos 262836 turmas - .....ÍL. 

3 - Numero de salão de aula ut1112édaa por esses alunos — ríçí.... 

4 - O numero totai de turmas de iª 2érie* é .'t(l, sena6 . . í no 

19 turno, . ªz. no 29 turno 2 
.\2‘. no 39 turno.

' 

,5 - O numero totai de turmas de Zª sério é . .5., aondo . . -. no. 

lº turno; . iª no 20 turno e . . no 39 turno. 

6 - Numerot total de salas de au12 do prédio - .agít!.Q 
_ 

o» 

71- Até que série há na esoola7 — .2:..... 
.., a“ . 

_8 - Ate que aériQ está sob sua diràçaot - ..Eíz... 

9 é Pesaoal com qué conta o direto:. Indique para o pessoal de que 

. diapoo. o numér6 de aervidoreá. em cada caso. 

Tipo de peaaóal' W “L"/' cetáceo...ooooooocoooqboooooioo 

m orientªdºr "' 00%.O0.0.000000000000..0.090.00'000-00300000000- 

E meªªºreª ªªªºcialízªdºª " ªbooooooooooouocoooáoooo.ooo 

.[X PÍOIOBSOÍGB de tuma " otZ ogoôaeoª»ooo-ooQCoooodoooocõoo'I 
(E, Prºfªªªºreª Pªrª» ºutrqª trabªlhºª "~ 166.60.90.066666660060 

. 

L.“: Datilégrafo ª a..—booo'ooõoooóooooo-ooooocooo'coibo'boíoooo*oo' 

[] Marendaira "' 664.666.660.06206366too-cocooooooo’ooooooon... 

a x. '
' 

Nao considerar cursos de adultos ou outros cursos existentes na 

escola mas sob outra direção.
' 

D. 

Não escag 
.ver.nesta 
colunª 

~ ~ ~ ~~~



10 . 

11 —

% 

[Eª Atendimentos aos paid. 

E] Servente «- 3.6k", ALMM .. .2} 

Outroa. quaiºº cancao:ouooooooooyooooooooooooooocioooôoób 
¢C4£c€ vÃwºca 

.OOOOÓOOOCOOÓCOOÚCOOOÚIOOGOÓQOOOOOOOOQCO....OOOOOÓÓOOCÓOI 

nocao—ooo0000000090...»oooçoooooooooooooccoooooooooooõboó 

....OÓCÓÓOIOBOOQOQQ....OOOOOOOOOOOOOQDOOCQO00.000!CO...-O. 

Funções que exerce como diretor./ Tipo a número de auxilíáê 
Assinale com um 1 as que degemng res com que conta para o 
nha e complete 0 quadro. ajudarem nessas funçoes. 

[21 Atendimentº ªºs prºfeªaºreac ocoooocooooozoooeooooonoo 

00.900.00.900.009.090.90. 

[& Preparo de quadroe setentistª 
Gºª. . ooaooooooooooooaooooooaoo 

[2ª Prepare dª outxbé documentOBf 
. 

ooooooooooocoooooéeooadoa 

[:] Preparo 9 distribuiçao de nª 
rendao fifi 

' 

_. 
coon-0900099006000060099. 

[:] Óriªntªçâº aª áVÃliªçãºo onooaooooaooiooocoooocooo 

õutraa. Qúáia~ 

óOUOoooóóoSpoeooooooonoohoóõ weno—aÁóóoaóoeoóoooõooooo 

É).oóoooôoõõob;oõoioooooooob QOóoooóboooóóo;ooooôoõpoc 

cooooocoooooacõbípoo090.000. 00003000connect-006906080 

Indique abaixo o tipo e o número de quadros estatísticos e 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, a IBGB 
etc9 que a escola deve organizar ou que o diretor deve visar. 
(Pode continuar no verso, indicando para cada caso a periodi- 
cidade). 

a) anuais—QMCJLWLBGEV 

b) aemeafiais ” 
, 

da ªnº:/lação & i 

- 

.1. “& "Mt/K . 

c} trimestrais - % Wu,/“Ao» WA . 

d) mensais _ Í3££L%&hn Au 
"“ 

Jan_õa£;jíÃXÇe€k. 

Whig da WVLAQ, 
a} outresÇéaclarecer & periodicidade) » 

Wªn—> 

m. 

.7"- 

2. . 

Não escpg



' A “ o o 12 — Numero de quadros & prê€arer Bor meg (nao incluir os seres - 
treis, anuais etc.) 090000 

13 » Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

[:] Paesar a orientação para o diretor e aliviã—Io das tare « 

{E 

E] 

a! 

SEEDS 

DD

E 

El 

É

& 

fes administrativas.
% 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico & serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 
cíficos (Ex.: Melhoria do ensino de redaçao). 

'Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons— 
tante. 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado - 
res com preparo especial nos aspectos em que há deficiên—— 
oiss, pare auxiliarem os diretores. 

Fornecer secretários—detilõgrefos ãsíesoolase 

Encarregar o subdiretor de todas as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a supervisao geral de saco 
la e s orienteçeo pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientação, diversificados segun— 
do as necessidades e solicitações das escolas. 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, 
esoolasº 

nas 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga 
horária das crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios eto.'psra professo a 
res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre às escolas e os cur—' 
sos normais para discussao das deficiências de 
do magisterio. 

formaçao 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crianças com deficiências de spren 
dizagem. . 

Outraa. Quaifl1 oooooooooaooooooooooooooooocoooooosoooaoso 

MW.,W. .99m %% 

Não sacrª 
ver nesta 
'oolune

~~~
~~~
~~~



14 - Aspectos em que considera que seria importante orientar 0% 
professores de sua escola: 

VIM

5 
BC], 

I: 
5C3 

Cl 

H:]. 
[XI 

9D 
[3 

NE 
[3 

GD 

23m 
.. 

$512} 

&HB 

D._ 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicaçães da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operações Matemáticas com inteiros; 
Eãêino das Operações Matemáticas com Deoimais. 

Ensino da Problémas.
. 

Educação Morál e Cívicª. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Pla'aticas.º 

Educação Física, Recreação e Jogos, 

Ensino da Egtudca Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Enaino de Trabalhos Manuais. 

—Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãoe 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do mêtoáo de alfabetizaçao de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ou pré—livro. 

Duração da fase preparatória. 

Peaquiaas sobre fatores qua influem na alfabetizaçao. 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do'intereaae pel; leitura. 
Têcnicaa de atandimanto, em classe, a alunos mais fracos; 
Técnicas de atendimeàto, em classe, a alunos mais fortes, 
Material para trabalho ináápendente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

Não 93033 
ver nesta 
coluna

&~ 
(Ks~

,

&~ 
&;~ 
Ás ~~ 
ªo~i~~~ 
ªo~ 

&)!“~ 
ªs~ 
Ã©~ 

«iia—1x!»— 

m: g} 
3: 

vr-wr-r. ªº; ! 
'a—



&. 

~~~~
~ 

Não escrg 
ver nesta 

. “coluna 

923- Preparo de materiªl independente para alunos mais fortes. 
É

É 

& Atendimento às diferenças individuais. '! “ 

30 [] Organização de exercícios. Q; 

[] Material didático. «=— 

32E] Manejo de classe. . 

“ª

m [] Disciplina. of — 

34 [Z] Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou orientado). ! 

E3 Trabalho em equipe. ] 

35 [XI Interesse e necessidades_ infantis. /~
& [] Ritmo do ensino. ~
& 38d Recuperação de alunos. ~ 

E Avaliação. 

alto & Diagnõatico de dificuldades dos alunos.
'

l 

& Ensino em grupos diversificados atendendo.ãs deficiências 
dos alunos dentro da turma“ ~ 

Ao 942D Ensino por atividades, ~~ D Ensino por áreas de estudo. (O 

QQ [3 Ensino globalizado. l
. 

M'Formaçâ'o de atitudes. ª] 

ªáãfj Filosofia. da reforma. do ensino de lº gran. â 

4-}- Medidas práticas para implantação ,da reforma do ensino de 
lº gran. . !& 

outrºs. Quai-8,0, 0.00000000ÓOOO'OO......OOOOOCOOQOOOOOOOOÓO 

0006000004.0090000090.0.0...00.00.06......OOIOGOOOOOOIOÓOC 

OO‘COO¢OCOOOOOOOOOOOOOOG00-0000000000000000'9I00.00.00.000. 
.W 

15 «- Marque com um :: o que desejaria para a orientação dos profes— 
sores e'oom dois x, se Já dispõe domaterial ou equipamento 

ou ao “Ja considera sua escola bem atendida nesse aspecto; 

Lix’i‘oao 

D Folhetos. 

& Diapositivos .

D.



16— 

\VJ 

17— 

18 -

I 

jL[:] Reunião de todos os professores do turno. 

x/êZÍ/Rsuníão dos professores de 1ª e 2ª sériesº 

1! 

._rD

6 

3. 

E Fi lmss. 

Projetor cinemato afioo.
_ 

000.000.090.090.0.9.0.0.........OOOOOOOOOCOOIB.....OOOOOO
1 

Outros. Quaia9 

.OOGOÓOOQOOOOÚ'OO000.0000......OQOOOQOOOOOO.IOQÓOOQOOOOOO 

Já foi tentado, em sua escola, o ensino por áreas de estudoT 
Em caso positivo. de um ou dois exemplos do tipo de trabalho 

"kda/dª.. Wm. 9356414155... 
. 'W" .M....‘3 

M$.:....OUOÓC...ÚOOGOOGGCÓOCOCOOCO WS/«W [ 

oootooookoooooooo 

4O iOOIOOOOOD0.0IOO 

QCOOOOOOCC 0:00'00..D.0.00DÍO 

&..MA..£.. .«4444... 

6. 

Não esopº 
ver nesta 
coluna 

/
.

~

( 

:; 

Nomes de todos os orientadores das turmas de lª e 29' séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identifícsçso da turma & oagã 
go de cada um constante do o .estíonário do professor). 

Qua/wa, {QM/h Mãº—"dm %%%& .CWÁZdª. 
ray! “coesão.-oº goesa/W cooaooaooooaaoacooooooooaooooacc W. .w..d<.CQWW<>x..=7.Cmm. 

3444.... 
. . .......MWMA...Z\DJVM..Amflflfikfiq 
Se exerce tarefas da orientação, indique a forma e a períciª 
cidade da mesma» 

A - Forma 

55] Reunião de todos os professores. 

SZZÍ Reuniao de todos os professores de uma série separadamen— 
te. 

[:] Reunião dos professores por série dentro do turno. 

Discussao de problemas pedagógicos ds escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

Eªi Discussao de problemas pedagógicos da sacola selecionados 
eapresentados pelo orientador. 

::: Discussao de problemas pedagógicos da escola sugeridos psi 
los profeàsores e apresentados pelo diretor. 

~ ~ ~
~
~

n.



8I~ 
a6) 

M] 
H É 
15-

w 

Io’tj 
;blíj 

H E 
m: 
vªi E 

60 Gil 

fu É! 

art“! 

35. 

&“ E] 

D. 

166 professores e apresentados pe;o orientador. 

Explanaçao pelo armortador ou diretor oobre temaa auger1- . 

:666 péla adminxatraçao geral. &” .

. 

nxplanaçao sobre temas ugeridoa pelo diretor. If 
Explanaqao oobre temas sugeridos pelos professores. 

nxplanagao 66bre temas a1veridos pelo orxentadOr. 

dissuasao sobre experiências posxtavaa e na» 

profess rés apreaent6666 pe;oa 666666. Explanagao e 

gat1va6 aos 

Estudo 6 apresentaçao feitos pelos professores, 66 temas 

de interesse 666 megmos, segui666 dé diácúâsao.xr 

Orientaçao individual, após observaçao da turma.“ 

nstuâo e discussao 666 

éarénte, fixados com a 
assuntos em due 6 656616 66 revelâ 
participaçao doo profeaãores. 

Dracussao de temas g6rais escolhidos pela admíníStraçao 

geral“ 

Díécussao dé temas gerais escóihídós yelo diretor. 

Discuésao de temas gérais escolhíãoa pelo orientador. 

Diacusaao de temas gerais escolhidoa pelos professores., 

Óonfecção orientada de material para atendimento diversi— 

ficado aos alunos. 
' ' 

Elaboração de instrumentos de diagnósticos das dificulda— 

des doa alunos. ' 

Elaboraçao de instrumentos de avaliacao, após a análise 

de sugeatoes a respeito. 

Observação de aulas, 

Entrevistas com oa professores. 

Estudo de Guias de Ensino da Leitura. 

Monster WWQWQWJM 
ow. .;. 

.UGOOB.:OGOÓOOOGGOOZZOOZOOQOZOOOOGOODOC.CGOOOOOOOOCQOOOGOO 

' & 

MOOQCBOOQQOOOOOO 

00.0000QOOÓOQGOQBGB06.630.90OGG...OGOOOOIOOOOOOOQOQOOOO.. 

1" 

D1ecussao de problemas pedagógicos && escola sugeridos pe : 

"!,. 

Nao"ascre 
Vêr nesta 
colúna 

___-Z...... 

___..i..__ 

“...ª—.... 

mi......
2

É~ 
(Xi) ~ 
~ 
~ ~~~



# 

DÚDDDDDUBD 

Periodicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
temp [to _1, apczfiigidamente, a ela dedicou no ano correg 
ta': 

_ 

. . WM 
Caso exerça orientação aos professores, tem oportunidade 
de fazê-lo semanalmentee Em cage afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamentee 

menos de 1 Éora. 

l-hcra. 
.

' 

1 hora a 1h 30 min (exeluaive)f 

lhãºmínaZh
' 

2 h a 2h 30 min 

2-h 30 min a 3 h 

3 h a 3 h 30 min 

Shqõómína4h4 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 30 min a 5 h 

mais de 5 h Qnantae7 

Em todos os casos o limite já corresponde E.classe seguiª 
tao 

Formação e aperfeiçoamento. 

' 19 u Indique todos os curacs que realizou, colocando Inc. após o 
nome do curse, se nao o terminou. 

%. 
fg 

.L 

BEBE 

D. 

' Normal de lº ciclo. 

ºutro curso de nível ginasial. 

Normal de 2° cielo.
. 

ºutro curso de 29 grau (antigo 29 01010). 

Superior de Pedagogia. 

ºutro curso superior. Qnal7 ..;Íªíí 
' 

..§%....... 

,A 
f . 

’14 / 5417/; Cree/M77

/ 

Não eecrg 
'ver nesta 
coluna



__.r—rí. 

.20 - Outros cursos realizaâos 

» 
Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

2 

Cur o 
_ 

Duração Institúi ão
, 

Ma'cooooooooooooco1âoW' Mo‘moé {00$30E 

.0'I00900000.0000000000000'0000000 000000000 00000000000000000 

0.0000000000000000000000000000000 000000000 00.000000009000000 

000000.000090090000000000000000000 000000000 0.004000000000000 ' 

00000000000000000000000.000000000 00.000000 00006000000090‘00 

"fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conjug 

Por favor, Junte a está os'Questionãtios gerais preenchi- 
dos por todos os orientadores de sua escola o os qúeationãrioa gg 
pecíais dos orientªdores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos professores e dos orientadores, se estão preen- 

chidos os itens que permitem saber o Orientador de cada turma, 
Ajúde os professores a fornecer a frequência exata dos alunos‘ e 

outros dados também exatos. A baixa frequência deve ser um dos 

te que atinja pais e autoridodes escolares, para modificã—la favº 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

D. 

,9.’ 

'Não escrg 
ver nesta 
coluna



ªr.-H;;L, 

Quaseíozáaío A swa FRESH 3190 PELO DIRETOR 

r _

l 

~~ 

— 

I , f ,, ' 
Nome dª Escala 

.. 
ena—14:13 ,_ 

3444521744 ,JJEHM— 4,4 .44! . _ *4!s 
I‘ 

A 

. 

.] * ,
, 

Endereço da Escola Á, _ (I wake 
_ 

“5:4 “44,3; : M9 3401— ! ,, 

' 

, 

“- 
, ª' /»’ 

Nome do Diretor 
, 

uma, I 5mm , 
&: .. à. 

Não esopº 
“' 

.ver.nesta 

- Observaçãgz Nas questões de múltipla escglha, assinale com um x a 
coluna 

:T reayosta adequaga; se necessario, assinale mais de 

', uma resposta. Nan deixe íténs em branco. ' 

3'3." ' , . " *, . .
. 

â 1 . Numero de turmas sob sua d;reçao geral » ........ , 

& . 
“« 

"ªªª." 4 . 

Fªçª,—%, 
2 - Número total âe alunos dessas turmas - 4.4.2.34 

.“ "'" 
9 

.. 

a 
_ . 

. . _ 

.» 3 « Númeço de salas ae aula utilizadas por eaaea alunos — .aêí.... 
: I [* 

a ' € 
4 - O numero total da àurmaa da lª eerie e .{Q’.,_sendo . . g no 

lº turno; . ár) no 29 turns e gªr . na 3ª turno.
' 

v , 'o * I X 3
. 

5 - O numaro tota; de turmas de 2ª seria a . ., sendo . . no. 

19 tuxno; . ;TÇ no 29 turnº a . T”. no 59 turnº. 

6 « Númerº total de salas de aula ão prédio — .aêll... 
' ' o r 53 

7:— Ate qua serie ha na esaglaW - ........ _,_______ 
' . . , . » 51ê

' 

A8 - Ate que earls esta sob sua direçaoW u_......u. = 

9 - Pessoal com que conta o diretor, Indiqua para o pessoal de que 

- díspãe, o número ãe aervídoàea, ea cªda caso. 
"

, 

, 
Tape de pessoal 

' .' ,4 
— (W , 

_,.- E "' poco“...cetoconoooooooooao Écoooooooo *
ª 

1 m Orientador " 00.00...O.ODoo...0.0.0.0.CO.CC—Ov'ooyvootºocOOQOA 
: Q 

v. 

' 
_ 

' 

_ 

, 
. 3 

' 
É 

. [, 
'ª m Prºf—9380288 eªfzêªcíªlígªdºª "' ooooooooooocoooooocooeco.-oo... 

' 
, & PÍOIGBBOÍGB de lªma "' ooooccococooooooooooooooeoooooocSoo'

“ 

“ªx";
. 

, 

-' ' 
,» 

.'$#'»g; [:] Pxofeasorea para outros trabalhoa w........;%áã..º......,. g2 

l.'l".' * ' . 

. 
. _ . 

«I4 
ºf. , 

' E! 3081211052a " ooooobooo'ooooooqooooºoooooocoo_uooonoocooocoo' 
' 

9. 

. n . 

. ",. ) » 

" $ Maraudeira "' ono...oo.o.o...ooooogowooooocooníoo.o'...cocos awe-i" 

& .

' 

Não-conaidorar cursos de_aâu1$oa ou outroa curses axiatentes ma 

escola mas sob outra direção» )5
' 

"&“ 
\_ 

r N“ .

D.



10 . 

Ea 

[HZ 

$88 

11 w 

El 
“W 

20‘ 

“Não escpg 
ver nesta 
coluna 

. Í
. 

.º 
' 

(: 
. 

. Ó 

servante"an000030é00000000i0900000000000000000000000000 ª ª,ª 
Outroa. QuaLSB 0077000000000000” ”0000000000000000000000; 

$/ 
'( 

&& 
0.90.00.00.06.00‘000O’U’049000 .. , 7 cod/9%...conooooooooogoooo 355; 
000000000000000009000000000000000000000000000000000000000 F/ X 

(à) : .. ' “(ª f 5 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000L 

Funçoea que exerce como diretor. Tipo a número de auxilia—'
_ 

Assinalé com um 3 aa qua deaempe res com que conta para o_‘- 
nha e complete o quadro,, ajudãram neesâs funções. 

ÓOOOOOCOOOOOOOOQOOOOQ'9.0 

Preparo de quadros estatist; 
É I fâ ~(] 006. -f" ' 0000 0000000 

Atendimentos aos paid. 

bcaonooooonoo 

Freparo de outrun dºcumentos, 
. 

: 0000 0 00000J400000 

Prepare e distribuição de me 

Oríentaçãó && aválíàéão. 

Outras. mm 
0000000000000000006000000000 0000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000 0000000000000000000000000. 

00a0000000000000000000000000 03000000000.00000000000000 

Indique abaixo o tipo e o numero de quadros eàtatístieos e 

outros documentos pedidos pelas autori&ades esqolares, o IBGE 
etc. que a escola deve organizar ou Quê o dirétõr deve visar. 
(Poda continuar no verso, indicando pára caàa caso a periodi— 
cidade). 

a)'ªnuaia - íÓÓ [ ). 'Fwwg/Mw 
) 

%Íaâb «11,1%vb 5 

b) aemeatraia ... Viola/W. «Ãº/“Wáººººj 5ª 
ª. 

“º,” . 

'1 

c) trimestrais - 

d) mensaiá «- 
, ªff/av eu f—AW «&

J 
a} outros(§ac1arecer a periodicidade)'- '“ 

Afiendimento aºs prºfessºreªo 000000000000z000000000000 
A

A 

rendao 0000000000000000000000000 

ixo

_ 

CK: 

“$>



12 — Número de quadros e preparar gor mês (não incluir os 
treis, anuais etc. 

15 » 

eemee ' 
000.99 

Sugestães que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

lã 

emm 

QUEBEC] 

DE! 

E]

E

D 

Passar a orientacao para o diretor e aliviã—Io das tare « 

fas administrativas. i 
Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 

cíficos (Ex.. Melhoria do ensino ae redaçao). 

Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons- 
tantee 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo especial nee aspectos em que ha deficiên—— 
oiee, para auxiliarem os diretores. 

Fornecer secretários—detilógrafos ãeieecolaso 

Encarregar o subdiretor de todas as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a superviseo geral do eeco 
la e a orientacao pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientação, diVersificados segun— 

do as necessidades e_solieiteçoee das escolas. 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, nas 
escolas»

' 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga 
horaria das crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.—pare professo » 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas 
sos normais para discussao das deficiências de formaçao 
do magistério. 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crienças com deficiências de epren 
dizagem. 

outraao Quªi-a'! OGOOOCOOOQCDÓQOO......OOÓOOOOOQOOOEOOO009,0 

I90.60.09000..00.00.000'0000000......IOG0000.90.69.30600699, 
O$$$303590060090000DOOOQOOOOOOOGO996069000606000iõºêºººâº 

e ºs our—' 

Kão escrg 
ver nesta 
“coluna 

ho 

Kc 

.41: 

ww.»
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14 » ASpectos em_que considera que seria importante orientar os 
professores de sua escola: 

:e 
Ensinó de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino da Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicaçães da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operaçães Matemáticas com inteiros: 

Ensino das Operações Matemáticas com Deoimaise 

Ensino de Problemas.
. 

Educação Moral e Cívicà. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Plásticas.(. 

Educação Fíeíca,'Recreaç30 e Jogos, 

Ensino de Egtudos Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuela. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãoa 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do métoáo de alfabetização de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ºu pré—livro. 

Duração da fase preparatória. 

Peaqúiaaa sobre fatores que influem na alfabetização. 

Desenvolvimento do nível de leitura.
. 

Desenvolvimento do'interease pel; leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos. 

Técnicas de atendimento, em classe, a alunºs mais fortes. 

Material para trabalho indépendente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldadea. 

4. 

Não escng 
ver nesta 
coluna 

W'lªllllll! 

!»!IHIHWHHHº



5.

f7 50 esopº 
ver nesta 
(coluna 

Preparo de materiªl independente para alunos mais fortés.f “% 

Dã 
Atendimento às diferenças individuais. 

&; 

DBDDDDDÚDBÚD 

Organização de exercícios. 

Material didático. 

çª.» ho Manejo dé classe. 

Disciplina. 

,L“ 

.». Técnicaa de estudo (Estudo dirigido ou orientado). 
\JQ 

Trabalho em equipe. 

*Interesse e neceaáidadea_in£antia. &”; 

‘q 

'. 

Ritmo do ensino. 

..9

& 
& 

si 

Recuperação de alunos. 

Avaliação. 

%; Diagnóatico de dificuldades dos alunos. 

Ensino em grupos diversificados atendendo,ãs deficiências 
dos alunos dentro da turma, 

ÁÉÍIJ Ensino por atividades. 

[:] Ensino por áreas de estudo. 

$#ÃZJ Ensino globalizado. 

[:] Formação de atitudes. .. 

95 Filosofia da reforma do ensino de lº grau. 

ifãzj Medidas práticas para implantação,da reforma do ensino de 
10 grau. ' 

-l 

ºutrºs. QuaiBO; OQOOOIOGOOOOOQOOO0.00D.DOOOODOOOOOOOOOÓOOO 

.OOODOOOGQOOD0000060.QQ.O..Ob....DOQOOOOCOOOOÚOOOOOCGOÓOI 

0.5900000090000000000905‘OODOOOOODOOOCOOOOG'OC0.0.0.0000... 

15 » Marque com um x 0 que desejariª para a orientação dos pratos—. 
sores e com dois x, se Já dispoe do_mater1a1 ou equipamento 
ou ao Ja considera eua escola bem atendida nesse-aspecto, 

m 141743308“. 

[XK] Folhetos. 

m Diapositivos.

D.



17-» 

18 » 

m Fi lines. 
_. 

'
. 

[21 Projetor cinematográfico. 

Outras. Quaia'i’ ooooeçonunca.“;oopooooooáoooonocao-voces.... 
. , 

...OOOOQUOQOCOO (! . . 00.0. .DOOOOOOOOOOOOOGOOOOOGOOOOO 

...ÚOOOIOOOÓOÚOOG000000.O.O......COOICOOOOOÚOIQOOOO00.000. 
: 

_: 

Já foi tentado, em gua escola, o ensino por áreas de estudod 
Em caso positivo, de um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feitº. 
.OOOOQGOOOOgM DO....OOÓOOOOOÇCÓOOOCOO0.000000GOOOUDOGOOOOOOOOOI 

COCOPOCOOW. O....ZOÉOOCOQ O....)OOOGOOOOOOGOO 

0069066000 .. 90.0... ....OQOyOGOOOOOOOOOOOOGO 

..09090000OQCOOQODOÍOOÓOOO.ªO....QCOOOOOO....OOOOCOOOOOOOODOO 

..OOOQOCGOO 

..ªQCQOOOOOCOOOOOOIÓOOÓOOOIQOO......OQ......OOOOOOOOQOOOQOOOO. 

Nomes de todos os orientadores das turmas de lª e 20 séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identificaçao da turma a car. 
go de cada um constants do o .eationario do professor). 
coo-coo ao .co.cc ooo ooooooooaoaoaaoooo‘ooo o’eroooo 

I
, 

toscano one 0500 o o. .8.£‘..§"1Z;.;.n c- 

oooooo má at...) oooocooooooaooooaoo O.;O, 
080.00. .O O». JOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOICOOo 

OOOOOOOOCOQQQÓCIOQÚCOOO0.0000QOOOOÓO0.00680.00.00000660000008

~~ :X 

Se exerce tarefas da orientação, indique a forma e a period; 
cidade da mesma» 

A - Forma 

Reunião de todos os professores. 

Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião dos professores de 1ª e 20 sériesº 
[JDBC] 

Reunião de tºdos os professores de uma sê:;e separadamenm 
teº

' 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 

Discussao de problemas pedagógicos da eacola selecionados 
e apresentados pelo diretor. DDD 

Discussao de problemas pedagégiooa da escola selecionados 
e apresentados pelo orientador.[1 
105 prºfessores e apresentados pelo diretor. 

n.

& 

Discussão de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg

1 

6. 

NEO'escrg 
“ver nesta 
coluna

/
4 

:=.



D. 

[IDE] 

[3 

E! 

Damn 

[1 

Em 

C] 

[JDBC] 

DD 

Discussao de problemas pedagógicos da escola sugeridos pe 

103 professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo orientador ou diretor sobre temas sugeri- 
dos pela administração geral. ' 

Explanação sobre temas sugeridos pelo diretor. 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobre temas svgeridos pelo orientador.- 

Explanaçao e discussao sobre experiências positivas e na— 

gativaa dos profess ras apresentadas pelos mesmos. 

Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 
“de interesse dos mesmos, seguidos de diacussao. 

Orientação individual, após observaçao da turma. 

Estudo e discussao dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados. com a participaçao dos professores. 

Discussao de temas gerais escolhidos pela administraçao 
geral» 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussao de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussao de temas gerais escolhidos pelos professores., 

Confecgao orientada de material para atendimento diversi— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnósticos das dificulda— 
des doa alunos, 

Elaboraqao de instrumentos da avaliaçao, após a análise 
de sugeatoes a respeito. 

Observação de aulao; 

Entrevistaa ocm oa profeSsoresº 

Estudo de Guias de Ensino da Leitura. 

. .- 

outroa-c Quaia'.’ ooooocoaaoooaoeaooonoooooooooooonooooooont 

oooooooooocoooooosoooooooecoooooeoooooooooooooaoooconoce. 

00000GOOGOOOÓGOÓOGOOOOOOI....OOOOOO..ÓOQOOOOOOGOOOIOQOOOO

\ 
UG.OQQOOÓOÚOOOGIOOI.OGOOÍOOOOOOOOOÓIOO.OGOQOOOVOOQCOOOOGOO . 

IQ.ªebOQOOOGOOOOQGGªOOOOGOCOOOGOOOOOÓÍOQOOOÓOOOOCQOUOOOOOI 

'ª 

1'

i 
L. 

Não escoª 
ver nesta



19 - 

ãº 

DDDDDDDUBD 

Perioàícidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, aproximadamente, a ele dedicou no ano correª

0 teª .Q'OOOO00.000...OOOQGOOOOOCODOOOOOOOOÚ.....OQOOOOOOQQ 

Caso exerça orientação aos professores, tem oporiunidade 
de fazê—lo semanalmentee Em cage afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamentee 

menos de 1 Éora. 

1 hora“ ' 

1 hora a 1h 3o min (exclusive)f 

1 h ao min a 2 h
' 

2 h a 2h 30 min 

2-h 30 min a 5 h 

5 h a 3 h 30 min 

5 h ao msn & 4 h
. 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 30 min a 5 h 

mais de 5 h Quantaae 

ta. 

Formação e aperfeiçoamento. 

Indique todos os cursos que realizou, colocando Ine. após o 
nome do curso, se nao o terminou. 

il 
[] 
i§§ 

E:] 

23 

D.

Q 

Normal de 19 ciclo. 

Outro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 61010. 

Outro curso de 29 grau (antigo 29 ciclo).“ 
&. 

Superior de Pedagogia. 0 3.. W, 
Outta our “É “peri-ºro QMIT/ oocoooooooooooooooaoooooooooo 

.OMQIOODCQÓOIOOCÉG0.0.0.0:OCOCOOOCOOOOOO0000.OOOQIQOOZ: 

. l (' '
. ( 4/7 / /J”/1f/”W“"L“W " /Wi37 0/1473 ’V: riª MM .ír/yl/ Uá assaz-IB) 

Em todos os casos o limite 36 corresponde ã.olaase seguiª 

ô,.

~



.20 - Outros cursos realizahos 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Duração .Já/J JM 
.. W %%%&/s. .::. 
ªágª É; dauíªíxowuzf .:30<ÍÇ$4 .;3. IO.,O’OOQ ...IOQÍDOOOOOJO1. 

00.000... 

~~~ 
...0.0.00.0000GOOOOOO_.OOOOOOCOOOOO 

.9000.00.000000QIFOOOOOOSOOOOOÓOO......OUQCI COOOOOIOCOOOOC‘OO 

Por favor, junte a este osºQuestionârioe gerais preenchi— 

dos por todos os orientadores de sua escola e os questionários eg 
peciais dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

qúestionãrios dos professores e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma. * 
Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatos, A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente 6 Será preciso uma ação conq 
ta que atinja pais e autoridades escolares, para modificã-la favº 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

9. 

1Não escrg 
“ver nesta 
coluna 

cacao-0000.00000- '

D.



3.235“.
_ 

av
" 

.*Éªl'fc' Í 

QUESTXOÉÁRIO A sua PEBEH HIDO PELO DIRETOR 

. ( 
Cidade 

_ 

(Jªni/gn, Estado gaz/mw 
Nome da Escala

~

~ 

Observação: Nas questões de múltipla escºlha, assinale com um : a 

reayosta adequaga; se necessario, assinala mais de 

uma resposta. Nao deixe iténs em branco. ' 

a ' N * ' ' 

1 - Numero de turmas sob sua direçao geral » ..é;.... 

2 - Número total de alunos dessas turmas - “4.73%.
. 

3 « Númeço de salas de aula utilizadas por esses alunos - ..é;...¢ 
' o *É 1'4 Li 

4 - O numero total de turmag def].5 eerie e . . ., sendo . . . no 

lº'túrna; .ºT . n9 29 turno e 1”. . no ãº turno. 
“o " * : 1 £ 

5 w o numero total ãe turmas de ªº serie e . ., sendo . . na. 

lº tuzno; . ;": no 29 turno e .‘7’. no 39 turno. 

6 o Número total de salas de aula do prédio - cação... 

I O r a' 
7.— Ate qua serie ha na 639013~ — .Eitz... 

o O O N 
a— . 

8 - Ate qua serie esta aob sua direçao~ - .$§:7... 

9 - Pessoal com que conta o diretor, Indique pára o pessoal de que 

éispõe, o númerº de aervidorea, em cada caso. 

Tipo de 3933061 

Subdiretor “ ooeomcaoçooooooooooooooooooooooeco.—000000090

. 
m 035.633.386.93 *“ oQioenocaococos.ocoecoouoooooooooocoooooeooo. 

&] Pref-6860393 Gªíªecíªlíãâdºª º 9003%&oooooocooaoaocoooooocopo._ 

&“ 
x-A— Prºx.—35502393 (is tur-Tiª "' oaznoooooaoocanaoooaoooooooaacico 

Pfiafegsorea para cuârea traâalhoa — .............,......3. 
Dâtilâgrªfª º“ ao.ocbooooaeooooooooooaooococo—ooocncoc'cooo'of 

DDD 

»: . 1 weranaaix’a '" oooooaaocooowoaoeaaocos-0009.09.00.concoct-o. 

» . * 
Não considerar auxeaa ae anulâea ou eutroa cursos existentea na 

escola mas aeb eutra direção»
'

W 
Nao escgg 
ver.nesta 
coluna 

W“!W (W
W

I~ 
Kg~ 
i:~ [x~!!



'10 . 

lí & 

D Servente .. WN. “jr.un...” 
Outros. Quais” . .,...,&7*v £ª4€”vçíã..jç%7âç4ãâfáªí... 

oc 'JooW/ª # 00000000 o WokoªoWen 
.3364”.acuco-4%EL c’oo'oooocooonoooootococoa-6:. 

....OÓQÓÓOOQQOOOOQO...OOOCOCOOOÓO0.0CQQ0.0.0'OOOOÓOOOOOOOO

~ 
~ ~ 

Funções que exerce como diretor. Tipo a número de aúxiiíáiãf 
Assinale com um x as que degempe 665 com que conta parw«,o" 
nha e complete 6 quadro. - ajudaram nessas funções. 

CZ] Atendimento aca proféãsores. 
' ..' . . ..:7;§266... 

D Atendimentoa ªºs p818. 06.6066960666060966666906 

[X] Preparo de quadros estatuª º , 
É !

' 

cºª. . a. ao oo oa'ooQâooóo 

Preparo de outros 6661162621668... 
, 

ou......"n,...ou“...- 
[:] Preparo 9 distribuiêão de mg 

renda., 
. 

6606609666666066666666006 

& ºrientação dª ªvalíáçªºo 666666600660666656606666. 

Outras. Quaia6 

666.060.600.0660036606000006 no...60000900606606.9090. 

ª...O;ÓOÚSQOÓÓOQÓC;ÓICOÚOOOÓO ';..º'OOQCÍOOÓàCO60.60... 

9.09...º....ª...'àõwº.oº...ª. ÓÓÓC;OÓ.Q.Í'O.QIOOQIOOOCº. 

Indiqué âbaixo o tipó é o numero ãe quadros estatístíêos e 

óútros documentos pedid6s pelas autoridades eso6lares, 6 I363 
egg, que a escola devb organizár ou Quê o diret6r deve visar. 
(% ode &óntinuar no véraõ, indicaúda para cada caso & periodi— 
cidade). 

a) “anuais - i—IB GE L, 
616266 JLL ”faxaaauz, ' 

b) semestrais » 

c} trimestrais » 

d) mensais & JªyZIZLIZÁizêhl 
75s2£izvn all, thló7uâàvcáçx, 

“'ª-' 

“e 

uh. 

of.

. 

a} outr66(6eclareoex & pariadiciàaâe)'— 

2.- 

Não escpg 
ver nesta 
coluna 

&, 

“q.—"o... 
» ,. 

'<-



12 — Numero de quadros a preparar gor mês (nao incluir os 
traie, anuais etc. 

eemee ' 
.O..*. 

13 » Sugestãee que teria para melhorar o rendimento do ensino:

E

E 

88381815151818} 

IEE! 

BEE! 

É] 

Passar a orientaçao para o diretor e alivia—Io das tare » 

fas administrativas.
% 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os o ientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 

cíficos (Br.: Melhoria do ensino de redaçao). 

Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons— 

tªnte: 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

rea com preparo eepecial noa aspectos em que há deficiên— 
cias, para auxiliarem os diretores; 

Fornecer eeoretários—detilógrafoe ãeíeecolaee 

Encarregar o subdiretor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a supervisão geral de eeoo 
1a e a orientacao pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientacao, diversificados segun— 
do as necessidades e solicitaçãea das escolas. 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, 
escolasº 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga 
horária das criançaa. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.-para professo a 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas 
soe normais para discussao das deficiências de 
do magistério, 

formação 

Conseguir professores ou professorandcs fora da classe 
que orientem grupos de crianças com deficiências de aprenu 
dizagem» 

: ' ' ' 

Outrªs. Qua1a1 neoooocoeeooooooooooooooooocooooooasooeoeo 

...ÓÓDQQÓOOÓÓQ03.000909-0Ú.º$ºº.ºªªªªºª.9'£ºª.90059.9.001,00“ 

oºoeaceoeoeceeooooeocooooeoeeoeoceanoeooeooeeoooecceooooo 

nao 

e ºs cur—. 

Não escrg 
ver nesta 
“coluna 

”‘12..“~
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14 - Aspectos em que considera que seria importante orientar 08 
professores de sua escola: 

lm. 

'ª. 
..

)
& 

<»— 

N— 

\ 

-. 

v. 

fo 

Q) 

ir:—. 

º 
“—

- 

. 

__, 

_ 

4 

"MC.. 

\—

% 

£0 BEE 

D, 

EBHÉÉEBEÉEEEHEEEÉB 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicações da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operaçães Matemáticas com inteiros; 

Ensino das Operaçõçs Matemáticas com Decimais. 

Ensino de Problemas.
. 

Educação Moral e Cívicª. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Plásticas.. 

Educação Física, Recreação e Jogos. 

Ensino de Estudos Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãoa 

Métodos sintéticos mºdernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetização de acordo com o tipº 
de turma. 

Escolha da cartilha ou pré-livro. 

Duração da fase praparatória. 

Peaqúiaaa sobre fatores que influem na alfabetização, 

Desenvolvimento do nível de leitura.
. 

Desenvolvimento do'intereaae pel; leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos. 

Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortes. 

Material para trabalho indépendente. 

Material para atendimento a crianças cºm dificuldades. vv 

why.—.. 

.wmv

v

~ 

»!!HHHHHH! 

Will!!!

!



628 EZ] Preparo de materiel independente para alunos mais fortes.Í 

Atendimento às diferenças individuais. 

Organização de exercícios. 

Manejo de classe. 
“«»/XJ 

[K1 

JEC 

[ª] Material didático. 

zm 
E1 Disciplina.

\ 

Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou àrientado). 
&» 

._\_ 

6% Trabalho em equipe. 

“Interesse e neeeeeidadea infantis. 
wª 

6x 

Ritmo do ensino. 

Recuperação de alunos. 
K 

*,». 

Avaliação. 

Diagnóstico de ãifiouldadee dos alunos. "K' a; 

aaaaaa 

Ensino em grupos diversificados atendendo,ãe deficiências 
dos alunos dentro da turmao 

EE] Ensino por atividades. 

EZ] Ensino por áreas de estudo. 

[1] Ensino globalizado. 

[ª] Formação de atitudes. 

LÉQEZ] Filosofia da reforma do eheino de lº grau. 

2,1"- Medidaa práticas para implanta950.da reforma dº ensinº de lº grau. ª 

ºutros. Quªis'g OQOOOOOCOOCOOQOÓOQQO0.00000ÓCOOOOOOOOOOOOO 

.COOOQOOÓOQOO000000..0.00...OQOOOOGOOOOOIOO..QOÚOOOCIOÚO. 

0.600.900000000009000003OQSOOOOOOOOOCOO..O'QCO'OOOOOOOOOOO 

15 - Marque com um x o que desejariª para a orientação dos profes— 
sores e com dois x, se Já dispoe do_mater1a1 ou equipamento 
ou ee'Je considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

[fl Livroa. 

[i] Folhetos. 

[Z] Diapositivos. 

D. 

eM-l 

HHH 

s-

T If ão escoª 
ver nesta 
“coluna
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[Z] Filmes. \. 

EE] Projetor cinematográfico. 

ºutrOSo Quaiao ooooooooaoooooouoooooooooooooooocoo-cocoa. 

oocooooocooocno.oococoooaooooooooooooooooooaoaooooooooooa 

ooooooooooooooooooooooocaoooo.oooaooooooooeonooeoocoooaoo 
' : 

16 — Tá foi tentado, em sua escola, o ensino por áreas de estudoº 

17" 

18.—

I

à 

25 
ll;
r 
(2 

5‘ 

Em caso positivo, dê um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feito. 
OMC00acoooa000003000aouooaooooooaoaoooooooooaooooeoooooao 

.009990“00.0.0000.00000000000UOOOIOOOOQOOOOOOOOOOO-OOOOD0.0£OO 

0069000000."COCOO'OOOOOOCCOOO,.O....ÓOO....OCCÉOOOOOOOOOQO06. 

...OCGOODÓOOUOOOOOCOOOCO........OOCOOOOOOQCQOOQ0.000000000DOÓ 

.OÓOOQQOOOOOOOO0000690ªº.ºOCOOQDÚOQÓOOOOOOCOIÓCOOO.....OOOOOOO. 

Nomes de todos os orientadores das turmas de lª e 2ª' séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identificaçao da turma a car. 
go e cada um constante do o .estionário do professor). 

. mííão elç+o {ofi oyAâbV$JÇà$$oooonooaooouooooQOoooooo 

ooooooooooaooooooaaoooooceano.—ccooaooooooeaoooooooooooooococ 

ooooooooooooooooeooooooocaooooooooncocó.ooo-oocoooaoooooooooo 

ooooooooao0000000000.000ºoooooooooooocooovovo-ooaooeoooooocoo 

0.000...Dºª...OOOOÚGOCOOQOOOQO0009.60.0060.........OCOOCOOOOD 

Se exerce tarefas de orientação, indique a forma e a períciª 
cidade da mesmas 

'A - Forma 

5g} Reunião de todos os professores. 

EZ] Reunião de todos os professores do turno. 

[EÍÍ Reunião dos professores de lª e 20 séries» 

Éeuníão de todos os professores de uma sêp;e separadamen— 

[:1 Reunião dos professores por série dentro do turno. 

EX] Discussão de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

EEI Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados. 
e apresentados pelo orientador. 

Ez; Discussão de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg' 

los professores e apresentados pelo diretor. 

n'. 

69 

Não escrg 
ver nesta 
coluna
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D. 

Discussão de problemas pedagógicos.da escola.sugeridos ng". los professores e apresentados pelo orientador. 
Explanação pelo Oricgtsdor ou diretor sobre tora: sugeri— dos pela administraçao geral. ' » 

Explanação sobre temas sugeridos pelo diretor. 
Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 
Explanação sobre temas argoridos pelo orientador.- 
Explanação e discussão sobre experiências positivas e na- gativaa dos profess-res apresentadas pelos mesmos. 

pelos professores, de 
mesmos, seguidos de discussao. 

Estudo e apresentação feitos 
de interesse dos ”521888 

Orientação ipdívidual, após observação da turma, 
Estudo e discussão dos assuntos em que a escola se revela carente, fixados com & participaçao dos professores. 
Discussão de temas 
geral. 

gerais escolhidos pela administração 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 
Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 
Discussão de toras gerais escolhidos pelos professores., 
Confecção orientada de material pars atendimento diversi— ficado aos alunos.

' 

Elaboração de instrumentos de diagnosticos das dificulda- des dos alunos. ' 

Elaboração de instrumentos de avaliação, após & onãlise de sugestões a respeito.
N 

Observação de aulas; 

Entrevistas com os profeasoreso 

Estudo de Guias de Ensino do Leitura.
9 

Outros, . .. Quªi-Bo ooooocaooaooccocoooaoooooooooaoaoooocoo... 

0.0.0.6...OOOOOOOGOOOODOOOOOOCOOGOOD...OOOOOOOCOOODOOOOOO 

000.66...OÓOIOOOOOOOCÚOOOOCO.COQOOQOOÓOOOOOIIOOO0.900.000* 

ii...DQOOGOOOÓOOOOQIOU......OOOODº.....OCOOGOOIOOOOQOOOG.. 

09.09.0900.0,0099.00.000..QOQOOOCOOCOOOQOOOOO............ 

Não oscrg 
ver nesta 
.coluns



~ 

ãº 

19 » Indique todos os curses que realizou, colocando Inc. após 

DDDDDÚDDÉB 

Perioáicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou no ano correº 
tee 00.900.0.090.000900080090000"......OOOQOCOÍOOQOCOOGOOO 

Caso exerça orientação aos professores, tem oporiunidade 
ae fazê—lo semanalmenteo Em cage afirmativo, qual o tempo 
semenal que dedica a esse funçao, eproximadamente2 

menos de 1 ecra.
. 

1 hora» 
.

' 

1 hor'a a 1h ao m (exclusivo” 

1 h ao min a 2 h
' 

2 h a 2h 30 min 

2'h 50 min a 5 h 

3 h a 3 h 30 min 

5 h 30 mm a 4 h [ 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 50 min e 5 h 

mais de 5 h Qnantaeo 

Em todos os casos o limite Já corresponde ã.oleaee seguiª 
te. 

Formação e aperfeiçoamento.

O 

nome do curse, se não e terminou. 

&! 

BEEN] 

D. 

Normal de 19 ciclo. 

ºutro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 cielo,
. 

ºutro curso de 2º giau (antigo 29 cielo). 
Superior de Pedagogia. 

Outro (fªrªº Superior. Quªlç oooooooococ09000000000100.90- 

oooooooooooooooaoooooocoooooooooreoboao'oaooooooonoooooooo 

O00.000000000000009GOOOOOOOOOCCO-O§OGOO‘OOOI0000.00.00.60. 

ô,.

~ 
A 

“::. 

*...

'



9. 

I 

_ 

‘ 

_ 

, 

' 1Não escrg 
ver nesta 
coluna 

.20 - Outros cursos realizaâos 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração:“ 

Curao 
Duroãío 

Institúição 
{$3 g. 

004+. É ” .‘ . . ..IOIãQÇZ-ÍDH.OOQÚ 

.. . .º.o,ª..º'.......'....... 5.29%... .MMÍÍÚOÓÓC 
C......ÓQOQOOOQOOOOOOOOOOOCICIOQCO 00.00.0004....(OOOOOOODOOOO . 

~~ 

~~~ 

OD.0.000.0000000000000UC§COOOOOOO_OOO.COOOO1000.900.600.900... 

F Por favor, junte a esté os'Questionãrioe gerais preenchi- 

dos por todos os orientadores de sua escola o os qúeationãrios og 
peciaís dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessorea e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma. 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatos. A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação oonq 
ta que atinja pais e autoridodes escolares, para modifioã—la favg_ 

ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema.

D.



“.=-c 

Cidade ªni/jin ' Estador 
Nome da Escola a” .. .* ,«4 gnu ,. hm ,; .z« "',. 

4,40,21,41; 

angsezowiaxo A Saí 9333303190 PELO DIRETOR 

.II !] 
. 

' 
” ' ( 

Endereço da Escola [m Aggy/l . 
' A.,“..IÍIJA [Y JIM 

Nome do Dire tor 

Observação: Nas questões de múltipla escolha, assinale com um x e 

[resposta sdequaªa; se necessário, assinale mais de 

uma resposta. Nao deixe itens em branco. ' 

I ' 

. 

ao * . ' 

Numero de turmas sob sua direçao geral - .fina‘j
. 

Número ""total de alunos dessas turmas — lag./,.. 

Número de salas de aula utiliàsdas por esses alunos - bifª...) 
: ;" o. * o ' V

. 

O numero total de turmas deflª serie e ..Z' ., sendo . ’1 a no 

1.. tune; ojo . n9 ªº turnº e o Ó: . nº 39 turbº. 
» & 

V 

* 'ª' v ª' I . 

O numero total de turmas de ãº serio e . W., sendo . .“. no 

1P turno; . 2. no 2° sumo e .8. . no 3° turno.
/ 

Número tota]. do salas de aula do prédio — "4.3.... 
. ' O ' CL 
Ate que seria he na escola - aí"... 
Ate“ que série está sob sua direção'! - "25.2... 

~ 
Pessoal com que conta o diretor, Indique pára o pessoal de que 

- dispõe. o número de servidores, on code osso. 

Tipo de peeeoel' 

"' 0.000.000,60...oooooooooooooooooooooooooooooooo 

Orientador " ...eooooooooooooooooooooooooooo-ooocoooooooooo' 

Prof-08801388 Capacialiaadoo " oooooooooooooooooo'cooo...oooo._~ a. PrOIOBBOfQB de "humª '! ".foo,—oaSQMoooiooooooooo ooo ;. o'eo 

- - 

“ªêWâª'ªfw'wº 
% Professores para outros trabalhos - ªs. &"; . _. 

,“ . . ,. . . . . . .. . . u.; 
» 

' 

. ”. . ..“ ._ -. “M . ", -'. 

Dªtilâgrªfº " "sons..."...uu...-......._........'......* 

m Merendaira "' if“eooeoooooeoooeooeoooeoooenoooooooooooeeo 

* .,. 
' '

' 

Neo considerar cursos de adultos ou outros cursos existentes na 

escola nos sob outra direção.
' 

D. 

Não escrg 
ver. nesta

! !*\ H 
'l 
H
l'



J 00 [:] Servente — 

Outroa. Quais8 

0.900.000.0060000.0000000000000000000.00IOOOOOOOOOOOODIOI 

000...»...0°C....00....l0.0!..OOOODOOOO¢OOOCOOOOOOO00.0.00 

C90.0000050000000900'COOOOOOOOOOOOOOOOOOO00.0.0000COCO... 

10 . Funções que exerce como diretor. 
Assinale com um 1 as que deeemºg 
nha e complete o quadro. 

[21 Atendimento ace professores.
' 

{33 Atendimentos aos pais. 

[:] Preparo de quadros estatístª 

[j 
E] 

{3:1, 

P*épàro de outr88 documentos, 

Preparo e distribuiçao de me 
rªndªo 

Orientação da aváiiação. 

Oútras. Quáíàe 

.'ÓÓOOOÁO.CO.....DDÓOOOQQOOQOQÓ 

....DOCÚOQOQOOO.....OOOOOOQO 

9.0DO0.0ÓOOOOCÓOOQOOGGÓOOÓBO 

11 — Indique abaixo o tipo e o numero de quadros estatísticos 
outros documentos pediàôã peléE autoridades esoolares,o 
etc. que a escola deve organizar ou que o diretor deve visar. 
(Pode continuar no verso, indicando para cada caso & periodi- 
cidade). 

a). anuais - 

zxÉíA ,gu_ uccavwaz 

ºii%(º lia» %%%&zvudék. Zízvéêvx. trimestrais - 

mensais a ikflé¢éfixkEW pé 

”WW/OMM 
outros (esclarece:: a periodiciãade) '- 

uww 
OIOGGOOODOODQOCUOOCOUCOOOOO'OOIOÓUÓOQOOOOO 

Tipo a número de auxilia- 
res com que conta para 
ajudarem nessas funçoes. 

00.00.000.000.DOOOODOOOOO 

OOOOO'COOOOOOOOOCOOOOO90.>

f 
...J.rA£4ª4ÁàTV%oao...».. 

fir , 

094L o é õoaoooooo 

, 

/ & 

600$Lo4uagggémyzoo000660. 

Oooh—booSóoóóoooóeooeaooo 

OEQOOâoooóàóooooooJQe0699 

cocooaoooatoooocbbooaééou 

000.900.0.000.00000600000 

ª] 
”tm'qmm, 18 QE) 

semestrais «= Juákxãhçô Aloe Clfluh9060v6%ko x81 7%“4 ªº 

M

O

e 

”"'-ºu, 

um. 

nar-v 

º.; 

N38 ascgg 
ve: nesta 
coluna 

! J}f¥ 
" ,: 

_,r : =. 
' uª



Não enerº 
ver nesta 
coluna 

12 - Numero de quadros e proper or mês (nao incluir os sense - 
treis, anuais etc.) .3 .Jfiu} 337 ”hm _“ 

13 u Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

[:3 Passar a orientação para o diretor & aliviã—Io das tare - (3 
fas administrativas. É 

&ª 

[23 Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , , sobre a reforma do ensino de lº gran). 

[:3 Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos aspen

Q 
offices (Ex.; Melhoria do ensino de redação). &— 

ªOs orientadores serem permanentes nas escolas. ] 
Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento oons— ! tªnte e

v 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo especial nos sapectos em que ha áeíiciên— -

Q 
oiee, para auxiliarem os diretoresi “» 

Fornecer secretários—datilógrsfos ãsiescolaso 

Encarreger o subdirstor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas & supervisso geral de sono 
la e a orientação pedagógica. 

DDD 

Dªle 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientação, diversificados segun— 

do as necessidades e eolioitaçSee das escolas. 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, nas % 

escolaso 
' ! 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga j horaria das crianças. 

Tornar obrigatórios curses, estágios etc.-pora professo » 
. j res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas e os cªr—f , 

sos normais para discussao das deficiências os formaçao ;2 
do magistério» 

[] 
EQ 

ETE 

{>38}

E Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crianças oem deficiências de spren- ,] 
dizagem» . ,“ 
Outras. Quªíã'f oeouoooooooooooeooooeooooooooooocoeooooooo.

£ oooooooooooeoooeoeosoo'oosoooooosacoooaccoeoooooeooooooaoe 
“

. 

Oªbººªúêâººi9060600996úººâºOQG—QªººêªBºôâººtºººººôiºdêoºoºo



14 _ Aspectos em que considera que seria importante orientar 03 
professores de aua escola:

ª M:] 
025 
[] 

QE] 
.. 

___---. 

. 

..-. 

-..—_...

! 

Q>O 

x 

__“— ª) 

IEDDDDDDDUU 

tº.)

\
1 

_ 

.. 
w1L 

;” 

(Jªx 

(Nº) 

ªo <> 

5%; 

&, 

DEEEUUU 

ºi C] 

$$$ 

D.. 

DEB 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Enaino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicações da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operações Matemáticas com inteiros; 
Ensino das Operações Matemáticas com Deoimais» 

Ensino de Problemas.
, 

Educação Moral & Cívicª. 

Ensino da Música. 

Ensino de Artes Plásticas.. 

Educação Física, Recreaçãº e Jogos» 

Ensino de Egtudoa Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãoe 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetizaçao de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ºu pré—livro. 

Duração da fase preparatória. 

Pesquisas sobre fatores que influem na alfabetizaçaoe 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do'interesse pel; leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos. 

Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortes., 
Material para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

45— e 

Não escpg 
ver nesta 
cºluna 
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~~~ 
jºªº 
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»~ 
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14'- ASpectos em que consàdera que seria importante orientar os 
professores de sua escola: 

'[ZJ 

E] 

5m
Ú 

5C] 
C] 

H:]. 
[3 

9:21 

[ii 
(I [3] 

El 
FS [:] 

n. 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino da Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicações da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operações Matemáticas com inteiros; 
Ensino das Operações Matemáticas com Deoimàisa 

Ensino de Problemas.
. 

Educação Moral e Cívicª. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artea Plásticas.. 

Educação Física, Recreação e Jogos, 

Ensino de Estudºs Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãº» 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetizaçao de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha cu pré—livro. 

Duraçao da fase preparatória. 

Pesquisas sobre fatores que influem na alfabetizaçao. 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do'intereaae pel; leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos. 

Tecnicas de atendimento, em classe, a alunºs mais fortes. 
Material para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

Não 933:3 
ver nesta 
coluna



n Preparo de materiªl independente para alunos mais fortes. j 

[3 Atendimento às diferenças individuais. 

50[:] Organização de oxercíoios. 

Material didático. 

32C] Manejq de! classe. 

[] Disciplina. 

3L, Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou orienfado). 

Ea} Trabalho em equipe. 

já [ª 'Intei'esse & necessidade; infantis. 

[:] Ritmo do ensino. 

SY [ª Recpperação de alunos. 

ª Avaliação. 

Z{O [Z] Diagnóstico de dificuldades dos alunos. 

[2] Ensino em grupos diversificados atendendo,.ãa deficiências 
dos alunos dentro da tarmac 

.41 E] Ensino por atividades, 

[Z] Ensino por áreas de estudo. 

094 D Ensino globalizado. 

[:] Formação de atitudea. 

'Z’é [:] Filooofia da reforma. do ensino de lº grau. 

iii)—ª Medidaa práticas para implantação, da reforma do ensino de 
lº grau. , 

outrosfl Quais‘g OQIOGOOOOOÓOOOOÓOOÚOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOCQ 

000000066000900000000906000.º00.000......GOOOGOOCOOOIQOOO 

0.5900000060000000800308.QDODOOOOOOOOOOIOO'D.000.06.000.00 

15 w Marque com um x o que desejaria para a orientaçao dos profes- 
sores e com dois x, se já dispoe do material ou equipamento 
ou se Já considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

Livros. 

[ª Folhetos. 

ª Diapoaí “I:/ivos. 

D. 

57

7 hão esopº 
ver nesta 
vcoluna
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16 - Já foi tentado, em sua escóla, o ensino por áreas de estudo7 

17- 

18 — 

[E Filmes., ‘. 

[jg Projetor cinematográfico. 
.- 

Outros.; (72.118181; oooooºoo»0690909aooaooovooaooooooooooooooo 

0000000009900oaa¢ooooocooooo¢ooooooooooooooooacoooooooooo 

...OOOOOCOOÓOÚIOGOGOOQOO0.0000.0000......OQOIOOOCOOOOQGOO 

Em caso positivo, dê um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feitg.

# 

.B,WÁWWN 

..COCGOOOOÓOCOOOOOOOCOOOOOQ.....QOCOOOOOOQCCOO.DOOGQOOOOOOOOU 

.OGOOQOOOOOOOOOOOOOÓ09600000990.060.00000COQOCOOO.....OOOÓOOQ. 

Nomes de todos os orientadores das turmas deflla e 29‘ séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identificaçao da turma & cagª 
go de cada um constante do qzestienario dO-professor). '

ª 

OOODOOÓCOOQÚOGCOOOOOOOOQQOOGCOOOQOGGODOIIOGDJOOOÚI0000.00.00. 

0000006000000,.QOOQCOOOOOOOOÓ...0006000...QOCODOÓÚ;OOÓOCOOCOO 

......9906...OOCÓODO$OCOOGO00000—99'.COÓOOOQQOOOOOODOOO00.090. 

0.9900.0..OOQCÓOOÓOÓODDOQOÓ'QOOOIOÓOQOOÚOQ.COQQÓOOOOOO000.00º 

0000000..OGOCÓOOÓOÚCOOOOOOOOO..OOQOOOQOOÓGOIOOO...OOCGOODOIDO. 

Se exerce tarefas da orientação, indique a forma e a períciª 
cidade da mesma» 

A - Forma 

[:] Reunião de todos os professores. 

Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião dos professores de lª e Zª sériesa 

[J 
E] 

CI 

Reunião de todos os professores de uma sêq;e separadamenm 
tea 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 
DE] 

Discussão de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. ' 

Discussão de problemaé pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo orientador. '. [j 
Discussão de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg 
los profaàaorea e apresentados pelo diretor.[I 

69 

Não esopº 
ver nesta 
coluna 

: I‘-

; 

gy 

'I
. 

D.

' 

"..-uv. 
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r—r



DDE] 

[]
E 

DEUS 

:1 

cm 

[3 

[35131] 

DE! 

D.- 

'de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

7,. 

Não esopº 
ver nesta' 
.coluna 

Discussão de problemas pedagógicos.da esçola.sugeridos Rã. 

los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo eric ntador ou diretor sobre temas sugeri- 
dos pela administração geral. 

Explanação sobre temas sugeridos pelo diretor. 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobre temas svgeridos pelo orientador.“ 

Explanação e discussão sobre experiências positivas e na— 

gativas dos profess-res apresentadas pelos mesmos. 

Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 

Orientaçeo individual, após observaçao da turma» 

Estudo e discussão dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados com a participaçao dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
geral» 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão de teses gerais escolhidos pelos professores., 

Confecçao orientada de material para atendimento diversi— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnósticos das dificulda— 
des dos alunos. 

Eleboraçao de instrumentos de avaliação, após a análise 
de sugestoes a respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas sem os professores» 

Estudo de Guias de Ensino de Leitura.

' 

a _- outrºªc Quaia'i‘ oaooocaaaooooooancaonoooooooooooanooooooooo 

0000600000...O06.6000099096000990-00OOOOOOOOOOCOOODODOCOO 

.QO'OQDOC.90590...’........°.69.60°..0...°9...9..0.....'.r 

«Gt09.0060000000009050000000000900.000.009000000000909000 . 

.ODOÉOOQOOÓ096.98000OOOÓOODOOGOIOOOGOO....OOÚOIOQOOOOOOIUf



ªº 

19.- 

DEEMED 

D. 

ÚDDDDDDÚBÚ 

Indique todos oe oursoe que realizou, oolooando Inc. após 
nome do curso, se nao o terminou. 

Periodicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou no ano correº 
tee .0.0º'.000.00...00.09.000000300000000."'..OQOOQOOOQG 

Caso exerça orientação aos professores, tem oporounidade 
de fazê—lo semanalmentee Em cage afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedioa a essa funçao, eproxímadamentee 

menos de l ecra. 

1-horaº 
.

' 

1 hora a 1h 30 min (exclusive): 

1 h 30 min a 2 h
. 

2 h a 2h 30 min 

2-h 30 min a 5 h 

3 h a 3 h 30 min 

ShSOmina4h" 
4 h a 4 h 30 min 

4 h 30 min e 5 h 

mais de 5 h Quentase 

Em todos os casos o limite já corresponde à.o1aese Besugº 
te. 

Formação e aperfeiçoamento.

0 

Normal de lº ciclo. 

ºutro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 cieloº
_ 

ºutro curso de 29 gràu (antigo 29 ciclo). 

Superior de Pedagogia. 

Outro curso superior. Quan "CU/N49. &. .W. CW4)! 

fiWOOIOGODOO8000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOfiflflOGOOOOGOGO. 

HHHHH 

Não esopº 
'ver nesta 
colunaI

- 
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*». 

_20 - Outros cursos reelizahos 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso Duração Institnição 
OO.º......CO...CO......CCOOOCCÚCÓ 00.000... .OOOOOOOOOCOCOOQ. 

COMO.90'OGÍOCqOOOQQÚOCÍQOÍOOQG... 0.000.00'04.....OCOOOOOOOOOOO 

OICCOCOUIIOCOOOO'.‘.OIOCOOOCCOODO10.00.0... OO‘QCOOOOOIOOOOOGI 

...COQÓOOÓQOOOOQOGQQOOO...0.0.0.0 0.009.000 OODOJOOOOOQOOOOOO 

.O.....ODOOº—.OQOÚOOOOOOSUOOOOOCO10.09.0000! .OOODODOCOOOOOO... 

Por favor, Junte a este osºquestionários gerais preenchi— 

dos por todos os orientadores de sua escola e os questionários eg 
pecíais dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos nrofessores e dos orientadores, se estão preen- 

chidos os itens que permitem saber o orientador de cada turmao 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatos, A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação oonjng 
te que atinja pais e autoridedes escolares,.para modifioã—la fatº 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema.

1 

9. 

Não escrg 
'ver nesta 
coluna 

D.

~



Lug-391021310 A 3:49— P221333 HIDO PELO DIRETOR 

[ ( 

Cidade Zííâá é/ÁÚ/ Estado & 
Nome da Escola ânimo [€€€/(”Jú”) egg/‘79 97 

J' 
Endereço da Bscoi’a g _ _ 

[,! MAWW Á /Af£ 
_ 

- _, /.. , «, I ' 

Nome do Diretor ~~ 

~~ 

4 . 

,, ,,“, ., .Um ._.,“,4, MM“, , __.»,Wq,,ww . 

'Hêó éªcâg 
' 

“ vem.nesta 
. , - 

_ 
, 

' cºluna 
Obeervaçac: Nas questoes de multipla escºlha, assinale com um x a 

' resposta adequaga; se necessario, assinale mais de 

uma resposta. Nao deixe iténs em branco. ' 

. 
* 

' 

. .. 'a! - ' 

. [merº e mªq 80 Sua rªção gera " o .. ooo
. 

1 V d t b a; 1 Bl!
_ 

2 » Número total de alunos dessas turmaa - .;¥;~:~. 
. 

, . _ 

_ 

3 «» Númezço de salas de aula utilizadas por eases: alunos - 3% 11 
, ªáí ;1 

. 
: ' * I ' ! 

”é. 4 - 0 numero total de turmaa deg].a serie e . à ., sendo .ªê>. na 

3,9” turne; .“í . no 29 turnº a .‘r‘. no ãº turno. 
» . * , 

$7 
.4! 

o numerº total de turmas de gs seria o . ., sendo . . . ao! 
\Jl º 

lª tuzno; .52 . no 29 fiurno e .“7‘: no 39 turno. 

- Número total de salas de aula do prédio — .“,17<.. 

a..

6 

. . . 5's} 7.- Ate qua eerie ha na escola[ « ........ 
8 . Até qua série eatâ sob sua àireçãoY — .Q..Í3..

9 é Pessoal cºm que conta o diretor, indigna para o pessoal de que 

- éispõe, o númerº de aervidoàea, em cada caao. 

Tipo de pessoal 

Subdiretor "' coomaceooooooooouooooooooagooooo‘ooaooocooooo 

Orieutséfir *“ eesoomenoeoosonecacolooovoloooo;aooooonooo. 
ngm 

. 
& 

. 
- 

= 
_ l 

Prºf-9839263 QÉÉQGÃalíãâfª—QÉ ªº º'Zvªcoooocooooaa-coooooonooo._ ,W 
920153530383 {2.8 fium‘fi ª" a‘zé/coeaacoaaooooaoooooooooooooao'co SY ;;“. 

~ 
~~ % 

[X I Éºfªâ—ZSOÉÉea Zºª—ªxª 6332293 trfie’abalhfifl " o7oovoooooooeoecoecooo , ': 

I." ) 
"' 

. 

. l ' 

..“ (“. 

3!; &] Bª'ãilágrªfº ª'“ aoc/aboescassa.—969090900.oovo'oooonooc'oooc'oo“ “»”; 'º) 

v " 
. 

' 

E 
. l 

. 

“SLi—l', 

É FAQÍGÉÉQÃÉÉ '7“ ao. oeaocacaooeooaogtaooeooooooocooooooooosoo M 
* “ . & ’1 N

. 

Naº-sonsiàarar quxana && anuaâaã an outrea curses existentes na 

escola mas aeb ºutra diragficn
,



'I! Sflrvente * oaoooyJJZG066669006066.0060000.006000009636066 

outrO$o QU3156 caneca/Loo Walsae...d9 .Mªiº .. 
'OSOÚOOOOOOOÓOºOOQOOCÚOOOOOOQOO090.9...OIÓDOOOOOOOOOOOOCI 

DOGOQOOIOOOOOÓOOÓOOCOO0.0.9.00000009000OOOOOOOOOOODOOOOOO_ 

.......OÓOOCQ&OOOOO...OOOOOOQOOOOQOOQBO.....OOOOOQOÓÓ'Ó'ÓO. 

10 . Funções que exerce como diretor. 
Assinale com um 1 as que degemgg 
nha e complete o quadro. 

Egª Atendimento aos professores. 

a Atendimentos aos pais.
' 

[j Preparo de quadros eâtatísti 
coa. 

Tipo e numero de auxilia— 
res com que conta para 
ajudarem nessas funçoéà. 

_:«º 

...DOODOOOOOO.IÓQÓODODPOO 

avoooocooooooooooocooóooo 

QZZWP/ 
E Preparo de outros documentos. @.V.é€€théuiugigqnn 

E] Preparo e distribuição de me 

rendao , 

[:] Orientaçao &a avaiiagao.\ 
Outras. Quaia2 

ooóoooooocooooouoóoooaoooo-o 

Ooo0.000.0009000003500000000& 

0.00000ÓCOOOOOQOOQÓÓ009.000. 

11 « Indique abaixo o tipé & o numeró de quadros estatísticoa 
ºutros documentos pe&i&õs pelas autor£dadee esd61a2es, o IBGE 
etc. qua a escola deve organizar ou que o dirétbr deve visar.“ 

Npg (%%%&/ma, 

000.09....QOOOOOOOOOOOÚOO 

6.6000966660606600600066..' 

bencaooooooboóoooooaocoao 

- e 

(Po&a continuar no verao, indicando pára cada cash a periodi- 
ci&a&e). 

&) Anuais — 

)( b) semestrais - 

c) trimestrais - 

%% )( d) mensais » 

Wa [ %% 
WX 

Xr 
&) outresíeaclareoax a par&a&ici&&de)Wm ”M 

“”49 &” 

bao escre 
Vé2 neSta 
eóluna 

&& &,



12 — 

13 » 

Número de quadros e preparar gor mês (não incluir os 
treis, anuais etc.) 00.099 

Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

somos ª 

Não escoª 
ver nesta 
coluna 

[3 

DECIDE 

DEE} 

EXEC] 

E]

ª 

fiªt] 

'Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Passar a orientaçao para o diretor e aliviã-Io das tare » 

fas administrativas.
& 

Dar cursos aos diretores quando necessario (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de l9 grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 

cíficos (Ex.: Melhoria do ensino às redação). 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons- 
tante. 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo esPecisl nos aspectos em que ha &efíciênu' 
oiee, para auxiliarem os diretores; 

Fernecer secretários—dstilógrefos às escolaso 

Encarregar o subdiretor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a supervisão gerei de asco 
la e a orientaçeo pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades buxocrâ— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas mehores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientacao, diversificados segun— 

do as necessidades e solicitaçoes das escolas. 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, 
escolas» 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga 
horario ªos crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.'psra professo » 

res de rendimento deficiente. 

e OS cuz-ª Estudar formas de comunicaçao entre as escolas » 
formaçao sos normais para discussao das deficiências de 

do magistério, 

Conseguir professores ou professorandos fora de classe 
que orientem grupos de crianças com deficiências de epson 
dizagem» 

Outras. Quaia9 ooooeoeoeooooooeoooooooooooooooocosooo«oooÉ 

0300090060000069.060600‘Gflflflfifllwflaafl68060¢0¢§0069fi90L‘OGOOé‘G“ 

oucaoooéoeaeass-assoc96909»oeooeaeooeooaoaosaooooooaocoooaaoi 

nes 

”**—h.... 

”,,-”.*



14 - Aspectos em qua considera que seria importante orientar 08 
professors: de sua escola: 

' 
[251 

E] 
E] 

ªº 

&“ 

DEUS 

U». 

UU 

& 

No 

4-1 

ti. 

'É: 

:34' 

EEDUUE 

EUEEEDDDDDB 

(BÍ 

QB 

Mg; 

D, 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicações da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operações Matemáticas com inteiros; 

Ensino das Operações Matemáticas com Deoimaisº 

Ensino de Problemas.
. 

Educação Moral e Cívicª. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Plásticas.“ 

Educação Física,'aecreação e Jogos, 

Ensino da Egtudea Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãº» 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetização de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha au pré-livro. 

Duração da fase preparatória. 

Peaqúiaas sobre fatores que influem na alfabetização. 

Desenvolvimento do nível de leitura,
. 

Desenvolvimento do'intereaae pel; leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos.

i 
Tecnicaa.da atendimento, em classe, a alunos mais fortes.; 
Material'para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades* 

4. 

Não 930:3 
ver nesta 
coluna 

~ 
~~~ ~~ 

~~~~
~~ 

“x~ 
"ªx~ 
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15 - Marque com um x o que desejaria para a orientação dos profas-. 

Preparo de materiªl independente para alunos 

Atendimento às diferenças individuais. 

Organização de exercícios. 

Material di dáti co. 

Manejo dé classe. 

Disciplina. 

mais fortes.Z 

Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou árientado). 

Trabalho em equips. 

'Interesse e neceaáidadea_infantis. 

Ritmo do ensino. 

Recuperação de alunos. 

Avaliação. 

Diagnõatico de ãifiouldades dos alunos. 

Ensino em grupos diversificados atendendo.ãs 
dos alunos dentro da turmao 

Ensino por atividades, 

Ensino por áreas de estudo. 

Ensino globalizado. 

'Formação de atitudes. 

Filosofia da reforma do ensino da lº grau. 

Medidas práticas para implantação,da reforma do ensino de 
lº grau. ' 

deficiências 

ºutroª. Quais'ª OOOOOCOOOOOOOQOOO.....COOOOOCOOOOOOOOQÓOOO 

0000090.6.099.09000..0.009.'.....IOQOOOOQGODOOOQDOOO0.09. 

CO.CCOGOCOOOOODOOOOOÓÓOÉ9.900.000000000006'9.....IOCOOOOOO 

sores e com dois x, se Já dispõe do material ou equipamento 
ou se Ja considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

><- 
[] 
E] 

D. 

Livros. 

Folhetos. 

Diapositivos. 

:.

" 
5" ão escgg 
ver nesta 
.coluna 

J,

!

x 

' r "j 
i Kw 

(xi 

gas
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l 
2, 

3 & 

% Cªf '.
J

ó

% 

Filmes. ‘. 

Eªi Projetor cinematográfico. 
' . Outros. Quªlªs o..OOOOOOOOOOOO0.00CQOODOOOOOOOOO000690000 

ooocooooooaoooooooooooooooo.o'—ooo..-ooooooouoooooooooooo 

00.000...0.0.0'C'Cº.....0..........._0.0..OOO'.QÓOOOOOlª.. 
.

. 

Tá foi tentado, em sua escola, o ensino por áreas de estudov 
Em caso positivo, dê um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feitº: 
.OÓOOGCOOOCOOO9000OÓOOOCODOOOÓIOOOOOGOO000000000$l00090000000 

0.00099.600...OOOOOCOOOOOO'OOOUOOÚQIO...OQOOOOQOOOO-OOO006.060. 

006900GQOOÚOCOOISOOOIOOGOGOÓGSl...OCO..."OOQQGOOGOOOOOOOOOGO 

...OOGOOOOOOÓOOOOGOOOGOO....IOCQQOQCOOOOOOCC.OOOICOOOGCOOOOCODÍO 

.OÓ'GQDOOOOQOOOOOO000900900.G$Ú00900..CO.COCOOOGOOQOQODOOOOOO.

# 

Nomes de todos os orientadores das turmas de 1ª e 2ª” séries 
sorteadas para e pesquisa (dar a identificaçao da turma a car 
go de cada Mêªaãiostante do o estíonário do professor). 

¢oo;k*fhgocouw fºgoooooçª%hooooo 

OWMQDOOOOOOGCOÓOOCIQOOOOOOOOGCOGOOOOOODÓC...... 

., 

.ÓCÓGOÚ 

..OQOOGGOOOOOCOOÓOOOÓQC..âºªººlª-OOIOO.ÍOOPQOOOOOOOJOCOOOOOQOO 

0.0.09.099000.009.00.000000000000000000000ICOOOOOOOOOGOOOOOOO 

0.0.0....Olª09.0900Úª..090.09000.09.000ÓOÓBQOOOOOOCOOOG006000. 

Se exerce tarefas de orientação, indique a forma e a períciª 
cidade às mesmas 

A - Forma 

[jª Reuniao de todos os professores. 

Reuniao de todos os professores do turno. 

,EZÍàReuníso dos professores de 1ª e Zª sériess 

Reunião de todos os professores de uma aê:;e separadamen— 
te;

' 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 

Discussão de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor.

& 
e apresentados pelo orientador. 

Discussão de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg 
los professores e apresentados pelo diretor. 

Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados' 

60 

Não esopº 
ver nesta 
coluna 

«% 

n. 

«g;—1

..



.o: 

D. 

'Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de 

Discussão de problemas pedagógicos.da esoola.sugeridos ng" 

los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo Orientador ou diretor sobre temas sugeri— 
'dOs pela administração geral. 

Explanação sobre temas sugeridos pelo diretor. 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobre temas svgeridos polo orientador.“ 

Explanaçao e discussao sobre experiencias positivas e nan/ 
gativas dos profess res apresentadas pelos mesmos. 

temas 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Orientaçso ipdívidual, após observagao da turma» 

Estudo e discussão dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados com a participaçao dos professores.“ 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
geral e 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão de tasas gerais escolhidos pelos professores.. 

Confecçao orientada de material pars atendimento divorai— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnosticos das dificulda- 
des dos alunos. 

Elsboraoao de instrumentos de avaliacao, após a analise 
de sugestoes & respeito. 

Observaçao de aulas, 

Entrevistas com os professozost 

Estudo de Guias de Ensino da Leitura. 

Outros. Quªiªº ooooocoooo'ooooooooonoooooooooeoocooooooooo. 

.OQO'OQOOOOCOQO0.060.0003000.00690.00'......QOOCOCOOOOOCIO 

0.00.0DOOOOOOOOOCOOOOOOCOOCDOCGOOOOIOOOCOO¢OOCDOOOOOOOOOO 

ue..!..OÓOÚOQOOCOOIOOCO......0.0GOCOOOOOOOOOOOOOOOQOO00.0 . 

.9030.0GOO.COO..0090.0060.00.00.00.01.000000COOOOOOOOOOOI 

7. . 

Não escoª 

vw- 

r-v.
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DDDDDDDHEU

. 

2" 

Perioãicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, a roximadamente, a ela dedicou no ano correª 
te% ...giéã.qâªnopf o». oMooooococcoooooooeooocooo

! 

Caso exerça orientação aos professores, tem oporiunidade 
de fazê—lo semanalmenteo Em cage afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamenteo 

menos de 1 Éora. 

l'hom.i — 
. : 

&

º 

1 hora a 1h 30 min (exclusive)f_ 

1h50mina2h
' 

2 h a 2h 30 min 

2-h 50 min a 3 h 

3 h a 3 h 30 min 

5h30m£na4hl 
4 h a 4 h 30 min 

4 h 30 min a 5 h 

mais de 5 h Quantaao 

Em todos os casos o limite Já corresponde â.olasse seguiª 
te. 

Formação e aperfeiçoamento. 

Indique todos os cursos que realizou,'oolooando Inc. após o 
nome do auras, se nao o terminoua 

Eª 

BE 

[] 
[Il'Eª 

D. 

Normal de lº ciclo. 

ºutro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 ciclo. 

Outro curso de 29 grau (antigo 29 ciclo). 

-Superior de Pedagogia. 

Ofitro (intªº Superiore Qual'i' 09900000000ooooecC-OIo‘noooooo 

...O—O......OOGQ"'OÓOOOOQIOOO-QOQO'bOO00.060.0.0.0.0...CQ 

....00.000...COOOQOCOOOOQOOOOCOC-0000006000.0ÚOÓOÓOQOOOOO. 

Não esopº 
“ver nesta 
"coluna 

n;.-

“

_



9. 

“Não escrg 
ver nesta 
coluna 

_20 - Outros cursos realizaâos 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso Duração Instituição 
...º......C'.........Ú......"... .....O... º'........ªº..l.. 
...l'.B....QQÍÍ'ÚOOIOÓ...Ú..'._..G... ....OQOÓ'. '......OQÓOOÓQCOO. 

......QQCÚOÍCÓCÓOOÍÚOCO......ÓÓA..*0.090.900 ...,..QCOÚIOOOOCQQ 

O.....,OOOOGOOGOOOGOOÍOOCOCOI....9 01.00.0004CODOOOCOOOOOOOOQI . 

ID.0.0900.00...0.0030000300000000.00000’00001.0000IDOIOOOOO‘OO 

Por favor. Junte a este os'çuestionãiioe gerais preenchi— 
das por todos os orientadores de sua escola e os qúestionárioa eg 
pediais dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessores e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turmaº 
Ajude os professores a forneeer a frequência eiata dos alunos' e 

outros dados também exatos, A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conq 
ta que atinja pais e autoridedes escolares, para modificã—la favº 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

D.-



'( 

QUESTIONÁRIO AS 33 PR 33303130 PELO DIRETOR 

Cidade g . Q R. 
lx T a ma Eataâo PF} RA N sá 

.; 4 

Nome da Escala ESCOLP T’ >< Pág; mg m rP: L “ MHR m mowressor i .” 

,3 , 

Endereço da Escola ªê.) 555 (iªm H (am/M:L mu; N Fel. gr, º") 8D» 

Nome do Diretor “RMB L “0529 Plutº Qe CHRVªi—liô— 1 
Não escrg 
ver.nesta 

Observação: Nas questoes de multipla escolha, as" inane com um :: a 
coluna 

resposta adequada; se necessário, assinala mais de 

. uma resposta. Não daixe itàns em branco.

~ ' . “ * . 
'

. 

- Numero de turmª: sob sua direçao geral .. .ãíâ... 
- Número total de alunos dessas turmas - J. 53.31.31

. 

Númezço de salas de aula utilizadas por esaea alunos - J..."... 
&W'N 

I‘-a

9 

«- O número total de turmas dejº série“. é . 8 ., .sendo . 2. no 

lª' turne; . 6. na: 29 turno & ._.-. no Ziª tux-no. 

. . * .
' 

5 «- 0 numero total de turmas de 2ª serie & .ÁQ, sendo . #. no 

lº turno; . Q . no 29 turno & '.... . no 39 tux-no. 

6 .. Número tºtal de 55183 de aula do prédio -. "J...... 

7 «— Até que série há na easela‘a‘ « “ªf-L... 

, 8 .. Até que série está aeb ana direçao'f - .ªu... 
9 - Pessoal com que conta o diretor. Indiqua para o pessoal de que 

- ªispõe, o númerº de servidºra» em amiss-x cam. 

Tipo de pessoal .. 

&; “%%%& ma......áããzmª)................. _ 

[& Oxíemacº-g. =—(Q—Ww...£.1)........................... ª .) 

Professºres eajpecialízaáaªê çW....(=ãs)............., «, 

_ 

h:; Prorassoren aa- humm; .. 
.. Am.£u%n<2§)ouunsu 5 

“ª“.-" 
' 

à; 

“ 

E] Profeesama pam gªfªáea trabalhº;-3 WM.,CW.........,. 2/59; 

. . 

o' '
. 

Ú Dªtílógrªfº ªº oooooboeooneoon-0090990...oooO—ooooooooocoioo' 

~ ~~
~ 

E 58135313351533.3923», ª" oAWeoogrfe‘éoaagauaoooococooooaoococoa... hª 6/ 

. 

,I' , 

ª 
Nãº cornsiâúmz—f cm.—aaa ele mimics ms. Gamma gumes exintentea na 

esmºla 335-33 sob ºutra dímçãe.
'



Servente "" oLQââoogoáoºo>oOQoo 

Ã 
º" 

' i» agua outrage qua-1.5~ o o o o o o o . «Jªy. f} 
0.900000090060000ooacaoooooooootoooetoaoooooaooovoooaoifio 

‘A 
_“ 

000000000090000009...oooooçooeoooootoocoooooooooooooo'aoõeí, Á 
V 3 

“H., =. 

7‘ f OO..OOCÓÓOOCOOOO.O.....OOOOODOOOCQOOOO...OOOOOOOOGÓIQÓLOOCO 

10 - Funções que exerce como diretgr. 
Assinale com um x as que degemgg 
nha e complete o quadrº. 

fig} Atendimento aos proíêâsorea, 

na 

EEE! 

Atendimentos aos páià. 

Preparo de quadroé.àstatísç£. 
coa. 3 

Preparo de outroa'àócumentos, 

Preparo e distribúíção de m5 
renda. . 

Óiíentaçâo da avaliação. 

ºutras. Qnaia~ 

novo..—booooo-ouoooooaoooooo 

00“.0.0.5.00000000000000000 
coooooooooooaoooo’poo0000.000 

11 » Indique abaixo o tipo e o número dé quadros estatístiéoà = à 

outrºs documentos pedidos pelas autoridades esdolares, o IBGE. 
etc9 que a escola deve organizar ou que o diretor deve viear.* 
(Poda continuar no verso, indicando para cada caso a periodi— 
cidade). 

a) “na“ .. .- 322,) {530.6} (àUNoe Prf-312) ’(‘Ams we emma 

LQeLnróiai'o ) 

b) semestrais «— HSW Ciªn çãº joe-: ªªaoFê-SSOD—e f. 

c} trimestrais - ‘Eem‘i‘omb megaman 

d) mensais ,, Esm'rnªszrr'm .. BÚLETEM DE “Hee aúewcín 

a) outros(eaclareoax & periadiciàade)'—l 

R EL. memem Día. .- 

_ 
ªçaíoggoílênoJªoaãoaooboaoi 

2.- 

Rafi escrg 
ver nesta 
coluna 

' 

vªi) ”) 
cytoooeooco00600006000005 já à! 

=: 67.5 
"' O'COQOOO'OOOOQOÍOOOOOÓO 

[" ___/" 

Tiba e número ãé'àúxíiiae 
fies com que conta para _ó 

ajudaram nessas funçoeê. 
. , 

coon-900060000night-oases
. 

'

Ú :» » 

oooeoocoooooooooaoooóoooo " 

":3‘5" .- 4,1 

.: . E eoeooccoooocoaoooeeoooooà » 

s‘.1..‘§'31".‘799.l£*.‘3.one.o. ªgº 

àsoooooooooõçoooooooeoooo hªgª 
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_12 - Numero de quadros a preparar gor mês (não incluir os somos - 

15 » 

Y“; 

traia, anuais etc.) o‘ocooo 

Sugestães que teria para melhorar o rsnâimsnto do ensino: 

E] 

mansa 

DE! 

Elºª. 

E] 

as

fl 

Passar a orientação para o diretor e alivia—Io das tara « 

fas administrativas.
% 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico & serem 
solicitados pelo diretor para atenderem & objetivos espe— 

cíficos (Ex.: Melhoria do ensino às redaçao). 

Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberam cursos de aperfeiçoamento cone— 

tante c 

Enviar as escolas que tenham rendimento baixo orientado - 
res com preparo especial nos aspectos em que ha deficiên—' 
cias, para auxiliarem os di rotores. 

Fornecer secretáriosedatilógrsfos ãsiescolaso 

Encarregar o subdiretcr de todas as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a supervisao geral da caco 
1a e a orientação pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientaçao, diversificados segun— 

do as necessidades e solicitações das escolas. 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, 
sacolas. 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga 
horaria ªas crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.-para professo » 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas 
sos normais para discussao das deficiências de 
do magistério, 

formação 

Conseguir professores ou professoranâos fora da classe 
que orientam grupos de crianças com âefioiências da apren 
dizagsme 

Outras. $313131, ceoocoooocooooaoooaoooooooocoeooooocoococo 

0000900090000.06.090000'0093996GOGSGOGQGOGGGOQOOtGQO“.ª—6000941! 

ooosaaoeooecassaltossooooooooosasos»:assoosoooooooooecoooso 

nos 

e OS our». 
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Í 14 b A5pectos em que considera que seria importante orientar os 
fitofessorea Qe sua eacóla: 

I É] Ensino) && Redalçao, 

::, 
3 t] Ensino && humeraqao. 

Ensino de Gramétiéa. 

É:] Ensino && "eoria Qoé Cônjuntos. 

jitZJ AplicaQoéé && Tehran dos Conjuntos. 

C:1Ensino && Operações Matemáticas com Inteiros“. 

9— & [Ensino das Opergções Matemáticas com Deoimaise 

[2] Ensino de Problemas.
, 

Q [:] Educação Moral & Cívicá. 

[] Ensino de Música. 

[] Ensinº de Artes Plásticas.
_ 

[:] Educação Física, Recreação e Jºgos. 

/5[:! Ensino de Estudºs Sociais. 

[:1 Ensino de Ciências. 

[5E] Ensino de Trabalhos Manuais. 

[:] Desenvolvimento dos métodos de alfabetização; 

HE Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetização de acordo com o tipo 
de turma. 

[Q [:] Escolha da cartilha ºu pré—livro. 

[] Duração da faae preparatória. 

ll [:] Pesquisas sobre fatorea que influem na alfabetização. 

[] Desenvolvimento do nível de leitura. 
fºi 
“:; [] Desenvolvimento do' interesse pela leitura. 

Técnicas de atandimanto, em classe, a alunos mais fracos.! 

.Zfim Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortes. . 

[] Material'para trabalho independente. 

jªg-[í] Material para-atendimento & crianças com dificuldades. 

n.,

~ ~~ 
~~

~~~~~ ~~~ 
«,»,~ 
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w 
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É 3 [] Preparo de materiªl independente para alunos mais fortes., 

& Atendimento às diferenças individuais. 

30D Organização de exercícios.. 

[j Material didático. 

32, [] Manejo. de classe. 

[] Disciplina. 

.34 Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou orienyado). 

[E 'Trabalho em eguipe. 

56 [:] Interesse e neoeeeídadeeinfantis. 

Ritmo do ensino. 

367 E] Recuperação de alunos» 

. 

EE] Avaliação. 

49 [] Diagnóstico de dificuldades dos alunos. 

[ª Ensino em grupos diversificados atendendoâe deficiências 
dos alunos dentro da turma, 

[j Ensino por atividades. 

[] Ensino por áreas de estudo. 

’44 E] Ensino globalizado. 

D'Formaç'a'o de atitudes. 

tª'/ç,” &] Filosofia. da reforma do ensino de lº grau. 

“CH Medidas práticas para implantaçao,da reforma de ensino de lº grau. & 

ºutros. Quai-8.0; OQOOOCOOOOOOOQOO.......OOOOODOIOOOOOCOOOUO 

00009009600090.00000000COOIOOCOOOOQCCOOOOO‘OOOOOOOOC‘OOQU 

.OÓOOOQOOOOOOOCOOOOQÚOOÚODDOÓOOÚOOOOOOOOQD'D....OICCODOQOO 

i5 a Marque com um x o qua desejaria para a orientação dos profes— 
sores e com 6019 ar., se Já dispoe do material ou equipamento 
ou se dá considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

[] Livros. 

[:] Folhetos. 

E] Diepoei tivos, 

D. 

5,— 

1‘ hão escgg 
ver nesta 
coluna
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ªº 
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[] Filmes. “. 

Projetor cinematográfico. 

Outros. Quaia'3’ oocooooccocoooooooooooooooocooo;ooooooocoo 

octcoooocococooooooooooooooqo.ooooooooooooooocooooooooooo 

...BCOOOOOOOOOOOCCOOOOOO&.....OQOO..,OOOOOOQOIOOÓOOOQOOOOO
. 

16 » Tá foi tentado, em sua escóla, o ensino por áreas de estudo” 

17 º 

.L— 

18.4- 

Em caso positivo, dê um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feitº. (v 

OOOOOdOOO0.0093.00...GOOEOOCOOIUOCOOOOIOOOOGOOOOOOGOOG0.00000 

0.09990.6000000019....OOÓOOOOOOBOOOOOO...0.0UOOOOOCO.QOOOÚ0.0;OC 

0.690060009000llat'OOCOOUOGOOO90.0.0.0......OOOGOOOOOOOOOOQOO. 

...ÓQJOOOOÓCCOOOOOOÍOOCOOICªOOOODQCOOOOOOOOOOOO0.0QODOOOOODÍO 

.OGIOQDOOOOOOOOOOOPQO96000090000.909CO......OOOOOOOOOCOOOQOO.. 

Nomes de todos os orientadores das turmas de 1a e 2G' séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identificaqao da turma a car 
go de cada um constante do o .estienário do professor). 
OOéOA§O.OO}¢O¢UDEOQOOIOODOO¢I’DaGiflllfifiOflfiltfl.00.00.0000. 

.HOOOIÉ600....OªGí—LPOQGQQOUÇ-çªsf'gé.OCOGORÉÇÚOOGÓOOOOIO. 

..OQOOGOQOOOOCOÓÓQOÓ0090.00000009.0...ÚICQÇOOOQOOOOOCCCOOOÓOO 

060.090!li.000000000.0.60..—0.0000909000.00CÓOOOCOOOCOOOIOQOO 

0.000....ºÚQCÓOOOO110.000..OQ....º906000.ÓEOOQOOCOOOOCGOUOOGOO 

Se exerce tarefas da orientação, indique a forma e a perícia 
cidade da mesma» 

A — Forma 

Reunião de todos os professores. 

Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião dos professores de 1ª e Zª sériesa 
[JULIE] 

Reunião de todos os professores de uma sêq;e separadamenm 
tea

' 

Reunião dos profeeaores por série dentro do turno. 

Discussão de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. DDD 

eapresentados pelo orientador.[I los professores e apresentadas pelo diretor.

& 

Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados- 

Díscuasão de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg' 

6. 

Não escng 
ver nesta 
coluna
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D. 

DDE] 

[] 
[] 

DUDU

E 

DE]

a 

[JDBC] 

DD 

Discussao dé problemàs pedagógicos da escala.suger1das pe 
los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo ariogtador ou diretor sobre temas sugeri- 
dos pela administraçao geral. ' 

Explanação sobre temas sugeridos pelo dirétara 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobre temas avgeridos pelo orientador.' 

Explanação e discussão sobre experiências pogítívas e na— 

gativas dos profess res apresentadas pelos mesmos. 

.Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Orientaçao ipdívídual, após observaçao da turma. 

Estudo e discussao dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados com a participaçao dos proíessores. 

Discussao de temas gerais escolhidos pela administraçao 
geral» 

Discussão de temas gerais escolhidos gelo diretor. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão do teuas gerais escolhidos pelos professores., 

Confecçao orientada de material para atendimento divoraí— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnôstioos das dificulda— 
das dos alunos. 

Elaboraqao de instrumentos de avaliaçao, após a análise 
de sugestoes & respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas com os prafessoresa 

Estudo de Guias 66 Ensino da Leitura. 

. .- 

outrOB-c Quais't‘ canoa-090.009ooooo.co.cc-ooooooecooooooooo 

oooooooooccooooocsooooooooooooaoeoooooooooocooooooooeoooo 

.OOOOQOOOOÓQÓOOOOC'ODO......OCOOOOOÚOOOOOGOOQOGOOOOOOOªº. 

«&..BQOOÓOCOOOGIOOQOÓOOODOOOOOOOGOODOOOOOOQOOCOOODO069000 . 

.OOGGQOQOOCOOQCQBOO90.00.0GOQOOCCCOOQCO...OQCOCIQOOCOOOOC

1 

Tw—



B - Períóaíéiaáaà 

» Cash exerça órientaçao aos profesSores de suà escola, que 

ªº

Q
Q
Q
Q 

[IQ 

ªªªªm 

tempo total, aproximadamente, a eia dedióóu no ano correm
, 

te1v ÚQOGOOOÓÓ'O0.0.0QOOCGDOODOOÚÓOCOOOOQOQ...QOOOOOOOOOQO 

6636 axerçá Qrientaçao ads professores, tem oportunidade 
dê fazê-ló sémanalmente1Em caso afirmativo, qual o tempo 
6ém6nal Qué dêdica a essa função, aproximadamente1 

men6s de l hora. 

1 bóia. 
É 

)“ ' 

1 hõra à ih 6O min (exclusiv6)f 

1 h 60 616 a 2 h 

2 B 6 2h 30 616‘ 

2-h 30 min a 3 à 

6 h a 3 h 60 min 

5 h 36 min a 4 h
, 

4 h a 4 h 60 min 

4 h 60 min a 5 h 

mais de 5 h Quantaa1 

Em todos os casos o limite 36 corresponde â.claase seguiª 
te. 

Formação e aperfeiçoamento. 

Indique todos os cursos que realizou, colocando Inc. após o 

nome do curse, se nao o terminou. 

QQEJQE 

D. 

Normal de lº ciclo. 

Outro curso ãe nível ginasi71. 

Normal de 29 610100; 
”ª ª”“ 

Riº nºw"-551529950 85004-88. 

ºutro curso de 29 gran (antigo 29 01010). 

Superior de Pedagogia. 

Outro cursº Superiºre Qual'l 00900000000090000.0000}...so: 

CO......COQQIOOQ...0.0......OOQOCOlbOOOÚQOOOO......C...O. « 

O....OOOOOOOOCOOOOGCOOOOOOOOOIOO-OOOCOO‘D00.000.000.000... 

'~~ 

. ': 'r

m.



.20 - Outros cursos realizaâos 

Cursós de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso Duração Instítúição 
;.ºm 39.1.9.1» .e .9E9..E....° .4622... eºzªíwmºã Lfíªfrfêíºáºíêeºsºfw“ 

45W toco-000.4 QUA..."! Difiéémz... 
....OOOOOOOCCÓOOOOIQO0.000.000... 

ooooaooaoooooooao 

000000000 co'aooooooooooogo- 

O......OQOOOOOQOQOO.......OOBOOOOO 00.000... 
.l.....º...º....OOOOCOOQªOOOOOOOO......Q'Óil DOOOOOUOCOOOOO‘OO 

Por favor, Junta a está os'Questionãrios gerais preenchi- 
das por todos os orientadores de sua escola e 03 qúeationárioa qª 
pecíaia dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessorea e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma, 
Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' 
outros dados também exatos. 4 baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conjun 
ta que atináa pais e autoridades escolares, para modifica—1a favo 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema.

e 

9. 

”Não escrg 
ver nesta 
coluna 

à! 

ooooooooooocooooo ' 
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~ 

QUESTXOHÁRIO A 313 PR REEKCHIDO PELO DIRETOR 

Cidade (Quai/Léa, szêftªdó 
4gªAínaóí 

Nome da Escola ", ggoaoéoj 

Endereço && 336013 

qa do Diretóâ— 

Observação: Nas questoes &e muitípla escolha, assinàia com um : a 

reaposta adequada; se necessário, assinale mais &e 

umª resposta. Nao &eixe iténs em branco. ' 

. Numero do turmas sob sua direçao geral* - ..fãã... 
ºil! - 

. Numero tota1 de alunos 663333 turmas - ........ 
& Numero 66 6616: do aula utilizâ&aa por esses alunoa - ..;42... 

.-_.Q numero total de turmas de_ 1. sên; é .Mjsenfh .”; no 

19 turno, M5310 2° turno e '. .”. no 39 turno. 

» O numero tot‘% de turmas de ãº 66:16*6 Pzzíãágaendo .íêxây no 

- 1ª .urno- 1W . . no 2º turno e . . . no 30 turno. 
Ii . Numero total &e salas &e aula &6 prédio — ........ l',“ 

:- Até que 36:16 há na 6306137 — ..EZ.... 
a. . 

- Até que aéri6 6até sob sua direçabQ - ...çª... 
- Pessoal com que conta o diretor. Indique para o pessoal de que 

- &iápoe. o numero de aervídoreá, em cada caso. 

Tipo de pessoal 

ã;000000Oz......9..........O'OOOOOCOÓOOOÓOOO. 

m Orientador "' pooocnoouoooooooooaenooaooooocoooocooooooooooI 

g; thauudnflxn: 

TrbfeaSGrea para outros trabalhóa - .....,.3...,.ç......,. 

HE 

p<f 

[:]
D

I

E Mªrªndªirª " oro...oooooooóboooóópooooooococcooooocóooooooo. 

* “ ' 

:

' 

Nao considerar cursos de adultos óu outros cursos existentes na 

D. 

escola mas sob outra direção. 

meaaorea éspecializadoa ºº oâaoooouoooocooooaco......o... 

PrOIOBBOrea aº turmª. ª' 604.606.660.000.0.6600606600066656.' 

D&tilôgrªfº “' 66096696606600.606000600606oooIaoao-éoo‘ooac'oo‘ 

Não esºpº 
ver.nesta 
coluna

l 
CW!» “& . 

“€./C 725:)~ 
R3~ 

.ª“~ 
CK: ~~ fl _ 

y—lª



2; 

Não escxg 
- 

« ver nesta 
_ 

' 
. 

coluna 

[:] Servente * oogéioflgégég%9%400f%ooofélooooosconce-cocoa... figª g. 

00000.}006000000 
— 

' 
a 

”ÍK'. 
Outroa. Quais~ .....Gêz..fªaªªgãªªfê.f,.íªec%m,&Lazca 
.OSOQOOOOOOOÓGOO0.0IOÚOGOOOOQOO000...OOOIOIOOOOOOOÓOOOCOC 

0000.000.a900000090000coo-900.0000.tooooooaaoocboeooovcoo “X 
' ' fl fâ“) O0.000000000QGOOOQ‘OOOOOOOO000.000....00.0.000.00.900.000. 'X/ô /' 

. \xm 

10 - Funções que exerce como diretor. Tipo e número de auxilia— 
Assinale com um x as que degemgg res com que conta paga o 
nha e complete o quadro. ajudaram nessas funçoes. 

{:1 Aiendimento aºs prºfªsªºreªo oooooooooooaªoooeoooooooo 

[:] Atendimentos 308 p818. aooooo¢ooooovoooaoaoaoooo_ 

[:] Preparo de quadros estatísçª 
Gºª. E acaoCocoon—oooaoooooooeóo 

[:] Preparo de outrõá &ocumentos, 
_ 

ooooooocoooooo0006949060. 

[:] Preparo e distribuição de nº 
zendao 

: 
_ 

coco-c.0609coco-900000000 

[:] Orientagao da aàâliªçgºo oeoooooooooióoooioioecooo 

Outras. Qúâi5~ 

oooooooéc§b;aoo9909902005003 oébooodoboabibooooooogoo. 

‘00out0060.36.00.500;0356906 oóboobocbnóoooóoooaocoboo 

$6999..oooa4§;;oopoooooocoeo 0.063900ooaboobaoooeooéoo 

11 - Indique abaiXo o tipo e o número de quadros estatísticos e 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 
etc, que a escola deve organizar ou que o_diretor deve visar.' 
(Pode continuar no verao, indicaúdo para cada caso a periodi- 
cidade). 

sienna“ - TBG É _" cavando/mutiº 37- »- 0134 

dª Éãbaamlz',_ ;àiafóáALO Gua õàcolªz. 

b) semestrais» gvl/O ca ”gu/'à
ç 

. 

' 

:- [M. 
o) trimestraie - 772a7u1. aux 777 

_ _ 

óªºº 

d) mensais — éàikãªâZQ%q Ágbãpãbvt aa, yéííuatwwçêáb _ 

”Wm da. mmm. 
a} outrosQàsclareoex a periodicidade)'— .. 

“"-ªu: 

on. 

cof-.



12 — Numero de quadros a pr parar gor mês (não incluir os 
treis, anuais etc.) 

13 » 

semes " 
CQC. 

Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

E) 

QUEBEC] 

DU 

DEC! 

[3

& 

Passar a orientsçao para o diretor e aliviã-Io das tare - 
fas administrativas.,

& 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforms do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe» 
offices (Ex.: Melhoria do ensino de redaçao). 

'Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons— 
tante. 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orient ado — 

res com preparo especial nos aspectos em que ha deficiên-' 
cies, pars auxiliarem os diretores. 

Fornecer secretários—dstilõgrsfºs às escolas. 

Encarreger o subdiretor de todas as funçoes administreti» 
vas, cabendo ao diretor apenas a supervisão geral de seco 
1a e a orientaçso pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir se atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas, 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientaçeo, diversificados segun— 
do as necessidades e solicitsçoes das escolas. 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, 
escolas» 

nas 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carg 
horaria das crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.'para professo » 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas e os cur— 
sos normais para discussao das deficiências de formaçao 
do magistériº» 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crianças com âefíoiênciss de aprenv 
dizegem. 

Outraao QWÃB'I, osoccooocoonoscocoooooooooocoooccosooocoeo. 

OSQÓÓOOQÓOODOO00.00.90..O..000.96000QIOOQGOGD€OOOQSOO”30600060 

OQOGÚOQÓBGIOOOGOOOÓBOGOQBÚOGOGGOOGQO'OâGGOÚGÉO“ºii-100909090 

Não searª 
ver nesta 
“coluna 

a:~



14 _ Aspectos em_qua considera que seria importante orientar 08 
pxofessores de sua escola: 'ª 
EX 

BE] 
YZ! 

IE 

EJ

5 

341 
IX 

$a \m 

o. 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramátíoa. 

Ensino do Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicações da Teoria doa Conjuntos; 

Ensino de Oparaçãeo Matemáticas com inteiros; 
Ensino das Operações Matemáticas com Deoimaiao 

Ensino de Problemas.
. 

Educação Moral & Cívica; 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Plásticas.. 

Educação Física, Recreação e Jogos. 

Ensino de Eatudoa Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Enaino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetização; 

Métodos sintéticos modernoo de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetização de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ou pré-livro. 
Duração da fase yreparatõria. 

Pesquisas sobre fatorea que influem na alfabetizagaoe 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do'intereaae pela leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos. 

Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortes. 
Material para trabalho indapondente. 

Material para atendimento a crianças com dífiàuldadea, 

Não eacag 
ver nesta 
coluna

~ ~~

~
~
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15 w Marque com um x o qua desejariª para a orientação dos.profes— 
sores e com dois x, se Já dispoe do_material ou equipamento 
ou se 3a considera ana escola bem atendida nesse aspecto, 

IE! 

[3 
EI 

D.

' 
:2' ão escpg 
ver nesta 

Preparo de materiªl íúdêpéhdente fafa alunos mais fortesfifi / 

Atendifiénto às difêreàçáà indivzdúàiâ. 

Organiãàéão de eiéroíciogi 

Mâieâíái &iáãtioo. 

Eànajc.d5 classe. 

biacipiina. 

Tédflicaa de estudo (Estudo dirigido ou orientado). 

Trabalho em eouípe. 

'Interesse e neceaéidadea_infantis. 

Ritmo do ensino. 

Recuperação de alunos. 

Avaliação. 

Diagnóstico de áifiouldadea dos alunos. 

Ensino em grupos diversificados atendendo.ãs 
dos alunos dentro da turmao 

Ensino por atividades, 

Ensino por áreas de estudo. 

Ensino globalizado. 

'Formação de atitudes. 

Filosofia da reforma do ensino de lº grau. 

Medidaa práticas para implantação,da reforma do ensino de 
1 º grau. 

outros. Quªis'! OQOOOOÓOOOOOÓOÓOOO....OOOOOODOQOQOOOOOÓOOO 

OQOOOOQOOOOOOOOOOOG....OODÍODOOOOOOQCOOOC.OOCGOOCOOCBCÓOI 

OoacooeooooooOioooaooaos00130000000000.0000"..-0.00000000000 

Livroa . 

Folhetos. 

Diapositivos. 

deficiências 

&» 

"k... 

..........1’._....

a
%
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17.. 

18 » 

JZ Z:] Reunião de todos os professores do turno. 

./i/%eunião dos professores de 1ª e Zª séries» 

jªíIÉ Reunião de todos os professores dª uma ªêÉÃª separadamenm

4 

J' 

**J 

ºu 

[] Filmes. “. 

Egª Projetor cinematográfico. 
A . Outros. Quala§ oooooooooooocoooooooooooooocooooooooooocoo 

occuooooco-ceoooooooooooaoooo.-ooooooooooooocoooooooooooo 

......OOQOOODO'OÓOOQOOOO.....ÓOOQC......OOOOIOOÓQOOOOOQO.
. 

Já foi tentado, em gua escola, o ensino por áreas de estudod 
Em caso positivo, de um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feitº. % ......CÓÓ . º900...'...ºº..'.....000......COÓÓO£OCÍÓQ...0.0. 
C...“99“9°COCO00......OOCC'OO-O‘COOCI0.00CCCUOOCOOOO‘OCOODO‘U‘O. 

'ÍGQOÓÚÓÓÓCOGÍOQÚQQCCQÓQCÍQOO,.............OQOGGOOOÓOOCOQOOO. 

...ºlº'...º.....b...ºº.....'......CÍÓOÓÍÓCCC'QQÍO..e......ºº.. 

.OÓOOQQOOOOOO0.00000090000009000098900CO......OOGCOOQOOOOQQOO.
% 

Nomes de todos os orientadores das turmas de lª e 2ª' séries 
sorteadas para e pesquisa (dar a ídentificaçao da turma a car 
go de cada um constante do q .eetíonário do professor). 
0.000.5000090660000OOÍOIZOOOOOOOOCOGOCÓOCII0.60.OGOOOOOOOGOOOO 

0.000 ...O O. IMO GººdªOUOIQODOOEáiªãú'OOOOOOOO00.000... 

OOOOW“ M.OI'OOOOOOOO(Gªi5:00059'909000000900 

0.0.0D.C.O....OOOOOÚOOCOCDOÓQOOQ0.000.0000QOOQQCOQOQCOOOOOOOO 

0.000....OêCOOOOÓOÚCOOOOOOOO...00...OOÓOÓQOOOOOOOOOOCGOO00000 

Se exerce tarefas de orientação, indique a forma e a period; 
cidade da mesmo» 

A - Forma 

[:] Reunião de todos os professores. 

teº 

[:] Reunião dos professores por série dentro do turno. 

[:] Discussao de problemas pedagógicos de escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

Discussao de problemas pedagógiooa da escola selecionados 
e apresentados pelo orientador. 

Discussão de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg' 

loe professores e apresentados pelo diretor. 

6. 

Não escxg 
ver nesta 
coluna 

“C) 
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ª) 

MES 

PI! 

.9.” E] 

D. 

Discussão de problemas pedagógicos.da esçola.sugeridos 33' 
los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo ari.entador ou diretor sobre temas sugeri— 
das pela administração geral. 

Explanaçãc sobre temas sugeridos pelo diretor. 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanaçãó sobre temas avgeridos pelo orientador.' 

Explanação e discussão sobre experiências pogitívas e na» 
gativaa dos profess-res apresentadas pelos mesmos.! 

;Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 
de interesse dos mesmos, seguidºs de discussao. 

Orientação individual, apâa observaçao da turma» 

Estudo e discussão dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados com & participaçao dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
gerªla 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussãº de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão da tenas gerais escolhidos pelos prófessores., 

Confeoçao orientada de material para atendimento diversi- 
ficado aos alunoa. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnôatícos das dificulda— 
des dos alunos. 

Elaboraqao de instrumentos de avaliaçao, após a análise 
de sugeatoes a respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas cºm'oa prefeasoresa 

Estudo de Guias ªº Ensino da Leitura. 

outrOB-c Quªiª'ª one'síocoasoroooooo.ooucoosooooooooooooonoooo 

0.000.000.COI.00.660.09609.9.0900.00.....ÓOCOOCOOOOOOOCOO 

CQOOOGIOOOÓBJOOO'OOOOGDQOO.COGDOOOOÚOÓOOOOGOQ.GOQOCOOOOOO, 

uª.OQOIOÓOÓOÓOOOOCEOOGOOOOOOOOO.GOOOOQÓOÉOQOOÚOOQ...000.0 .

I 

09.0009090i090.999090.060090.900.0000.9.0.9.0000...00...!-
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Não éscrg 
"ver nesta 
coluna 

B - Peiióáicidààê 

« Casé eXéiçã;ºr1entação aos pfõfesàóres && sua escola, Que 

tempo total; aproximadamente, a ela dediôóu nb ano cdrreg 
tez cooab'oocªctoooocoaooccoooooocboooooooocociooooooooaooo 

Casó.axérça'ôrientação aos professores, tem opõrtunidàde 
n. 

I ‘A _ ( ' ._1 ! 

ae faze—lo semanalmente~ um caso afirmativo, qual o tempo 

semanal que dedica a essa funçao, aproximadamente~ 

menoé de 1 Éóêà. 

“l'hoíaa' 
.

' 

1 hdfá & in 36 min (exclusive): 

1 h 3a ain ; 2 h
" 

2 h a eh 30 àin 

â—h 30 min a 3 h 

3 n a 3 h ab min 

5 h 30 min a 4 h 

4 h a 4 h 30 min 

DDDUUUDUDD 

4 h 30 min a 5 h 

mais de 5 h Quantas~ 

fi# 
Em todos os casos o limite já corresponde E.classe seguiª 
te. 

Formação e aperfeiçoamento. 

Indique todos os engana que realizou, colocando Inc, após o 

nome ão curso, se nao o terminou. 

Normal de 1° ciclo. 

ºutro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 ciclo. 

ºutro curso de 29 gran (antigo 29 ciclo). 

SUEDE] 

Superior de Pedagogia. 

Outro ºurªº Superiore QM17 oooooooo000000009000001000900 ”,“ 

CO......OOOQGOOO...0.0......OOOOOOI'OOOOÚOOO0.0.000.000... 

O....OOOOOOOOOOOOOO80.00.0000...-ÚQOCOOóOQO.KÓDGQÚOOOIQOO.D.

D.



.20 - Outros cursos realizahos 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

” .. " 
Curso Duraçao Instituiçao 

0.09...t..OOOOOCOOOOC'OOOOOOOOOBO 0000.0000 GCOOOOOOOOUCOOOO. 

0000.900019000OOOIOÓQOUOOOOCOGOOO 00.990... COCODOOOOOOOODIOO
\ 

00.000...0°OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIO‘00000.00. 00.400000000090098 

0.0'OC.O0.0000000000000000.00.0.00 00.0.0000 ....OOOOOOQODOOOO 

.O....6000000.0000000000500000000 0000000001ooeooooeuoooooo’oo 

Por favor, Junte a esté os'Questionãrioa gerais preenchi- 
dos por todos os orientadores de sua escola e os qúestionárioa e3 
pecíaís dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos àrofessorea e dos orientadores, se estão preen- 
chidos os ítens que permitem saber o ºrientador de cada turma, 
Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos" e 

outros dados também exatos, A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento ínauficiente e será precise uma ação conaqg 

ta que atinja pais e autoridedee escolares, para modífíoã-la fatº, 
ravelmante. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

D. 
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Í;X,T* 
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A5 - O numero total de turmas de Zª aério* é ../i>, sendo . $5. no 

_8 . Até que série está sob sua direção7 —-.Ãíf.... 

'9 +_Pesaoa1 com que conta o diretor, Indique pára o pessoal-de que 

o ., “ 

Nao-considerar cursos de adultos ou outros cursos existentes na 

Quasolowâaío A 333 º& Ex HIDO PhLO DIRETOR 

, >“); I: ., 
; 

. 

A 
_ I 

Cidade (“jaivuà É:;chú Estado vohj*kçh'k ' 

Nome da Escola Li)-«...; 'x'-am A é"“GLg/ jg 
['. 

\[A nal/ LL LLL ['./L ")“/o ) 

I'\ ' 

‘ ',) 

“i’Lv :LI/LQCC L/q/zébmg LIV * INÚCÇ ~~ Endereço da Escolª ’9” 

Nome do Diretor Li.;kgko. {9:54 \\»0( Lua; Lºuçã __ 
' 

L} 

Não esopº 
' 

' vex.nesta 

Observação: Nas questoes de multipla escolha, assinala com um : a 
coluna 

reàpoata adeQuada; se necessario, assinale mais de 

uma resposta. Nao deixd itons em branco. 

' ' .. * ' ”“:-' 

1 . Numero de turmaq sob eua direçao geral - ..§%L{.. 

, 
" 'o ,, (_ 

'

. 

2 » Numero total de alunos dessas tornas - ..4£%%.L 

-

a 

5 - Numero de salas de aula utilizadas por eases alunos « .4. .... 
!") 

4 - O numero total de turmas deI 1° eério* é . 9 ., sendo .l3.. no 

19 turno; . . . no 29 turno e ,:Z«. no 3° turno. 

lª .uxno; .LÁ . no 29 turno e . L9. no 59 turno.I 

5 . Número total de Balas de aula do prédio - .a.2§3.. 

7:- Até que série há na eaoolaÍ « .ÍÍÍÇ... 

- dispõe, o número do servidores, em coda coco; 

Tipo de pessoal 

EQXJ'ÇoWÍV/Qmiooo/ozâooooooooooooooooooooococo.... Rªlly," ªº) 

Orientador "' oooêooooooooooooooooooooooooooooocooooocoooo. 
“ ºg .- 

Prºf-eªªºreª Capacializadoe " Ãoooooooooo.oooooooooooooocoo._ 
. í/ 

’3 " 

IX; ”019330283 dª tamª 'ª cºube.oooooooooooooooooooooooooocSoo 

E1 Professorea pªra outros trªbªlhºª " I“ áliãooooooooooooooo'oo ___-Jº“— 

D Dªtilôgrªfº - .00.90.0000C.....OOCOOCOOOO...OOOOQOCQOCOOO'OOA
q 

, 

1/— ,! 

ª “8233113128 "' . àÃfWÍ'YBNQ-(on JIWVSVL Io b o o . Logºoºõ'o chovª“. 141; o o o o o o o o 0 «'( 

escola nos sob outra direção.

D.



(;. 

10 . 

11 « 

& Servente — 9 íMWMâHZ/WQ Mkwfiflfl 

Funções que exerce como diretor. 
Assinale com um : as que degemng res com que conta para o 

nha e complete 0 quadro. 

533 Atendimento aos professores. 

Egg 
Atendimentos aos paia. 

OufreaT—Qaaàeº áêf9V944%149....Jíêªêéâáâ>.Cªâããítàíéàáêà. 
[ff-1 (.s ..«C “VN/(Lº QQ$OÚCODCOQÍÓGOOÚÍÓQU OO Cº..6.0000.9..OOOOOOOQOOOOªQOOOOI 

DOOÚOCQCO00.00.0000.....OOQOQQOOOBÓOQOGOÚO'OOOOOCOOOOOIOO 

'OOOOÓOOÚOOOQÓOOOQO00.900.0000000QOOQOOOOIOOCOOOOG00.0... 

ajud,íem nessas funçoes. 

[] Preparo de quadroa estatiat; 
G05. , oceano.ooc-ooooeooooooaoo 

E81 Prepare de outroé documentoâg 
_ 

«Lçâgêíã&&ábâªwçf)....... 

[:] Preparo 6 distribuiçao de nª 

E31 Óxientaêão dà ávâiiàção. 

Indique abaixo o tipo e o número de quadros estatísticos 
outrºs documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 
etc. que a eàcola deve organizar ou que o diretor deve visar.' 
(Póde continua: no verso, indicando para cada caso a periodi— 

rendaº 
. 

oooocoooóoooooooóooooooo. 

óútras. áuáiq3 

oooooocOúoábodoeooobico—6666 cabo—o.oooooóaooooooocôco 

...o.oooooobooóócõoooooooooo bóoooooconóoooooooooaoãoó 

cooca.—ooooooacoopooeoaocoeo oooooooooosooooooacetate. 

cidade) 

a) 

b) 

“anuais «Í: 3 
ªlg/br Wm» Wº; Algae/W A Luz;/w. 

ANÚ ALa/ ZL+A£kA4L96336€XW 
“Lv“ 

someatrais — 

trimestrais - %% OQO! AMuh-gwfêw» 

%% WL É Em; 
outros<àac1areoer & periodicidade) » 

mensais » 

Tipo e número de auxilia- 

.3Ç3%%9;Íí£54fjfvªª

e 

MMM. .W 

Não e 
ver a 
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song 
esta

, 

coluna 
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ou 
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12 - Numero de quadros a preparar gor mês (neo incluir os 

Não escrg 
ver nesta 
“coluna 

5631198 "' 

15 » 

treis, anuais etc.) ...... 
Sugestões que terás para melhorar o rendimento do ensino: 

12!

D 

EZIUEQ 

[3E 

EEE 

)2

E 

Eª Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.-pera professo » 

res de rendimento deficiente. 

Eª .Estudar formas de comunicaçao entre as escolas e os enr—

E 

'Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

pM/L. 
11.1M1ffi , 'l;' 1'0 mªrx :1t df’IVKKL Lv \tifiP/(gxt’tru 1' "(fºrª 

Passar a orientação para o diretor e aliviã—Io dos tare « 

fas administrativas. É 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico & serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 

cíficos (Ex.: Melhoria do ensino de redaçao). 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons- 
tante. 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo especial nos aspectos em que há deficiên— 
cias, para auxiliarem os diretores»

o 

Fornecer secretários—detilógrafos ãsiesoolaso 

Encarregar o subdiretor de todos as funções administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas & supervisao geral do osso 
la e a orientação pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientsçso, diversificados segun— 

do as necessidades e solicitsçoes das escolas. 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, nas 
esoolsso

' 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo de carga 
horaria das crianças. 

sos normais pars discussao das deficiências de formação 
do magistério, 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crianças com deficiências de sprer. 
dizsgeme 

ªº» [“ÁLªãªãàu-u AJS/E.“.ÁQWHa gºstozª-'no 

(QMWÉÓ'L/Lbsf $63: 000M113 Voxer/ª'. o‘lWooosoiMo oie iki‘fig’s' â/àr' 

Wâªvkª'Mb/e. oeoh’qlo ole-1444 ªscorsª'cpo) «Wuyª E‘s/M 

“ªªi/w (71::t11’ ) 51499:) -»¥bv‘k/L\l &. {xvi/«134,11. A ; “»»/'É / 

“VHS; , 
'In/L %»Ltvxttmã & "CX/ªª ) 

~
~
~ 

Outras. Qpaiafi 

W. 
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“JG-W 

ªmv-.
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14 _ Aspectos em que considera que seria importante orientar 08 
professores de sua escola:

! 

.ªs.) 

72 
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ªm&mmgag 
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\ 

”X.—_.
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e“,( 

mwãaâw 

‘\\_ 
(JX 

'. 

‘\.

\ 
.“... 

<1»: 

;, 

\. 
r,

h 

IKE-Maxim 

&, fªx.:), 

[$31 

ªfã
& 

em 
42%ª 
n. 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numereção. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicaçãee de Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operaçães Matemáticas com inteiros; 
Ensino das Operações Matemáticas com Deoimais. 

Ensino de Problemas.
. 

Educação Moral & Cívice. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Pláaticae.o 

Educação Física, Recreação e Jogos, 

Ensino de Eetudea Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãoa 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha de método de alfabetizaçao de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha eu pré-livro. 
Duração da fase preparatória. 

Pesquisas sobre fatores que influem na alfabetização. 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do'interesse pele leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos. 

Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortes, 
Material para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

3:. 6 

Nãº eecze 
var nesta 
celune

~~ 
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1.3 
C* 

x’fi‘ 

Atendimento às diferenças individuais. 

Ox“: 

mmªãªãmwmg 

Organização de exercícios. 

Material didático. 

(NQ ª \D Manejo de classe. 

Diaciplína. 

K): Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou orientado). 

Trabalho em equipe.

r “.. 

."\ 

".É 

“. 

xJ' 

'Interesse e neceaeidadea infantis. 

Ritmo do ensino. 

fls.“, 

gªmª 

Recuperação de alunos» 

Avaliação. 

_!

" 

Diagnóstico de dificuldades dos alunos. 

dos alunos dentro da turma. 

HQEZI Ensino por atividadeao 

gªl Ensino por áreas de estudo. 

QQEgã Ensino globalizado. 

Eªi Formação de atitudes. 

%áºgí Filosofia da reforma do ensino de lº grau. 

Uilãª Medidas práticas para implantação,da reforma do ensino de lº grau. 

ºutros. Quai-B.., OQOOOOOCOQOOOOOOOOOOO0090.0000....OOOOÓOOO 

00.000000000900000}OOOOOOOI'OOOOOOOGOOOOOCOOOOGDOOOOCOOOOO 

..ÓOOOOOOOOOCOOOOOOOOÓOG.ODÚOOOOOQOOOOOIOO'DCOOOOCOCOOOQOO 

15 » Marque com um x 0 que desejaria para a orientação dos profes- 
sores e com dois x, se Já dispõe do_material ou equipamento 
ou ae'Ja considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

ª L5. fire ª o 

& Folhetos. 

ega Diapositivos, 

D. 

Preparo de meteriel independente para alunos mais fortes.f 

Ensino em grupos diversificados atendendo às deficiências 

5.-

7 
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looluna
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551 Filmes. .

x 

Esq Projetor cinematográfico. 
. . Outros. Qu818~ cocooooon00.000-ooooooooooaooooaooooooooco 

cocoooatcoeocoaaoooooocoasooooocoo...oooocooocoooooaooooo 

OCQOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOO0.0.0.0...OOQOOICOGOOIOOOIOOOOOOO 

16 - Já foi tentaéo, em gua escóla, o ensino por áreas de estudo~ 
Em caso positivo, de um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feitº. 

»., 

00’ '0.00000.0.0.0...OOOOOÓOOOOOOOOOOOOOO...OÚOCOODOOOO... 
_.— 

0909090.600..OOOÓOOOQOOOOOOOOOUOOÚOO.......ÚOOOOOOO.QOOOOOJ;OO 

0069.06.00.'OOIII'OOQOOCÚCOO.Q00.000.......OQOGOOOOOOOOOOOO&. 

...OCGOOOOÚQCOOQOOODOOCO...'......OOOOOOOOCQCOOO......OOOODOU 

.OÓCQQQOOODOOOOOCOOÚO90.900.00"...0.00.000....OOÓCQOCOOOOOOOQ.
% 

17 » Nomes de todos os orientadores das turmas de“lª e 29' séries 
' sorteadas para a pesquisa (dar a ídçntifícaçao da turma a cara 

go de cada um cçnatante do questionario do professor). ‘ 

o o , ao o cocoa... oooooooo 
& ªiº ' '

m 

“F., ,
Q 

9 ,a$k&*fgco;£49 ecoou oco. ,, _, 
.

. 

A 

x, ,_ 

'
. INÚOÚO..!º.0.0.90.00..OOIÇCOO'GQOOOOOOOOOQOO 

OOOIOOOCltíº0.060..OÓOOOOQODOOQOOIOOOOOOÓOO.!OOOOQOOGCOOOOOGCO 

,"! 

OOO......O-30.60.00Ú'...0.000000000QOOQOOÓSQIQOOO0000.60000'09 

18 » Se exerce tarefas de orientação, indique a forma a a períciª 
cidade da mesmae 

A - Forma 

/ £21 Reunião de todos os professores. 

«3 S21 Reunião de todos os professores do turno. 

/êííaaeuníão dos professºres de lª e Zª sérieso 

3 X Reunião de todºs as professoras de uma 851110 separadamen— 
' ' teº

' 

' 

.4 [:] Reunião dos professores por série dentro do turno. 

J'*Eªí Discussão de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

6 fig; Discussão de problemaé pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo orientador. ' 

%' Z:; Discussão de problemas pedagógicos da escola sugeridos fig 
108 professores e apresentados pelo diretor. 

6. 

Não esczg 
ver nesta 
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6D 

ME] 
MD 
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lat:] 

NC] 

D. 

Discussão de problemas pedagógicos.da esoola.sugeridos pg". 
los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo ºrientador ou diretor sobre temas sugeri- 
dos pela administração geral. 

Explanação sobre temas sugeridos pelo dirétora 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobre temas svgeridos pelo orientador.‘ 

Explanação & discussão sobre experiências pogítiVas_e na» 
gativaa dos profess res apresentadas pelos mesmos. 

Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Oriantaçao ipdívídual, após observaçao da turma» 

' Estudo e discussão dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados com a participação dos professores. 

Discussão de temas gerais gacolhidoa pela administração 
geral. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão de teúas gerais eacolhidos pelos professores., 

Confeoçao orientada de material para atendimento diversi— 
ficado aos alunoa. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnôstioos das dificulda- 
des dos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de avaliaçao, após a análise 
de sugeatoea a respeitº» 

Observação de aulas; 

Entrevistas com oa prefessozeso 

.Eatudo de Guias de Ensino da Leitura. 

ontrOS-c Quaifil; ooozocnooooootoucaonooaeooooooceaooooooooo 

0000000006COI000066000090060009OOQOOOOOQOOODOOC0000099000 

.90006fl00000‘09000900000.000.60.090DOOOCOOQOOOOOOOOOOOOO. 

:40.O900000000000...OOOOOGOOOOOOOOOOOOO0.0900000000000000. . 

.0.00900.0C090.QGOÓCOOOGÍODOCOOOOOOOOOIOOCOOObOIOOOODOOQI F 

Ke 

Ks 

ªº 

“ªk



B - Periodicidade 

» Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo tote aproxima amante, a ela dpdicou no ano corren 
326° than WL; ÃMGeªoffÃÍ'dó-wk oiuhé’nLv/{chaa‘l‘o’ i141" 
._i {)1 krebpm£ifl lA/L L LN», ,kC'W‘Ls «Glx-&& fil/L 

» so exerça orientaçao aos pr fessõreã, tem opor únidadé 
7 de fazê—lo semanalmenteº Em caso afirmativo, qual o tempo 
K__,_L>semanal qu dedica a essa funqao, aproximadamenteº _, 

EAL/LA ’L‘f‘L 'El/f:; C: .7 LL .;Lk RLQ if“ DLLLLL I "A/'O/Ç) 

m nos de 1 hora. 1L4C; MLLLLa 
, (&,Lu LL LLLj; f»4, LLL 

'hora, \K/x” L»’*¢Lu- Y/&a-» ,,,L/yb L ,LL4 

hora a 1h 30 min (exclusive).

1

1 

1 h 30 min a 2 h 

2ha2h30min 
2'h 30 min a 5 h 

3 h a 3 h 30 min 

5 h SÓ min a 4 h
. 

4 h a 4 h 30 min 

DDDDDDDUDD 

4 h so min a 5 h 

mais de 5 h QuantaaQ 

ãº 
Em todoa as casos o limite já corresponde ã.classe saguãº 
te. 

Formação o aperfeiçoamento. 

19 — Indique todos os caraca que realizou, colocando Inc. após o 
name do curse, se nao o terminou. 

Normal de lº ciclo. 

ºutro curso de nível ginasial. 

Normal de 20 610109 

ºutro curso de 29 grau (antigo 29 ciclo). 

UCHXEC] 

Superior de Pedagogia.

K curso superior. Quan %%%&/345.9" .ffaw... 
”ushfi'941confiuwmwu3wom 

“.:—v 

.,

. 

Não eacrg 
“ver nesta 
”coluna 

HHHHH

~
~ 

q‘E:;;:E;Q Mcíõzcczvnâª êíigífãjªªªQLC/Qák7 

«J'—ªí,- 
m'a!» — 44/14:. 
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.20 - Outros cursos realizàdos 

..» 

mur- 

Cursós de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Duração Institúição 
000000000 00000000000009000 

~~ 
%% 0'30 Lit/;...OOUQÁQÉ 

ààiêªgiLZQ. Q&ªi4ªíàí 
É.£LQAÁ4.LC. 

W“. 000 l MW.).OO 
.......º..OOOOOOOOOOOÓOOSÓOOOOOOO. 

000000000 0.000000000000090 
' 

:'zéuâaªwa 
~~

~~~ 
Por favor, junte a está os'Questionãrios gerais preenchi— 

dos par todos os orientadores de sua eaoola ; oa qúestionãrios qª 
peciaía dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessores e doe orientadores, se estão preen— 

chidos oa itens que permitem saber o ºrientador de cada turma, 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos" e 

outros dados também exatoa. A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente & será pranise uma ação conaqg 

ta que atinja país e autoridádes escalates, para modificã—la fªWº, 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

9. 
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”I. 

111 

fªx;; 
:.;

~ 

1 MI 
2 - Número total de alunos àeasaa turmas - oéãoaeoo 

3 - Númeço de salas ãe aula utilizaàaa 901 eaaea alunoa « ......4. 
' + 'à 

' «. "' 3 L ‘ 

4 - O numero total da 111111 16 “ª 33111 a , . ., sendo . . . no 

19'tu1no; a g; . me 39 11110 e 1 Tº, na 5ª taxas. 

,5 - o nâaero total de turmas da Q3 aêºiaª & .«3 ., sendo . ª'. no; 

lº turns; .ª. . 10 29 tumna a 1 º , no 39 turno, 

a Numerc fiatal de 11118 da aula £1 pm édie — oceªno.. 
"º. 

90000 009 

ªr; 'ó_;z,..,;L , 
. 

- - Q 

gpssmzowâzzo A 311 9113101130 PELO DIRETOR 

Cidade (:;L11J1ina. EStadO ._1:£Eégcgsgaggé11111111.11

~ 

Nome do Diretºr .lpto$;£& (Zíkãx ‘Gggksagnx. 
Hão @3113 
varinesta 

n 
' soluna 

Observaçaa: Nas questães de multipla escolha, as" inale com um x & 

reanosta adequada; se necessário, assinala mais da 

uma resposta. ªaa daixe itàns em branco. ' 

- Numero de turmae sºb sua direç às geralª » ..i.4... 

Q-

6 

7-» Até qua séria há na 111111Q « , 

8 - Até qua séria eatá aah Eua dz1ag§oQ - .5§....§

9 + Pessoal cºm que eontan adiretar.1 
Indiana para o pessoal de que 

- dispõe, o número ãe seyvidageg, e1 cada case. 

Tipo_àe pessoal“ 

E ªmoooooo.oco910900090oooooooooooooooocoioo 
. 

' v13 ª Grief-€385.63: ª' ”.éxP—n”.9149.“.o.....o.u..u....n ª “(ª “:. 

E] m‘essores 98:3Q65.31É £:k ªº oo-ooooooooooooaooocooo—ooo.oo 

ªi. PfºÍBBBOÍGB 61.6 “tanta “' eboocngooooosooa0.0909099900009060. "__—”Á“;— 

m PÉGÉGBSOÉGB gªªrª» 191163393 trfibag.h€3§3 'ª' ooãoeooaoooooeocooogoo ! ª 

E Dâtílâêºílªªfº '” encªbeça.eoeoooooeoaoooocooogooocococ'oooo'oo' 
, . l/ll; 

m Merenéai1a «» odioseaacoeoooeoeaaf;naaoeooççog......,...,... .:::) z 

”Nao oo1aidnra1 suzana 6.3 eau aºs ev catraa cu13o1 existentea na 

escola 118 aeb sutra d1regaco

D.



10 . 

EZ] 

outrage Quaia': .» efa %%:Ú/ÉÃÇÍ/ozo . 5'40 o V.”.coçfácfíío ' o o o o o o o o 

ewe, 0.300000000050000 

0000.000.00.00.0090.0.D.0DQIOOOOODOOOOOOOOO’OOOOIGOOOOOOO 

OOOOOÚOOOQOOOÓCOO0.00.000.000.9.000.009...OQQOCOOQQOCOOOO 

Funções que exerce como diretor. 
Assinale com um 3 as que degemgg 
nha e complete o quadro. 

[21 Atendimento aos professores. 
' 

m 
[E

' 

11 _ 

DJ 

E] 

Indique abaixo o tipo e o número de quadros estatísticos e 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 

etc, que a escola deve organizar ou que o_diretor deve visar.' 
(Pode continuar no verao, indicando para cada caso a periodi- 

;x. _“ . 
. 

. 

] .

> 

&) anuais - q (1)5695 5LL 
, '“<,' 

'<ZLQ,CÍÍÍvuLAD àtca, NJÉ>£>CÃâQCL 9 

b) eeméatraia w »-* 

cidade). 

, 

' 

& ca vuçkbmmàíºy 
o) trimestraia - éã àAncªxfºº 

. 
fzíª)eyííªwvwf ÓLL. §£qbcx;};,,43;a 

d) mensais _ 55" ,jªbuêÃ36ôiijbª&X>4x 

“Çªxãvcíx35&346 5L4x— ’wzzsAAQJL 

a} outrea<§aclareoar a periodicidade)'— 

Atendimentos aos pais. 

Preparo de quadros estatísçg 
coa. ,

3 

Preparo de Outroé documentos,
. 

Prepare e distribuição de nª 
rendao 

ºrientação da avaliação. 

Outras. Quaia~ 
: rj \.\ 

CDXAxAm§§Cucu>u caxooocooc 000%0000009900006 

ooton.oooooooooooooooooooaóõ 

9.000..OCOOOGGOOO'OOGUOQOOOOO 

I, , .. 

4 ,A, 1’ 
Gl’Cflfloy’ “ªº. .ªº...OOOOODOOOCOOÚOQOOIOI 

Tipo a número de aflxilia- 
res com que conta pará _o 

ajudarem nessas funçoes. 
—_.. . . ocoooodooooocovised-ocean 

,, 
' i * 

viva.. oooooelç%á#fºdooõo 

_ >" . . 
., 

dian-;<%%Q%étíªªf%çkooaoo 
. , .

_ 

diabete... . fªfªéªªáóóoo 

2." 

Nãojesczg 
ver;nesta 
coluna 

Jog X Servente "" olªvoajlooonosocoooocsconvoca-ococoooooooooocoo 

355 

4,0 

“& 

&» 

Jawªs— 

66...ooooooóooooooóocoõóo 

obcooooouoéaoéooo006.300. 

DOQCOOOOOOIOOOOOOOOO'O.3. 

j'l'õ GSE 

m: 

u: 

'n. 

wu.



12 — Numero de quadros & pregerer gor mês (não incluir oe 

13 » 

somos ' 
treis, anuais etc.) 0900 

Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

BEE! 

ESE] 

El 

DEEEJUDU 

DE] 

Passar a orientação para o diretor e elivíã-lo das tare » 

fes administrativas.
% 

Der cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 

cíficos (Ex.: Melhoria do ensino ãe redaçao). 

'Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons- 
tante. 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo especial nos aspectos em que ha deficiên-' 
oiee, para auxiliarem os diretores, 

Fornecer secretários—dátilõgrefos ãsieaoolase 

Encarregar o subdiretor de toâes as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas e supervisao geral da eeoo 
1a e e orientação pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas mehores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientªção, ãiversificsdos segun— 

do as necessidades o_solíoitsçeeo das escolas. 

Contar com bibliotecas stualizedee para professores, 
escolaso

' 

Haver tempo destinado à orientaqéoy sem prejuízo da carga 
horário das crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.—pera professo » 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas e os cur—. 
sos normais para discussao das deficiências de formaçao 
do magistério. 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crianças com deficiências de epson; 
dizsgem. 

Outras. Qªªiª) oeonooooooooocooooooooooooocoooooooooo«aosª
; 

oeoooooâ .OOOODOQOOOOC0.0000CQQ'QDOOOICOCO-.COGOGOCOOOOGGC
L

; 
ªºÓGDCQGDÓDG099000.DOOOQOOOOOOOOOQQOOG#690000000600009030ª 

nas 

Não escrg 
ver nesta 
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~



L4 » Aspectos em que considera que seria importante orientar os 
; ' ' 

professores de sua escola: 
_,,-_..«_-.

- 

.. ' [E] Ensino de Redação. 

5 Ensino de Gramática. 

_3 [:] Ensino de Numeração. 

[:] Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

.5 [;] Aplicações da Teoria dos Conjuntos. 

[ªª Ensino de Operações Matemáticas com inteiros; 

;L[:] Ensino das Operações Matemáticas com Deoímaiee 

[3] Ensino de Problemas.
. 

9 [E] Eduoação Moral e Cívico. 

[2] Ensino de Música. 

ll [:3 Ensino de Artes Plásticas.“ 

Educação Física, Recreação e Jogos, 

1-3 E Ensino de Eetudoe Sooiaio. 

[;] Ensino de Ciências. 

’5 [E] Ensino de Trabalhos Manuais. 

[2] Desenvolviwento dos métodos de alfabetizaçãoa 

Ílãg] Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

[:] Escolha do método de alfabetizagao do acordo com o tipo 
de turma. 

17 Escolha da cartilha ou pré—livro. 

_ E1 Duração da fase preparatória. 

eZ/ [Z] Pesquisas sobre fatores que influem na alfabetização. 

[X] Desenvolvimento do nível de leitura. 
£3 DZ] Desenvolvimento do' interesse pela leitura. 
«' """" 'É'Tãõíiioaa de atendimento, em classe, a alums mais fracos. 

<35 [3 Técnicas de atendimento, em oleoso, a alunos mais fortes. L 

[3 Material 'para “trabalho independente. 

02—m Material pardatendimento a crianças com dificuldades. 

D..

4 9 

Não 930:3 
var nesta 
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ag 

«"/g., 

Áli- 

_Avaliação. 

Preparo de materiªl independente para alunos 

Atendimento às diferenças individuais. 

Organização de exercícios. 

Material didático. 

Manejó dé classe. 

Diaciplina. 

mais fortes.§ 

Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou àrientado). 

Trabalho em equipe. 

'Infieresse e necessidades infantis. 

Ritmo do ensino.‘ 

Recuperação de alunos. 

Diagnéatico de dificuldades dos alunos. 

Ensino em grupos diversificados atendendo.àa 
dos alunos dentro da turma, \ 

Engine por atividadea. * 

Ensino por áreas de estudo.- 

Enaino globalizado. 

'Formação de atitudes. 

Filosofia da reforma do ensino de lº grau. 

Medidas práticas para implantação,da refºrma 
19 gran- 

.

* 

deficiências 

do ensino de 

ºutros. Quais‘t’ OIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO9.0000000000500000.
. 

.OOOOOQQOOOOOQOGOOG..0.600..OOOOOOGOOOOO0.000GOOOOOOBOCQ. 

.OÓOOOOOQOOOOOOOOOOOGÓ'GODÓODOOOOOQÓIOOOOG'DOOOOOOOOOOOOOI 

15 u'Marque com um x o que desejariª para a orientação dos profes— 
_ 

seres e com dois x, se já dispoe do material ou equipamento 
* ou se 3a considera eua escola bem atendida nesse aspecto, 

' 

E21 Li vros . 

EQ Fblhetos. 

[3 

D. 

Diapositivos. 

5.

'7 50 escçg 
ver nesta 
“coluna



6. 

Não esopº 
ver nesta 
coluna 

[z] Filmes,
& 

[3 Projetor cinematogrâfi co. 
, / 

outrOSo Qu818~ oooooooosoooooooooooooooooooeoooeooooooaoo 

occooooocacoooocaoooooaooococo-000.001.00.000:coco-900000 

OIQOIOOIOOOOO‘OOG00.0.0.0I0.0.0..OOOQOOOOCCOIOOOOOOOOCQOO 

16 « Já foi tentado, em gua escóle, o ensino por áreas de estudo7 
Em caso positivo, de um ou doia exemplos do tipo de trabalho 
feitº, J J) 

OOOOOQCOOfog‘q).00%..MWQIOOODOOOOO¢O¢OOGOOOOOOO 
(y 

00°099OIg0.00.0.0.0.0000000000'OOOOOOOOOOOIOOOOOOOO0.0000.0.050. “N;-v 

O.690ºQOOOOOOOOQOOOOCOOOQCQOC90000.00.00.IQOOCGOOOOOOOOOOQGCO 

..ODCOOO'OOQCOOQOOOCOOÓOOO.º......OOOOOOOOQOQOOO.COOIOOOOOOOC 

.OÓCOQOOOOOOOOOOOOQOO96.900.GO.....OOQCÓQQOIOOOOO.,—.OQOOQOOO.

ª 

17 » Nomes de todos os orientadores das turmas de lª e 29' séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identificaçao da turma a car 
go de cada um constante do q .eetionário do professºr). 
OQOHOOOOOOOOGOGOOOOOOOGOCCOOOIOOOQOOOOOOIOIOOOOOOO.000000.000.

) 
.09é00500002‘$0000é 0090.00.00. ........OIQIOOO'CQOOOOOGOC 

0.0“íOQOOOOQÇª'ÓÓQOÓªO .009. 00.000,00 0.6 000... 0090. 
.— kgi' . . 

0.0%000900 OMOOO‘OOO00::0000000000000000OOOOCOOBOOOOIOGO0 

.00...I.’0@OCOOOOOflIDOOOOO090’O'00....OOOSOIOOOOIOOOOGOOOOGO. 

18 — Se exerce tarefas da orientação, indique a forma e a períciª 
cidade áa mesma» 

A - Forma 

! [:] Reunião de todos os professores. ») 

Q,{:] Reunião de todos os professores do turno. 

./j2í Reunião dos professores de lª e Zª aérieso 
""'-'" 

jSLÁÃ Reunião de todos os professores de uma sâq;e separadamen— 
teª 

Á [23 Reunião dos professores por série dentro do turno. 

J'hi! iDíscussão de problemas pedagógicos de escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

r..- 
6 L_j Discussao de problemae pedagógicos da escola selecionados 

e apresentados pelo orientador. 

Discussão de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg 
108 prefeàeoree e apresentados pelo diretor. 

«(T;—" 

,.

D.



"! 

ªº “' 

cíoljª 
cil [:] 

\QLLEK] 

gag] 

;zlflãã 

Discussao de problemas pedagógicos da escola sugeridos pe 
los pro£essores e aprésentadoa pelo orientador. ' 

Explanaçao pelo orientador ou diretor sobre temas sugeri- 
dos pela administração geral. 

Explanação sobre temas sugeridos pelo diretor. 

Explauação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobre temas svgeridos pelo orientador.“ 

Explanação e discussão sobre experiências pogitívas o na» 
gativaa dos profess res apresentadas pelos mesmos. 

Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Orientaçao 1pd1vidual, após observaçao da turma. 

' Estudo e discussão dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados com a participação dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
geral. 

Discussão de temas geraia escolhidos pelo diretor. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão de todos gerais escolhidos pelos professores., 

Confecçao orientado de material para atendimento diversi— 
ficado aos alunoa. . 

Elaboraçao de instrumentos de diagnosticos das dificulda— 
dos dos alunos. 

Elaboraqao de instrumentos de avaliação, apos a analise 
de sugeatoeo a respeito. 

Observação de aulaa; 

Entrevistas com oo professoresa 

Eatudo de Guiaa de Ensino da Leitura. 

outrOS-o Quªiª'g ooo'oTooooo'oooooooooaooaooaoooooecooooooooo 

ooooooooooooooaooco.ooooooooooshococaooooooooooc-ooopooooo 

ooooooooooooaoooooooaovovo;ooeooeooooooooeonoooooooooooeo 

ua-o:oooooaoooaooouoooooooªªoooooeoooooooooeooooooooooooo. 

.O.ªº000.BC..e..ªªDOOOÓGOCDOQOOOOOOOQODOOOOOOOOOQQOO.....
Fr



0,03“ 

19-

6 

ãº 

UDDIDEDUDÚ 

Periodicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, aprqximadamente, a ela dedicou no ano correª 

» 5 «- t6: CIOGOOOCOOOO. . O.“ . º 03.00.0000....QOOOODOOGOQQ 

Caso exerça orientação aos professores, tem oporiunidade 
de fazê—lo semanalmente~ Em caga afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamente~.í;;Q», 

menos de 1 Áora. 

l'horae 
.

' 

1 hora a 1h 30 min (exolusive)f 

1 h 30 min a 2 h
' 

2 h a 2h 30 min 

2'h 50 min a 5 h 

3 h a 3 h 3O min 

3 h 30 min a 4 h
. 

4 h a 4 h 3O min 

4 h 30 min a 5 h 

mais de 5 h Quantas7 

Em todos os casos o limite Já oorreaponde â.c1asse seguiª 
ta. 

Formação e aperfeiçoamento. 

Indique todos 03 engana que realizau,'oolooando Inc. após o 
nome do curse, se nao o terminou. 

[] 

[JDEM] 

D. 

Normal de‘lg ciclo. 

Outro curso de nível ginasial.
. 

Nofmal de eº cielo;
_ 

Outro curso de 29 grau (antigo 29 ciclo). 

Superior de Pedagogia. 

Cutro cursº superior. Q3181" oocoooooceocoooeoouooo_ooooooo 

\ . 00.000000900000000.9.060000000000000...0000900000000...on 

OOOOOOCOOOCOOIOOOIO0.000COOOOOOOO§OCOO‘OOOOOOGOOOOOIQOCOI 

Não eacpg 
'ver nesta 
coluna

~



.20 - Outros cursos realizahos 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre adminiàtração: 

Curso Duração Institúição 
...º.......O.........Óº.....'.... 0.0.4.0... ......OOOQUOOOOOC 

.ÚÍ'ÓC9.....Q......OQÓQOCOOIOCOGOÓQ 9.000..." '...—O......ÓOOOO. 

.........Í..º'......Ú....Q.Ú.Ó.O. 00.00.00. ......OOOÚÚOQCOOCOI 

O,....,CQOOCODOOQCÓOCOOQOOCOOCOOÚÓ CO.COÚOCO-i ...OIOOCOOOOQOOOC 

O0.0.0.9..Oº.....0000...9..0600.0......O... .OOQOIQOOOOOOOD... 

Por favor, Junte a está oa'Questionãrios gerais preenchi— 

dos por todos os orientadores de sua escola e os qúeabionârios gg 
peciaís dos orientªdores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos professores e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o orientador de cada turma, 
Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatos. A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conaqg 
ta que atinja pais e autoridádes sacolares, para modificâ—la fagg‘ 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema.

1 

D. , 

9. 

Não escrg 
ver nesta 
coluna



QUESTIOHÁRIO A 353 P;BEHCHIDO P3Lo DIRETOR 

[Í ' 

Cidade Curil’iba . 
.Estado .7 "Pa rªya, '

- 

Nome da Escola 
A 

& 

' 
' 

. 

g—Snnioã
' 

Endereço da Escola 7113 13m . “Nivaldo Braga «»; S/mUG 
Nome do Diretor Noemia Ac (“Neira gªlp '

" 

Não escrg 
. vez:. nesta 

Observação: Nas questoes de multipla escolha, 66316616 com um : a 
coluna 

) ',»' resposta adequada; se necessário, assinale mais de 
-“ ª uma 366post6. Hão 66126 iténs em branco. 

. 

1 . Número de tux-666 ao’o sua direçao sex-61* - .50.... 
2 .. Nimero total ”ile alunos dessas turmas .. “.3. 61.8 

Numeço de 66166 I616 aula utilizªçªo por 66666 alunos 31.1.v 
U. Í 
4' -. O numero total do tux-666 de lª Éris 6 . 9 ., _sendo . ã . no 

19' turno; . 5 . 69 2° turno e .3._' . no 39 turno. 

.5 - O numero total <16 turmas de 2ª 66:16 é . Í ., sendo .É . no. 

19. .urno; . 5 . no, 29 tux-no e .27 -. no 30 turno. 

6 ;- Núncio total do salas de aula. do "prédio - “9...... 

ª 
_ 

7 :.. Até qua série há na esoola'i .. .:)...âºne 

_8 ." M6 que série 661:6 sob sua direaOI't‘ - ...:..SÉWÉ 

9 '4. P666061 com quê conta o diretor. indique para o 9666061 de que 

- 6161336. o numero de servidores, em cada caso. 

- Ti90 6.6 13666661
' 

' 
— & Samui-etc:: &— .... . "oa6-6006oooooooonoooaooooocooco “um 

[% Orientaãor - ..!...O“.Cntªd.qr<í...u&.:u.u...........Ó. * - "52 

,, 5g Profeasorea 66366161166606 &' . 

' .. º ma: 
' 4 

'ª : 
' 

, M. 133616666366 (16 turma -.- .. . %;ªçâêªàw 3Wb§fffiu . 

- 3
, 

';, 
. M Professoreà para. 61112366 trábalhoa - '.ÁQ..I........_.a..."... “5

. 

'6 
. 

I 

[jg Datilo'grafo '— ...éz.'....-......no...V.........I..I..I....'....>.-.- 
. 

ª Q 

.935 

' 
' . im Mamadeira - ..‘.-I.6 :......n'e'...”"nu......u..."Q...... 

' 

. 

64 

Ego-0066166362: cursos de adult“ ou. outros cursos axioã'ontea na.r 

666616 nos 60b outra direção.
'

'



10 . 

11 a 

m Atendimentos aos país. 

[X] Servente «- . “'53‘5'5.
*

~ 33:17:635Á3. 
5:00.00000000 

Gºe—SÉBOQOQWOOLtâenQõ. OPOFEOWJQOOOCOC 

0000.000000.00.000...O...OQCQOOQODOOOOO0.000ÓOOQOOOOOOIOú 

Outroe. Quais” .* 

O. .. 

....OÓCOÓOOOOÓOQOCÚ0.0.0.0O....Ó'Q'JOOCDOOCOQO.OOOOOOQQCOOO. 

Funçoea que exerce como diretor. 
Assinale com um x as qúé desempe 
nh8 é complete 0 quadrb.,g 

res com que c6nta para 
âjúdarem nessas funçoes. 

(] Atendimento aos promissores. ninfomaneíãrimnfadom, 

óíqçnºkéçià.Ó—ÓO0.0.0ÚOC 

.qnekíría: : auxiliar. . 

m Ficeparo d8 quadros estatístâ 
606. 

ii Preparo 68 outrª; documentos,
_ 

Pfiéparo 8 distribuiçao de me 

réndªo 

[:] Orientação 88 avaliaçao. 

Oútãaàa Qua£a3 

05060963.oiooboobooodooooooo 

a}...60.6808005000080000000¢ 

969coo.ocoohbaoobpooedoooooo 

Indique abaixo o tipo e o numero de quadros estatísticos 

Tipo e número de auxilia—
o 

D.“: 331333. .e .- âccmtárío.
. 

óio-0000009oooooooooooooo 

ãocorooooooooooooeooooooo 

óebóoooooouoóeooooóoooooo 

õõbooóóóbooóóoóoooeoobooo 

6006000066uooooooooeoobod

e 

2.- 

N30 escoª 
ver nesta 
coluna 

)aZZ 

254 

&» 

Rg 

tr 

0x 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 
etc. que a escola deve organizar ou que o diretor deve visar. 
(Pode continua: no verso, indicando para cada caso a periodi— 
cidade), 

a)anu818 -:[ B C E 
Queen Qi(mar; 0 Ja uncle Par 

Ramona 
e 83 56016 

b) aemeattraia .. Relalórw Cla 
\ a» 

Mapas c 
Relator—( o 018 mero—nela 

o) trimestrais - 

Boleh'fm ole. çreqLê—nu'a 
d) mensais a 

e) outros (esclareoex & periodicidade) '- 
'-—-n. 

onu.



12 — 

15 » 

Número de quadros e preparar por mês (não incluir os 
treis, anuais etc.) 

Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

E 

DE 

DUE 

EEDEEUE 

UD 

“vas, cabendo ao diretor apenas a supervisso geral da esoo 

semes ' 
oi' OO 

Passar a orientaçeo para o diretor e sliviã-Io das tara « 

fas administrativas.
& 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau); 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 

cíficos (Ex.. Melhoria do ensino de redaçao). ' 

Os orientadores serem permanentes nas escolaseº 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons- 
tantee 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado a 

res com preparo especial nos aspectos em que ha deficiên-' 
oiee, para auxiliarem os diretores. 

Fornecer secretários—dstilógrsfos âsiescolss. 

Encarregar o subdiretor de todos as funçoes administrati— 

la e a orientaçao pedagogica. 

an Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor posse orientar. 

Contar com materiais de orientação, diversificados segun— 

do as necessidades o_solíoitsçSes das escolas. 

Conter com bibliotecas atualizadas para professores, 
esoolaeo

' 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga 
lhoraria das crianças.

' 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.*pera professo a 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas e os our—. 
sos normais para discussao das deficiências de 
do magistério» 

formaçao 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crianças com deficiências os sprenf 
dizsgem. 

outraso Qu813 OOOOGOOOOOCOGCOOCOOOCOOCOOOOOOOOOC$OOGIOGO 

OO.OOGODOCfOOOOOOOOOOOWQSOOOCOO.6.00.6.GOOOOOCGQIQOOO°OG#1 

OGDGJ‘OGOQ.‘0900.909.0000CO‘OOCOOOQOOG20000000506000.9650 

nas 

Não escrg 
ver nesta 
“coluna

~ 

“Í 
“www:-"am



QQD Preparo de materiel independente para alunos mais fortes. ,º 

Atendimento às diferenças individuais. 

Organização de exercícios.
ª 
Cl 

[:1 Material didático. 

[] Maneje de classe, 

[:] Disciplina. 

35#[:] Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou eríenfado). 
; 

[:] Trabalhe em equipe. 

BÁIZJ'Intezeeee e neceaeidadea_infantis. 

E] Ritmo de ensino. 

33 E:] Recuperação de alunos. 

[:]VAvaliação. 

"U$ Diagnóetico de dificuldades dos alunos. 

[:] Ensino em grupos diversificados atendendo às deficiências 
dos alunos dentro da turmaa 

1g2[:] Ensino por atividades. 

[:] Ensino por áreas de estudo. 

L4H[:] Ensino giobalizade. 

[] Fbrmação de atitudes. 

[H $ Filosofia da reforma do ensino de lº grau. 

ÁrQÍSÃ Me-didae práticas para implentaçao, da referma de ensino de lº grau. 

Outros. Quaisi‘ cocoa-000.000.000.00...ooooouooooooooooooo 

.OOODOOOGOOOOOOOOOO..Q......QQOOOOG..OOOOOOIOOODOOOOBOQOO ' 

.OOOOÓOOQÓOOOOCOOÓOOOÓOGOO'OOOOOOOOOOCOOOOO'I'OCOOOOCOOOQOO 

15 — Marque com um x e que desejaria para a orientaçao dos profes- 
sores e com dois x, se dá dispõe do material ou equipamento 
ou se já coneidera eua escola bem atendida nesse aspecto, 

Livroe . 

Cªl Folhetos. 

fil—Diapositivos. 

D. 

59 

Não escng 
ver nesta 
“coluna 

Me

4 

C”) 

M“

~ ~~ 
Kg~ 
x9~ 

«a:~ 
&.)

&~ 
(©

.~ 
ka~ 
&.~ 
Ks~ 
Kª, 

la. 

ªê)

~ 
Qm~ 
ªs~ 
(a~ 
ªo~
&~



&

;

£ 

16 — 

17— 

18 —

I

2 

fig} 
_, 

li 
. 

j' 
Ii!

6 

m Filmes. 

E21 
Projetor cinematográfico. 

Outros. Quªi-8,2 0000900090000...00.000000090000000pogo-coo 

oooooooooccocoooooeooocooococo.coco....oooocoacooooooooo. 

OOOOOOOIOOOOOOUO‘COIOOOfl3.000000...O’COIOOCOOOOOOIOOOOQO. 

Tá foi tentado, em sua escola, o ensino por areas de estudo4 
Em caso positivo. dê um ou dois exemplos do tipo de trabalho 

{gm/AMI): /4z44 4%.fwícÉã...“ 
0.00090.600..COOÓOIOGOOQO.....OOO'...CO.. OOOOOOOOOOOOO...0600 

0.69006060..OOOOIOOOOOOOODQOG9l00.000......OOQGGOOOOOOOOOOOGO 

0.099OOOOOOOCOOOÓDQOOOOOOOOUOQQQDQCOOQOOÓ»OCOOOO0.000.00009000 

.OÓOOQOOOOOOOOOOOOOÓO36.00.00º9.050.0Q.ÓQQOCOIOOGOOOQOOOQOOOO 

Nomes de todos os orientadores das turmas de 1ª e 29' séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identificaçao da turma a cage-_ª 

e caça um o ,stante do a .e tícnário do professor). 
íam/nom,” 

uma ...2.:.QA70,,.....JJ, 
060.09009.009.00000.)...OOOOQOOOOIÓOOQQOÓOOQCOOOOCOOGCOOOIOOCO 

~~

~ 

oocoofloowooooooooo

~ 

000000I0.060.60900000.000..ºO.CIOO..0.0.0QOOQOOOOOOOOGOOÓOCQO 

Se exerce tarefas de orientação, indique a forma e a períciª 
cidade da mesma» 

A - Forma 

& Reunião de todos os professores. 

Egg 
Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião dos prºfessores de 1ª e 2ª sérieso 

teº 

Reunião dos professores por série dentro do turno. [] 
e apresentados pelo diretor.

É 
e apresentados pelo orientador. 

Discussão de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg 
los professores a apresentados pelo diretor. 

n. 

Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados 

6. 

7” kao escpg 
ver nesta 
coluna

I
4 

Reunião de todos os professores de uma aê:;e separadamen— Í 

Discussao de problemas pedagógicos da escola seleoionados' j 

u...



«$ 
4E 
lº & 
ot] 

D. 

Discussao de problemas pedagógicos da escola sugeridos pe , 

los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo Orientador ou diretor sobre temas sugeri— 
dos pela administração 

Explanaçãc 

Explauação 

Explanação 

Explanaçãc 

sobre temas 

sobre temas 

sobre temas 

e discussão 

geral. 

sugeridos pelo diretor- 

sugeridos pelos professores. 

svgsridos pelo orientador.' 

sobre experiências positivas e nem 

gativas dos profess-res apresentadas pelos mesmos. 

Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, ds 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

temas 

Orientsçso ipdívídual, após observsçao da turma» 

' Estudo e discussão dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados com a participação dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
geral» 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão de teses gerais escolhidos pelos professores., 

Confecçao orientada de material para atendimento diversi— 
ficado aos alunos. 

Elaboraqao de instrumentos de diagnosticos das dificulda— 
des dos alunos» 

Elsboraçao de instrumentos de avaliacao, após a análise 
de sugestoes & respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas com os professores. 

Estudo de Guias de Ensino de Leitura. 

outrosn QMªiªt ooosoceooooooooo.oooooooooooosoooooosooooo 

ooooooooooooooo.osooooonoeoooooeeooaoooooooooocoooooeeooo, 

oooooenoeoooooeoocvooooonocooeoooosoooocoeooooeooooooooeo; 

No.osoooooooooeaooeooooooeooooeoeoooooooeoeoonooooooooooo_
I 

09.30009060090.ªºOÓOGOOGOOGOQGOOCQOQÍOOOÚ000000000.09.60. F

& 

ªs

\ 

KW

K 

5x“)

( \9

ª



2" 

19 — Indique todos os cursos que realizou, colocando Inc. após 
nome ao curso, se nao o terminou. 

ª 
:1 

56

a
m 

D. 

DDÉDDDDUDD 

Periodicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, proxigEfiamente,a a elaggedioou no ano corren 
teº MW Gªwoººã ...OOOQOQOOOOQO 

Caso exerça orientaçao aos professores, tem oportunidade 
de fazê-lo semanalmenteº Em caso afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamenteº 

menos de l hora. 

l-horae , '

* 
1 hora a 1h 50 min (exclusive). 

11:30 minaZh
' 

2 h a 2h 30 min' 

2-h 30 min a 3 h 

5 h a 5 h 30 min 

3 h 30 min a 4 h
. 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 30 min a 5 h 

mais de 5 h Quantaar 

Em todos os casos o limite Já corresponde â.olasse seguiª 
te. 

Formação e aperfeiçoamento.

0 

Normal de lº ciclo. 

Outro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 ciclo.
. 

Outro curso de 29 grau (antigo 29 ciclo). 
Superior de Pedagogia. 

Cutro cursº superior. (3.11817 ooooooooooo06000000900100...- 

COCOOOOCCOOOOOOQOOOOOOCOOOIOCCOOCOI-OOOO‘00600000000000... 

0.0.0.0000.000GOOGO60.0000009000090000‘000OOOGOOOOOIQOOO.

H

© 

«"I;



257 Preparo de materiªl independente para alunos mais fortes. Í 

Atendimento às diferenças individuais. 

30E] Organização de exercícios. 

[Z] Material didático. 

3.2 [] Manejo. de classe. 

[j Disciplina. 

3‘! Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou orion—tado). 

[Z] “Trabalho em equipe. 

3é [:] Interesse &: neooesidadee infantis. 

[] Ritmo do ensino. 

39 Recuperação de alunos. 

“_ Avaliação. 

40 &] Diagnóstico de dificuldades dos alunos. 

[] Ensino em grupos diversificados atendendoâa deficiências 
dos alunos dentro da turma., 

’92 [:] Ensino por atividades. 

[] Ensino por áreas de estudo. 

1,6, [] Ensino globalizado. 

E] 
' 

Formação de atitudes. 

46 m Filosofia da reforma, do ensino de lº grau. 

ª). Medidaa práticas para implantação ,da reforma do ensino de 
19 grau. “ 

outroafl Quªi—B:; 000000000700900000.00.OGOOOÓDOOOOOOOCOOOXÓO 

.OOOO.G#O'DoºOOOOCGOOQQOODCOQOOIOGGDCOOOC.OOOúOOOOOOGOCQC 

09‘00009000000000000000300300000000190.0000"!OCOOO‘OOOOOOO 

15 .. Marque com um :: o que aeee-jaziª para a orientação dos profes- 
sores e'oom dois x, se Já dispoe dolmaterial ou equipamento 
ou se “,ja considera sua escola bem atendida neeee aspecto, 

[ZL Livros. 

[:] Folhetos. 

[] Diapositivos, 

D. 

5.- 

Não esopg 
ver nesta 
«coluna

K~
K

% 

'N~
~
~



16 — 

17- 

18 - 

F5. luzes . “. 

Projetor cinematográfico. 
.. 

Outros. Quala’.’ aooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

oooooooooocoa0090000006000no...0090000.000000090000000... 

...OCOOOOODOOÚUOÚOOOOCOO....O....O..,...COQOIOQOOOOCODQOO
. 

Tá foi tentado, em sua escola, o ensino por áreas de estudo7 
Em caso positivo, dê um ou dois exemplos do tipo do trabalho 
feito. 
CDU....0.0.60080.0.C00000000000000990'OOOOIOOOCOaQOOOOOOOOQOI 

0.909990.000000000.0.0.0.000.030...—.O..OOÓUOOOOOOO-QOOOOO.U;OO 

O.GQOGOOOOO0.0000000.00.00.0090.....OCOCOOOOOGGOOOOOOO0.00000C 

.OOOCGOOOOOOCOÓOOOOOOOQOC..'.OOQCDOCOOOOCOOOQOOO0.00QOOOOOODOO 

..ÓQOQQOOOOCOOO9.0900Giocº..dª0.000.0Q0.0QO-...OOOOOCQDOOOOOO.
i 

Names de todos os orientadores das turmas de lª e 29' séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identificaçao da turma a car 
gc do cada um oonston.t: do o.oationário do professor). 
nãº ªª ..ÁOOMO %..0.QOGOOOOQQGOOOO0.00.000...Cº.. 

.ÓIQOOOOÓOCOOIIOOOCOOOQOQOZOOOCO0000000...OÚOO'OOO;ODOOOCOCOC 

0.00..OQOOOOOOOOÓOO.OOCOOÓOQO-OOOCOIDOOQO....,.QOOÓOODOCOOOOOOO. 

".OOOOCOIOOO......OÚOOCOQOOOOOOOIDOOOOOÚOOOCDO....OGOOOOIOCOD 

0.000....OÚOÍOOOOOÚODOOOOO0900000900000005000......OOCOOOO...
l 

So exerce tarefas do orientação, indique a forma o a period; 
cidade da mesmo» 

A — Forma 

Reunião do todos os professores. 

Reunião do todos 05 professores do turno. 

Reunião dos professores do 1ª o 2ª oérioso 

EJ 

UL] 

13 

Reunião do todos os professores do uma sêg;o,separadamenm 
tog

" 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 

Discussão do problemas pedagógicos do escola selecionados 
e apresentados pelo diretor, 

Discussao do problemas pedagógicos da osoola selecionados 
e apresentados pelo orientador. 

DDD 

[]] 
los professores e apresentados pelo diretor. 
Discussão do problemas pedagógicos da escola sugeridos pg 

69 

Não escoª 
“ver nesta 
coluna 

...A...
!



'de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

CIDE] 

[]
D 

DUDU

a 

DD 

{:1 

Dam: 

DU 

.Eatudo do Guiaa ao Ensino && Leitura. 

"I,. 

Não escxg 
ver'nesta 
.coluno 

Discussão de problemas pedagégicos.da esoola sugeridos ng” 

los professores e apresentadoa pelo orientador. 

Explanaçao pelo cri.cntador ou diretor sobre temas sugeri- 
das pela administração geral. 

Explanação sobre temas Sugeridos pelo diretora 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobre temas svgeridos pelo orientador.“ 

Explanação e discussão sobre experiências pogitivas e na» 
gativas dos profess res apresentadas pelos mesmos. 

Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 

Oriantaçao ipdívidual, após observaçao da turma» 

Estudo e discussão dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados com a participaçao dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
geralo 

. L 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão de teuas gerais escolhidos pelos professores., 

Confecçao orientada do material para atendimento divorsi— 
ficado aos alunoa. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnosticos das dificulda— 
des dos alunos, 

Elaboraçao de instrumentos de avaliação, apos a analise 
de suges+ ces a respeito. 

Observaçao de aulaoo 

Entrevistas com os profeseoreo» 

! '~

l

Í . _
' 

outrOSo Qnaiau ooo.ooooooooooooooooooooooooosoooooooooooo 

ooooooooooooooooocooooooooooooaocoooooooooooooooooooooooo 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeeoooooooooooovo, 

nª.0900969990000000.060.0900009Gº.....OOQOQCOOOOOOOQG99.0 . 

OO.ªº0090000900.00.0000GIOGOOGÓCCOOIQOOOICOO...9000.00.09 .T'v



Não esopº 
ver nesta 
coluna 

B - Perióãíhidàdê 

- Caso eXerça órxentaçao aos professores de sua escola, gue 
tempo tbta1, aproximadamente, a ela dedicou nb ano corren 
1263’ car—ooo.ooodo...oooooeoóaoQ.o.'óóóooóoooencaooóoeooocóde . 

Cáàô exerça orientação aos proféààóres, tem dpórtunidade 
de fazê—lo semanalmentée Em cage afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamentee 

menos de 1 hora. 

l-hora. ª

* 
1 hora a 1h 30 min (exclusive). 

1 h so min a 2 h
' 

2 h a 2h 30 min 

2-h 30 min a 3 h 

3 h a 3 h 30 min 

3 h 30 min a 4 h
. 

4 n a 4 h 30 min 

BDDDDDDDÚD 

4h30mina5h 
mais de 5 h Quantaa1 

ãº 
Em todos os casos o limite 36 corresponde E.classe seguiª 
te. 

Formação e aperfeiçoamento. 

19 « Indique todos os curses que realizou, colocando Inc. após o 
nome do curso, se nao o terminou. 

Normal de 19 ciclo. 

Outro curso ãe nível ginasial. 

Normal de 29 ciclo, 
Sª'-ªª 

'“ 

Outro curso de 29 grau (antigo 2° ciclo). 
EDEUD 

Superior de Pedagogia. 
' / 

Outro curso superior, QualT .§£; .. .91i$4¥#¥9......... 

0.0.0..OÓOCGIOÓOOOO6000.00.00....OOGOCOOO0.0DOOÚÚOOIQOGOO

D.



.20 - Outros cursos realizahos 

,. 

Cursós de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso Duração Institúição 
...9..CO......Ú'......Ú..........W......O'. 0.0.0.0...UÍÚQQOÚ 

.."........CO......Q...,......G... ......O...4.....ÍÍOÍÚCOOÍOÓQ. 

.............'O.'........O.....ª.1......ÓOI ......Ó...'9.0..OÚ 
O.Q......ÓOOOOGOQQO00,00...000.069 ...—0.0.0 00.0'000000000000 

...0.0.0.0ÓOÓOOQOOOOÚOOOSUOOÓOÓCO 0.0.0.0..4 .ODQOOIQOUOeOQ-QÓª 

11 

Por favor, Junte a esté osºguestionãrioa gerais preenchi— 

dos por todos os orientadores de sua escola g 03 qúestionârioa gg 
peciais dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessorea e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma, 
Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatos, A baixa frequência deve ser um dos 

fatorqs do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conjug 
ta que atinja pais e autoridádes escolares, para modificâ—la favº 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

D. 

9. 

Não escrg 
“ver nesta 
coluna



, _ 

_UESTIOÉÁRIO A 333 93333 Hino PELO DIRETOR 

( J' ( 
Cidade * (Íttc »I-(» Estaâo “AjLã/czaánsx; 

& , 
. . , ., 

/ 
,3 > 

Endereço da Escola (XX ”L (x. .“ J 2/ (( (aí . 
’2 2/ 

“í a; º 

, 4 I" " ",, 

Nome da Escola (a/yagÁZ-c (ÓÍDÍLGÁàEXAV iníãpzºNªu ”“' Ln; '

~
~ 

. . ’\ J (: 
.. . (.- 

' 2: .: \\‘ w 

** Nome do Daretar 'LAJk !JífÁ/Cªçg "%tvuxvtAz _“ 
. _ 

Não esogg 

; a 
. 

' 
' vex.nesta 

;, » , » 
_ 

' ' coluna 
_ _ 

Obeervaçao: &as quegtces de multipla escºlha, assinala com um a a 

riº ' xesposta adequaga; se necessario, assinala mais de 

MXKSR, 
; uma respºsta. Nao âeiae itàns em branco. ' 

“***. ' . I . N * . ,jª/' . 

fâçf. - 1 » Numero me tuxmae sºb sua d;reça9 garal w ........ 
‘33" “. : 

", r$ “'
Q 

' 

& 

' 2 . Número total de alunºs dessas turmaa - m3.ra€$a 
“. . 

. H 

. ,. 5 a Númego de salas ãe aula utilizadaa per easea alunos - ...fo.a. 
) . 

o ' 'K' I ' i "7 

4 — O numero total de aurmae âe_1ª serie a . f7., sendo . 9». no 

, 9 
º . 

19 tuxna; .‘9'. 39 aº ÉÚKÉÚ & º-;-» na 59 turns. 

v . » 

' 

o * ; «’7, // ' 

5 » O numerº totaa ãe àurmaa ãe $ª aexiª & . ., sando . a . no, 

19 tuxno; «j; , no 39 tumna a . v—. no 39 turnos x 

6 » Número total de aalaa de aula do pxéaie « ;aoooooc
' 

, , ]:,(,)H 
º 7.— Até que série aa na assºla « ..fJ.aao 

. 
cm 

/ 8 - Até que série eaté sºb sua àixegãoT « é;.L..e. = 

_/ — 

_ 

. . 

9 - Pessoal cºm que conta Q—âiretox, indigna para o pessoal-de que 

v dispõe, o númerº Qe servidarea, em cada caso. “________ 

' 

x

. 

Tipo de pessoal , 

" [g] Saàêàretor » .2 
ff” 

' & orientªdºr "' escoaíaoiaoooonooooeoooaoioookvoooaoooooococo _:_
j 

. 

' 

. 

- 
7 - 

' 
- 

_

I 

Í SÉ Eªºfeªsºres eagecializado& _ ..,Úí........................,“___ZLN_— 

%.PI'OÍQBÉOÍQE (3.6 1511mm " ooococo.—oooocooooocooooooooooooooSoo 
' É 

à 
. 

-

' 

_ D PÉQÍGESOÉÉB pªra Quãrºª trªbªlhºª "" ooooooxxoooooo'eooooooco WW 
Í' 

, i 
* 

' ' ' 

%*"! D Datilégrafe '" ocoocbeoo'ooooooaooooaococooooofooooooiooooof 

“" D Mersnéaixa ªº ...o-eao...nooeoooagowooooocooeooooooooooosoo 
_. , 

a ." _ _, , 
* ' 

Hao comaiderax nuraoa me aaultoa ou autres cursos exiatentea na 

escola aas aeb outra direçãº»



©«£à&s" 

10 . 

11 a 

{E Atendimenªºª ªºs pª“. 

3 . . 

[:] Servente ' 9009003'ooo.:ooooooooooooooeoooococcooooocóoãç 
' 

É;, 412: x-( ' 
« 

': 
Outroa. Qu818~ 009' fª%9ã%éf%%ªí*oevcooooooooooolooçoooôo 

bosoooooooooooooaooooaoooooocooooo...oaoooooooooocoõbocó- 

nocao—cooooooooooooogfoooogoooóbiooooooooccacoooooocçoooo 

...OOÓOÓÚOOCOÓO0.9.....OOOOOOCÓÓ:CICOQOO.....QCOOOQQQOOOO. 

Funções que exerce como diretor. 
Assinalegçom um x as que degemng 
nha e.cõàplete o quadro, 

ªipo-e número de auxilia— 
363 com que conta paga o 
ajudaram nessaã funçoea. 

Egª Áfêââimento aos prºfessores. , . x- ‘ 

...OOCÚOOOIOC..OOOOUOQÉÚO 
, 

'
& 

coooocooooooooóoeóooooooo 

Pféjaro de quadros] éátatístª 
-v Odª. Í oooodooooooooooooooooowoo 

(“ª Íªªpàrº de outroa dédument05{ ooóooowó;ooooooooeoooiooo 

[:] ràéigáro e distribuiçãó de mg 
Íãàdão 

« 

'

' 006006900009.oboéiobcéooé 

ooôoooóooooóoooooOvaooo fi] Oriéntaçâo da avaiiação. 

Outras. Quaia~ 

CÓOOQOOOOQOCOOODQOOOOQ00.000. 003.0ÓIOOQQÚOOOOICQOOÓOOO 

oooouooooaoooooooooooococa.. 00500000000000...ooodbooo 

0.0BO0.00000COOOOfiOOOOQOOCGO 000.900...IOOOOOOÚQGQOCO. 

Indique abaixo o tipo e o número de quadros estatísticos e 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 

etc, que a.escola deve organizar ou que o_diretor deve visar.' 
(Pode continuar no verso, indícahdo para cada caso a periodi- 
cidade),

fl 

&) anuais » 

- 

_ 

* _._~ «% 
/g_333.645:*EUNQEPHWW 

.« ”à 
, V “x! -' 

b) aemeatrais m VJ \': \‘/\ 

- ,” ,x a ;/g%1¢ 
, ' A / ' , W O' ”(_, K /’ «lí/Ll «1 ‘v’ 

c} trimestrais » Ví, 71/ºªHªª 

7 

. 

. 
. 

'N, 

E 

. / 
..., 

' 
»“ t”. r /; ,; 

< 

' fª / A] .._ 

ahí _. í {Hi/J e 

/ / WU [&'/(1 $5.3 
t ., 

fir 

' 

( m L 
k... 

' .- - . 
'ª'

' d) mensaisfle -, .,.,; ,_ 4‘ fl ,, f ªí“/""', fin)g- 
ÉJAAÉCLZLaZ(CQP—,;Lªhºªª;ákª&Éã“ªªkk“kdí 

' 'VÉÚVZFL£4,ggikª—( Zí'É>CÚC>L£1/L" » 
— çf_

% 

a} outxos(eaclareoar & periºdiciâade)'- [ 

2. ", 

Não esctg 
ver nesta 
coluna

I.



12 - Numero de quadros a preparar gor mês (nao incluir oe somos - 
treis, anuais etc.) oco to 

13 » 

Não escrg 
ver nesta 
coluna 

Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

[g3 Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 

em 

E]

e 

em 

magma

e

E 

E] 

Passar a orientação para o diretor e alivia—Io das tare « 

fas administrativas. É 

sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem & objetivos espe— 

cíficos (Ex.. Melhoria do ensino de redaçao). ' 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons— 

tente, 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo eSpeoial nos aspectos em que ha deficiên—— 
oiee, para auxiliarem os diretores. 

Fornecer secretários—datilógrafoe àsieecolase 

Encarregar o subdiretor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a euperviseo geral de eeoo 
1a e a orientaçao pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar.

9 

Os orientadores serem permanentes nas escolas. .11 ªº

a 

37 

Contar com materiais de orientaçeo, àiversifioadoe segun— ! 
do as necessidades e eoliciteçoee das escolas. 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, nas 
escolas» 

' ' 

Haver tempo destinado à orientação, oem prejuízo da carga 
horaria das criançasº

' 

Tornar obrigatórios cursos, estágios eto.'para professo » 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de oomunioeçao entre as escolas e os our—. 

sos normais para discussao das deficiências de formaçao 
do magistério»

' 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crianças com deficiências de apron 
diaegen. 

Outraao Qua131 oeoooooeooooooooooooeooooooooooooooooecomo 

CQOÓÓDOQÚ7ÓÓOQ09.090009'0Q.9909396.990600090ª.90099.º.ºººªªª 

useaoaooaouaoaeoocéooooaesooaoaooeoooeoaaaoaoouooooeogooo
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14 » Aspectos em que considera que seria importante orientar 
professores de sua escola: 

08 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Ensino da Teoíia,dos Conjuntos. 

Aplicaçãos da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operaçães Matemáticas com Ínteirosí 

Ensino das Operações Matemáticas com Deoimais» 

Ensino de Problemas»
. 

Educação Moral e Cívico. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Pláatioas.º 

“Educação Física, Recreação e Jogos. 

Ensino de Estudos Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetização, 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do metodo de alfabetizaçao de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ou pré-livro. 
Duração da fase preparatória. 

Peaquiaaa sobre fatores que influem na alfabetizaçao. 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do'intereaae pelo leitura. 
Têcnioaa de atendimento, em olàsae, a alunos mais fracos. 

Técnicas de atendimento, em olasse, & aluàos mais fortes. 
Material para trabalho indopendonte. 

Material paxa atendimento a crianças com dificuldades. 

Itªo 
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QZ Prepara dé materiªl ihãépéââénte iara _àlªunõs mais fortes. º 

E21 Ãténâiméúfo às difêréàçàà íhâiVidúáís. 

QC), ºrganizaçao de exeréiclos. 

[:] Material &iditico. 

3QI:] Manéáo de classe. 

Disciplina. 

Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou àrienfado). 

_Trabalhó em equipe. 

“Interesse e neceaáídadea infantis. 

Recuperação de alunos. 

Avaliação. 

Diagnóatico de dificuldades dos alunos. 

[I] 
[3
E
D 
[:] Ritgc do ensino. 

El 
D 
C] 

[3 Ensino em grupos diversificados atendendo às deficiências 
dos alunos dentro da tarmac 

Á.,ZD Ensino por atividades. 

[:] Ensino por áreas de estudo. 

«LQ[:] Ensino globalizado. 

[:] Formação de atitudes. 

QÓEZ] Filºsofia da reforma do ensino de lº grau. 

Q¥[:} Medidas práticas para implantaçao, da reforma do ensino de 
lº grau.. 

outrosfl Qua-131’ 0.0000000000609900.00COOOOOODOOOOOOOOOOOOO 

00000000000090.00000000000006....GOICOOOOOOOOOOOOOOOGO00. 

09003006000000.009000608’99090000000000000'5000OOIOOOOOOOD 

15 » Marque com um 2 o que desejaria para a orientaçao dos profes- 
sores e com dois x, se Já áispãe do material ou equipamento 
ou se já considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

Lí'TOB. 

EB Eblhetos. 

[Ea Diapositivos. 

D. 

5f 
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\ ~~ 
ke~ 

7x 
S)~~~

~



Filmes.
_ 

[El Projetor cinematográfico; 
& ., 

outrage Quala1 ooooooovoodooooooooonoooooºooooooooooooooo 

coocóooococooooooooooococooco.ooooooooooo'ooooooooooooco. 

......OOOOOOOÚCOOCOOOOOC00000.650...,..OQOOÚOIOQÓQOQOOOQOO 

16 — Tá foi tentado, em sua escola, o ensino por áreas de estudo1 
Em caso positivo, dê um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feito. « 

Fx
& 

rx“ ‘Vi 
.OOOOLCXOlºçK/ZM 60%9b00000.000000000000000‘II.0000OOOOfiflcOOOOOOOOO. 

.000990.a00OOOOOOIOOOCI...‘OOO‘COOOOIOO...Q...‘OOOCO-OOOOOO.I‘OO 

O.69.6GOGO’OUOGIOOQOQOOOCCIOC$00.0.0....OOOOOQG¢OOOOOOOOOOOIO 

.OOQCO'OQOOGCOOÍOOOOOOQO.......CDOCOOOOOÓCCOOOOOIOQOOOOOOODCO 

.OÓICOQOOOOOOOOQOOOÓO90.00.0900.080...CO......OOQCOOOOOOOOOOO 

17 — Nomes de todos as orientadores das turmas de 1ª e 2ª' séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identifioaçao da turma a car. 
go de cada um conetíêye do a .eetionário do professor). 
f2§tlfi;2&xfiéfeoé}I $i êZ/Vkço.jooíhwâàiooíwwrç4àíxówjÉãwwícfí 

"Adm/1&1. .Q‘..K.w.£ Dci....º..aáàe,.,nwm 
QÚCQOOBQQOQO..00900000...l'º.0900000OO..,...OCOÓGOOOOOOOOOO-OQ.
~ 
0.0.00CC...OCCDOOOOÓOOCBOOOOQOOOQOOOÓOOOOO.!ÓQOOCOOOOOOOOOCOO 

00000....Ovª...OOOOUCCCOOOÓOOQ'OQOOOOOOOOO&OCQOOOCCOOÓGO00090. 

18 — Se exerce tarefes de orientação, indique a forma e a period; 
cidade da mesma» 

A — Forma 

lãjg Reunião de todos os professores. 

QZEZQ Reunião de todos os professores do turno. 

Í//EZI Reunião dos professores de 1ª e 2ª sériesº 

fi£2§ Reuniao de todos os professores de uma 86:16 separadamenm 
tee 

J A EZ] Reunião dos professores por série dentro do turno. 
" 

Qi! Discussao de problemas pedagógicos de escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados- ª e apresentados pelo orientador. 

Cªí Discussão do problemas pedagógicos de escola augerídoe pg 
los professores e apresentados pelo diretor. 

ª). 

6. 

Não escng 
ver nesta 
coluna
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DÁ] 
l/ [j 
ló Bªll. 

0. 

_Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de 

Discussão de problemas pedagógicos.da esoola.sugeridos nº" 
los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo ori.c ntador ou diretor sobre temas angeri- 
dos pela administração geral. 

Explanação sobre temas sugeridos pelo diretor. 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobro temas svgsridos pelo orientador.“ 

Explanaqaa e discussao sobre experiências positivas e ne- 
gativas dos profess res apresentadas pelos mesmos. 

temas 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Orientsçso individual, após observaçao da turma» 

Estudo e discussão dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados com s participaçao dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
geral. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão de tensa gerais escolhidos pelos professores;, 

Confeoçao orientada de material pars atendimento divsrsi— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnosticos das dificulda- 
dss dos alunos. 

Elaboraqao dé instrumentos do avaliacao, apos a análise 
de sugestoes a respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas com os professores» 

Estudo de Guias do Ensino da Leitura. 

Outros-. Quaiai’ oao'ooaaooa‘ooacocoaanaconooooaaoaoacaaoooao 

00.0000...C0.000.60.00.0.6.0.09000OOOOOOOOOIOOCOOOOOOOOOO 

0.0006000000609000..COOOIOCOOOOOOOOOIOOGC60.0...OOOOOOOOOr 

«ClOQOOOOOOOOOOIOOICOOOOOOOGOOOOOOCOOOOIOOQOOOOOOOOOO.90. 

09.90.000000GO09°0.0.COOO000.90.00.00..OIOOOCOIOOOOOOOOOI »

& 
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B - 6eiioaioidadb 

» Ca66 starch orxentaqao aos profesSores de sua escola, que 

ªª\ 
””x! 

“x 

gammammumu 

tempo Itot , aproximadamente, a ela dedicou n6 ano corren 
xfx UK k tax como» aoooooocvª-õ/oroeoooooooooooooooocccoóooooooooooo 

8636 exerça 6rienta¢ao aos professores, tem oporiunidade' 
de fazê—lo semanalmenteº Em caso afirmativo, qual o tempo 

âemânal Quê dedica a essa funçao, aproximadamenteº 

menos dé & hora. 

1-6626; 
.

' 

1 hora a 1h 30 min (exclusive): 

1 h 50 min a 2 h
. 

2 h a 2h 30 min 

2-h 50 min a 5 h 

3 h a 3 h 50 min 

5 h ao min a 4 h
_ 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 30 min a 5 h 

mais de 5 h Quantas6 

Em todos os casos o limite já corresponde à classe seguiª 
te. 

Formação e aperfeiçoamento. 

\\19 u Indique todos os cursos que realizou, colocando Ino. após o 

I\I nome do curso, se nao o terminou» 

\IZJ Normal de lº ciclo. 

[:íxõúâgg curso de nível ginasial.

E 
E] 
E] 

D. 

Normal de 29 61010. 

Outro curse de 29 grau (antigo 29 61610). 

Superior d6 
_Pedagogia.('_1>4/H'i>can4ç &' ' \¢\\

) 

outro ourao superior. QM17 ojo/cá;: (o)“. )áÁL/LQC oooioo-
I 

00.0.;(ié‘0000‘ '1’.{.K-.4 OOOOOICOOCOIOOCOOOGOOOOOOOOOOOOCOOI,I 
“x 

......QQQQQQQOQOOCOC.....OOOOOCC-OOOGGO;OOOOÚOOOOÓOOCQOOOD 

Não esopº 
‘ver nesta 
coluna



9.

1 Não escrg 
ver nesta 
coluna 

f20 - Outros cursos realizàªos 

Cursós de Aperfeiçoamento sobre administração: 

( 

,\ Cursp ,, Duração Instituiçao 
L.A.»)...LM Gºa» «Van. ªli./.É»... ......i.. '..9..ÍÍ..*:....... 

“« con-cosococoangoooooaoo-oooacocooo «louco...-oqoooo'oooooooooooao 

....OOOvQOOOCCOOOQQ.......OOOOOOOC 0.000.000 GO......OQOOOOOOOI 

J. O......OOOOOGODOCOOQOCCQOO0.000000 03.09.00. OOOOJOOOOOOOOOOO. 

[' omoo-aceoooooooooooaoooosoooooooo_ooooooooo<nooaoooocaaoaoioo
v 

_rv. 

«._._ 

4/— 

E 

Por favor, Junte a esté os'Questionãrioa gerais preenchi— 

dos por todos os orientadores de sua escola e os qúestionãrioa qª 
'“» pacíaía dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessorea e dos orientadoreé, se estão preen- 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma, 
ª"“ 

"“é

4 

Ajude os_professores a fornecer a frequência eiata dos alunos" e 

& outros dados também exatos, A baixa frequência deve ser um dos 

_! 
fatores do rendimento insufiçiente e será preciso uma ação conjug 

; ta que atinja pais e autoridades escolares, para modifícã—la fatº 
[ ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

., . 
w 

' 
_ i: 

I I 
7; 

l 
. , &! 

v . í .

u



%:QQ'.'J 

QUES”IO“& 110 A 893 PREE"CHIDO PELO DIRETOR 

Cidade (ºaga4,Áf>€;2 

, 

, 

Obpervaçío: Nas quéstoes de multipla esco.1ha, as" inaln 99m um : a 
coluna 

« 
, ' - ª ª reapos3a adequada; se necessario, assinale mais do 

._. 
.“ª ' 

uma r93poata. Nao dei:é iténe em branco. ' 

1 » Número de turmàâ sob sua direg99 gar91* » ..&3g... 
: 

""f 
2 » Numero total 99 9lunos dessas t9rmas - a}; .016.

~ 39:9 . 3 » Número de 99199 do aula utilizadas por esses alunos » .»ZÉ.... 

' ' 

4 » 6 numero total d9 turmas de 10 áerie* 6 v// ., sendo . . . no 

lª turno; '«L/.Í ap 29 turno e . . . no 39 turno.
' 

_5 » O numero total de turmas de 2ª série é .,42&, sendo . . . no 

íª .urno; . 45& no 2º turno e . . . no 5º turno. 

6 » Numero total de 99193 de aula dó prédio » .e%3....
& 

7 -» 119 qua aêriq hg na 9990191 » ..Éã....
& 

.8 » £99 que eêriô 9936 Bºb sua d1reqéo1-..£5.... 

9 » Peasoal com que conta o diretor. Indique para o pessoal de que 

- dispoe, o numero && servidora-s, em cada caso. 

Tipo de peaaoa1 

É WO.CÁ.ª.00.00.0000...O....OOOOOOOOQ 
Orientadºr * .Éªoooooooooooooóoooooooooocoooconvocaçcooooo

~ 
<) “M 

Prºfeªáóféª éépecializadoa * iíno&oooooorooooooooõoooocooo,__;;Í;____ 

-Prºrªªªºfeª aº turmª .. .ã4ÓêÃOOOQQODOQDÍ.GQOOOOOÓOOO......'~ 
Prºfeªâºfêª pªrª Outroa trªbªihºª -;Zéhooob:oooooooooooofo 

!,3 
Datiléér‘tb ' ::}oobooooo9ioo6009.90.09.ooo9ooooo9oooooovo ~

I 

Metºndéiàà * ooooooo0000909999069noonoooooooo99990oooooooo iD 7/_ 

5.- 
8088!$ 

*Nao considerar curaoà do adultóà óu dutroa cursos exiatéhtea na 

escola mas sob outra direçao.

D.



10 à 

11 — 

& Servente * o/oãoooocoosoooooooooooooooooeooocooooooooooo 

Outroao Quais” ..J/éãízgzzçís..,.%.£;Éáãã%............... 
pOÓOOOOCIÓGOOOI ICI.OOOOOQOIÚDOOOÚQIO.....OCDOOOQGOOOI 

OOQIOOOOÓOOOOÉOO.9.00.000.00IUOOOOOOOOOOCOOOQOOOOOQ......

~ 

Funções que exerce como diretor. Tipo a número de auxilia- 
Assinale com um x as que degemgg res com que conta para o 

nha e complete o quadro. ajudarem nessas funçoes. 

[Z] Atendimento aos “professores. .‘Z.WW. 
{X} Atendimentos ooo paia. 3;“. WAWWÁ 
[:] Preparo de quadros eatatístª 

;
. 

003. . casaco.ooo-oooooooooooaoo 

EZ] Preparo de outros documentos, 
. 

Jésyéfif 14Pé........s... 

[:] Prepare e distribuição de me ___' 
Íªhdªo " 

—' oooocoooóOooooooooooobooo. 

D Orientaczo dª ªvaliªçãº. oocooooooóoóooooocoóoaooo «': 

Outras. quais” 

.;Zííâííã%2 
.ié; = (42%....€%€%%%4Q:;%2.3793 WW. Wa... 

...-d'“ 
000.90COOOIOOOOOOOOGOOODO 

Indique abaixo o tipo e o número de quadros estatísticos e 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 
etc, que a escola deve organizar ou que o diretor deve visar. 
(Pode continuar no verso, indicando para cada caso a periodi- 
cidade), 

a) gnu... .. a. %%%& Am [80/5 ,— 1413 (A %wá/W 

2.44 r 
. 

) 

.

z 

b) semestrais .:[—OAA-WMM 366 gm pw um

I aç: ÍWauuuªª ªª“ªª&ªº 
c, trimestrais - j .. Mob/wc 

m ai ÁQJJfÁa.—-/3&ÁQÁL QQ Caaauzu4k0a_vlgªg' , 

4) ens 3-3- % mcª Magmª. W,, 
..,-m:“. 

.... 

...—.* 

a) outros<baolareoar a periodicidade)'— 

2.’ 

Não escxg 
ver nesta 
coluna 

1.5259 

gªlgo 

:Wm‘fiioo ªWªâºWJooopooooocoooooooooooo 
( j/ 

ªs—

(»



Não encrg 
ver nente 
“coluna 

12 - Yumero de quadros e preparar gor mês (nao incluir os eemee _ 
treis, anuais etc. .ég... 

15 » Sugestoes que teriâ bira melhóràr o rendimento do ensino: 

[:] Passar a orientação bara o diretor e aliviã—Io das tare o 
&) fas administrativas. :

É 

[23 Dar cursos aos diretores quando necessario (por exemplo , ] sobre a reforma do ensino de lº grau). '
« 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico & serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— j offices (Ex.. Melhoria ao ensino d6 redação). 

.*Óâ orientadoreà serem permanentes: nas escolas. ___ ( 

os orientadores receberem cursos de apor feiçoemento cons-
] tªnte: 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 
# . A res com preparo especial nos aspectos em que ha deficien— ' 

(, oiee, pare auxiliarem os diretores. 

Fornecer secretários—datilógrafoe às escolas. “2 

Encarregar o subdiretor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a superviseo geral da asoo 
la e a orientação pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

EEC} 

[JD 

E1 

Contar com materiais de orientacao, diversificados segun- 
do as necessidades e eolicitaçoes das escolas. 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, nas 
escolas»

. 

Haver tempo destinado à orienteçao, sem prejuízo da carga

&

£ 

Construir eeooiae menores que o diretor possa orientar.
1 

horário das crianças. # BEE 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.—para professo »
_ 

res de rendimento deficiente. “4 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas e os cur—. 
soe normais para discussao das deficiências de formaçao

J do magistério, 

BS. 

Conseguir professores ou professoranâos fora da classe 
que orientem grupos de crianças com deficiencias de epreª

4 dizagemº ,

É 

outrage QuaiBE ceonooceeocoecoaoeooococeooccincessante—co. 

. .WQ’WP. . MikME MW º 

cages 990764/ ooo ooo] ”VÁÉQQCáª>/%LMA£64_ 

n 
MMM/aMaJw/mw

~



14 - Aspectos em que considera que seria importante orientar 08 
professores de sua escola: 

Wii
5 

5D 
KJ 

512E 

E] 

H21; 
514 

7121 

[HX] 

PIE] 

u :] 
, v2 

DE] 

$5123 

1%lii 

o. 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicaçães da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operaçães Matemáticas com Inteiros; 
Ensino das Operações Matemáticas com Deoimaioa 

Ensino de Problemas,
. 

Educação Moral & Cívico. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artea Pléstic'aa.° 

Educação Física, Recreação e Jogos. 

Ensino do Eotudoa Sociais. 

Ensino do Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãoa 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Eooolha do metodo de alfabetizaçao do acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ou pré—livro. 

Duração da fase preparatória. 

Pesquisas sobre fatores que influem na alfabetizaçao. 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do'interoaao pela leitura. 
Técnioao de atendimento, em classe, a alunos mais fracos.. 

Técnicas do atendimento, em classe, a alunos mais fortes. 
Material para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

& nesta 
colono

~~~~~
~ 

~~~



k

~ 
~ ~~ 

kao escre 
ver nesta 

. coluna 

;g [E Prepare de meteriel independente para alunos mais fortes. f 4 

Atendimento às diferenças individuais. 
.

l 

30 Organização de exercícios. J 

{5] Material didático. , . 

' 

â — 

32E} Manejo-( de classe. ! 

[ª] Disciplina. ! 

' 
Bai; [Z] Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou orientado). A 

[] Trabalho em equipe. - É)
_ 

34 [Z] Interesse e necessidades. infantis. 
A

J~ 
[X] Ritmo do ensino. 

’53 Recuperação de alunos. 

[2 Avaliação. 

40$ Diagnóstico de dificuldades dos alunos. 

33 Ensino em grupos diversificados atendendo.ãe deficiências 
dos alunos dentro da turma., 

42 Ensino por atividades. 

[Z] “Ensino por áreas de estudo. ~ 
44,1% Ensino globalizado. ~ 

' 

Formação de ati tudee . 

z/é & Filosofia da reforma. do ahaino de lº grau. ~ 
471 % Medidas práticas para implantagaéfia reforma do eneino de 

19 gran. 

Outros. Quais‘.’ gOAªMvÉ—íçá'º m. W”. 9000. 

,eezglloée..dc..9%, am. . .. . . , . 
_

% W.. . ”W , %% º: 
: 

&, (%%/Cá, Q 

e ; 
- 

ao “ª; 

15 «- Marque com um :: o que desejar:“. para a Qorieníçaoâ dos profes— 
sores e com dois x, se Já dispoe do material ou equipamento 
eu ao ,já considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

[Z] Livros. 

[] Folhetos. 

~~ 

[g Diapositivos.

D.



16 » 

17 º 

18‘- 

Filmes. 

EZ] Projetor cinematografioo. 

Out 08. Quaiaº .. £fl2xz£u344¥%.... ...7pfl$%93§%kdgéwz.... 

fªi/W.;...g; %% #‘JOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOI.003.000.... 

......OICOOOOÚ'OOCOOQOOÚO...O........OOÍOOOOIOOOOIOOOIQOO 

Já foi tentado, em sua escola, o ensino por áreas de estudos 
Em caso positivo, de um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feito. 
OMIlOOOOOOD0000......000.90.00.90000OOOCOOOOO‘OOOOOOOOOOOO 

0.09% c os negão oooocoooboo;co0000000000000004000901Goo
9 

%%% ”mi.: ' 

.OõOOQOOOOOCQ0.0.00ÚOOOQODCOO0.0.0.0.0CO......OOOCOOQOOÚOOOOO
% 

Nomes de todos os orientadores das turmas de lª e 2ª' séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identificaçao da turma a car 
go de cada um constante do q .estionário do professor).

' 

ZZOOC'OQOOÚOGCOÓOOOOOOO .0OCOOIOObOOOCIOIQOOOIOUUOOOOOOOCOOO 

(“Woo-coo p,!KUO/JÉMWWOWOOOCCO 

~~~ M$ 

('JOOÓOQCOOOOCCJQÓÓGOCOOP O. .º... I......OOO-GOOIO 009.090. 

Zªºªªªºíi Á!” 6% 0.00. 900.0... ..OOP 00". .(Q/é 
' 

09/7 
º W;- 

0.0.0....Oª0900000U....OOOOOCOOOOOQQQOÚ , 
O (O. 

So exerce tarefas da orientação, indique a forma a a periOQ; 
cidade da mésms» 

A - Forma 

Reunião de todos os professores. 

Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião dos professores de 1ª e Zª sériesº 
DUDE] 

Reunião de todos os professores de uma sépia separadamen— 
teª

' 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 

Discussao de problemas pedagógicos ds escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

DDE] 

Discussão de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo orientador. . 

Discussao de problemas psdagõgioos da escola sugeridos pg 
los profsàaores e apresentados pelo diretor.[l 

69 

Não esopº 
ver nesta 
coluna

1

“



D. 

[JBC]

a 

:: 

DUDU

a 

CHI] 

[:1 

Dana 

DE] 

Discussão de problemas pedagógicos da esoola.sugeridos pg 
los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçso pelo Oric ntador ou diretor sobre temas sugeri— 
do-s pela administração geral. 

Explanação sobre temas sugeridos pelo diretor. 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobre temas svgeridos pelo orientador.; 

Explanação e discussão sobre experiências positivas e na- 
gativaa dos profess res apresentadas pelos mesmos. 

“Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Orientaçao ipdívídual, após observaçao da turma. 

Estudo e discussão dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados com a participaçao dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
gerªl. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão de tasas gerais escolhidos pelos professores., 

Confecçao orientada de material para atendimento diversi— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnósticos das dificulda— 
des dos alunos. 

Elsboraçao de instrumentos de avaliaçao, após a análise 
de sugestoes & respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas com os professoresº 

Estudo de Guias de Ensino da Leitura. 

outros-o Quaia'i’ onozocaaoi-ooooaoooonoooaoooooeooaooooooooo- 

00.00.0000COI.0.030.00001,000OQOQOÓOOOOOCOQOODOOC0000009900 

.OOOOGDOGOOOIOOOOÓOO.QOCIOCOÍGOOODOCOÓ00.69.000000000009.,

t 

4:60O9...OCOOÓOÓIOOO'OOOOOOÓOOOOOOOCOOOOOQOGO-QÍOOQQOOOOGO' . 

09009000000090.0090COOCCOOGOOOCOOOOOOOOOOOOOO00.09.09.6.0 

v,. 

Não escgg 
ver‘nesta 
.coluns
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19 « 

DEERE]

# 

DDDBDDEEDU 

Períoãicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, agroxgmadgªgntp,_a ela degicou no o correg 
ta", . OOCªOOQG—*W%f3%çíº.ztu IOQOOOO'OOOGOO; 

Caso exerça orientação aos professores, tem oportunidade 
de fazê—lo semanalmenteo Em caso afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamenteo 

menos de 1 hora. 

l-hora‘ '

* 
1 hora a 1h 30 min (exclusive). 

vl h 50 min a 2 h 

2 h a 2h 30 min 

2-h 30 min a 5 h 

3 h a 3 h 30 min 

5h3'0xnxna4n, 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 30 min a 5 h 

mais de 5 h Quantaso 

Em todos os casos o limite já corresponde & clàase seguiª 
to. 

Formação e aperfeiçoamento. 

Indique todos os ougaos que realizou, colocando Inc. após o 
nome do curse, se nao o terminou. 

D. 

Normal de lº ciclo. 

ºutro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 cicloº
_ 

Outro curso de 29 grau (antigo 29 ciclo). 

Superior de Pedagogia» 

Outro curso superior. QualT .JZZLàJªãZZl.......o......e.. 

COCOOOCOCOOCOOOOOOOOOQOOOOIOOCOOCOIIOOO00.909000000000000. 

OO...0.0.0..O...0.0COOOCOOCOOOOOAOOOOCC‘DOOOUOOOOOOOIGOCD. 

HH 

-....

~

"i



9. ' 

1Não escrg 
ver nesta 
coluna 

.20 - Outros cursos realizados 

Óursoa de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso #__ r, Duração Institnição 
EWW.J%.W ' r WI. 00.000... .. ......QUOOOOCC W «ªªa/WA,. kit—#142117; .9... 

fir- 
o-oooo000.00.00.00.cacao-000000001 cacao-coo :Mioc 07500.60..- 

0.000..UOOOGOOOOOOOOOOOOOIO00.0.00 OOOOOOOOO4OOI‘W .O. 000... . 

.9.0.0.0.000QOOOOOOOGOOOSQOOOOOCD.QOOOQOOOO OOOUOOOOOOOOGO‘OO 

Por favor, Junte a este os'Questionãrioe gerais preenchi- 
dos por todos os orientadores de sua escola e oe qneationãrioa eg 
peciaie dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos nrofessoree e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o Orientador de cada turma, 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos" e 

outros dados também exatos. A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento ineuficiente e será preciso une ação conjng 
to que atinja pais e eutoridedee eeoolares, para modifioã—la favº “ 

revelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema.

D.



QUESTIONÁRIO A ssa s 33:33:30 PELO DIRETOR 

Cidade CZÓLMJIJÉ'C» 

, 

Estadº .- j‘ Olfºawíái 
Nºme da Escola KáAAÁ&%O I5MX§952L’LA§10455L _Jg;iºg__giâ HQXZÁÁÉÁZ 

Endereço da Escola "' ua gia (ham. .5/77 ffàggággniéãpyg) 

De.» escrg 

,. 

ve:.nasta 
. ;2 , coluna 
Observaçao: Nas questoes de multipla escolha, assinale com um 3 e 

resposta adequada; se necessário, assinale mais de 

uma resposta. Não deixe itens em branco. 

Nóme do Diretor Í ' 

,l . Numero de turmae sob sua direçao geral — ..%4<... 

2 - Número total de alunos desses turmas — ...4%§..
. 

3 - Número de salas de aula utilizadas por esses alunos — ..éi.... 

A 
- 5 numero total de turmas de. lª série* é .Éª5., sendo .—7 . no 

lº turnº; 0922595190 29 turnº e 0%:2’ nº 3)“ turnº. 

_5 - 5 nfimero totalAde turmas de Zª aérie* é ..Éíí%/aenáo ."3 . nei 
. 1‘ cul—'nº; ow“) o nº. 2° tunic ª o o 'o nº 39 turnº. 

5 « Nªmero total ãe salas de aula do prédio - ..fi...¢ 
fz— Até que série há na eeeolaN - ..ÃÍ.... 

QB — Até que série eaté sob sua direçÉeN - ..22...; 

9 —_Péasoa1 com que c6nta o diretor, Indique para o peeeoâl de que 

. dispõe, o númerº ãe servidºres; em cada caso. 

Típe de peaaâal 

D Subdiretôt "' aos.......coco.acaooooooooooooooooodoeoocaoeoo 

& Orientaéar - Nooseno.anooobsaoceonoon90.000000001000090... : ºª 

m Prºf-6380238 ªBÉGºiªliZªdO-g ªº odoooooooooooovooóoooo...nooo._ 
. & 

Hª PrºrªBãºreq (3.3 1513131115. "' oooocoooocooaoooooooooooooooooooôoo' ' 8...
K 6‘» 

E] Piªf 3583301333 "kªrª Gli/72923 trabalhºa " cocoon-90009390000090. 

D Dªtilâãrªfº "' 9.0.0.509BIfiDOOOQOOOOQIOIDOIOOOO‘OOOOOOQ5OOIO'OC. 
X.,

. 

%— 

&! Mªrênãªírª "' acenooooeeoovoa'ooooplucoooooorooooooooooooooo 

Não considerar cursºs de adulàoe eu ºutros cursos existentes na 

escola aee sob entre direçãº» \

D.



10 . 

11 - 

{:1 

& Atendimentos _aoa paid; 

Servente " aooooo_oooooosoocooooc0000006000.ooooooooõoéo'ol 

' .hªooooooªwiíêàóoco 
JW%OOOOWWL MW....” "“"/, 

MJS; ":“” Moçoâf%aâ>u QFMWHcçzâeÍVVWÉÃWWÉªT

~ 
~~ 

090.00...~ 

Funções que exerce como diretor. 
Assinale com um : as que degempg 
nha e complete o quadro. 

Tipo e numero de auxilia- 
398 com que conta para o 
ajudarem nessas funçoes. 

. ,; ."a 
533 Atenaimento aos professores. .fa. . . . ...ÍOÚOO

' 

E23 
Preparo de quadros estatíspg

& 
C3 

El 

'dº..º'ºº"9000000005600o 

Pâeâàró ªê Gótica dócumêhtoá,
_ 

Érçªpfâro é &íâêíªíbúíç'ao ªê mg 
renãáa 

Orientação db éTéiiaggb. ..s.......o.............. 
Outras. QuaiaT

. 

'.aíãçªâçãªªãêão» ;..J 
It...OOOOQOOOOOCIOOOOOOOOOCC 

, . 

àéíã. 'OOQOOOCOQCOOOOOOÚOOO.... 

....OIOOQOOOODCOOOOOCOOÓ. 

9.0DG0.0000.00.0Ó_.'.000600000 .OCOOOOQOOIOOCOOOOOOCOCOQ 

Indique abaixo o tipo e o numero de quadros estatísticos e 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 

etc. que a escola deve organizar ou que o diretor deve visar. 
(Pode continuar no verso, indicando para cada caso a periodi- 
cidade). 

gpgmnwmiZZwabdá3. cíb<xêunfô7 
“ªo“ &) 'anuaia - (4) 31365 

,A, . 

ciª» Cla cacgmou: CJ c; Ac£0x11,3zaDO-£ Çluáªóºº. 

b) eemeatraia » 

c} trimeetrais - 

d) mensais «Ii/j); W ”JS-, iAL/ryu/VVM 
e W W LOCO—Ocª, W «:, [Ca/WI. 

a} outros (esclarecer a periodicidade) '- 

COOOOOÓQOOOCOIOOQOÚOQO90. 

o'ooooooooooooococoeóqoooc- 

6100009060»:unoccoéobcoooov 

.Q;. 

kao eScre 
vêr nestá 
cóluna 

JM 

“3t,u,aA0

% 

Ás 

...—n: 

.. 

-—-, 

«..



12 — Número de quadros e preparar gor mês (não incluir os 
treis, anuais etc.) 

15 » 

363198 ª 
..1. 000 

Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino; 

D31 

ansiosas] 

[msm-3 

C] 

’2 

[E 

Passar a orientacao para o diretor e aliviã—Io das tare « 

fes administrativas.
& 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de l9 grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 
cíficos (Ex.: Melhoria _do ensino de redaçao). 

Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadoree reoeberen cursos de aperfeiçoamento cons— 
tante 9 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado - 
res com preparo especial nos aspectos em que ha deficiên—- 
oiee, para auxiliarem os diretores. 

Fornecer eecretários—detilõgrefos às escolas. 

Encarreger o subdiretor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas & supervisao geral do esoo 
1a e a orientação pedagogica. 

Estudar a possibilidade de reduzir ao atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que.o diretor possa_orienter. 

Contar com materiais de orientaçao, diversificados segun— 
do as necessidades e solicitações das escolas. 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, 
escolaso 

nas 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo de carga 
horário das crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.-para professo ». 
res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas e os cur—. 
sos normais para discussão das deficiências de formação 
do magistério, 

Conseguir professores ou professorendos foro da classe 
que orientem grupos de crianças com áefioiêncios de epreº 
âizagem» 

.3
. 

Outraa. €£$-13.333, ooonococooooooooooooooocoooooooocooooocoao 

09000000009coooeoooaoo'anwooaaoooeoooooo’aocooocseasoooooea 

oooeacooeoeeooeoooeoooooowooeooooooeaecosoooooooooeoooooo 

Não eoorg 
ívor meets 
“colors. 

ºla—mm “E“



14 , Aspectos em que considera que seria importanàa orientar 93 
professores de sua escola: 

/ E Ensino de Redação. 

[:] Ensino de Gramática. 

.3 [:] Ensino da Numeração. 

[:] Ensino da Teoria dos Conjuntós. 

5 [:] Aplicaçães da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operaçães Matemáticas dam inteiros“.— 

]- E Ensino das Operações Matemáticas com Deoimais. 
, 

E21 Ensino de Problemas.
, 

] [:] Educação Moral e Cívicá. 

g3 Enaino de Música. 

ll [:] Ensino de Artes Plásticas.. 

[:] Educação Fíaica, Recreação e Jogos. 

l3 [:] Ensino da Egtudoa Sociais. 

[:] Ensino de Ciências. 

)5 [:] Ensino de Trabalhos Manuaisª 

[23 Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaggoa 

Ia‘figl Método; sintéticos modernos de alfabetização. 

[21 Escolha do método de alfabetizaçao ãe acordo cºm o *ipo 
de turma. 

,9EEÍ Escolha da cartilha ou prá-livro. 

[2] Duração da fase preparatória. 

34‘551 Pesquisas sobre fatorea qua influem na alfabe+ir açãaa 

[E] Delenvolvimento do nível de leituraa 
(9—3 %;] Desenvolvimento do interesse pela leiturae 

gg Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais.fraaos. 

QJ>£E§ Técnicas de atendimento, em classe, a alunºs maia fartaao; 

[:] Material para trabalho independents. 

2:}Egl Material para ategdimenta a crianças com diiiauldaflea. 

. o. 

4» 

”l'” 
mas 933:3 
var fiesta 
cnluna

~ 

4 “13’”m 
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15 » Marque com um x o que desejariª para a orientação dos profes— 
sores e com dois x, se já d£8poe do_materia1 ou equipamento 

'eu ee'Ja considera sua escola bem atendida nesse aspecto,

&
& 

D. 

Preparo de materiªl independente para alunos 

Atendimento às diferenças individuais. 

Organização de exercícios. 

Material didático. 

Manejo dé classe. 

Disciplina. 

Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou orientado). 

Trabalho em equipe. 

Interesàe e necessidadea_infantis. 

Ritmo do ensino. 

Recuperação de alunos. 

Avaliação. 

‘Diagnéatico de ãifiouldades dos alunos. 

Ensino em grupos diversificados atendendo.ãs 
dos alunos dentro da turmas 

Ensino por atividades. 

Ensino por áreas de estudo. 

Enaino globalizado.. 

Formação de atitudes. 

Filosofia da reforma do ensino de lº grau. 

Medidas práticas para implantação,da reforma do ensino de 
19 grau. ª 

outros. Quªi—B:, OQOOOOOCOOOOQOOOOOQO..IDQOOOOOOOOOOOOOÓOOO 

deficiências 

5f 

Não escrg 
ver nesta 
.coluna 

mais fortes. fz j~ 
‘K~ 

Kc~ 
Ke~

&~ 
“!*—.~
*~
&~ 
(b~
&~ 
“&~ 

—..__~~ 
», 
“.~~ 

&&~ 
(kg~ 
ªx~ 

.069900090009000000009.000.0º'...OOOOOOOOOOOOGOQOOOOGOÓO. 
g2 

0.00.09.00.0000000800908ODOOOOOOOOOOOOOIIO'DI900.06.000.00 

Lívroa. 

Folhetos. 

Diapositivos.



16 - 

17 ª 

18'- 

533 Filmes. *. 

m Projetor cinematográfico. 
. . Outros. Quala. ooocoooooocooooooooooooooooonooco.ooooeeoo 

octoooooccocooooooooooooaoooocoooooooooooooocoooooooooooo 

...OOOOQOOOOOOCOCCOOOOOQO.D.C....CO......OOOOOOOOOCOOQO.. 
J 

J' 

Já foi tentado, em gua escela, o ensino por áreas de estudoe 
Em caso positivo. de um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feitº. '

N 
DO...-...BMW....OOOOOOOQOÓOOOC0000.00.00000.4).000830000000 

0.00090..O0.0.00.........OOOOOÚQOÚOOOCO......OÓOOIO-QOO000.00... 

..GQ00OOOOOOOOÍOOOOCQOOOCÓOOC,O......OOOOOOOOQGDOO0000.00.06. 

..090QOOOOOQCOOOOOOOOOOOOOO......OQOOOOOOOOOOOOOCO......OOOÍÓ 

00600090000000000000090.000.00...CÓIOOCO......O'GCQOOODOOOOOO.
3 

Nomes de todos os orientadores das turmas de 1ª e 29' séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identificação da turma a ca;i 
go de cada um constante do qzeationério do professor). ' 

.00....OOOCOO¢.. .00.. ...ÓOOOOOQOGOCQG .IQDIOOOÚCQOCOOOOOOOQ 
A - 

_ Q ..
. 

0. É“ o o ooo ..Toc io‘gngacooooo00900000000 
, * a 

“ _, 
...OOÓOOCOOOCCOOOOOOOOO..tºOOOOOO. o'.Jbooocoooeoonoooooooooo 

000000000.....OQODOÓOOCOOCOOOÓOOOÓOOQOOOOOOIOCOOOOOGOOOOIOGOG 

0.000....O'ª00.090OÚUÓQODOCOOOOOOOQOQOOOCOD.-....COOOOGOOOGCO. 

Se exerce tarefas de orientação, indique a forma e a períciª 
cidade da mesma» 

A — Forma 

E:] Reunião de todos os professores. 

Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião dos professores de lª e Zª sériesa 

[] 

DE] 

Reunião de tºdos as professoras de uma eêq;e separadamen— 
te.

' 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 

Discussão de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

DE] 

Discussão de problemae pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo orientador. ', [J 

Discussão de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg 
103 professores e apresentados pelo diretor. []l 

69 

Não esczg 
“ver nesta 
coluna

J
/ 

D.

“



'n. 

DDE! 

[]
D 

Damn

D 

[JD 

[:1 

DUDE:

D

D Discussao de problemas pedagógicos da escola sugeridos pe 
los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo cri n»sdor ou diretor sobre temas sugeri- 
dos pela administração geral. 

Explanação sobre temas sugeridos pelo diretor» 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobre temas svgeridos pelo orientador.' 

Explanação e discussão sobre experiências posítíVas e ne- 
gativas dos profess-res apresentadas pelos mesmos. 

“Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Orientsçao ipdívidual, após observaçao da turma. 

Estudo e discussão dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados com & participaçao dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
gerªle 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão de tasas gerais escolhidos pelos professores., 

Confscçao orientada de material para atendimento divsrsi— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçso de instrumentos de diagnósticos das dificulda— 
des dos alunos, 

Elsboraçao de instrumentos de avaliacao, após a analise 
de sugestoes & respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas com os prefesaoraso 

Estudo de Guias de Ensino da Leitura. 

Outros... Quaiª'ª oooªoooouo'ºcoooo.oocooaeoooooooooooosua... 

90.00.0000.......GOOOOOOOOOOOOQ90.00.....OCÚOOCOOOOOOOCOQ 

.OOOOJGUOGOÓOJOOOO.QQQGDCDOÍCOOOOGOOCOO00.09.006000400009. 

wc......ÓIOOOOOOOOI..O..OOÓOOOCDGOCOOOQCOOQOO00.00.9000.0

[ 

0900000900dCOD.OOOOOOOCOOOOOCOOODCQOOO,..OOOCOOQOOOOOOOOCF



as 

19 a 

ãº 

Indique todos os engana que realizou, colocando Inc. após o 

nome do curso, se nao o terminou; 

CHINESE} 

D. 

DDDDDDDUBD 

Perioáícidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou no ano borreg

6 t6: 0’00...C.Oi0..IOOOOOBOOOOOOO‘OOOOIOOOO‘00.000.00.00... 

Caso eferça orientação aos professorés, tem Oporiunidade 
de faze—lo semanalmente~ Em cage afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamente~ 

menos de 1 àóra. 

l-horae 
'

' 

1 hora a 1h 30 min (exclusive): 

1 h ao min a 2 h
' 

2 h a 2h 30 min 

2-h 50 min a 5 h 

5 h a 3 h 30 min 

5 h 30 min a 4 h 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 30 min a 5 h 

mais de 5 h Quantas~ 

Em todos os casos o limite já corresponde â.c1asse seguiª 
ta. 

Formação e aperfeiçoamento. 

Normal de lº ciclo. 

ºutro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 61010.
. 

ºutro curso de 29 gran (antigo 29 ciclo). 

Superior de Pedagogia. 

ºutro curso superior. Qual7 ............................, 
O......COOOOIOGOO0.000COOOOOOOOOCCObOC(0.660.0.000.000.o. 

OOOOOOODOOOOCOOOOOOGOOOOOOOOOIOOOOOCOO‘BODOOOGOIOOOOOOCO. 

an; 

_,.

.

H

.



9. 

”Não 660:3 
ver nesta 
coluna 

.20 - Outros cursos realizahos 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Cursq Duração Institúição 
oâ'flª'WMâoakWoiQh'o 90.30.0300 00009000000000... 

.Paâiãà...éaê,x%u44#ª%»fíªvúkw%a. .;éíàfgg. ...:iéf(:¥.......
) 
.Wooooooooococcooooooooooono* oi...—ooo 06000000009000.0- 

C'.0.QOOOOOOOOOOOOVOOOOOOOOIOOOOOO 0.0.0.0004000.009.000.00... . 

O0.4.0.00009.00.00.0000.50.000000..000000001.0ÓODOOOOOOQGOO'DÓ 

Por favor, Junte a eaté os’QuestionErios gerais preenchi- 
dos por todos os orientadores de sua escola e os qúesbionárioa gg 

'peciais dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessorea e dos orientadoreg, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma, 
Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatos. A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiénte_e será preciso uma ação condqg 

ta que atinja país e autoridâdes escolares, para modificã—la favº 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

D..



"Fªvº-*E _ 

_ 
_

- 

QUESTXOÉÁRIG A 353 93333 3130 PELO DIRETOR 

Cidade (Zubmilllaz. Estaâo ííglaçbwvai 

Nome da Escala JEN ”LOG/ná. fªv ,% xZa/Mwa/WC; lapa/ndª” 
Enderaç'o da Escolª 76W. AMMA/UMO GCM/JM 

; 
fé) zZ 

Nome do Diretºr ”OJ/ha €250,541; nauccx. Água/1,52: 

flflfifia. 

Não eecgg 
.vex.nesta 

’ i Observaçãº; Ras queatães da múltipla escolha, assinala com um : a 
coluna 

! 
resposta adequaga; as necessario, assinala mais de 

'. umª reaggsta, Nao daixe iténs em branco, ' 

0050 
O I 

- Númerº total ée alunos âesaaa turmas - ...§€.g£“ 

. N * — ,Á - Número ãe turmaa aeb sua direçaº geral a ,.../f” 

Namego de salas ãe aula utilizadaa pºr easea alunos » ....Jêíe
~ 

&W'N 

tvª

! 
» '. * I" m"— 

--0 numero total de turmas de aº aerxa n .Íã ., sendo . . . no 

lº turno; .*ª . n9 aº turma e e 
Í'Z na 39 turno.

W
! . 

- * 
O nfimero total de turmas de 2ª aêrie é .*ÉZ., sendo . t‘: no. 

19 tuxno; w QL. no aº turnº a .“7‘3 no 39 turno, 

« Númerº total de salas ée aula do prêâie - pescoco. 
“l'—' 

:>CL
6 

7 lª Até que ªériª há nª ªscºlª'í '” 900009000 

0 o , o M jfl 
8 * Ate que earls eata aeb gua dixegaoJ — 0900900. 

9 ;_Pesaoal com que santª o airetor, ínàiqua para o pessoal de que 

- dispõe, o númerº da aeyvídgraa, em cada case. 

Tipº de peagoal 
(ÉZZ'EÇÉQ'! ': ' «_, 

. ';”, 
ir “' açªí,/oaooneooooauoooooooooooocooocoooooooooo &&,“n

' 

Orieataéor º“ 560509oovococooeocoeeeo09000000-00000000000000 : º!

I 

mªªªªreª 9831-3665“ lígªàºª “ª ooºaooeooooooooococono...nooo.- 

»PX'OÍGBÉOÉQH de fiumm ª! cod/z'floeooeooaooa09090099900090.0500 'L— 
. j'; 

() 
PIT-93835380398 gaarª. QÚ'ÉÚÉ'QÉ trªbalhªs “" o o; o e o o a o o o o o o a . o o e "o .~ 
Datílõgrafa & oooonboeooooooonoooºaaanosoooooooocoocao-coo' 

. 
' -, ª 

» 67/ . rf 
Mªrcªdaâgam GO.]:SQCGO......QOODÓ,6$O.O.O...OOOO.OOOOOOOOOO Imª-.., 

agaauªg 

* . 

- . 

'- Não conaidarar curses de afiultoa on autraa auzsos axiatantea na 

escola mas aeb outra dâraçãc. 
] ' 

m'.“ 

:». 

rn-

D.
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«' 

ll 

,7 

g., 

Kgé'escxg 
ve: nesta 
colunar_ 

m Servente "' CQ€0000_OIOOOOO000000900000.39.00.0000400600000'0-A Jl; X 
fifª- ' '

: 

Outroa. Qu315~ o'íooooo4oSÃákoªõoococo.-9000009250 
QOSOOOOOOOOOÓOOOÚ69.0009.9.0.0..0000000O....OOOOOOGOOOOOZÓ 

00.00.00.000QOOOOOOOQOOOOOQOOOOOOBOOOOQOQOOOÍOOOOO0.0.0.0 

....O......QOOCQOQOICCOOOOOOOOCQOCOOCOOQ.....QOOOOQOQOOOC. 

10 - Funções que exerce como diretor. Tipo e número de auxilia- 
Assinale com um 1 as que degemgg res com que conta pagan ó 

ajudarem neasas funóoesa nha e complete o quadro. 

CZ} Atendimento aos professores. ...73.......L.....;.a.áyo- 

E Atendimentoa- 808 pªis., - colo—:oocoooooooosôía ..veoooooog 

Pregaro de quadros esltgtxstà 01, __, : Jai»... 
008. - 

" 00.96.0000.ooooxaooaooooaoo 
;! 

[Z] Preparo de outros; documentºs;. 
_ 

«94,93%...547...ou“...— 

a;.L—fffª'”"" 

[:] Preparo e distribúição de má 
' “ ' 

. 

" ' __ WLM . 

renãa. 0031930090009uooéiéooco'ooooo 

Óriªntªçâº da ªvaliªçãº. '. 009' .LÍ..ÍÍ"É...É."Í'3" . 3 Q 

Oãtraa. Qnaia~ & 

oaoooooócoocooo03;o;oooocoo; Óõoooocoooaoirôooooo'ioo0300 Ziggy) 
ooo0.0.3.oooooocioõoooooooóo oooooaoooooooóocococo.... ªxu/«ª' 

oooooo.bcoooaooob_ooonoooccoo 03.0.9.0...nooéoonaOeooioo 

11 « Indique abaixo o tipo 9.0 númerõ dà quadros esiatístióoâ 
outros documentos pedidos pelas autoridaâéa 685613265; 0 
etc, que a escola deve organizar ou que o_áiretór dévê viéar.- 
(Pode continuar no verso, indicando para cada caso a periodi- 
cidade), 

3655 ”>. afºf; 014 Jafa/MAM .: ;WOI-i/QM _ 

a anuais - . . ) ”:”v RW diª M wbvz.» (RA/£6; 
I 

a../lí» 

b) semestraie » 

. 
" 

34:2” v Q .,«v'ªlp 

. 

1.1.44. A" 

c) trimestrais - ”4 “ªº e QA f ) 

, F, fur/Wa Muuuitº/Jô» : 

d) mensais a B“ I ’ 

a} outroa<93clarecax & pariaàiciâade)'- 

;zfzovâz'g: [: aa, 

. 
-.e. 

2333 

who 

'»- 

.em-



12 — 

15 » 

o A N' , 
Numero de quadros e preparar gor mes (nao lnoluir os 
traia, anuais etc.) oooooo 

Sugestães que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

eemee ' 

Passar a orienteçso para o diretor e aliviá—Io das tare » 

fes administrativas.
% 

Dar cursos aos airetores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe- 
cíficos (Ex.: Melhori a do ensino de redaçao). 

.*Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons- 
tante; 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado u 

res com preparo esPeciel nos aspectos em que ha deficién—- 
oiee, para auxiliarem os di xetor ee» 

[:] Fornecer eeeretários—datilógrafoe às escolas. 

Conta:: com bibliotecas atualizadas para professores, 

Encarregar o subdiretor de todas as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a euperviseo geral de esoo 
1a e a orientaçao peúagõgioa. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

[:] Construir escolas mehores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientaçao, diversificados segun— 

do as necessidades e solicitaçãee das escolas. 

nas 
escoleso 

Haver tempo destinado à orienteçao, sem prejuízo da oar5e 
horaria das crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc. para professo «=- 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de oomunioeçao entre as escolas e os cura. 
sos normais para discussao das deficiências de formação 
do magistério» 

Conseguir professores ou professorandos fora da oleoso 
que orientem grupos de orienges com deficiências de aprení 
dizsgem» 

:
. 

Outraso Qua$fi~ oeooooeoooooooooooooooooooooooeooaoooocano 

lfianceeloooooooooeoooroafiaooaaaaeaaconacaeoootsecéoooooem 

Oº'ªªôªêºººGêªººCº-«âDºººªººª'ãºcâºãeâººôââ9003900065'9909000 

Não esopº 
ver nesta 
“coluna

o 

uranmm



14 _ Aspectos em qua considera que seria importante orientar os 
professores de sua escola: 

/ &] Ensino de Redação. 

E:] Ensino do Gramática.
_ 

3 [] Ensino de Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

5 IE Aplicações da Teoria dos Conjuntoo. 

[:] Ensino de Operações Matemáticas com inteiros: 

),[Z] Ensino das Operações Matemáticas com Deoímaise 

.- Ensino de Problemas. 

91:! 
El 

2/- 

BE! 

89:14 

D.",

! 

Educação Moral e Cívica. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Plásticas.. 

Educação Física, Recreação e Jogos. 

Ensino de Estudos Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizagfioa 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetizsçao do acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ou pré-livro. 

Duração da fase preparatéria. 

Pesquisas sobre fatores que influem na alfabetizaçao. 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do'interesse pelo leitura. 
Técnicas de atandimanto, em classe, a alunos mais fracos. 

Técnioaa de atendimento, em classe, a alunos mais fortes., 
Matsrial'para trabalho independente.

4 Q 

Não esopº 
ver nesta 
coluna

~
&~ 

Ks~ 
sch.~ 

'Jºzwkaª-

5

~ 
K 

c:~ 
"K~ 
“&~
w 

I y,

~ 
«º~ 
Rs~ 
ªs~ 
fig~ 
ké)~
& 

HX 

..m 

...~ 
v—w ªx Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

& - WWI.
w-



gg [:3 Iéteparé de materiàl independente para alunos mais fortes.
É . Ateàdíeehto às diferenças individuais. 

30 [3 Órgàhizaçào de exercícios.
' 

[2] Material didático. 

5.2 [S,] Manejo de classe. 

[:] Disciplina. 

5Q [2] Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou orieniado). 

[:3 _Trabalho em equipe. 

já [___] interesse e necessidades. infantis. 

D Ritmo do ensino. 

$$. Recuperação de alunos. 

[:3 Avaliação. 

4.19 & Diagnõatico de dificuldades dos alunos. 

[:] Ensino em grupos diversificados atendendo,ãa deficiências 
dos alunos dentro da turma“ 

Arªm Ensino por atividades. 

[2 Ensino por áreas de estudo. 

cá!/E] Ensino globalizado; 

[Efex-mação de atitudes. 

Áfé [2] Filosofia da reforma. do ensino de lº grau. 

4% Medidas práticas para implantaçãmda reforma do eneino de lº grau. “ 

ºutrºs! Quªi-B:, OQOOOOOOOO'OÓOOÓOQ.....DOOOOOOOOOOOOOOOOO. 

00000...0.099.00000..0.0.........GO.....ICOOOOOQOOOOSOOQO 
...OOOOOOOOOCOQOOOOOGÓ.$OD'DOOOOOOOÓOQOO..O'ICOOOOQCOOOOOOO 

15 a Marque com um x o que desejaria para a orientação dos profes— 
sores e'com dois x, se já dispõe domaterial ou equipamento 
ou se de considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

& Livros. 

[] Fºlhetºªo 

% Diaposi tivos . 

D. 
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mªmão 

Filmes . _. 

C21 
Projetor cinematográfico. 

ºutrOSO Quª-iª,!) 00.090.05.000...OOOQOOO'OOOC'.OOOQOOOOCOOO 

....OOOOIGQOOOOIÓOOOOOGOO.DO.....OQOOOOOOOOIOG00000000... 

......OIQOOOOÓ'OGOOOOOOC0.0...O....._OOOOOOOODOOOQOOO0.4... 

Já foi tentado, em gua escola, o ensino por áreas de estudoo 
Em caso positivo, de um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feitº. 
.OOIOQCOOOOOOÓOOOD:ZIÚ/..;UOOOÓOOOCOOOOCÓOOIO...OOOOOOOOOOOOOO 

0.009DOCCOOOOOOI......OOCOOOÓOUOOOOOO00.9....OOOOOO.OOIOOO..6OIO 

0069000OOOQOOOOIOOOCCOOQO....!OQÓOOOOOOQOOOOOQBOOO90.00.0006. 

...OOOOOOOOOCOOOOOOOOOC...."CO............OOOOOOIOOQOO0000900 

.OÓCOODOOOOOOOOOOO90090.000.00ÓOOQOOOQOOQQQICOOOO.....OOOOOOO 

Nomes de todos os orientadores das turmas de—lª e 2ª” séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a idontificaçao da turma a aaª; 
go de cada um constante do qzeatíoªario do professor). ’

ª 

O O O . . . mªg—gq». ..âWêcã/C DIMW , ...BOOOOQQOOOIOOOOO;...OOQ;OOO 

.QIOOOOOOÓCOOOB.OOICOOOOCQOCÓQCOl............0.0CO;OOOIÓOOCOC 

......OCOOQOQOO'º.OÓÓOOOOÉOCOOOO-O'COOQO......OOOOOODOOIQOOOQOI 

080.00....0.0.6.0.0ÓOOIOQOOOOÓOCQOOOOOOOOOOQOOOOQOOÓCOQOIOQOO 

0.0.0....O'ª.CÓODOOÚODOOOOOOO0,0000000CÓOOQOOQO....OGGÓOUÓOQO. 

So exerce tarefas da orientação, indique & forma'o & períciª 
cidade da mesmo» 

A — Forma 

Reunião de todos os professores. 

Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião dos professores de 1ª e Zª aériesa 

Reunião de todos os professores de uma sêq;o separadamenu 
to, 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 

Discussão de problemas pedagógiooa da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

e apresentados pelo orientador. '. 

Discussão de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg 
los profoàoorea e apresentados pelo diretor. 

Discussão de problemaá pedagógicos da escola selecionados» 

6. 

Não esopº 
ver nesta 
coluna 

___,L_ 
/! 

n. 

“us-2v 

..

".



ªº 
ª). 

.;0[:] 
& 

M:] 

D. 

Discussão de problemas pedagãgicos da esools.sugeridos ng“ 
los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo orientador ou diretor sobre temas angeri- 
dos pela administração geral. ' 

Explanação sobre temas sugeridos pelo dirstor. 

Explanação sobre temas sugeridos peios professores. 

Explanação sobre temas svgeridos pelo orientador.“ 

Explanação e discussão sobre experiências positivas e na— 

gativas dos profess res aprasentsdas pelos mesmos. 

.Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Orientsçao individual, após observaçao da turma. 

Estudo e discussão dos assuntos eª que a escola se revela 
carente, fixados com a participaçao dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
geral. 

Discussão de tends gerais escolhidos pelo diretor., 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão de tensa gerais escolhidos pelos professores., 

Confeoçao orientada da material para atendimento divorci— 
fioado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnosticos das dificulda— 
dss dos alunos, 

Elaboraqao de instrumentos de avaliaçao, apos a analise 
de sugestoes & respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas com os professores» 

Estudo de Guias de Ensino da Leitura. 

outrºs-o Quaia'i’ 0093009000.}00099‘06uaooooaoooaaoooooococo... 

00.00.0000....0.060.000000COOOQOOIOOOOÓOOOCOOOC0000.00.00 

0.0000000000DOOOOÓQOIOO.......OOOOOCIOOOCGPCQCOO0000.0090_ 

u...9.IOÓOOOÓOOOOOGCO......OOO0.0000000000GOOOOOOOOOOOG.. . 

.9'00009060090..OOOOOOOÓOOOOCOCOIOQGCO'OOOOOOOÓOOOOOOOOOI 

v.. 

Não esong 
ver nesta 
.coluns

O 

.w-



ªº 

DDUDDEDUDU 

Perioáiéiãadb . 
' '

/ 

Caso exerça brientaçao aos professoré5 de sua es cola, que 
tempo tótá1,_ aproximadamente, a ela dedicou no ano corren 
te5 .I‘GOOOCOOGOOOOI9..060.90..I’D".O‘COOOOUIOOOOOOOOOOOO 

Caso exerça bríêntaçao aos professo“e , tém opor£unidade 
de fazê—lo sémanalmente5 Em caso afirmativo, qual o tempo 
éemánài Que 555155 a essa funçao, aproximadamente5 

55565 55 1 hºra. 

1- hõrá, - 

. 

. 

' ' 

1 
h6ra 5 1h50 min (exclusive)*. 

1 h 30 min & 2 h 

2 h à 2h 30 min 

2-h 36 515 a 3 h 

3 h & 3 K 35 515 

511-3156166411. 

à 5 à 4 H 36 min 

4 h 30 min a 5 h 

mais de 5 h Quantaa7 

Em todos os casos o limite 36 corresponde 3.01asse seguiª 
te. 

Formação e aperfeiçoamento. 

19 « Indique todos os cursos que realizou, colocando Inc. após o 
nome do curso, se nao o terminou. 

DDIZHZD 

D.

. 

Normal de lº ciclo. 

ºutro curso de nível ginasial. 

Normal de 2º ciclo.
. 

ºutro curso de 29 gran (antigo 29 01610). 

Superior de Pedagogia. 

Outro Garbo superior. Qual't’ co000000-9000000000000500.0904- 

COCOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOIOO'bOC.0.9000000000000000 

..O'ÓIOOOO000000009&....OOOOÓDIC»OOOGOO;OQOOÚOGOOOOOCQOÚOD

I
! 
Não esopº 
‘ver nesta 
coluna



Onu, 

£300. 

-1. 

., 

...l' 

.20 - Outros cursos realizados

1 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso Duração Instituição 
...º...ª.............Ó.........C. .....O... 0.0.0.00'90009... 
..".O,...ÍQOÍQOCOÓQÓ..,......G... ......... "...OCÍÍÓÚÓÓQOOO. 

00.00......COOOOÚOÍÓODOO.....OOQC1000.09... IO'OOQOOOOCOOOOOCQ 

OCOOO.,Ó.OOOOOOOOOCQOQOOOOO0.0.0.9 CO...—0.04.ÓOOOOOOOODOOOOQO . 

.0.0.0.0.000000000QOCOOOSOOIOOOOO 0.000....1000.000.000.900... 

Por favor, Junte a este os'Queationãríoe gerais preenchi— 

dos por todos os orientadores de sua escola e oe qúeationârioa eg' 

peciaís dos orientadoree das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos orofeasorea e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o Orientador de cada turmas 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatos, A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conq 
to que atinja paiª e autoridedes escolares, para modifioã—la favº 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

9. 

Não escrg 
“ver nesta 
coluna
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. * 11 v3 
”. PRÚEI. 'rIIDO PELO DIRETOR

, 

cmae — m «V & »4 :,

.

' 

D . . 

Estado :) \‘g’xxa =p. [;;;
I

H 

Name da Escola &&, I : 

ºf , 
\ r, _ 

""; 
Al“) (& 

» 
_

I 

'ª ”CECIL “flkAZ/‘ng ii. & Ap 

~~ 

~

~ 

33 ' " ' ª ,ª 
, *. w 

Endereço da Bsççla . A rs)/a“; hª. ©) &&vuvàk r) ,lãà 97— 

5 

' 
- 

º “ 
& L » ;

- 

Nome do Diretor \‘ nki, ** n; 

. Í 5 

Nao esopº 
_ 

. 

.vex.nesta 

Observação: Nag questões de múltipla escºlha, assinale com um : a 
coluna 

regposta adequaga; ge qecessarío, assinale mais de 

%_ 
ums resposta. Nao deixo iténs em branco. ' 

';. 1 . Numero de turmaa sob sua direçaõ geral - .€L..... & 

. 

. 

, 
3 

-—*--—-" 

fi 
2 . Número total de alunos dessas turmas . .fLÉZÉÇ. 

ªa 
'” 

3 - Nãmeço de salas de aula utilizadas por esssa alunos — ...é..;. 
, p 

. 

o * o ' N ""
. 

'ªv 4 - O numero total de turmas de lª qeria e . 53., sendo ; . . no 

lº'turno; .=14. n9 2° turno 5 Jª; .-no 39 turbo. 

w 

A 

» * o 
É“ ª

. 

5 - 0 numero total de turmas de 2' 33:10 e .tl ., sendo .«4 . no. 

1Q tuxno; .431» no 2° intao e . %L.-no 3ª turno. .__________ 

“KHJ'NK 
6 # Númaxo total do salas de aula do prédio - ..§:.... _—________ 

n— Até que série há na 6800187 « .:9..... ________; 
:,. . 

, 
..“ 

CR
. 

,Bªr At6.qua série.eatâ sob sua direçíov —-..É%.s.. _____;___, 

9 -)Peasoal com que conta o diretor, Indique pára o pessoal-de que 
'

' 

. dispõe, o número de servidores, em cada caso. _—______—_ 

Tipo de ppssqa; 
-4 , ,) o- W“ "ªC—" 

:, 

w OIOOO‘OOOfltotO0.00IOOOOOOOOOOOOIOIOOOOOOOOO‘OO M 
I," 

v D Orientador ª as...noooaoooooocoon...coco90.00-000'09000000000‘ :..—___— 
. 

_ 

. 

' 

_ 

, .» _ 
Z» 

ª E m—Qªªºres eajgecialiaadoe " ooooboooooccroooocooolooooooo....___-(___ 

. vz; 
—

g 
h. 

' 1E Prºl—0830388 d8 tum-la " voces.../0000001003:nocoooooooooooõoo ___—___ 

Éã';;. E33 Professors: para outros trabalhos - ....;,.,............,. __________ 

kªº" D Datilégrafa " doooobooooooooo...o...concooooioooooooóocoo'oo' 
— 

; ". . , 

, i,. . 
' 

'éwq 

& merendeirª " O._OIOOO.....OCOODOPIOOOQOQIOQI.l....0.000... 

* 
Não considerar cursºs de adultos ou outroa cursos existantea na 

escala mas sob outra direção.
'

J

D.
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2. 

Não esôpg 
vêr nesta 
coluna 

[(n 

Servente * 00.000399909000000...ooooooooooocooooooooaocto 
! 

Outros. nais. ....J€..€:............;..5344QQ96L41L 
.gafw. 

LÁ 
MÃO,...Ácz/namyâ... 

rgíéêo Jºª ÉªyyyççaªíooOyo.—oooaopooco.oooooooaenco...: 

ÓOOOOOCIOOCOOOCO.Q.....OOOOOOOO0000.9000...CO.CÓOGOOOOOOO 

10 . Funções que exerce como diretor. Tipo e número de auxilia- 
Assinale com um : as qua degemgg res com que conta para o 

nha a complete 0 quadro. ajudarem nessas funçoes. 

Eiª Atendimento aºs professores. coooooooooooLoooooo-oaaoo 

EZ] Atendimentoa ªºs p318. oooocococoooooooaaeooo900 

[:] Preparo de quadros estatísgª 
Cºªn 

_ 
. oca.cavaco—oooooooooooeoo 

[:] Preparo de dutfés documentOBf 
. 

oooooogcooooooooooeooocoo 

[:] Preparo 9 distribuiçao de me 

rendao ., coco-condoscoco-000090000 

fig] Orientaggo da ªvaliªçãº. co......ooóoáóóoóoooooouo 

outrae. QnéiaL 

abooooiiaodbOJOnbébbog00660; cabo.eco.—noobooóoóoeóáac 

vooouooouoóboobonooooooooaoó 00000000005oooocboooo‘oco 

cooasooocoocoaooopooeeaccooo ooooàooooco—oooooooaeooao 

11 _ Indique abaixo o tipo e o numero de quadros estatísticos e 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 
etc; que a escola deve organizar ou que o diretor deve visar. 
(Pode continuar no verso, indicando para cada caso a periodi- 
cidade). 

&) anuais — 
_ 

, E3 E3 Cr 
. , 

& TA &. E X A My , _ .- _! 

&utwlôwàmo K&WUMPHH 

b) semestrªis » 

%, .; hr /( .* “_ ., , 

c) trimestrais - G&QÃVÇ&cvJ \ytif‘““‘“x*3‘ 

't ML :mm 
‘WLXLA & “a “AK 

2 
n‘ u; .V.—.» & «&“/&.n

Í 

\LLXx; &a.c— .WYyáuwxfyLçkgs 5 

e, outros(ésclarecer a periºdicidade)'- Í l 

d) mensais a



12 - Número de quadros & prêfarar gor mês (não incluir os 
treis, anuais etc.) .. 

semes * 
O. 

13 » Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

[3 

E3 

EE! 

EIÍZEIÉEIDD 

DE! 

SEE 

Passar a orientaçao para o diretor e aliviã—Io das tare » 

fas administrativas.
% 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico a serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 

cíficos (Ex.: Melhoria do ensino de redaçao). 

'Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cone- 
tante; 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado - 
res com preparo esPecial nos aspectos em que ha deficiên— 
cias, para auxiliarem os diretores. 

Fornecer secretários—detilógrafos àsíesoolas. 

Encerregar o subdiretor de todas as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a superviseo geral de osso 
1a e a orientaçao pedagogica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
xtioas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientaçeo, diversificados segun— 

do as necessidades e eoliciteçoes das escolas. 

Conter com bibliotecas atualizadas para professores, 
escolasº 

nas 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga 
horaria das crianças» 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.-pera professo » 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas e os cur—. 
sos normais para discussao das deficiências de formação 
do magistério» 

Conseguir professores ou professorandos fora da ol.esse 
que orientem grupos de crianças com deficiências de epren[ 
dizegem. 

If
. 

ºutrªsº Quªi-Big FGODOOOOOQCQÓOOOOOGOOOOOOOOOOGOOOOÉ—GOOIOGO 

.OOGOOODDÓGOOO00.09000..0I.000000B.BGOOQGOGOCOOOOGOOªáõoººeã 

9009900630DB0990000906.9900000ªºªªâªGQQGGOÓBOQÓOBÓOOOQQOO 

Não escrg 
ver nesta 
'oolune



14.- Aspectos em que considera que seria importante orientar os 
professores de sua escola: 

IE]
5 

3D 
[] 

51:1 

[3 
JD. 

[] 
.913 

Lºl 
naI 
r5;:] 

[:1 

mg] 
121 

iã—Egl 

Bªl Escolha do mêtoáo de alfabetizaçao do acordo com o tipo 
de turma. 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicaçães da Teoria dos Conauntoa. 

Ensino de Operaçães Matemáticas com inteiros: 
Ensino das Operações Matemáticas com Deoímaise 

Ensino de Problemas.
. 

Educação Moral e Cívico. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Pléaticas.° 

Educação Física, Recreação e Jogos, 

Ensino de Estudos Sociais. 

Ensino de Ciências.
“ 

Ensino de Trabalhos Manuais.; 

Desenvolvimento dos métodos de alfàbetizaçãoa 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

l9 [:] Escolha da cartilha ou pré—livro. 

[£1 Duração da fase preparatória. 

QI 5Z1 Peaquiaaa sobre fatores que influem na alfabetizaçao. 

EZ] Desenvolvimento do nível de leitura, 

3:3{23 

Eª 
095E] 

&] 
QHXÍ 

Desenvolvimento do'intereaae pela leitura. 

Material para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

D. 

Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos.“
; Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortes,. 

4:.
O 
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,,n [E Preparo de materiªl independente para alunos mais fortes. É 

[ª Atendimento às diferenças individuais. 

30 [] Organização de exercícios. 

É] Material didático. 

3.2m Manejo. de! classe. 

[ª Disciplina. 

3‘! [g Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou àrienfado). 

& “Trabalho em equipe. 

36 [___] Interesse & neceas'idadea. infantis. 

[:] Ritmo do ensino. 

3 X m Recuperação de alunos. 

& Avaliação. 

740 [] Diagnéatico de ãifíouldadea dos alunos. 

Ensino em grupos diversificados atendendoàs deficiências 
dos alunos dentro da turmaº 

4'2 Ensino por atividades.. 

Ensino por áreas de eatudo. 

9411, Ensino globalizado. 

[Z] 
' 

Formação de atitudes. 

“ªté C] Filosofia da reforma, do ensino de lº grau. 

ºi!“; & Medidas práticas para implantação,da reforma do ensino de lº grau. “ 

outros. quais:, OQOOOOOOOOÓOGQOOO0.00.0DOOOÓDOQCOOOOCOOOÚ. 

.OOCOOOOOOOOOOOOOOO000.000.Dº....OODOOOOQOOOOGOOCOOOIOÚO. 

COIOOOOOCOOOOOIOOOOOOÓOÉ.ODOOOOOQOOOQOOOÍO'DI.OOOOOOOOOIOO 

15 - Marqug com uni x o que desejariª para a orientação dos profes— 
sores e'com dois x, se já dispoe do'material ou equipamento 
ou se da considera sua escola bem atendida nesse aspecto.. 

Kg Livina. 

ª Folhetos. 

{2] Diapositivos, 

D.

~



16 — 

17- 

18.-

x 

é; me 

(3 
\P

. 

Lib. 

magi: 

NL; 

c» 

Filmes. *. 

[gi Projetor cinematográfico., 

Outros. Quaia'f oooooooooooo-voo—ooooooooooooooooooocoooooo 

oooooooooeooooooooooooooooooo.-ooooooooooooocooooooooooo. 

.....IOOOOOOOÚOOOOOD'C0.0.CO...........OOOOIOIOQÓOOOOOOQO. 

Já foi tentaéo, em gue escola, o ensino por áreas de estudoe 
Em caso positivo, de um ou doia exemplos do tipo de trabalho 
feitº. 
ooooooooooooooeoo:ooopoooeovoooooooooeoooooooooooaoooooooooooo 

oeokxoLhkc/ovoocox ooõªÉÚXUX'ª-àxooooeXªNOOX "a“ (“414% TXoo'oLvçàScooo 

*Hy‘fiooooooB‘o‘ro‘ofib‘oofiooooo Jio\3‘oooooo¥ ªjoítvooooxàoooooo 

/É0%0(l/OO$OHOOOQÓKÓOO) OXOOOVXOVOUO'tO—ODÚOQOQ Hªll) 01346000 booooo extrªi 

:xloeoLnoooe'x soªâàªõºoªoªoeeooÉtoàÃnocXXÇ/olt/É'GKU' cog-\f/‘outc‘ko‘ oooooco,

3 

Nomes de todos os orientadores das turmas de 1ª e 29' séries 
sorteadas para e pesquisa (dar a identificaçao da turma a cer. 
go de cada um constante do q .eetionerio do professor). 

'” 

QQOOOOCCQOQÚOGOOOQOOOG0.0QOOCOOOOOGOOOOIQWQOOOOOGI.QIOOOOOOÓ. 

...OOOCOOÓOOOIOOOGQ0000009000...l.CDG0.0COGOCOIOOO'OQDÓCIOOCOÚ 

00.00.09000.000.900.ªº..UGOCOOOO-OOCOOCO......COOGOODOCOOOOC90. 

000.000...OOQODOOOOÓOOIOOCDOQOOOQOOO'OOOQ'QIOQQOOOOOCOOOIOO.º 

00000....OâICÓCDOOÚCOCOOÍOOOOD0.0QOQCOOOÓGOOOOOOOOOO660060OGU 

Se exerce tarefas de orientação, indique a forma e a períciª 
cidade da mesmo» 

A - Forme 

Reunião he todos os professores. 

Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião dos professores de lª e 20 séries, 

Reunião de todos os professores de uma eêg;e separadamenm 
te6 

LEI 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 

Discussão de'problemee pedagógicos de escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

Discussao de problemas pedagógicos de escola selecionados 
e apresentados pelo. orientador. 

loe professores e apresentados pelo diretor. 
Discussão de problemas pedagógicos de escola sugeridos pg 

6. 

Não esopº 
ver nesta 
coluna 
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Discussão de problemas pedagógicos.da eeçola.sugeridea ºº' 
los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo Oric ntador ou diretor sobre temas sugeri- 
dos pela administração geral. “ 

Explanação_eobre temas sugeridos pelo diretor. 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobre temas svgeridos pelo orientador.‘ 

Explanação e discussão sobre experiências positivas e naê 
gativas dos profess res apresentadas pelos mesmos. 

Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

temas 

Orientaçao ipdívíduel, apõa observaçao da turma» 

Estudo e discussão dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados com & participaçao dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
geralo 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Diecusaão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Diacussão de teúas gerais escolhidos pelos professores., 

Confecçao orientada de material para atendimento diversi— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnósticos das dificulda— 
des dos alunos. 

Elaboreçao de instrumentoa de avaliaçao, após a analise 
de sugeatoes a respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas cºm oa professores» 

Estudo de Guias de Ensino dexLeituxa. 

ºutrºªo Qnªíªe ooqzoooaúoeooooooooooooeoocooooonooooooooo 

ooooeonooocono0.099.900nos:ooooeeooocoooooo-ooocooaooovoo 

oeoooeoooooooooooooonoooo.coocooooeoooocoevooooacoco.-oo. 

no.osoooeooooooaoooouoqoooooooeoooooooooooeoooooooooooeoo 

09.9000Q000090.99000OOOÓOOOOOBCOCOOOIÍOO0.00COOOQOOOODOIC 
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Periodicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, apromadgmente,xg ela dedicae po ano correº 
teº; c e o "tº. a . .YWààgªºdujª e .«Áúklêªãª. . . ªçº./ªltª; . o o o e o o o a o o o 

Caso exerça orientação aos professores, tem oportunidade 
de fazê—lo semanalmente~ Em cage afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamente~ 

menos de 1 hora. 

1 hora; '

* 
1 hora a 1h 30 min (exclusive). 

1 h ao min a 2 h
' 

2 h a 2h 30 min 

2-h 50 min a 3 h 

3 h a 3 h 30 min 

5 h 30 min a 4 h
. 

4 h a 4 h 50 min 

4 h 30 min a 5 h 

mais de 5 h Quantaa~ 

Em todoa os casos o limits Já corresponde ã.c1asse seguiª 
te. 

Formação e aperfeiçoamento. 

19 « Indique todos 03 cursºs que realizou, colºcando Inc. após o 
nome ão curso, se não o terminou.

Ú 

DÚEZIÉ 

D.

' 

Normal de lº ciclo. 

Outro curso de nível ginasial. 

Normal de é; 01010.
_ 

Outro curso de 29 gran (antigo 2° ciclo). 

Superior de Pedagogia. 

Outro curao superior. Q1181" ooaoooocoooaoooccoooa0,000.00- 

......OOOOQOOOOQ...OÓOOOQÚQOOOOOQOIbOCO..OOO'CQOOOOOOOCOO 

O......OOOCQIOQOOCOªO......OOOOC;OOOCOQ0.000.ÚÓGOÚOOOOQOCO. 

Não escrg 
‘ver nesta 
coluna

I



9. 

1Não escrg 
ver nesta 
coluna 

.20 - Outros cursos realizados 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso - Duração Institúição 
...9.0...........Ó.............C.*00.000... ......QQOQUÓQOOQÍ 

".'O..O.../OOQQQOOCCÓOOCCOOOOOG... O......O-O "...O'OOOOOÚIQOOO 

..,.OÓOQCIOCCOOOOQÍ'OQDO.D...'OQ.1'......C. ...—Q......OCOOOOB 

'......19.0ÓQOOGOOQOQOOOOOI.0.0.0.9 00.09.00. ....JOOOOOÚQCOOO. 

OO...0.9000OOOOOQOOOCOOOIOOOOOOOO...OOCOOOOQ .OOOOOOOCOOQGOO-QÓ 

Por favor. junte a eaté os‘Questionérioa gerais preenchi— 

dos por todos os orientadores de sua escola e oe qúestionãrios eg 

peciaia dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessorea e dos orientadores, se estão preen- 

chidos os itens que permitem saber o Orientador de cada turma, 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatoa. A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação oonJog 

te que atinja pais e autoridedes escolares, para modifioã—la favº 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

&. 

&Ex 

' ' 
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WM 

,; . Número do tu5haa sob sua direçao geral - ...165.. 

- 2 «- Número tota; & alunos deeaào turmas - .../H. 3' 

,5 u15 numero total &e turmas de 25 série é . «5:, sendo . «3; no 

_8 . Até que sério eotâ sob sua 51159501 - .íií...; 

x 

(2;; 

51325910231310 A 3.5;». PREEHCHIDG Pªm DIRETOR 

Cidade Estado 109)} AA,. AÍ 

, .. , 44, 
. 

o 
. ;. . .,, ../.. _..ÁA'44.

, 

Endereço da Escola ft ». A),A,,g. '14944 
; “ 

; _ 

. Anya 

Nome do Diretor “ "'. 
L , fi_ _. 

. ;, Nao esopº 
' 

£; 
' '_ 

. ver.nésta 

Observação: N53 questoes de multiple escolha, assinâla com um : a 
coluna 

re5posta adequada; se necessário, asaina1e mais de 

umá resposta. Nao deixe iténs em branco. ' 

3 - Numero de salas de aula utilizadas por esssa alunos - ..Él.... 

4.-_5 numero 59551 5e turmas de 15 aéria* é . .%L, sendo . . . no 

19 turno; ;;; . no 2° turno e .*Q . no 35 turno. 

15 .urno; ;_. . no 2° turno e . #5. no 35 turno. 

6 - Numero total && salas de aula do prédio - ..ÁÍ.3.. 
- a. 

7:— Até que série há na 9800187 - ...tí... 
—- 

9 ¥_Peasoal com que oonta o diretor. Indique para o pa55051 de que 

. dispoe. 
o 

número de servidores; da cada caso.
& 

7196 de peaa551‘ 

S 
"n“—175.45 ".'.»oboooooooooooooooocoooooocooooo 

.. 
H 
.t

a% 

Orientadºr .., .;OOIOOOQOOOOÚ...0.0.0.0.0...0OOÓOOOOOOOOQOO. ~ mresaorgfl ªªpªºíªlíªªdºª ª"foorooooooooocoooocoàooooooo...- 

-j9r01'0886r93 ªº turma .! coco,,owgoooooooooooooo-0000.00.00o'oo ~ (Fx 

Professbrea pªiª outros trabaihos . (ªai . o o 0.9 o o o "o “. à o o o o . '.. . 

magna. 

Kx» 

ªv 

(r~ Dªtílãgrªfql )......OOOOOOOÓQOOOC0.0.0.0...0.0.0.0..... 
» 

>:; Mersndairfl, "' 40 ocooooooobooolocoooooooooooooooboooooooooo D 

Hão—considerar oursoâ de adultos ou outroa cursos exiátéhtés na 

escola mas sob outra direção.
' 

D. 
CZK;
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Eª Atendimentos aos paiq. 

[] Servente «- ..£..&M&W..L.3.¢/w.u 
Outroa. Quªisi ooaoaoa00.03173090000900990000000000000000 

ooaooooooooooeooocoooucoooooooooooooooooO—ooooooooooaoooo 

cocoons-o.000000096000coo-90.009.009.00ooeosoooo-oooooooo 

OOOOOOOOÓOOCQOOÓOC.....OOQOOOOOOOQO"BOOOOOOOOOÓOQOOQOOO. 

Tipo a número de auxilia— 
res com que conta para o 

Eunções que exercé éomo diretor. 
Asgínale com um x as que degempg 
aki e complete-o quadro. 

00.00.000.000.DO'OOOOOfiOO 
. ., m Atendimento aos professores. 

...OOOÓOOO-OOOOOOQOOOQO9.0 

m Preparo de quadioa estatístj " GGB. .- - 

' f — 

Ei] Pféparo ªº Óútíõã dºcumentºªí; ooiioocooo000000909090...
* 

Praga-m & ..diâtíihúiçáo do mg 
refiflao 0:7tooooóooeóõoooioouoooo 

Egª Orientaq dà a§§iié§35. o.CocoooooSQOOQDOÓàooeóoo 

Outras . Quaia'! 

.ªÓOOOOOOOOOOOD00.00.0000... 00.009...OBOOOOOOOOOOOOOO 

I0.0000000..0.00.00.00.00... OOOOOOOOOIOOOIOCO00...... 

COO00..OOOOOOOOOO‘OOOOOOOOOO. 000.900..OCOOOCOOOOGOOCOO 

Indique abaixo o tipº e o'número de quadros estatísticos e 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 

etc, que a escola deve organizar ou que o_ diretor deve visar; 
(Pode continuar no verao, igdicahdo para cada caso a periodi- 
cidade). 

&) “anuais - ' í 8.0.15, Ota/5., ' 

làxowííâãEÉZZÉãiêçzªgzgí_
' 

.b) semeatraia w GQALP©ÉZZh16É54k9 as F;.fá £% 

a} trimestrais ..W ÉWÓv/L
_ 

d) mensais ... “(SW ALE/w 
& “' ' gJMM 

, 
«c maca/3% WWW/Lalá, 

a} outrosÇàaclareoar a periodicidade)'— 

ajudarem nessas funções. & 

OOOOOOOOOOIOOOCOO000.00.. 'Í 

“..—v. 

'n'-_ 

2.- 

Não escgg 
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12 - Número de quadros a preparar gor mês (não incluir os semee ' 
,trais, anuais etc.) 090 o. 

15 » Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

D- 

ÉEÉZIÉEQ 

DE 

E1: 

E3 

Rªglã 

gm 

Passar a orientação para o diretor e aliviã-lo das tare — 

fes administrativas.
& 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 
cíficos (Ex.: Melhoria do ensino de redação). 

'Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons— 
tantee 

Enviar às escolae que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo eepecial nos aspectos em que ha deficiên—- 
cies, para auxiliarem os diretores. 

Fornecer secretários—datilõgrafos ãe escolas. 

Encarregar o subdiretor de todos as funçães administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a supervisao geral de eeoo 
1a e e orientacao pedagógica. 

-Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas mehores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientacao, diversificados segun— 
do as necessidades e aolicitaçoes das escolas. 

Conter com bibliotecas atualizadas para professores, nas 
escolas» 

Haver tempo destinado & orientacao, sem prejuízo da carga 
horário das crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.-pera professo u 

res de rendimento deficiente. 

e OS cur— Estuder formas de comunicaçao entre as escolas “ 
formaçao sos normais para discussao das deficiências de 

do magistériº» 

Conseguir professores ou professorandos fora da o1.esse 
que orientem grupos de crianças com defioiênoies do apren 
dizagemo 

Outras. Quªíªi cocosooooooooooooooaoooooooooooocnsooocoooA 

00000000000ooooaceoooe'oooaoaaoooseacooocoeoooosoaooeoaaao_ 

¢¢O$0¢059606099000030660900906§06996003G8.009090600609060 

Não cearª 
ver nesta 
coluna 

ªo; 
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14 - Aspectos em_que considera que seria importante orientar os 
professores de sua escola: 
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13., 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicaçães da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operaçães Matemáticas com inteiros; 
Ensino dae Operações Matemáticas com Dacimaise 

Ensino de Problemas.
. 

Educação Moral & Cívicª. 

Ensino de Música.
, 

Ensino de Artea Plésticas.° 

Educação Física, Recreação e Jogos. 

Ensino de Egtudoa Sociais. 

'Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãº» 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetização de acordo com o tigo 
de turma. “ 

Escolha da cartilha ou pré—livro. 

Duração da fase preparatória. 

Pesqúisaa sobre fatores que influem na alfabetização. 

Desenvolvimento do nível de leitura.
. 

Desenvolvimento do'interesae pela leitura. 
Técnicaa da atandímanto; em classe, a alunos mais fracoé.‘ 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais ferteso: 
Material para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

cºlunª

~



ªgf] Preparo de materiªl independente para alunos mais fortes. f 

m Atendimento às diferenças individuais. 

30D Organização de exercícios. . Material didático. 

via—«[] Manejo dé classe. 

[] Disciplina. 

39 [% Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou orienyado). 
. 

“Trabalho em equipe. 

Zé [] Interesse e necesaidadeo infantis. 

Ritmo do ensino. 

35 
' 

Recuperação de alunos. 

“ Avaliação. 

ªff m Díagnóatioo de dificuldades dos alunos. 

& Ensino em grupos diversificados atendendoàa deficiências 
dos alunos dentro da turma, 

[TQC] Ensino por atividades. 

D Ensino por áreas de estudo, 

if(/- Ensino globalizado.
. 

[] ' 

Formação de atitudes. 

“,fé & Filosofia da reforma do ensino de lº grau. 

L;;- Medidas práticas para implantação,da reforma do ensino de 
(I; 

' lº grªna . 

outrosfl Quaisl.’ 0.00000600006090000000000.090000000000000. 

00009000000090.00000.9060.00000‘OOQOOOOIOOOOOaOOQOOOEOOOO 

Ú'ÓOÚOOOOOOOOOOOOOGOOÓOG0,0ÚOOOÚOOOOIOOOOO'DCOOOOOOOOOOQDI 

15 .. Marque com um x o que áesejariª para a orientação dos. profes— 
sores e'com 6018 :=, se Já dispoe do material ou equipamento 
ou ao Ja considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

[m Livros. 

[] Folhetos. 

[j Diapositivos . 

D. 

x'coluna 

o

. 

. 

_

. 

:

& 

KG., 

lx ‘4’ 
iªn!

, 

l i», 
‘1». 

lºl/11 

m.. 

" ';. 

!* pl ºw— 

' Y- 

ul %. 

59

T7 50 escpg' 
ver nesta

A
; \x‘.~

~~
& 

‘K 

z! 1—5—



16 — 

17» 

18 -

)

à 

’3§:3 Reunião de todos os professores de uma sêãÃª separadamen— 

1+ 

A“ & Discussão de problemas pedagógicos de escola selecionados

&

9 

cgi Filmee. ‘. 

[:] Projetor cinematográfico. 

Outros. Quaiao ooooooooevcocnoooooaqoooooaooooooooooooooo 

octooooococoooasaooooococooooooooooooooooooocoooooooooooo 

conaoooooooooo'oocoooooojoooooocoooooeooooªoooooooooooooo 

Já foi tentado, em sua escola, o ensino por áreas de estudei 
Em oaso positivo. dê um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feitº. 

q
I 

W, n co...-oooooooosooaâ«voceevocou—oooecoouooovwooooaucoooooooooo 

0.009QOOIO..OOOQOOOOOOOOCOOOOOUOOIOI.......ÚOOOOOCQ.O0.000.C;OO 

OOGQOOOOÓOOOOOODOOÚOIOOUOQQOC$0.0.0.0...0000.0600900000000060 

..0939000OOOCOOOOOQOOOÓQOOO'.....OCOOOOQÓCCOC0.000QOOOOOQODOO 

.OÓIÓQIOOQOOOOOOCO09ºOGOOOOOO99.0000.0.0000DOOOOOCOOQOOÓOOOOO.
& 

Nomes de todos os orientadores das turmas de lª e 2ª' séries 
sorteadas para e pesquisa (dar & identificaçao da turma a car 
go de cada um constante do q .eetíeuário do professor). 
OÓOOOO'OQOOÚOGCOOCOOOº.lOQO-00.00.0000ÓQOODOOOOOOC'O......OOQO 

00.000...OOIOICQÓÓOOOOOOQQCOOOOOC0.000.00QQOOOOOOOOCDOOCOOOOO 
' “' Mo M ' D.C....W... ...l' . O 

. . .COOOOOOOQOCOOQ. 

9.9.0ª....0.0.0.00.00.0000DOQOOODOOOQOODOOOIÓIQOQOCOOOOODOOOO 

0.000....Oà0060000000.000000000000QOOOÓOÓD......COOOCGOCDOGOO 

Se exerce tarefas de orientação, indique a forma e a períciª 
cidade da mesma» 

.A - Forma 

ESQ Reunião de todos os professores. 

E Reunião de todos os professores do turno. 

,EZT Reunião dos professores de 1ª e Zª sériesº 

tea 

[:] Reunião dos professores por série dentro do turno. 

e apresentados pelo diretor. 

[:] Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo. orientador. 

Discussão de problemas pedagógicos de escola sugeridos pg 
lee professores e apresentados pelo diretor. 

59 

Não esopº 
ver nesta 
coluna

!

D.



' 

IMZ 

D. 

7,. 
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Di&cussao de problemas pedagógicos da escola sugeridos pe 
103 professores e apresentados pelo orientador. 

'Explanaçao pelo Orientador 6n &iretor sobre te&a3 sugeri- 
3do3 pela administração geral. , 
Explanaçào sobre temas sugerldoà pelo dirétor. 

planagao sabre temas sugariaos pelos professares. 

niplanaçao sobre tema3 &ººeridos pêlo orxentadof. 

Explanaçao & discussao sobre experienciaa nositivas 3 na- 
g3tivaa dos profess res apresentadas pelos méamoa. 

.E3tudo & apresentaçao feitos pelos professoréa, && temaé 

d3 interesse dos mesm3s, seguzdos && diacussãç. 

Oríentaçao individu3i, 3363 observaçao da turma. 

&studo & discussao dos &&suntó& 3m que a 333313 && revela 
&&rente, fixados ao& & participaçao dos profes&õrés.

" 

Dlscussao de tem&& ge&aia &&colhídba pela administraçao 
geralo 

Disóuasgb de temas gerai3 eacolhidbs pelo diréiõr; 

Diàcussab de temas g3raia escolhidos pelo oriéntaâór. 

Discussao de temas gerais escolhidas pelos pr3f3333r33.' 

Confecçao orientada de material para atendimento diversi— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de 1n3+rumentos de diagnósticos das dificulda— 
des dos alunos» 

Elaboraçao de instrumentos de avaliacao, após a análise 
de sugestoes a respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas cºm 03 prefessoresa 

Estudo de Guias de Ensinº && Leitura. 

outrºs'G Quatis,; 0.0.0QIOÚÚQUOOQODGOO000000000OOQOOOOOOÓDOOO'OF 

0000000000COCO06.60.0.0909600099000OOO'OQÓOOOOIOOOOOOOO00 

.OOOOGÓOQODGIÓOOOOQOCOO...IOUCOOOOOÚOÓOOOOOOQOUO00900009. 

..IÓ'09.QOGOOOÓOGGOOI0090.09.0006GO......OOGGOOOOOOQQOO9900 . 

09999000.00.99COGOOOOOOGOOOOOOGOCOOOÍO'0.00000CQOOOOQQ'OIO .1— 

»‘L, 

,J 

3L<



ªº 

mmmummmnam 

Periodicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou no ano correº 

') tez 00.3,.OIOOOfiOOOIOEOOC-DOOOOOI03.00.00.0000.000.090.0000. 
.- ª , N

. 

Caso exerça orientação aos professores, tem oportunidade 
de fazê—lo semanalmente~ Em caga afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamente~ ' 

menos de 1 iara. 

l horaº — 

.

' 

1 hora a lh 30 min (exclusive): 

1h30mina2h
' 

2 h a 2h-3O min 

2—h,30 min a 3 h 

3 h a 3 h 30 min 

5 h 36 min a 4 h 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 50 min a 5 h 

mais de 5 h Qnantaa7 

Em todos os casos o limite já corresponde E.claase seguiª 
“58. A 

.. 

Formação e aperfeiçoamento. 

19 . Indique todos os cursos que realizou,'oolooanáo Inc. afiés o 
nome do curso, se não o terminou» 

DEEDS 

D.

! 

Normal de lº ciclo, 

Outro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 610109
. 

Outro curso de 29 grau (antigo 29 ciclo). 
Superior de Pedagogia. 

'N 

ºutro curso superior. Qu51~ m;*;,ofl+m-¢4;¢TgwwfiMh_. V—çç 

[) _ 

PMI—',mv
. #VÚ,T="I_,U<#(J..00000006...$.9.000.00000.....OO'OOGOO.00.00.0000QI ‘1 

OOOOOOOOOOIOCOIOOOOCOOOCOOOOOOOO-IOOGO00.900.000.00'OIGOOO' 

Não escpg

~



9.4 

'Não escrg 
“ver nesta 
coluna 

.20 - Outros cursos realizáãos 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso 
_ 

. 

Duração Institúição .HEWM 02W Mammda. 
como.soon.—oooooooooooooooooocooo «Gb)ÉZQMoÉo 
ooooooooonocooocoocooooo0900000001o;ofooooo oo‘aooooooovaooooo 

...O.....OOGOOGQQOCOQIOOOOOOC00.09 0.0.9.000 00.0(000000000000 . 

.l.0.0090.00.00.00.00.00800000000.0000005004 000000000000005004 

F Por favor. junte a este os'Questionárioa gerais preenchi- 

dos por todos os orientadores de sua escola e oe qúestionãrioe eg 

peciaie dos orientedores das'turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos professores e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma, 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos" e 

outros dados também exatoa, A baixa frequência deve ser um dos 

uqtatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conaqg 

ta que atinja pais e autoridedes escolares, para modificã-la fatº“ 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

D..



~ 

Cidade _ággªjmçÁZLJZCL 

Nome de Escola 

Endereço da EsceleH 

%% BT! U) *3 
3—4 O : :! :P; >) H O 3—- U) to 

ºk., ’0 1BBHCHIDG PELO DIRETOR 

Eetedo 
' 

Yáíê 

[ti/LC},

~ 
ê9i5;C>C)- “yêªczaocauuu — LJSJÉLÇZJÁE 

Neme do Diretor “fg/%% “ªgi six/m Je/ 0% 
Observação: Nas questões de multiple esco.1ha, assinale com um x a 

resposta adequada; ee necessario, assinale mais de 
- uma resposta. Nao deixe itens em branco. ' 

Numero de turmae ooh sua direa gera1* - L,Z!§;.. 

Numero total de alunos dessas turmas — 35-4ª... 

Numero de salas de aula utilizadas por eases alunos — by....a. 

O número total de turmas de lª série* é . fã., sendo . . . no 

19 turno; . fºz no 29 turno e . . . no 39 turno./ 
O nãmero total de turmas de 2ª série* é .É) ., sendo . . . no 

19 turno; . ;3. no 29 turno e ,<%Z, no 39 turno. 

Númeio total de salas de aula do prédio - ..£;;... 
. 

CL 

Até que série há na eeeelaY - ........ 
Até que série está sob sua direçãei - .§Z;.... 

_Peaeoel com que conta o diretor, Indique pera o pessoal de que 

- dispõe. o número de servidores, em cada caso. 

ãgaâum 

Tipo de pessoal ~~ ~ aw ...0.0......OOOOOODOOCOCOOOÓ.... É Subdiretor "' e e e'. . Tko 
o_ , 

-- 

ºrientªdºr - ...O.......Do.............OOOOO'OQQCOOOOQQ..... 

CO......OO Professores para outroa trabalhos - fl... 5. 

Dªtilºgrªfº "' ococo-coo.ooooo0.000000.ooooooooooooooooooooo 

merendeirª ' 0.00/0.0MOOOCOOCOOOCOCOOOOOOOO 

Neo considerar cursos de adultoe ou outros cursos existentes na 

escola mas sob outta direção.
' 

D. 

Prof-0580363 eªjgecíªlizªdºª " ooooooooooooooo‘oo000.009.00.90; 

.PI‘OIIOBBOIGS dª turmª 'A' %%... oo . ooo-oeoeeoeo-ooooeõeo' 

Não esopº 
vex.neste 

~~ 
4; 5\\ ~~ 
GN. 

aa>~



2

» 
Lao escng 
Vê; nesta 
coluna 

Servente * ooogãªéªâãçoa/ooooeooooooooeooooooçoooooooaooo A 2 & 

Outros. Quais’ oo::;}40uooof%j&flfioo €. Çª” fweíãoocooooooo
Z 'OOOOÚOOOÍOOGOOW 

[5 

£06

& 

"LO/IOOOOOOOOOOOOO.0.000.000.00000699000I 

000.006...0.0.0.00.......OQOQOOOOOODÓQO0.909.00006......Ó 

ÓOOCOÚCÓÓOOOQOOOOCÚ...OOOOOOOCOOCQOOOQ....OOQOQOOQ000.00. 

10 - 

11 - 

> 

d) mensais .. ÓZSZ;ZQMZ%O 

&) 

[1 
I: 
232221 

Funçoea que exerce como diretor. 
Assinale com um x as qué deeempe 
nha e complete o quadro. 

Atendimento aos professores. 

Atendimentos aos paia; 

Preparo de quadroà estatistg 
coa. » 

Prêparo à distribuição de má 
rendao 

Orientação && àvàlíâçªb. 

Outras. QuaiaP 

CÓD.D.C.....OODÚOOOOOCOOOOOO 

DCC.OÓOOOOCOQOOÓOOODOOQQOOCO 

0.0000.000000000'_CQOOOOOOOOO 

Prépéro ãe Outros ªbdumentosg
_ 

Tipo a número de auxilia- 
res com que conta para —o 

ajudarem nessas funçoeSà 

. I - 

oooooaoooooooonoooooéoOOo 

OOOGOOCOOOOOOOOCOOGOOO9Q. 

ooooooooooooooooooooooaoo 

0.000.000.0000000QOOOC‘OO' 

6.000.90009eooooooooõoõoo 

oôooooooooooooo9600006000 

.O...BOODOGOOOOOQCQOO'... 

000.000.00.000...OOOOOOO. 
__ . 

000.900..OIOOOOOOOOOOOCO. 

Indique abaixo o tipo e o numero de quadros estatísticos e 

outros documentos pedidos pelas autoridades esoolares,o 
etc, que a escola deve organizar ou que o diretor deve visar. 
(Pode continuar no verao, indicando para oada caso a periodi- 
cidade)» 

&) anuais «- jB GE 
Gªuaaíã&wcno 5122141yxfimx 

Cljfiwb cia êuxkznª—*- 

b) semeatrais w 

744.2
‘ 

c} tr1mestrais -(;ZJLQ;Í%3ZÍZ;> C£CX, ')Yíéaúvvóióªw. 

Wªn/soa M» 

Wci16mua CÁQ>o '777942w—6Lº» 

a} outros(eac1areoar a periodicidade) '- 
...—::...... 

«..



12 - Número de quadros a pre arar por mês (não incluir os 
traia, anuais etc.) 

13 » Sugestoes que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

[3 

megan 

UD 

DE! 

E! 

EET Conter com materiais de orientaçao, diversificados eegun— 

EET'Contar com bibliotecas atualizadas para professores, nas 

REESE!

. 

'Tornar obrigatórios cursos, estágios eto.'pera professo » 

$63188 '- 

..â '. 

Paeear a orientação para o diretor e aliviã—lo das tera « 

fas administrativae._ 's' 

't 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 

cíficos (Ex.: Melhoria do ensino de redaçao). 

Ge orientadores serem permanentee nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons— 

tantee 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo especial nos aspectos em que ha deficiên—— 
oiee, para auxiliarem os diretores“, 

Fornecer secretários—detilógrafoe ãeieecolaeo 

Encarregar o eubdiretor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas & eupervieao geral de eeoo 
la e a orienteçao pedagogica. 

Estudar a possibilidade de reduzir ao atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

do as necessidades e eolícitaçoee das escolas. 

escolas, 

Haver tempo destinado à orientacao, sem prejuízo da carga 
horário das crianças. 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas e os cur—, 
sos normais para discussao das deficiências de formaçao 
do megisterioo 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crianças com defioiêncies de epren 
dizagem. 

outraao Quai-a'; 060000009900060º.0900.000.0000000039000090 

00000000000000ªo-OÓOQOQ'OQÉQQOOOO.SICGOGÚGOCOQOOSOOâáõººªeã 

oooeaoooaoos9099006»oocoooooooeooeeeooooeoooooooeoeooeooo 

Não esopo 
ver neete 
coluna 

«“W"—'I“ 

,, 1. 
L.;f



14 _ Aspectos em que considera que seria importante orientar 08 
professores de sua escola: 

3 323
Q 

33:3 

EDEEEEME 

mmflmflmwgggmaaauu 

is ‘53 
E! 

D.. 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicaçoee de Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operaçães Matematioae com Inteiros. 
Ensino das ºperaçoes Matemáticas com Deoimais. 

Ensino de Problemas.
. 

Educaçao Moral e Cívica. 

Ensino de Musica. 

Ensino de Artes Pláaticas.º 

Educação Física, Reereaçao e Jogos. 

Ensino de Eetudoa Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfebetizaçaoa 

.e étodoa sintéticos modernos de alfabetízeçao. 

Escolha do método de alfabetlzeçao de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ou pré-livro. 
Duraçao de fase preparatória. 

Pesquisas sobre fatores que influem na elfabetlzaçeo. 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do interesse pela leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos. 

Técnicas de atendimento, em classe, e alunos mais forteso 

Material para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. uv— 

“,a-rw 

«.. 

"-1- 

v,——n.

4 6 

Não @8833 
ver neste 
coluna 

feel-«_~~ 
f§~ 
Nº~ 

ele
3~

&~ 

1333+ 

33— 

333333

3

3 
[flaafqp

&iI r



3g [X Preparo de meteriel independente pare alunos mais fortes. 

[:1 Atendimento às diferenças individuais. 

“335m Organização de exercícios. 

[g1 Material didático. 

n: m Manejo de classe. 

É Disciplina. 

aí & Tecnicas de estudo (Estudo dirigido ou orientado). 

E} “Trabalho em equipe. 

já E'Interesse e necessidades_ infantis. 

& Ritmo do ensino. 

35 & Recuperação de alunos. 

ª Avaliação.
, 

[jam Diagnéatico de dificuldades dos elunoe. 

& Ensino em grupos diversificados atendendo_ãe deficiências 
dos alunos dentro da turma., 

%k Ensino por atividades. 

Ensino por áreas de estudo. 

tºgª Ensino globalizado. 

É'Formaçâ'o de atitudes. 

afagª Filosofia da reforma do ensino de 19 grau. 

L!:),ª Medidas práticas para implantação, da reforma do ensino de 
lº gran. 

outros. QuaiBÍ-P OQOOGCOOOCCOOOOÓBOCO0.00000ÓDÓOOOOOOOOÓOOO 

.OOOOQOOOQOGOQOOOOG..90000000...OOOOOOOOOOOOOGODODOCIOÚOO 

..ÓOOOGOÍOOOOOOOOOOOOÓOG0.300.000090000IIO'DCOCOOOOOOOQQOO 

15 a Marque com um x o que desejaria para a orientaçao dos profes— 
sores e com dois x, se dá dispoe do material ou equipamento 
ou se Já considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

& Livros . 

[] Folhetos. 

% Diapositivos. 

D. 

5! 

Não 93023 
ver nesta 
(coluna 

"i:

. 

Q'-

A 

-

, 

:* 

5‘ 

4- 

“. 

ªv.

. 

,». 

“"”! 

. 

.., 

“&, 

<

& 

f..” 

.“ 

u,.

, 

a," 

‘1- 

vv..—

n 

lx. 
'n' _ 

“º—_ 

__ 

“ga—.~

L w;;— 
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16 - 

‘17 » 

18'-

I

2

N 

“E4 

BETE! 
(.,

º 

Mg 

EZ] Filmes. 

Projetor cinematográfico. 

011133080 Quaia'.’ ooooooooaoocooonooooooooooeoooooooooooocoo 

.OOOOOBOGOQOGOOOOOOOOOO'OGGOOOQO000000000OOOOCQOQOOOOOQOOO 

.QQOCQOOOÓOÓOÚCOIOOOOQO'0.0...O...'......CGOOOQÓOOQOIOQOO 

Tá foi tentado, em sua escola, o ensino por áreas de estudoE 
Em caso positivo, dê um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feito. 
00.0... 0—0. O .OOJOOQÓOOO .. .OOGQCOOQI .W'JãvrfOOO. 

COCOOIOOOOOIOOOI.OOUOOOOOOOOO'OI0.0000 

0.690660000000000... CO......9C......IOOOQDO'QGOOOOOOOOOCOOOO 

..OOCOÓOÓOOQCOOQOOOÍOOÓ...O.......CQOOOOQCCOOOO0.00CQCOOOODCO 

.OÓOOOOOOOOOOOCOOOOÓO90.900.GOOOOQOOOQOOOCODOCOO9.0.0.0...000.
i 

Nomes de todos os orientadores das turmas de lª e 2ª séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identificaçao da turma a car 
go de cada um Oconstan t do q. tionario do professor)º 

D : oo 0 coloc ooooooooo oceano 

00.000 000. O M&O IOOOOIOOOOOGOOCOOCO. 
..OQCCOOOGOOOCOÓÓ.OQÓOC..ÚOQOOOOOOOOCOOOO.....OGOOOOCQ00.090. 

0.0.0ª.....00-09.0..0.0IOOODOQOOOCOOOQOOOOOQI00.00.06000.0.0.0 

000.0....Ovª...O000ÚCO.CC...OOOOOOQOOCQPOOBQOO......OCGOOOOCO. 

Se exerce tarefas de orientação, indique a forma e a perícia 
cidade da mesmo» 

A — Forma 

£51 Reunião de todos os professores. 

Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião dos professores de 1ª e 2ª sérieso 

Reunião de todos os professores de uma sãg;e separadamenm 
tea

' 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 

Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo orientador. 

los profeàsores e apresentados pelo diretor. 
Discussao de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg 

69 

Não esopº 
ver nesta 
coluna 

___]...
/ 

un." 

:: 

r——-—

”“



D. 

'Estudo e apresentaçao feitos pelos professorés, ds 

Discussao &e problemas pedagogicas da escõla sugeridos pe&i 

los professores e apresent6d6a p616 oraentadof. 

Explanaçao pelo ori.c ntaãór su dlretor sobre temas Sugeri—:> 
dês pela administração geral. 

Expíanaçso sobre temas sugeridos p616 dirétora'6 

Explanaçsõ sobre temas éugérid6s pêlos professores. 

Explanaçaõ sobre temas svgérid6s p616 or1entador.‘ 

Explanaçao & discussao sobre GXperisncías positlvas e na— 

'temas 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. ‘ 

Orientaçao individual, após observáçao da tur66. 

Estudo e discussao dos assuntos em que a escºla se revela 
carente, fixados com a participaçao dos profesàõres. 

Discussao de temas gerais escolhidos pela adminiátraçao 
geralo 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão de teúas gerais escolhidos pelos prófessores., 

Confecçao orientada de material para atendimento divsrsí— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnósticos das dificulda- 
des dos alunos, 

Elsboraçao de instrumentos de avaliaçao, após a análise 
de sugestoes a respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas cºm os professoresa 

Estudo de Guias de Ensino da Leitura. 

outrºªo Qflaia7 000:00060660000906onoooooooooeoaooooaooooo 

00.00.0009...00.0360...006000OQOOOOOO0.000000000000090009 

.ooooencaooocooocooooooO—ocoooooooononocoeooooooooooooooo 

no.090006000904...l'0000090000..GOOQOOOOOQQCOOOOOOOOO9090 

.OQªGOOQOOCOQQÚQOOO00.00.COOOOOOCOOOÍC'OOOOOOOOQOOOOOOOOI 
.w.



19 « 

iP 

DDÚDDDDÚBD 

Perioâicidade 

Caso axerça orientação aos professores de sua escola, que 

Ei’fp§1§&2;.f‘fr°i“mammfw. ...ãª'ÍÍªÍÍÍÍ'ÍÍ'Í'Í-ª 

Caso egerça orientaçaow aos professores , tem oportunidade 
de faze—lo semanalmenteo*Em cage afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamenteo 

menos de 1 Éora.
* 

1 hora; 
' 

.

' 

1 hora a 1h ao min (exclusive)f 

1 h 50 min a 2 h
' 

2 h a 2h 3O min 

2-h 50 min a 5 h 

3 h a 3 h 30 min 

5 h ao min a 4 h 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 50 min a 5 h 

mais de 5 h Qnantaa2 

Em todos os casos o limite já corresponds 5 classe seguiª 
to. 

Formação e aperfeiçoamento. 

Indique todos os cursos que realizou, colocando Inc. após o 

nome do curso, se nao o terminou. 

DCJ/EMEB 

D. 

Normal de lº ciclo. 

ºutro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 61010.
_ 

Outro curso de 29 grau (antigo 29 ciclo). 

Superior de Pedagogia. 

_outrº ºurªº Superior. Q3181" ooooooooooooo0.000.000,0090900
, 

ooooooocoooooooedo.ooooooooooooooooooooloaooocoooooooooooo. 

OCOOOOOOOOOQOIOOOCOC.‘OOOCOOOOOOVIOOOOO‘OOO.30000000000... 

HHHHH

!



9. ' 

Não escrg 
ver nesta 
coluna 

- Outros cursos realizaªos 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso Duração Inetítúição 

.mgm J&J/m». weâeec~ 

.IOCOOOQCÍOOOOOOQOCOOQOQ0000.0000 00.90.00. CO......OOIOCOOOOQ 

.......OOOÓOOOOOQOOGO......OOOOOOO 00.00.0001...OOOOCOOOQDOOOO . 

.900.0090.000.OQQOOOCOOOSOQQOOÓOOI......COOJ .AOOO'OIOOOOOOOOD-OÓ 

,.» Por favor. Junta a este os'Questionãkioe gerais preenchi- 

; dos por todos os orientadores de sua escola e os qúestionãrioe eg 

, peciais dos orientedores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

uStionãrios dos professores e dos orientadores, se estão preen- 

chidos os ítens que permitem saber o ºrientador de cada turmao 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatos, A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação oonjug 
ta que atinja pais e autoridedee escolares, para modifioã-la favº 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

g,—

“

D.



' y-;jiçz /. 

663361021310 A 353 PRBEKCHIDO PELO DIRETOR 

Cidade QMafâ-Ãov ,Estedo gm 
Nome da Escola 

Endereço de Escola 

Nome do Direiér 
Não 63663 

_ 

, 

ever.nesta 

,Obeerveção: Nas questões de multipla escolha, assinale com um : a 
coluna 

5 
resposta adequadag'se necessário, assinale mais de 

: 
, 

. 
' 

uma resposta. Nao deixe itens em branco. ' 

k“ 
. 

'

é 
f 1 - Numero de turmas sob sua direçao geral* - ........ ' .- 

; , 

‘ 

' » 

d6} . 
2 - Numero total de alunos dosage turmas - 1/4..... 

iªi-«ªªi 
. . ' Í] ,. 

-,

' 

" 3 - Numero de 66166 ãe aula utilizadas por 66666 alunos - :;%...;. » 

4 - O numero total de turma6 de lª série* é . 52%, sendo . . . no 

lº turno; . Á7. no 29 turno e e jª. no 3° turno. 

,5 - O numero total de turmas de Zª 66:16 6 . jª., sendo .'T". no. 

1‘ 6111110, o 6 o nº 2° turnº & 6 1) o n0 50 turnº.
' 

6 - Numero total de salas de aula do prédio — .:§%.... 
ªn 

71. Ate qua eêrie há na esoola7 - ........ 
a. 

.8 é Ate que série eéte sob sua d1r69567 - .......; 
19 6 Pessoal com que conta o diretor. Indique para o pessoal de que 

- dispõe. 
o 

numero de servidora-â, em cada caso. 

Tipo de p666661 

Subdiretot " 666666666666666666666666666666666066666666666 

Orientªdor . 666666666666666666666666666666666666666666666 

PNfBBBOI'GB Bapecializadoa " 'o.ooooooooooooeooecoo—o.o'.oo.
' 

E11] 

[31‘ 

m. 56 -ÉÍOIBBÉÓÍ93 ªº turmª "P 6666666666666666.6666666666666666'66 

Professores para outros tr6b61hos - :ªªÁãªªZÍªªªªYãzfz.... Diap 
Í _" 

X 

‘L 

XI" 
. 

'-

. 
Í, 

&
z 

« , 

Mia/ka) 
M "v “ Dªtilõgrªfº " 6:666666'6666.666.666.666.66.666666666666666 Elm-fª 

Mªrªªdªírª " .àz/J...áàhíêWºuonuunu..."... 'C'—3 if 

6 &, 
“

' 

Nao considerar cursos de adultos ou outros cursos existentes na 

escola mas nob outra direção.
' 

.D 
_ 
nm,.“ Runa, 

. ' .



m4 

,à 

”W 

10 . Éunções que exerce como diretor. 
Assinale com um 1 as que degemng 
nha e complete o quadro.. 

EK] Atendimeníóa aos pais.

/ 

EZ] Servente * qeoogocoooooooooooc.co.cc—ode.oocoocooooooóo 

gg] Atendimentô aos professores. 

IX} 

[j 
121 

outrage Qua189 aooooooouoonooocooooocoococo-000.coooaoo3b 

ooocooooaoaoooooaoaaouavocado.-cocoa.oaooooooooosooooo-oc 

0003.00.000090000900..aooogooooooootnocoocaoooooaoooopooo 

....O......OQOCOOOÚ.....OOOO......0.0QOOOCOOQOOOOQOOOO... 

Tipo a número de auxilia- 
res com que conta paga o 
ajudarem neaaaa funçoes.

. 
00500000000000ooooonooooo

. 

Preparo aê idadros estatístª 
coa. - 

“ 

- f coco-ooooo-oooooóoooõonoo 

..OOOOOOOOOOOÓ...OOQOOÚCO 

'QóWGQOOOOCOÓOQOOO 

ooóóopoôooooooooooaooeooo 

Preparo dé outxõà documented;
. 

Pféparo & diàffíbuição de nª 
rêndªo ~; «-

" 

orientação dà áváíiação. 

enfiam Quàíàºá 

nobooocoaoooooooooooaocoo 

.oooooooooooobbuoõooonoooooó 

coco.coooooooovoóõODOQQQOobb 

0.0DOI.OOOOOOOOOO_OOGIOÓOCOOÓ 

oaooo9.000906506000090... 

60066606309bobbiooooobooo 

booooocoouoóooocoóõoóocoó 

11 « Indique abaixo o tipo e'o número de quadros estatísticos e 

-— "!. 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 

etc“, que a sacola deve organizar ou que o diretor deve visar.º 
(Pode continuar no verso, indioaúdo para cada caso & periodi— 
cidade). 

ª) 

b) 

º)“ 

anuais .. Malwazbé' da, fU/LDEPI'HQ 
íÉGE 

fjhthmªóúu«&3220nb 

~~ 

é., 

'Não 63633 
“ver nesta 

6% 

W -' efe « . [ 
., « 0!m da WW , 

aº
_ 

trimestrais » ‘ywufidq éha$hv (ªªah) 

. 

. ,; 
. 

(Eãºúmõ) ' ," 
mensais «-062: ªnao» (Liviª/>) {69%.4 

Maldade» oww(QM) 
EàalNCLéL' (fipffXMAxfihnx’ é§4¢%{%z4 _

' 

outros<àsclarecar a periodicidade)'- (
i 

MWOIAOV * 

Áàt> 6%L&occu ciafi> £11247u¢3(LD‘ 
f§i0940 Ch/ ímã, diaz: 

d))wmo fZtà ALM) gin/fm [: 
(nvum£w»ª) 

ÉAMÍ.! . 
A.,—— [In

í
:
! 

à'mmdacãola/L)W 
.lhunhAnº )
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15» 

Não esorg 
ver nesta 
coluna 

Número de quadros & prãíarer gor mês (não incluir os semes - 
traia, anuais etc.) ooo oo 

"

_ 

Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

Passar a orientaçao para o diretor e aliviá—Io das tare » 
;3 fes administrativas. i 

[:] Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
£2 sobre a reforma do ensino de lº grau).

“ 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe» (9 

offices (Ex.. Melhoria do ensino de redaçao). ' 
. 

“4 

Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons— 

tante! 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo especial nos sepeotos em que ha deficiên—º ,/ 
cies, pars auxiliarem os diretoresó ’ 

Encarregar o subdiretor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a superviseo geral do esoo 

Fornecer seoretários—detilógrefos às escolas. 4 

la e a orientaçso pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrâ— Q 
ticas desenvolvidas nas escolas. º“ 

Construir escolas mehores que o diretor possa orientar. EBD 

12B] 

EEE/EIC] 

Contar com materiais de orientaçao, diversificados segun— 

do as necessidades e solicitsçoes das escolas. 

Conter com bibliotecas atualizadas para professores, nas ' 
/. 

escolaa. 
. 

' f .1 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga / horaria das crianças. É 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.*para professo » 
_ // res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de oomunioeçao entre as escolas e os o . 

sos normais para discussao das deficiências ãe formaçao -

/ do magistério. / 
EQEJE! 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crianças com deficiências de aprenE // 
dizsgem, _ 

Outrªs. Q33137 cocoscocooooeoeoooeoeooooooooooocosooocoeo 

COOÓODOIOOOOOO03-00090l.ºú.ºº006GOGSBGGOGOGGGOOOCGBOQIGOOGO& (É 
cassavaeéaeec09900099030¢909aes¢a9996995sasaaaoouaaoceogooo

n-



14 » Aspectos em que considera que seria importante orientar 08 
professores de sua escola: 

UX! 

53 

3m 
[E 

5'65 

EQ 

ÍJ'EQ, 

an 

fl 53 

72 

//I 
_E§ 

l). 
a] 

[SIX] 

Eª 
lºngª 

o, 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Ensino de Teoria dos Conjuntos. 

Aplicações de Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operaçães Matemáticas com inteiros: 
Ensino das Operações Matemáticas com Dacimaise 

Ensino de Problemas.
: 

Educação Moral e cívice. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Plásticas.' 
Educação Física, Recreação e Jogos. 

Ensino de Eetudea Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhou Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãº» 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetizaqao de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha de cartilha ou pré-livro. 
Duração da fase preparatória. 

Pesquisas sobre fetorea que influem na elfabetizeçso. 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do'interesse pela leitura. 
Técnicas de stendimeneo, em classe, a alunos mais fracos.“ 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortes._ 
Material para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

40 

Não escng 
ver nesta 
coluna 

MJM



' 

23. Preparo de metexiel independente para alunos mais fortes.
É 

& Atendimento às diferenças individuais. 

30 Organização de exercícios. 

$3 Material didático. 

B&K; Maneje de classe. 

{Z} Disciplina. 
31/ Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou erienfado). 

E] “Trabalho em equipe. 

_ 3g [Z Interesse e necessidades. infantis. 
. 

E Ritmo do ensino. 

3g 
' 

Recuperação de alunos. 

& Avaliação. 

40 Diagnóetieo de áifiouldadee dos alunos. 

[E Ensino em grupos diversificados atendendo.ãe deficiências 
dos alunos dentro da tarmac 

42, {E Ensino por atividades. 

E] Ensino por áreas de estudo. 

4/6, D Ensino globalizado. 
. 

Formação de etitudea. 

'Z/é & Filosofia da reforma do amino de lº grau. 

1/}- Medidae práticas para implantaçãmda reforma do ensino de lº grau. ” 

outros. Quªiscª OQOOGOOOOOÓOGOÓÓOOOOOOOOOQOODOOOOOO;OOOOOO 

.OOOOOOOOOOOOOOOOOUÓÓQÓOOOQQOOOOCDOQOOOODO0.0GODQOOCIOÚO. 

OOIOOOOOQQOOOOGOGºâººª'U.O'OOOOOOQQOOCOOIOG'D.....OOOOIOOOU 

15 » Marque com um x o qua desejaria para a orientação dos. profes— 
sores e'com dois x, se já dispõe demateriel ou equipamento 
ou se “ja considera sua escola bem atendida nesse aspecto., 

Livres. 

[Z] Folhetos. 

[XL Diapositivos, 

D. 

5— 

Não escqg 
ver nesta 
.coluna



[E Filmes. 

EZ] Projetor cinematográfico. 

Outros. (in-813,2 oocoooooooooooooooooooooooeoooooeaoooocooo 

pocooooocooocconoce—oooocooooooooooooenco...-oooooooooooo 

ICQOOOOOOOOOOOIOO.OOOIOOIOOOOOOOCOOOICOOOOOOOCIOOOIOOOOOO. 

16 » Tá foi tentado, em sua escola, o ensino por áreas de estudo” 
Em caso positivo. dê um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feito. 
......ÉW“ 9.7.5 é”,/MWWFW 

““ºffp 99.0 r . . . ....... .. 000,0. 

WK74MOZ®M 
DBOCOOÚOOÓOOOCOOQÚOOCÓOOQ......OOOOÓOOOQOOOOOOOO 006 0.0.0

& 

17 - Nomes de todos os orientadores das turmas de 1ª e 29' séries 
sorteadas para e pesquise (dar a identificaçao da turma a car. 
go de cada um constante do q 3aticnério do professor). 

fl. O . .:.. .IODOOOOQOOOIOCO0000.00.00. 

0.00 ~
~ 

......OGOÓOOOUO09.9.09.._OÉDOOOOOOOQOOOÚOQO...OCGGOOOOOQOOOOO. 

0.0.00.0.000000.00.00......OOOOOIOOOOOOOOO.COOÓOOOOOOOOOOOCOO 

.OOO'OOO0.0GQCOOOOO&....OOOOOODO000.00.000DOCIOOOOQOOCOOOOOIÓC 

18 - Se exerce tarefas de orientaçao, indique a forma e & periodi 
cidade da mesma» 

A - Forma 

Reunião de todos os professores. 

N- : 

gª 
H59 
57 

ea 
1&- 

ª Z:] Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião dos professores de lª e 2ª séries, 

Reunião de todos os professores de uma Ségio separadamen— 
to.

' 

Reunião dos profeeeoree por série dentro do turno. 

Discuesão de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

Discussao de problemae pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo orientador. 

los profeàaorea e apresentados pelo diretor. 
Discussao de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg 

69 

Não esopº 
ver nesta 
coluna 
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D'. 

'Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de 

Discussão de problemas pedagégicos.da escola.sugeridoâ nª". 
los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo cri.c ntador ou diretor sobre temas sugeri- 
das pela administração geral.

_ 

Explanaçso sobre temas sugeridos pelo dirstora 

Explanação sobre temas sugeridos peics professores. 

Explanação sobre temas svgeridos pelo orientador.' 

Explanação e discussão sobre experiências positivas e na— 

gativas dos profess res apresentadas pelos mesmos. 

temas 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

ºrientacao ipdívidual, após observaçao da turma. 

Estudo e discussão dos assuàtos em que a escola se revela 
carente, fixados com a participaçao dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
geral. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussao de temas gorais escolhidos pelo orientador. 

Discussao de temas gerais escolhidos pelos professores.' 

Confecçao orientada do matsrísl para atendimento diversi— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnósticos das dificulda— 
des dos alunos, 

Elsboraçao de instrumentos de avaliacao, após a análise 
de sugestoes a respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas com os profsssozssº 

Estudo de Guias do Ensino da Leitura. 

. .- 

outrOS-c Quaia'i‘ onosocoaoooooooo.aonooooooooosoooooooooooo 

90006000000000OGC6000090096000696.000....OOOOOOOQOOOOOCOO 

090.0GBOOOOOÓOOOGOOOOQOOIOQOOGOOOOOÚOOOOOGODQOOOOODGOOOOQ 

UG..DQOOÓOÚOOOÚOOOIOOOOOIGOOOOOOGODIOOOOGOQOOIOOQOQO0960. ' 

00.06!0690030,90900006086000OOGOQCIOOQCOQOOOO-OO'O-QOOOODOI. 

ªs

\ 

ªs 

ªo 

ªs 

se 

ªs 

Ás 

&s 

ªs; 

"'N. 

3» 

&» 

*:*—v.



gl 

19 — 

ªª 

DDDDÚDDUDD 

Periodicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo to al, aproximadamente, a ela de 'oou no ano corren 
tel 00.9 000%. 000mm dªmª WIOM 

an aÃWWÚLnnúbdí 4%waânnzúuzem M/ogzeao4n 
Caso exerça orientaçao aos professores, tem oport aided 
ãe fazê—lo semanalmenteº Em caso afirmativo, qual o te po 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamenteº 

AWM 

F¥Maufléo 

l hora. ' 

menos de 1 hora. 

1 hora a 1h 30 min (exclusive): 

1 h ao min a 
g 

h
' 

2 h a 2h 30 min 

2-h‘30mina3h 

3 h a 3 h 3O min . 

5 h 30 min a 4 h 
_

. 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 50 min a 5 h 

mais de 5 h Quantaa7
\ 

Em todos os casos o limite Já corresponde à classe seguiª 
te. 

Formsção & aperfeiçoamento. 

Indique todos os cursos que realizou, colocando Inc. após o 
nome do curse, se nao o terminou. 

IDEED

V 

D.

‘ 

Normal de lº ciclo. 

Outro guião de nível ginasial. 

Normal de 29 oiolo.
. 

Outro curso de 29 grau (antigo 29 ciclo). 
Superior de Pedagogia. 

ºutro curso superior. QuaIY 62¢t47¥égézaéae5%%329%3{;é99j
f 

( SÓAL/Jílír'té/F; .,. > (a. : 
\l/ 

Não eaorg 
‘ver nesta 
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_20 - Outros cursos realizados 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

...OOÍOIOOOOOOC'......COOOOQÍOOC. 

Colli.O...GQQOOOQOOOÓQOUOO...OGOO. 

.....OOOCOOOOOOOÚOIOOQOO000.00... 

.....19.00.00GOOOOOOCOOOOCIIOOQOG 

(aº, 

3' 
OIOOOOOQ’O000.00.00.00000900900000_ 

Duração 

......... 

.......,u 

......... 
0.009.000 

0000000011 

Instituiqao 

0000.0000000000090 

oo'oooooooooaooooa 

ooooaooooooonaooo 

ooeooooocoooaoíoo 

; 
Por favor, Junte a este os'Questionárioa gerais preenchi— 

dos por todos os orientadores de sua escola e oe questionários og 
_peoíaís dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessorea e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma. 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatos, A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conaqg 

to que atinja pais e autoridodes escolares, para modifíoá-la_favg 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

D. 

9. 

Não escrg 
ver nesta 
coluna



I14..- 

r“. 

É - Número total dé salas de aula do prédio — 0:390... 

_b - Até quo série está eob ana dixegagL - ........ 

êªwoh 
QUESTIONÁRIO A ,;3 9m max HIDO PELO ngnmwox 

Cidade ( 15:21:25 ªla.. Estado ;;; ªª,“ & 
' ' 

_“ 

Nome da. Escola pan A Pnjáâa n_ jªjª,“ J) ”J.“ 
Endereço da Escola ºlaª— IV“; _. ., , «-; 

Nome do Diretor Aºd—:$ Www 
'Éão eacpg 
vex.n63ta 

I; n coluna 
Observaçao: Nas questoes de multipla escolha, asr inala com um x a 

resposta adequada; se necessário, assinala máis de 

uma resposta. Nao deixe iténs em branco. 

1 & Número de turmaê Sob sua direção Éªfªl* ' .(4;;%..
Q 

É — Número total de glance dessas turââs - .ãiªfª.. 

3 — Numero de salas ãe aula utilizadas por eases alunos — .4. º... 

4 6 O numero total de turmas da lb série* é .;2'., sendo . . . no 

lõ'tuzno; .:l ; no 29 turno avi". . no 39 turno. 
. 

» 

' * 
5 - O'nfimero totalfie turmas da an mário & . LZ/ ., sendo . :3 . no. 

lº turno; . ; no 39 turno & .“: ; no 59 turno. 

* Q. 
7;- Até que séria há na eacola7 - .L...... 

q, 

9 — Pessoal com que conta o diretor. indique para o pessoál de que 

diápãe, o numero ãe aervidoree, em cada caso. 

Tipo de possoàl 

subdiretqi & ....m...........,.a.......................;.. 
Orientadoê f aaQáêi.....o.....a.;........Á.....Q.......f.. 
Piofeaaoíêa eágéoialíoadoa & .g%.;.......2.......as......, 

.êróressofeà do turma « ;Áatgia..5............g.oo.a....a.. 

Professoreb paia onàfoa trabalhoá w .......3.............. 
Dªtilõgrªfº "' ooooooooo'oooooooooooooooo.oooojooooooooloooo'oo“

O 

Dmaygmu 

Merendeira "' ovo..oooooooooeooooootooooooooooooooooooooooo 

* .- .

* 

Hao-considerar cursos de adultos on outros cursos existentea na 

escola mas sob outra aireção.
'

D.
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Não esãâg 
ver neãtà 
coluna 

Iii Servente * aeoooogoocooooooooontooocoooooco00000-00000... ' [Fº 5) 

Outros. Quaise 0.900000000000000...OOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOO 
("º 

JJ" 

:" 

.. .É > #442 0.900000000060000OGIOllOOOOOOOOO00.0000000IOOOOOOOObéopOI 

ooocooaoooon.oooooooooaooogooooooootoocoooooooaooo0060560 

O...O.......COCOCO.....QOQOOOOOCOQCCOOO......OOOOQQOCOOOO 

10 - Funções que exerce como dªretor. 
Assinale com um x as que ãeeemgg 
nha e complete o quadro.

' 

EX} Atendimento aos profeeeorea. 
' 

{Xi 

BJ 

131 

7:) 

El 

11 « Indique abaixo o tipo e o número de quadros estatísticos e 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE“ 

etc, que a escola deve organizar ou que o diretor deve visar.“ 
(Pode continuar no verso, indicando para-cada caso a periodi- 

Atendímentoe aos pain. 

Preparo de quadros eetatíàtª— 
coa; ,. 

3“ " 

Pféfiéro de ãúêrôe éécuméhtoég
4 

Piafero e díâffibúiçao de i; 
reflda¢" ' 

exiéntâçãó && eveiiaçªõz 

Outras. Quaiae 

.ÚÓQOQOOOOOOOOOUO0.000.00... 

.0.0l.OOQOOOCQO'OOOOOOOQOICO 

0.00...OOOQOÚOOO._.QOQOOQQOOO 

cidade). 

&) anuais - 

b) aemeatraie - 

'ª 'C 

trimestraie - 

mensais - 

outros (esclarecer a periodicidade) '- 

Tipo e número de auxilia- 
res com que conta para o 
ajudarem nessas funçoes. 

eÉQzeeniãàaáeç.Ééªéâméênêg________ 

..ªºªªéªáít,€£$€i£7€%ªããu 

r2%%ça%3%g$ááeeªçââffªãâe 

elªª º“ 
' oooooocooooooooooooo 

k9 

'>— 

CXS 

Jb— 

6000-0000000oooooboéooooo 

%%%&; aº
“ 

.....OOOOQIOOOOOQOOOO009. 

00.00.00........OOOOOOOÚ. 

....G'ÓOCOIOOOOOOOOOO0.0.



12 — Número de quadros a pr parar gor mês (não incluir os 
treis, anuais etc.) . .. 

15 » Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

Ezg'Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

[Eª Fornecer eeoretários—datilógrefoe ãe eecolae.

I 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cone— 

[Z] Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

[:] Construir escolas menores que o diretor possa orientar. . Contar com materiais de orientação, diversificados segun— 

. Contar com bibliotecas atualizadas para professores“ 

ll Estudar formae de comunicaçao entre as escolas 

eemee ' 

Passar a orientação para o diretor e aliviã—Io des tare » 
fas administrativas. i 
Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico & serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe» 
oificoe (Ex.. Melhoria do ensino de redação). 

tantee 

res com preparo especial nos aspectos em que ha deficiên— 
cias, para auxiliarem os diretores. 

Encarreger o subdiretor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas & eupervisao geral da eeoo 
1a e a orientação pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas, 

do as necessidades e eolicitaçSee das escolas. 

nas 
escolas» 

Haver tempo destinado à o ienteçeo, oem prejuizo da carga 
horária das crianças. 

Tornar obrigatórioe cursos, estágios etc.*pera professo » 
res de rendimento deficiente. 

sos normais para discussao das deficiências de formação 
do magistério. 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 

e 08 our—- 

que orientem grupos de crianças com deficiências de apren. 
dizagem. E 

a". mw:mrm=n 

%; Outras. Quaie'f ç 
Joªº-“«. .Nââºhçjcâ 
«J)—£. 

nãº“
. 

::

, 

'O9090009DOOOQOQOÚOOOOOOQOOC9.800000006064909060 
&. 

."... 

.,— 

1. 

tªis,-Í 

N'" 

“50 ªs CTG 
ver nesta 
“coluna 

mi......
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14 - Aspectos em qua considera que seria importante orientar oo 
professors: do sua escola: 

AK] 
ZÉ: 

ME:! 

amt] 
E] 

OW. 

% g 

D, 

Ensino de Redação; 

Ensino de Gramática. 

Ensino do Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicaçães da Teoria dos Conjuntosº. 

Ensino de Operaçães Matemáticas com inteiros) 
Ensino das Operações Matemáticas com Decimaiae 

Enoino do Problemaso
. 

Educação Moral o Cívicà. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Pléaficas.o 

Educação Fíaica; Recreação o Jogos, 

Ensino da Eotudoa Sociais. 

Ensino'de Ciências. 

Ensina de Trabalhos Monuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãóa 

‘Métodos sintéticos modernos de alfabetização,» 

Escolha do método do alfabetizaçao de acordo com o *ápo 
de turma. 

Escolha da cartilha ou pré-livro. 
Duração da fase preparatória. 

Pesquisas sobre fatores que influem na alfabetizaçâoa 

Denenvolvimento do nível de leitura, 
Desenvolvimento do'interesse pela leiturao 
Técnicas da atandiman3o, em classe, a alunos mais fraooo.t 
Técnicas do atendimento, em classe, a alunos mais for tea”: 
Material para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldodeaa 

7h,
_ Rae ezm zªg 

"Já—33,“ $$$ às 

“cml&&& 

~
~ vi"



5.' 

Não escrg 
ver—nesta 

, 
. _ooluna 

sª) 5 m Prepare de material independente para alunos mais fortes. ª 

{Z 

& Atendimento às diferenças individuais. Á _g 
33 E] Organi zação de exercícios. 

_ 

<“) - 

a) 

[:1 Material didático. ““
, 

- Q 

32 [j Manejo de classe. ºº'-- 

o“; 

C] Disciplina. «ª 

fácil & Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou orientado) . f] 

[:] Trabalho em equipe. é” 

% ]:] 'Interesse a necessidadea infantis. ªº
_ 

[:] Ri tmo do ensino. 
. 

“E" 

335 E] Recuperação de alunos . “ºf 

[] Avaliação. _
* 

“LD Diagnóstico de dificuldades dos alunos. *2 

[j Ensino em grupos diversifi cados atendendo às deficiências
9 dos alunos dentro da turma., »;

9 %,i Ensino por atividades. ºª- 

- o) 

[3 Ensino por áneaa de estudo. “*ª 

"! N (a) 

“jª/E] Ensino globalizado. *ª 

. _, , (5) [] Formaçao de atitudes. ª“ 

"É: Filosofia da reforma do ensino de lº grau. 54— 

L/ªE Medidas práticas para implantação ,da reforma do ensino de 1/ lº grau. ' ªº __ 
Outroa. Qua-131’ oooooooooooooooooooooooooooo-oooooooooooo. 

0090000000009009000..'QOOOCOOQOQO.GDOOOOÚÓOOOÓOOCOOOOOOO. SL 
...CIOGOCOOOOOOQOOOOGOOÉ'OFDDGOOOÓOQÓOOÓOOVD'JCO....60.00.00 

15 «- Marque com um x o que desejaria para a orientação dos profes—
, 

sores e com dois ar., se ,já d1 apõe do, material ou equipamento 
ou ao 'já considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

E Livros. . ! 

& Folhetos. [ 

m Diapositivos . 
., 2

D.
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18 — So exerce tarefas de orientação, indique a forma e & eríoig 
cidªde da mesmaeMiL Míª . 12 0x. W JL,, : 

A — Forma
' 

) [:] Reunião de todos os professores. 

JL {:1 Reunião de todos os professores do turno. 

;/:E§l Reunião dos professores de 1ª e 2ª séries» 

““º-wªv 

EDD 

5! 

Não esopº 
ver nesta 
coluna 

Egª 
Filmes. & 

. 
.._mÁ_—_m_ 

m Projetor cinematográfico. 

outrOSo Quaiai’ 900.000oaooooooooooooooooooococoa-9000.400 

0000000060000090000000oOO...oooooooooooooooooooocooocooo. 

...OOOOIOOOOOÚ"O00.00.0000......OOCIOOOOOOCOOOQOOOOO0.90. 

Tá foi tentado, em sua escola, o ensino por áreas de estudo” 
Em caso positivo, dê um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feitoru 

O. OCCOOOOOODOOOJ.000.00DOOOOQUOCOOGQCQOOOOOOOOADOOCGDQOOOOOO 

...Dº90.&OOOCOOOÓIOCQOOOQOCOOOBOOÍOD0.0COQOOOOOOOI0.00.009.060. 

0009.90.00..COOIOOOOCOOOOÓOOO900000500.'OGOOOGGEOOQOOOCOOOOG. 

...OCGOIQOÚOCOOOOBQCOOCO...ºOOQOOOCOOOCOQIIOOO..OOGQDÓOOOOGÍO 

.QÓOOQDOOOOOOOOOQOOÚO90.00.iº900086000.O....OCOOOCQOOOOOQOOOOJ 

Nomes de todos os orientadores das turmas de lª e 2ª' séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identifieaçao da turma a 432155;;i 

go de cada um constante do o esticaargo dgºprofessor) 

0; W. ÚOGÁQOÍAA: 0%.00 O.....OOOOOQOOOQ 

0.0.0009 ...ª »...OCO*ÉOODOCCOOOCQOO 

0.0.0...00-30000900WC..CO..OO0.000,00ÓCOOÓSOOQOOOCOOOOGOOOO... 

~~~ 

[] Reunião de todos os professores de uma sê:;e separadamen— 

te, *

' 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 

Discussão de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo orientador. 

Discussão de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg ª“) los professores e apresentados pelo diretor.

.1



É. 

ISM 

D. 

' Bxplanaçao pelo orientador ou diretor sobre temas angeri- 

de interesse dos mesmos, seguidos de discussão. 

v.. 

Não escgg 
ver nesta 
.coluna 

Discussao de problemas pedagógicos da escola sugeridos pe 

103 professores e apresentados pelo orientador. 

dos pela administração geral. 

Explanação aobre temas sugeridos pelo diretor. 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobre temas svgeridos pelo orientador.' 

Explanaçao e discussao sobre experiências posítíVaa e na- 
gativaa dos profess res apresentadas pelos mesmos. 

Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 

Orientaçao individual, apos observagao da turma. 

Estudo e discussao dos assuntos em glue a escola se revela 
carente, fixados com a participação dos professores. 

Discusaão de temas gerais escolhidos pela administraçao 
geral. 

ª— 

“— 

ª— 

[<“ 

m.» 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. g“vª

& 

Discussao de temas gerais escolhidos pelo orientador. %.

& 

Discussao de temas gerais eaoolhidos pelos professores., *ª 

Confecçao orientada de material para atendimento diverai— p 

ficado aos alunos. .
( 

Elaboraçao de instrumentos de diagnósticos das dificulda- Q 

das dos alunos. 
Nf 

Elaboraqao de instrumentos de avaliaçao, após a análise 9 

de sugestães a respeito. w~ Observação de aulas; “« .” 

Entrevistaa com os professores. .,_,jLu—__ 
. 

. 
_ º 

Estudo de Guiaa de Ensino da Leitura. _u_;2_“__u 

outrºs.. Quªiªib ooo'ooooooo'oooooooooooooeoooooeoooooooooooo 

0090063.00066000009..COQIOCOOCOQOOOOOO00.09.00000000.0000 

nº..90090.00003000ª..000OOÓOOOOOGOOOOOÚÚOOOCOOOOOOOOO00.0 .

l 

...-99000O0.090.990.0000GOOGOOGGQCOOOQOOOCOÓOOOC000.000... v

' P



ªiª 

EEEEEEEEEE 

Pariedic§dade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que, 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou no ano correª

0 teª 00.900.0.0.0...'GOOOGOQQOOQÍDOOOOOOOOO.....OOOOQOGOOG 

Caso exerça orientação aos professores, tem Oportunidade 
de fazê-lo semanalmentee Em caga afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamentee 

menos de 1 hora. 

l-hore. '

* 
1 hora a 1h 30 min (exclusive). 

lbsominazh
' 

2 h a 2h 30 min 

2-h 30 min a 5 h 

‘3 h a 3 h 30 min 

5 h 30 min a 4 h
_ 

4 h a 4 h 30 min 

4h30mnash 
mais de 5 h Qnentaao 

Em todos os casos o limite já corresponde â.olasse seguiª 
te. 

Formação e aperfeiçoamento. 

19 — Indique todos oe áureos que realizou, colocando Inc. após o 
nome do curso, se nao o terminou» 

DDDBD 

D. 

Normal de lº ciclo. 

ºutro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 cicloe'
. 

Outro curso de 29 grau (antigo 29 ciclo). 

Superior de Pedagogia. ÍSAAâb. 

ºutro curso superior. Qua17 ............................. _“ 

OOCQOOOCOOCQOOOGODO0000.0.0.0COC0.0b.....BOOOOOOOOOCOOCO. 

OCOOOOOOQDOOOOGOODÓG...OCOOOOIOO-OOOCO.;OOOCÓDOOÚOOOQQOCD.



É“, 

'é"

s 

.IIL 

.20 - Outros cursos realizados 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso Duração Institúição 
00.9.1.0.0CO......OCQOCQOÓÍOOCOCO 00.00.00. O......OOOOUOQOCO. 

..!!OQCO.CCCO.,..OIOÓQlOQOQOCCÓG... 0.03.0.0... COO‘C'OUOOCOOOOOOCO 

O...0000.090000'0000.0IOGOQOOOOQJOà .co.cc-oo co'ooooooocvoooooc 

O......OOOQOOOGOCOOQOOG....CICOOOO Oi..—COO. ....JOGOOOQOOOOOO 

.IOQQOOOOOOOOOOIOGOOÓOOOSOOOOOÓÍO 0.000.000 DOOQOGQOOOOOOOO... 

Por favor, junte a este oa'Queetionãrioe gerais preenchi— 

dos por todos os orientadores de sua escola e os qúestionãrios eg 
pecíaís dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessorea e doe orientadores, se estão preen- 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma, 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatosº A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação canadª 
ta que atinja pais e autoridedes escolares, para modifioã-la fatº“ 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

D. 

9. 

'Não escrg 
"ver nesta 
coluna



”11.64.6541, 

guasmorráam A ::.-3. P211332: 'HIDD PELO DIRETOR 

Cidade Çªunktxàoy Estaâo C:;2wkaA¢§;_ 

Nome âa Escala 

:, Endereço da Escola 

Nome do Diretor QI,-,ª“ W ‘MMJnoA/o. 
fl Q 

&,
* 

,., Observação: Nas questões de múltipla escºlha, assinale com um 3 a 

/7 , 

resposta adequaga; se necessario, assinala mais de 

.ªçn' ; uma respºsta. Nao deixe itens em branco. ' 

"f ' 
. 

'

. ' ' N * ! 
, 

V 

1 - Numero de turmaq sob sua direçao.geral « ..r4¥i.. 

ªs 2 - Númaro total de alunos dessas turmas - ,.$J%§.. _ 

a 3 » Númego de salas de aula utilizadas por esssa alunos — ..f%9.;. 

a I , * l ' 5 4 
, 4 - O numero total de turmas de lª aerxe c . . ., sendo . . no 

19 turne; . . . n9 29 turno e o ª”. no 39 turno. 

» , * , q JL 
5 - o numero total de turmas de 2ª seria o . . ., aendo . . . no. 

19 turno; . . . no.2n turno e . ª'. no 5ª turno, 

6 « Número total de salas de aula ao prédio — .o.o§... 

7‘» Até que série há na eace1a7 « ..7.Í... 
. . 

' 

, , . " «19»
' 

.8 - Ate que germe esta aeb sua direçao7 - ......e. 

9 & Pessoal 00m que cºnta o diretor, indique para o passoal-de qua 

- dispõe, o númerº fie aervideàea, ea G&âª caso. 

Tipº fie pessoal 
. i 'x' - [.ª . 

& SCM t9 oeaomooo‘oeooooooeooooaeooocoeooooocooooocoono 
- 

' ; Q/ ' 
—

- 

, 

1 E" Griemtaéflr ªº sº./0490606OGaºs6OOQQQOOGOOOOOOOBOOOOOOUOC000. 

É.: , 

. 

. 
n 

. . 

%* _ 

! % Pªr.-3839363 eªi-ªaªíªlíãadºã ªº agaooaoooocooaooo¢oooaoooo00. 

«' 'A , 

EX; 930133539383 (3.5 ”%%%& ª' efl‘ooajoéaoo«0000090090000..-o'oo 

EB Professoxea gaxa 533393 traàaàhaa » .áãã.........9......,. 

Ú 1351:1155-638s "" 9099000909oucoooooeoaooooooooo_ncoooooiacoscoo' 

%

a 

X, metam-513333 '" 9904 a eeacoeeoaoaoacooaooaccoooooooooaoooo 

& -“ . 
'e» “( q 

.

4 

Nao conaiánrar caraca && aauaàma eu amtxaa Ganges exaatentea na 

escola aªs 30% eatrâ aireçãsº
' 

Não esopº 
vex.nesta 
coluna 

\HH

í Hi 

”» 
kªi 
RH

H



2." 

Nãº—=. escrs. 
. 

. ver nesta 

2~ 

_ 

coluna 

Servente " %oooxoóói-oow09000000oooooooooeococ00.09.00... aí“,) &

~ Outroa. Quais% ...,f 
» / QOOOOOOOOOOOÓOOOÚ.I'ÓÚOI09.00.03.06000000....OOGOOOOOQOOOOI 

0000030.ooooooooocooooaooo - 

QÉÇSÉ; 

m;“ 4.

a 

[ “.. - .,v 00916000000000...96.600000900000699oooaooooaooooooooooooe 

ooopotoooccooooooe.Óionoooooooooobõaooooooocoooooococo... 

10 . Fúãçõeá que exerce como diretor. Tipo a número aç âuiííía— 
gàainalq com um 1 as qué degemgg fãs com que cofita paga o 

nha e dómplete o quadro;.~ ajudarem nessas funçoes. 

DZ} Aâênáimento aos prôfêssorea. .ª.,ºàêàTªÇ%%ª$$%$aaá—a.º 
ºª— 

II Aàªndímentºª ªºs Pa£8{ acooo§¢aoooooobd¢ioooéwoo 

[ij íãâgaro && Quadro; êàtgtístâ aíaàv . 

voando.cooooooaoooooooeco
H 

IH ifimparo de outróâ dócumentºàp _;ooézooooooéoobooooooaooo 

[:] Piêpâra e distríâuíção de nª 
28113.39 

_ 

. 6.000.00Ó000000.90.0000... 

[:] éiiéfiféégo aª ª7â1íaçãºo boo......ooaooooooaoooooo 

buiras. Quéia~ 

ôaiõoóôoboáóooâuioáóoaoooooó 060.09oooonoóoooooõoebóoo 

dono;o;oocobooóóbo;bocoooó03 0800ooooooóoooõoõoboóóboo 

cooooo.oooooaoooõpooeaaooooo ooooéoooooáooooooobeoocoo 

11 » Indique abaixo o tipo e o número de quadros estatísticos e 

outros documentos-pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 

etc, que a escola deve organizar ou que o_diretor deve visar.“ 
(Pode continuar no verso, índicaúdo para cada caso a periodi— 
cidade)» 

ª) annexe «- atom) OU— WºW/N&º )-. Ú-BG-É -,..... {AMA—(WM. 

b) semestrais a ªªªªkºº“ ªª' 

. ,, ; 
.. 

. 

, 

_ 

. . 

0) trimestrais -“3Q*£a£avgo dua, ajvuaAf» Óy>cLowu 

d) mensais a ‘JAXOIJKCLc4vs .. kºàjªªteçéº cko_'24;$ªª%> M.MM *

, 

&) out:ea(eaclaraoer a periodiciãade) - 
”»!" 

-u. 

on.



12 — Número de quadros e preparar gor mês (não incluir os eemee - 
traia, anuais etc.) ... .. 

13 » 

magma-:s 

Unaí:-at] 

[] 

Sugestoes que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

PaSear e orientação para o diretor e aliviá—Io das tara - 
fas administrativas. ‘s‘ & 

'E 

[53 Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 

HE

D 

sobre a reforma do ensino de lº grau). 

03 orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 

cíficos (Ex.: Melhoria do ensino de redaçao). 

De orientadores eerem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons— 

tªnte; 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo especial nos aspectos em que ha deficiên—— 
oiee, para auxiliarem os diretores. 

Fornecer secretários»detilógrafoe ãsiesoolaeo 

Encarregar o subdiretor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas e euperviseo gerei de eeoo 
la e a orientação pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir se atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas mehores que o diretor possa orientar. 

Conter com materiais de orientação, diversificados segun— 

do as necessidades e eolicitaçoee das escolas. 

Conter com bibliotecas atualizadas para professores, nas 
escolas»

' 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga 
horaria dae crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios eto.'pera professo » 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas e os our—. 

soe normais para discussao das deficiências de formação 
do magistério, 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crianças com deficiências de epren 
dizegea» 

. 4
' 

Outras. Quªaª7 ooooeooooocoooeaooeooooooooooooocoeoooecoa 

oaooooooococoeoooooooooaneoocaeeeooeoooaoeoooosoooooooaeo 

.OOGÉPO'QÓQÓDGOÓGOQQÓ530600090900009990969960600086600009000 

Não escrg 
ver nesta 
coluna 

cen-mmm» 

. 

4/3553
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14 - Aspectos em_qus considera que seria importante orientar os 
professores de sua escola: 

1&1 

EB 

3E1 
55-11 

5151 

%., 

D. 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino da Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicações da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operações Matemáticas com inteiros; 
Ensino das Operações Matssâticas com Dscimais» 

Ensino de Problemas.
. 

Educação Moral e Cívico. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Plásticas.. 

Educação Físics,'Recreaç30 e Jogos. 

Ensino de Estudos Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãº» 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetizsçso de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ou pré—livro. 

Duração da fase preparatória. 

Pesquisas sobre fatores que influem na alfabetizaçao. - 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do'interesss pela leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos.! 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortes.. 
Material para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades.

4 Q 

Não esopº 
ver nesta 
coluna

~~ 
~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~



JYD Prepagii de materígí ihãeíãêhdente para alunos mais fortes. ª 

[£1 “eram-ento às diferençáà inundou-s. 

3a G.] Orgànízãçã'o de' axéi’cicidss 

magma dust-165. 

32, [a “E‘ahéjq 33 018883. 

E] “bisoifpli'úo. 

[j Éêonicàà de alemão (Estudo dirigido ou orienrcado). 

E—j 'Tra’béihb em equipe. 

fij‘lnteresse & neceaoidadea_infantis. 

[] Ritmo do ensino. 

3 X [,E] Recuperação de alunos» 

[:] Avaliação. 

40 EB Diagnóstico [de ãifiouldadea dos alunos. 

+ Ensino em grupos diversificados atendendo.ãa deficiências 
dos alunos dentro da taxman 

4.2 Ensino por atividades, 

V E] Ensino por áreas de estudo. 

49 E] Ensino globalizado.
' 

E] 
' 

Formação de atitudes. 

'4Á EE] Filosofio da reforma. do ensino de 19 grau. 

’977' Medidas práticas para implantaçãmda reforma do ensino de lº grau. “ 

Outros. Quais'i' coo-0000000000000onceoooooouuooooooo'cooooo 

ooocooooooooooooooaooecoou:oooooooooooooooooooooooocsonoo 

ÓOÓOOOOOQOOOOOCOGOOOOÓOÉOOOOOOOOOOOOCOOICO'DOOOOOIOOOOOODO 

15 .. Marque com um :: o qua desejaria para a orientação dos profes- 
sores e'com dois :=, se dá dispõe donaterial ou equipamento 
ou se *::o considera sua escola bem atendida nesse aspecto.. 

[j Li'v’roao 

E] Folhetos. 

[:1 Diapositivos . 

D. 

so

"7 ão escqg 
ver nesta 
_coluna

&~ 
«&'-..~ 

+H+~ 
‘\~
&~ 

““ªc— 

(&!)~ 
!* - 

!XM— 
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~
&~
N~ 
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17 º 

18’- 

,E:] Reunião de todos os professorea. 

Filmes . 
“_ 

CZ] Projetor cinematográfico. 

outrage Quaia§ ooocoooooouocooeooooooovooooooooeoooooeooc 

oocaooeocoooccoco.ooo.cacooe...voo..conoooooooooooooooooo
. 

......OIQOOOOOOOGOOOOCOCO........OO......OOOOIOQOQOQOOOGÍO 
. 

.:, 

‘Jé foi tentado, em gua escóle, o ensino.por áreas de estudo7 
Em caso positivo, de um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feito. 
.O....m%0.009'O....,00.00.00000000960000000.0GOJOOOÓÓQOOOOOD 

00.0099.&OOQCOêOÓ...QIQOOOOCIOO'OOOÍOO.O.....QOOOOOOOvOOOOOO.OO-i. 

O'CQOGCOOOOOO0000000.00.00.00S......OCOOOIOOO,960CO.....OQOOGO 

...OCGOOOOÓOCOOQOOOOOÚCCC..'.....OQCOOOOOOCCOOOO0.000000000DÍO 

.OÓOOQQOOOOOOOCOOOOCO9900003099.000.enco...—ooooooooooooooooo 

Nomes de todos os orientadores das turmas deflla e 2ª' séries 
sorteadas para a pesquisa (dar & ídentifícaçao da turma a cas; 
go de cada um constante do qzeetienario do professor). ' ‘ 

OOOOOOOODOOOOeCOOOOOIOOIIOOJOOOOOOO9.0‘COOGOOOOOOOOGODOOOOOO. 

.O‘COOOCOOOCOOIOO00.009.009.00...lOOCIIOCOOQOCOQOOO'IOOOI00.00. 

OCCOOOOGCOOOO0.00.8.00...‘900000-90..0.‘OOOQOOOOOOOIOOOOOOOOOO 

0.0.09.30.000.0.i0.0.0.00DD.0.900.600.0000.-OOOOOOOOOOOOIOGOO 

00000....O'ª00000000000.00.000'CCOOOOQCOCÓDODQOOÚOOOOOGOOOOIOO 

Se exerce tarefas de orientação, indique a forma e a períciª 
cidade da mesma» - 

A — Forma 

Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião dos professores de 1ª e 2ª sérieso DDE] 

Reunião de todos os professores de uma sêg;e separadamenw 
te.

' 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 
CID 

Discussão de problemas pedagógicos da eacola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

[J Discussão de problemae pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo orientador. ' 

Discussão de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg 
los profeàeoree e apresentados pelo diretor.[1

ª 

6. 

Não esºpº 
ver nesta 
coluna 

...A...
4 

n. 

“=*-..

."



D. 

DDE] 

[] 
[3 

Emma 

[:] 

[31:3

a 

[mum 

at: Díáousâao dê problemas pedagógicos && escola sugeridos pe 
los profeâaórea e apresentadas pé;o orzentador. 

Explanaçao pela orzcntador çu diretor âobre temas sugeri- 
das pela administraçao éerâl. 

Explanaçao sabre temas sugeridos pela diretora 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanaçãó sobre temas avgeridos pelo orientador.- 

Explanação e discussão sobre experiências pogítívaa e na— 

gativas dos profess ras apresentadas pelos mesmos. 

Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 
'de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Orientaçao ipdívidual, após observaçao da turma. 

Estudo e discussão dos assuntos eª que a escola se revela 
carente, fixados com a participaçao dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
gerªlo 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador.; 

Discussão de teias gerais escolhidos pelos prófessores., 

Confecgao orientada de material para atendimento diversi— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnósticos das dificulda- 
des doa alunos. 

Elaboração dé instrumentoa de avaliação, após a análise 
_de sugestões a respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas cºm oa professoresa 

Estudo de Guias de Ensino da Leitura. 

outrºs-o Quai—8.3 o.o'cooooaÁ-ooeneoonoooooeooooooo0000.00.00.- 

0.0.0.0...C..000.000...006.00.000.000.000....O'COOQÓODOCOD 

..OOQOOOQOOCICOOOO......DOICOO0.0.0......OOOOOOOOOOOOOOOO 

u.........OOOOOIOOO......C...00.000....OOOGOOOOOOQOOOOGO. . 

' ! 

.0.000000QO099...O....0.0COOOOOQOOOOOODOIOOQC..000.000... v

! ~

_“



&

ª 

ªº 

Duauaamuuu 

Perióáicidade 

Caso exerça orxentaçao aos professores de sua és cola, que 
tempó total, aproximadamente, a e13 dedicou n6 ano corren 
tº“) ...OO'O00.00.00..OOQOQQOGOOOOUCOQOOQOO.....O'CQQOOOOG 

Caso exerça orientaçao aos professo“e , teà opóriunidade 
de fazê—lo semanalmente” Em caso afirmativo, qual o tempo 
semané1 qué dêáíca & essa funçao, aproximadamenteº 

menos_de 1 6626. 

1-hbia, ' 

~‘ 
. '

. 

1 hora a 16 30 616 (exclusive)* 

1 h 36 Min 3 2 h 

2 6\é 26 BO min 

2-6 30 aih & 5 E 

3 6 a 3 6 36 min 

5636616146 
4 6 a 4 h 30 min 

4 h 30 min a 5 h 

mais de 5 h Quantas1 

Em todos os casos o limite 35 corresponde â.claese seguiª 
te. 

Formação e aperfeiçoamento. 

19 - Indique todos os cursos que realizou, colocando Inc. após o 
nome do curso, se nao o terminou. 

DDE-JBC] 

D. 

Normal de lº ciclo. 

ºutro curso de nível ginasial. 

Normal de 2° ciclo.
. 

ºutro curso de 29 grau (antigo 29 01010). 

Superior de Pedagogia. 

Outta ourao superior; Q3181}: 090%{000000000000.0.0.00. 

......OCOOOOUOOQ...É.OCOOODOIOOOOIIIOOOOOOOOOC.COOOOOOOCCO' 

0.0.0.000000.00.0093000OOO...°OOO»O§O¢OI‘OOOOQUOOIOOOOQOCOD 

Não esopº 
"ver nesta 
'coluna

,

'

. 

-m—n

> 
"**—«.,, 

«:; 

V...



9. 

.. Não esczg 
ver nesta 
coluna 

.20 - Outros cursos realizabos 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso 
_ 

I 

Duração 
ªãíjªâªãíão .km. .ºªªfº. . 

' 

kc... 
...!.CQÍO " WOÁAOWWCOÓQ 01$9%2.'.4ÚQ&ÓÉW 
0.0.0. "OOQOCOOÍOIOOOOOQOD. 0.000.000 'O'ÇQOOOD'OOOOOOQO 

C....O...OOOOOOOQOOQQOIOOOOIOOOÓIO 00.0.0000 OUOOIOCOOOOODOOOO . 

O0.00000009º.....âOOOOOISOOOOOOCO ......OOOJ 'OOOUCOOCOOQOOQ... 

F 

Por favor. Junte a esté os'çuestionãtios ggrais preenchi— 

dos por todos os orientadores de sua escola 9 os questionários gg 
peciais dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questiºnários dos firofessores e dos orientadores, se estão prean- ' 

chides os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma. 
Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e .

ª 

outros dados também exatos. A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conq ', 
ta que atinja pais & autoridádes escolares, para modificâ—la favº 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

1

.

D.



~ 

QUESTIOLÁRÍO A SzRP BEBÉ HIDO PELO DIRETOR 

w . 

Cidade (, u v”! Tl A 2a Estado 557 WH IX fº 

Nome da Escola 

Endereço da 339916 

Nome do Dir.—atoª %7í7/O % a/L ÚPWW 

Observação: Naa questoes de multipla escolha, assinaia com um : a 

2 r 

-.IAté que sério há na escola; - ...Q.... 

resposta adequada; se necessário, assinale mais de 

uma Iresposta. Nao 661:6 iténs em branco. '

, 
Numero de túrmaa sob sua direçao geral* - ..Çãç..._ 

Numero total de alunos dessas turmas q//¢2¢6%.. 

PNumero de saias de aula utilizâdas por esses alunoà » (666.... 

Q numero tota; de turmas deI lª série é . 56:, sendo . 683 no 

';º turno, '.AÁgi. no 29 turno e . . “. no 3° turno. 

I6 numero total de turmas de 23661216 6 . g ., sendo . 5. no 

19 .urno; , ' , no 29 turno e . . . no 5ª turno. 

Numero total 66 salas dc aula ão prédio - .Iy426... TQ.
& 

".Ate que sério 6et6 sob sun dir6gao6 - .......; 
',Poaaoal com qué Iconta o diretor. Indique para o pessoªl de que 

- âíspõe,' o número de servidoreo, em cada caso. 

Damaia 

Tipo de pessoal ' .; "' o 0740(Wp o o 

Orientador ªl 6:00.000on06600aIbooooooooooooIooooc-oo'ooooocoo. 

Prºfessºres 66beciallzad¢a " OÓYODOOOOOOOOOOOQCO060.0...o. 

-ºr01€sàºfeª 66 ”huma. '! oojpi6ooooooo«¢po0000009900600.o'oo 

Prpfaaéofteb Pªrª ºutrºs trªbáihºª -Iojooooo'ooooqooniece-Io.

O 

Merendéira "' 9.4.0...ooooooooooooooouooooooooooooo—óbooooooo 

» ., '

' 

Nao-considerar cursos de adultos ou outros cursos existentes na 

escola mas sob outra direção. 

1). 

Dªtílâgrªfo "' oo’mbooo'oooo‘oo‘QOOOoooooooooooIooooooooIoooo'oo' 

lw A, ];m 42 MW; 

Não esopº 
vet.nasta 
coluna



by 

10 . 

11 a 

[:] Servente * céõoííyeliÁy(ºooo 
.É 

', . (:X l‘ J., , i 
- 

. 
ª

. 

outrage Qu315~ j.$T1%¥%&§gy&£qxli££4éé%£§é§;CG5‘090000000 

0.9.0.00000000000IGOCOOOOOOOQOI.00...GOODODOOO;OOO&OOOCOI 

000......OGOCOOOOOOOOOI0.09.00.00000.00.08.300‘600600.0.00 

OOOOOOOOOOOODGCOOO0.00....OOOOOOOIOOIOOOOIOOOOIOOG0...... 

Funqaea que exerce cºmo diretor. 
Assinale com um x as que deçemgg 
nha e complete o quadro. 

Egg Atendimento aos professores. 

EZ] Atendimentoa aóà paid. 

Preparo de quadrbé eatatístª 
coa. f 

Preparo de outroa documentºs.. 

[] Preparo e distribuição de mg 
rendeu 

{2] ºrientação da avâiiação. 

Outraa. Quaié~ 

canoooocooié;cd36$oooeoocooo 

06.00.00;áóªóoóªóôooooootoco 

aboooo.oc0boaoónopooeoéocóoo 

Tipo a número_délauxilía—z 
res com que cçhta para o 
ajudarem neaaãs funçoes. 

. . 

-oooooowooooooo56.00.0590» 

oooeoooopooOOQBJQQóonoao. 

cooo'ooooo-ooboooacontece 

oooooooooooooo0069.00.06. 

ooooooooóoooooõouoooooooo 

0.0.000.0000060000009000. 

ou...»ooooaoóbOoocooooõoo 

600000000oobóôôooooooo-oo 

06060000oicoobiooooeoobao 

Indique abaixo o tipo e'o número de quadros estatísticos e 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 

etc, qua a escola deve organizar ou que o_diretor deve visar.' 
(Pode continuar no verso, indícaádo para cada caso & periodi— 
cidade), 

&) anuais «T'UNDEWRJB-G-E » Mªn du QM 

b) semestrais $ P PÍQ' 

c} trimestrais - Mme/v09 Esau uma 

d) mensais«=Qw&íàw,íaçãwáwoqiª &ÁEÁÚa/Zecx

\ 

a} outros (esclarece:: a periodicidade) '- 

fª 

Não escçg 
ver nesta 
coluna



12 - Número de quadros e preparar gor mês (não incluir os 

13 » 

semes ' 
traia, anuais etc.) oeoooo 

Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 
* 

[3 

ªª 

8381 

ÉDDEE! 

E] 

ALA 

ESE] 

EB 

Passar a orientaçao para o diretor e aliviã—Io das tare - 
fas administrativas.

% 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 
cíficos (Ex.: Melhoria do ensino de redaçao). 

'Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de ape feiçoamento cons— 
tante. 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo sepecial nos aspectos em que ha deficiéno- 
cias, pars auxiliarem os diretores. 

Fornecer secretários—detilógrsfos às escolas. 

Encerregar o subdiretor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a supervisso geral do saco 
la e a orienteçao pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir se atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientaçao, diversificados segun— 
do as necessidades e soliciteçoes das escolas. 

Conter com bibliotecas atualizadas para professores, 
escolas, 

nas 

Haver tempo destinado à orientacao, sem prejuízo da carga 
horaria das crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.'pera professo » 
res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas 
sos normais para discussao das deficiências de 
do magistério, 

formação 

Conseguir professores ou professorandos fora da ol.esse 
que orientem grupos de crianças com deficiências de spren 
dizagem. 

, 
, Í 

Outras. QuaisY ÃQLAQT .£2.1@0J214 

“Ms".mno 

e ºs our—, 

Não esorg 
ver nesta 
“coluna~

~~
~~~



14 _ Aspectos em que considera que seria importante orientar os 
professores de sua escola: 

IEQ 

£3 

312 
E] 

5C] 
Iª 

ã-_ 

HE! 

D, 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicaçães da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operações Matemáticas com inteiros; 
Ensino das Operações Matemáticas com Daoimaise 

Ensino de Problemas.
, 

Educação Moral & Cívico. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Plâatioas.º 

Educação Física, Recreação e Jogos» 

Ensino de Estudos Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãº» 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetização de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ou pré-livro. 
Duração da fase preparatória. 

Pesquisas sobre fatores que influem na alfabetizaçao. 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do'ínteresae pelo leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos. 

Técnicas do atendimento, em classe, a àlunos mais fortes, 
Material para trabalho indopendente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldadea. 

J:.»
e 

Não GSCÉÉ 
ver nesta 
coluna



..f 

2853 

[] 
35>(:] 

{21 

32521 

E! 
34! 

ª
. 

3.4 YZ!“ 

[] 
259 in]

ª 
«4a E1

D 

4213
. 

«444 E]. 

1521' 

éél 
WEE] 

Prepare de materiªl independente para alunos mais fortes. 

Atendimento às diferenças individuais. 

Organização de exercícios. 

Material didático. 

Manejo de clasae. 

Disciplina. 

Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou orientado). 

Trabalho em equipe. 

Interesse e neceeeidadea infantis. 

Ritmo do ensino. 

Recuperação de alunos. 

Avaliação. 

Diagnóstico de dificuldades dos alunos. 

Ensino em grupos diversificados etendendo.ãa 
dos alunos dentro da turma, 

Ensino por atividades. 

Enaíno por áreas de estudo. 

Ensino globalizado. 

Formação de atitudes. 

Filosofia da reforma do ensino de lº grau. 

Medidaa práticas para implantação,da reforma 
lº gran. . 

deficiências 

do ensino de 

outrºs. Quªi-B.., OQO0000.0000600080000.0DOOOOO'OOOQCOOOOOOOO 

.OOOOOGGOOOOOOOOOOG000.000.DO....0900.00.0600G6000006009. 

C'ÓCOOOOQOOOOOIOOº-OOÓÓOÉ'DSÓOOOOQQOÓQOOIQO'DOO.,..CCOOOOOO 

15 » Marque com um x o que deeejaríg para a orientação dos profes— 
sores e com dois x, se da dispoe do_mater1a1 ou equipamento 
ou ao Ja considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

XXI:] 
[2'53 

M21 

D. 

Livros. 

Folhetos. 

Diapositivos, 

(;

. 

“»— 

““ 

K“.—

x 

f (A: 

(”) 

h.— 

My

. 

'N 

"""“—. 

_._/ 

»» 

L“._ 

,( 

»

, 

“R.;“ 

:, 

.g

_ 

><ª—- 

“ªx 

“'“—=.

‘
" 

ik“

' 

Q) 

59

77 50 esong 
ver nesta 
“coluna

(

I 
“'N 

i E 

”"3 

my, '.“x.

r 

Kg:



16 - 

17 º 

18-— 

H:! 
2,3 

six; 

Ju 

&' 

m Filmes. ‘.
& 

Egª 
Projetor cinematografico. 

RummW... mmobw...m , 

59 

Não esopº 
ver nesta 
coluna

4 

Outros. Quaiaº .. ” 
FM 

...COOCÓÍOQOO9000.000.0.06.......ÚÓQOOOOOOOIO'MWM'
V 

OOQ§COCOOOOOI‘CGOUODOCOO...0......CCCIO’COOCC'J “DJ 

Já foi tentado, em sua escola, o énsino.por de estudoº 
Em caso positivo. dê um ou dois exemplos do j de trabalho 
feito. 
COWOBQOOO9.0.0.0...OÚOIIÓOOOOOOOOIOOOIOO. 

00.00DGCÚÓO...GOÓDO'......COQO'OOOOOOOOOOO....OOOOOO-QODOD0.0;OO 

'ooooooooooo 

..GQOOGOÓ0.0000QIOQOIOOOO_OQOO3.000.000...QIOOOGOOOOOOOOOQOOOO 

0.090DOÓOOÓOÚOOQOQOOOÓCO........OQCCO.9.0.0......OOOOOOOOOOCC 

0.600.000.000QOOOOOÓOOÓOOOICO9POUCO......OOQOOOÓOOQOOOOOOOOOO.
# 

Nomes de todos os orientadores das turmas de lª e 2ª séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a ídentificaçao da turma a oagà 
go de cada um constante do q eatioâário do professor). 

OWGOYOO 
' 

OCO—AOQM obââOL:WQOOOO 
ow,/nºv.. ão... MWM/x. 

Wm '..(ÓQOÓªªl ...O000.00DOI...C..—Q....ÓOOOOOOOOOOSO. 

Mac. Wáªº' oo coon. cooçooocoo 
Wªr:...WZJ. 52%. &ML 
Se exerce tarefas da orientação, indique a forma e a period; 
cidade da mesmo.

'

~ ~~~ . fºo/:oococ 

A - Forma 

Reunião de todos os professores. 

Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião dos professores de lª e 2ª séries. 

Reunião de todos os professores de uma sê:;o separadamenu 
te. " 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 

Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo orientador. 

Ed 

los profoàsores e apresentados pelo diretor. 
Discussao de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg 

“'.—T) 

ªs 

D'.



948] 

as (E! 

aum 

D. 

Discussao de problemas pedagógicos da esçola sugeridos pe 

103 professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo Orientador ou diretor sobre temas sugeri- 
do-s pela administraçao geral. 

Explanação sobre temas sugeridos pelo diretor. 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobre temas avgeridos pelo orientador.* 

Explanaçao e discussao sobre experiêncíaa positivos e na» 
gativas dos profess res apresentadas pelos mesmos. 

.Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Orientaçao ipdivídual, após observagao da turma. 

Estudo e discussão dos assuntos eª que a escola se revela 
carente, fixados com & participaçao dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
gerªlo 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussao de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussao de temas gerais escolhidos pelos professores., 

Confecçao orientada de material para atendimento diversi— 
ficado aos alunoa. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnosticos das dificulda— 
des doa alunos, 

Elaboraçao de instrumentos de avaliaçao, apos a análise 
de sugestoes & respeito» 

Observação de salao; 

Entrevistas com oo professoresº 

Estudo de Guias de Ensino da Leitura. 

' .
' 

outrOSo QDaiaD ooooocoaaoooooooooooooooooooooocoooooooooo 

oooooooooo-ocoocaso...»pescocoseecoaooooooooooccooooooooo 

COQOBODOOOUQÓOOOGOO0.00....COOG.O&OIOOOOOOOOQOOO00900909. 

uª.0900960000004009000OOIOCOOOOOGOODO..OOOGCOÚOOOOQOOOG00 . 

OO.ªº009.930.0090.900000.090.00..OOGOCOOQCOOOOCOQOOOQO.ll 

x/ 

(xv

%
%

%
%

%



Wºw,) 

%* 

BDÚDDDDDDD 

Perioãicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou no ano correº 

') t6: cal—9000000900...ooooeooeooolbocoooooeeoooooooeoooaooo 

Caso exerça orientação aos profeàsores, tem oporrunidade 
de fazê—lo semanalmenter Em cage afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamenter 

menos de 1 flora. 

1 hora; 
.

' 

1 hora a 1h 30 min (exolusíve)f 

1hzsomínazh ~ 
2 h a 2h 30 min

; 

2'h 30 min e 3 h 

shashsomn 
5 h ão min e 4 h

_ 

4 
hla 

4 h 30 min 

4 h 30 min e 5 h 

mais de 5 h Quentae7 

Em todos os casos o limite já corresponde â.oleese seguiª 
te. 

Formação e aperfeiçoamento, 

19 . Indique todos os eugeoe que realizou, colocando Inc. após o 
nome do curso, se nao o terminou» ‘ 

[II 

I:] 
[3 
E3] 

E1 

D. 

Normal de lº ciclo. 

ºutro curso de nível ginesral. 

Normal de 29 cicloº
. 

ºutro curso de 29 grau (antigo 29 ciclo). 

Superior de Pedagogia. 

Outro cªrãº superior. Qui,! ooooooooceoooooocooooojoooeo- 

CO......OOCODOOG...OÓOOOOOOOCQCGOOCb....QOOOOOQQQOOOOCCOOÍ 
I . 

1 
- . . ....000000000.0.0.9C.....OOOOCOOOOOOOOÓOO0.00GOÚOOOOQOOO.

~ 

ô,.



,20 - Outros cursos realizahos 

Cursoa de Aperfeiçoamento sobre administraçãoz' 

Curso Duração Instítúíção 
‘QCOCCCICOO.QC$ “40761000000000 . ". CO......QQC 

' WWJPW M ,..W ’0115..../04/ .. Éí9004910000 ” ato M'...::OCOOOOOI......DOOOOO:: LqegOlO‘O. WOIOOOOO 

~~ 
fºu/V ' '

- .......Ó..º'ª.9..............ÍOOÓÓI . . . ......C'C... 
.— 

.0.0.0.0..OODOOIÓÚOOOOOOSOOOIOÓOO it" . 004.09.969.000090‘00 

Por favor, junte a este os'Questionãrioa gerais preenchi— 

dos por todos os orientadores de sua escola g os questionários gg 
peciaia dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos frofessorea e doe orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saberia Orientador de cada turma, 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatoaº A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conq 
ta que atinja pais e autoridades escolares, para modificá-la favº 
ravelmante. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

D. 

9. . 
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1 - Numero de turmae sob sua direçao geralª » .zt .CÃ.. 

_5 - O numerº total de turmas ãe 2ª sériaª é .Zj ., sendo £12’. no 

VB - Até qua série eatá sob sua direçaoi - ªí.....Á 

77.73.]. 

33m: o“.&310 A 311 9333303190 PELO DIRETOR 

8111:1141 
p, ' 

Cidade Estaâo ‘ hábil/mn- 
U PLJJ1£LX£€L CíJL (I/VxAJR 

Endereço da Escºla CQJÍQAiÍa/D fvwÁaÁ <3/7/1 CUT/(2214215 31 

Observaçãº: 'Nas questões de multipla esco.1ha, assinala com um x a 

resposta adequada; se necessário, assinala mais de 

uma resposta. Nao daixe iténs em branco. ' 

2 - Numero total de alunos dessas turmaa . .;Z 8.%. 

3 « Nfimero de salas de aula utilizadaa por eaaea alunos «(25í.o... 

4 - O número total de turmas de lª sêr-1; 60127., sendo 9i. 
lº turnº; . . . no 29 turnº e º . . no 39 turno. 

lº turnº; 062- . no, 29 turns: a .ªº: . no 39 turno. 

6 — Número total de salas de aula do prédio —C2;ã;o... 

' I ' . º 
7,_ Ate qua aerie ha na eacela1 u ... 3%.

Ó 

9 - Pessoal cºm que conta o àiretor, Indiqua pára o pessoal-de que 

- dispõe, o númerº de seavídoàea, em cªda caso. 

Tipo de pessºàl' 

D subdirfitor “' cadito.epocaoccoaoooooooooooooóoco0000900039. 

D Oriezztafim‘.‘ "" neoon-oonooooooocacoooodooovoouoooc/oovcooooo. . Professores 

. 

eagecialigadw ªº “j" ' Evgª 22
( 

.!X." Prºxessorea d6 tum—la “. O.:ÁQOOOOOOOOOOD&OOOQOOOGOOíÍOOC..::4 

[:1 Professorea para outros trabalhoa —_.;;.e.,......o,.....,. 

D Dªtílõãrªfº '“ Coo‘ooboocococoa-0000400000oooo‘nooo-ooq'oooa'oo' 

' 

Mamadeira Á» . ª
' 

Ego-conaiflerar sursoa de aêulàoa em ºutras cuxaoa existentea na 

eaoola mas aob outxa direção.
'

t \H! 

MW: (iá ()(/Q, “ª' && » 

Nao escgg 
.ver.nesta 

coluna 

~~ 
4> ~ ~~ 

Wav
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11 ª 

Outrage Quais’ ooo. 00.000500660000000.oooooooooooooooooo 

Servente - ª" 
no900.009...ooooqopppnooooooóoooo00:000000009900300900000 

00000000.oooooQoooohioooooçooõooooooooooocoooooobocopcooo 

ooooooooooooooooo&ólôooooooooiõoooccooao...cocotoçpoboooo 

Funçoes que exerce como diretor. Tipo e numero de aulla— 
Assinale com um 1 as quê deeempeª' res com que conta pára o 
nha & complete o quadro. ajudarem nessas funções. 

{:1 Atendimento 368 prb&93$ºreªo odosoooooooozoqo964000909 

[Il Atendimentos 808 p818. iioaoooacaaOéoioab§oiiso. 

Prepare de quadra-ie estatíàtgª 
cºª. .. i ecoaoooooooóóoáôooõóàoaóo 

EZ] P&epªrº de outxda dóºumentºªf 
. 

aoonoiocooadooo6bbéoicdoa 

[:] Preparo 9 distribuiçao de me 

rendaº . 
. 

éooocooooooéoboooooooodoo 

{:1 Ofientagaé dª ªváliaçaºo 600.00....36000900000600. 

Outras. QfiéiaI 

Jauoooooooocoooeôóóóóaooooôo Séc.—boóooavooodõodoe0.90 

Oooocooooaoóooooooobooboóoóo ObOOodobn00900000000000.- 

coaoaóocoboooocoópoóaaóoóáob ooooooooooáooooóoáoaeoôao 

Indique abaixo 6 tipõ # o número dé quadros estatísticos , e 

outros documentos pedidbs pelas àutoridadea escolares, oIBGE 
etc. qua a escola deve organizar ou quê o dirétõr dévé visar. 
(Pode continuar no verso, inõíoando para cada Caso a periodi- 
cidade). 

&) “anuais - ã B Clê FAA/“'à (ªi—ab 0L2 MW 
- 

, kw cm 
“"' 

PM
* 

*; ""ª ' x . 
' 

. É, ' º 
.

( 

~ ~ b) semestrais — 

c, trimestrais - 

d) mensais « 

&, outroa(eaclareoax & pariodiciãade)'- 

29" 
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l fZ' X 

“,; 

«a 

..v. 

..:-
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12 \T' a 

' 

d 2 
“ "' ' ' " .umero .e qua 1305 & preparar 01‘ mas nao 3.1101q 08 533198 " 

treis, anuais etc. .00... 03“: 

15 » Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

[3 

52 

[3,881] 

EDD 

DE] 

Exam-ma 

Passar a orientaçao para o diretor e aliviã—Io das tare « 

fas administrativas. É 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 

cíficos (Ex.: Melhoria do ensino de redação). 

'Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores reoeberom cursos de aperfeiçoamento cons— 

tªntªs 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo especial nos aspectos em que ha deficiên- 
cias, para auxiliarem os diretores; 

Fornecer secretários»dstilógrsfos às escolas. 

Encarregar o subdiretor de todas as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a supervises geral do sono 
la e a orientaçeo pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientaçao, diversificados segun— 

do as necessidades e soliciteçoos das escolas. 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, nos 
escolaso 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga 
horária das crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.-para professo » 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas e os our» 
sos normais para discussao das deficiências do formaçao 
do magistério. 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientam grupos de crianças com defíoiênoiss de apren 
dizagem. 

outrafio Quªiªi oeooeoooooooeooooooooooooooooofooasso.ocoo 

IOOOOOOQGOOOOD00.000600'0039060006990006003060900399.906999040 

oooaaaoéyaocaeeooco90cameo#oooeooeqoasaceoaeooooeoooooooo 

Não eoong 
vor noots 
oo luna 

WWW,;

~



14 — Aspectos em que considera que seria importante orientar 08 
professores de sua escola: 

4m 
em 

+. 

m.

’ 

“ 

“' 

«»- 

(1:)- 

ªlii-l— 

___; 

f»..—

'

$ 
.; 

Dlgãmãgâgngmmma 

o, 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicações da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operaçães Matemáticas com inteireza 

Ensino das Operações Matemáticas com Deoimaise 

Ensino de Problemes.
, 

Educação Moral e Cívico. 

Ensino de Música. 

Eneino de Artea Plâatioas.. 

Educação Fíeica,'Recreação e Jogos. 

Ensino de Estudos Sociais. 

Ensino de Ciênciee. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãoa 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetização de acordo com o tipo 
de turma. ' 

Escolha de cartilha ou pré-livro. 

Duração de fase preparatória. 

Peeqúieae sobre fatores que influem na alfabetização. 

Desenvolvimento do nível de leitura.
- 

Desenvolvimento do'intereaae pelo leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos. 

Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortes. 

Material para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. vr— 

www—"W

w 

4. 
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Material didático. 

m Disciplina. 

[:] Trabalho em equipe. 

[:] Ritmo do ensino. 

[:] Ensino em grupos diversificados atendendo,ãs dafíciêncías 
dos alunos dentro da turmao 

WI] 
[:] Ensino por áreas de estudo. 

49D 
[:] Formação de atitudes. 

4w- 
WEB 

ºutros. quais:, OQOOOOOOOOOOQOOÓOOQO0.000000DOOOOOOOOOOOOO 

00099.0GÓOOOOQOOOOO000.000.00.00.09.....CGOOOGOQOOOOOOÚOO 

‘OGOOOOOOOOOOOOOOOEOOOOGOOSDOOODOOOOOOOIOO'D.000.06.00.00. 

Livros: . 

[E Folhetos. 

E2] Diapositivos, 

D. 

Organização de exercícios. 

Manejo dé classe. 

Interesse e neoosáidadea_infantis. 

Recuperação às alunos. 

Avaliação.. 

Diagnóatico de dificuldades dos alunos. 

Ensino por atividades. 

Ensino globalizado. 

Filosofia da reforma do ensino de lº 
Medidas práticas par lª gran- 

Preparo de materiªl independente para alunos mais fortes.: 

[:] Atendimento ãe diferenças individuais. 

Técnicas de estudo (Eetudo dirigido ou orientado). 

grau. 

a implantação,da reforma do ensino de 

15 a Marque ocm um x o que desejariª para a orientação dos profes- 
sores e com dois x, se Já dispoe do_mater1a1 ou equipamento ‘- 
ou ee'Ja considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

5_º 

'r
7 50 esopº 
ver nesta 
(coluna
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16 » 

17 - 

18'- 

*. &] Filmes. 

EZ] Projetor cinematográfico. 

outrOSo Quhiao ooooooooooooocooooooooooooocooocoooooooooo 

octoooooooooooo:ocoooooocooo...oooooooooQooococooooooooo. 

.QIÓCIOIOOOOOOCOOCOQOOOOªoO......CCOQOOIOCOO......QOODQO. 
I 

-‘ 

Já foi tentado, em sua escola, o ensino por áreas de estudos 
Em caso positivo, de um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feitºs 
CO....OOÓOOOOÓSOOOOOOOO.BOOOOÓOOOCOOGOCCODIGOOOOÚIGOOÓOOOOQOO 

0.0909«SIQ9000.0000....OOOOQOOO'OOOOOOO00.6"OOOOOOOO-OQOOO0.0;O'O 

ÚOGQOOOÓGOOCGÚQOOOO0.00.05.009.0..OCO....GQOOQGOOOGOQOOOOQOGO 

.OOIDCDOOOOOOCOOOCOÓCOOOOO.."...COQOOOOOOOOCCOO.'OOOOIOOOOODCU 

.OÚCCQOOOOOOOQOOOOOÓO96.00.00QÚOOGOOOOOOOCOCOOOOO.....OOOOOOO. 

Nomes de todos os orientadores das turmas deflla e 2" séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a ídontifiosçao da turma a car. 
go de cada um constante do qzestíonspio do professor). ' I“ 

0.000.'OOOOÚOIBÓOOOOCQOOOODOGOOº00.09.09IOIGCOOQOQCOOODÓOGO000 

...ÓODQOOÓOOOOQOOÓOCOOO009300...00.000....QOIOIOOG-OOOOCIOOOO. 

......CQCOOOCOOOÓQOOOOCQOÓOCOOOO-O.,...600....OOGOOCOCOOOOOOOOA 

0000000000OO...O..Oº'.CGC....OOOOQQOOOOOOOII00.00.09000.0.0.0 

coco.....osocoaooo—aooooooosooooooooooocosooooooooooocooooaoa 

Se exerce tarefas de orientação, indique a forma a a períciª 
cidade da mesma» 

A — Forma 

[:] Reunião de todos os professores. 

Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião dos_professores de 1ª e 20 séries. 

[] 

DE] 

Reunião de todos os professores de uma sósia separadamen— 
teº

' 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 
DE] 

Discussão de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. ' 

Discussão de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados gelo orientador. ', [J 

Discussão de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg 
los professores e apresentados pelo diretor.[1 

69 
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D. 

um]

D

a 

[mun 

[1 

[23D 

:1 

game 

BD 

de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

7,. 

N50 escng 
ver nesta 
_coluna 

Discussao de problemas pedagógicos da escola sugeridos pe 

los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo Orientador ou diretor sobre temas angeri- 
dos pela adminiatração geral. 

Explanação sobre temas sugeridos pelo diretor— 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professoxee. 

Explanação sobre temas svgeridos pelo orientador.' 

Expl anaçao e discussao sobre experiências positivas e na- 
gativas dos profess res apresentadas pelos mesmoo. 

Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 

Orientaçao indívídualº após observaçao da turma» 

Estudo e discussao dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados com a participaçao dos professores. 

Discussao de temas gerais escolhidos pela administraçao 
geral. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussao de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussao de temas gerais eacolhidoa pelos professores., 

Confecçao orientada de material para atendimento divoraí— 
ficado aos alunoa. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnósticos das dificulda— 
des doa alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de avaliaçao, após a análise 
de sugestoes a respeito. . 

Observação de aulas; 

Entrevistas com os professores. 

1“ 

Eatuáo de Guias de Ensino da Leitura. 

. .- 

Outrea. Quai-32 ooooocoooioooooooooooooooooooooooooooooooo 

ooo—o.o'.»ooooo.eco..oonos.ococoooooooooooocooeoooooaoooo 

OQOOOGUOOOÓOJOOOGOOODO......OGOOOOGIOOOOOGOIOOOOOOCOOOOOO 

::GOODOOODOOOOOOQQOS..OOODQÓOOOOOOOCIOOOOÚOQOOIOOQOOOOOG.. 

COQÓOOOQOOO0900000096.090060.6000QOGQOOOOOOOCOQOQOOQO....;



ãº 

DÚDDDDDUBD 

Períoàicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou no ano correª

º t6; ...O.....QICODOOO0.0GOQQOCOOÚOCOOODQOÚ.....O'OOOOCOOG 

Caso exerça orientação aos professores, tem oporiunidade 
de fazê—lo semanalmenteo Em Gago afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamente$ 

menos de 1 flora. 

l-hora. 
. 

' ' 

1 hora a 1h 30 min (exclusive): 

1 h 50 min a 2 h 
' / 

2 h a 2h 3O min 

2«h 30 min a 3 h 

3 h a 3 h 30 min 

5 h 36 min a 4 h 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 50 min a 5 h 

maio de 5 h Qnantaao 

Em todos os casos o limite Já corresponde â.olasse seguiª 
to. 

Formação e aperfeiçoamento. 

19 a Indique todos oa cugaos que realizou, colocando Inc. após o 
nome do curse, se nao o terminou. 

DESDE] 

D. 

Normal de lº ciclo. 

Outro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 61010.
. 

ºutro curso de 29 gran (antigo 29 ciclo). 

Superior de Pedagogia. 

Outro cuzªº Superiºre Qual'i' 0030700000000:0.0060000100000- 

O’COOUOCOOOIOOGQOO.VOOCOOOCOOOOOOOOIOOC.‘OOGOOOOOOOOOOOIOD 

OOOIOOOOOOOOOOOOOOGGOOOOOOOOOIOC-OOOGOO‘O00.00.030.0000000

H 

u]. 

w;;- 

*..
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.20 - Outros cursos realizaâos 

Cursós de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso Duração Institúição 
0.090.000......OOOOCOOÚOOOOOOCOQO 6.009.000 O......Q'OOOOIOOC 
00"..0.OOGQCOOIOCOOOOIOOIOO.0006... 0.0.0.0... CO.C'OIOQOOOOOOOOO 
...;...OQIOCCOCOQOCQOCOO000.00... 00.00.00. IO'CCOÓOOOIOIGOOOB 
.....10.000D.GOQOOOOÓOQOOCOOOOQIG 00.000... ...,.OQO'OOOQOOOOOÓ . 

O.....OOOOOOQCO..ÚOOCOUÓSOQOOOQOO...OQOOOOOI 
OOOOOOOO‘OOOOO‘OO 

Por favor. Junte a está os'Questionãríoa gerais preenchf: dos por todos os orientadores de sua escola ; og qúesbionárioa qª peciais dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos questionários dos firofessorea e dos orientadores, se estão preen— chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma, Ajude os professoreà a fornecer a frequência exata dos alunos' e outros dados também exatos. A baixa frequência deve ser um dos fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conq ta.que atinja pais e autoridádes escolares, para modificã—la fawg‘ ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema.

D.



~

. 

.*, 

' . no * . . 

1 - Numero de turmaa aob sua direçao geral - .algl... 

: o * o '
. 

4 .. O numero total de turmas tie}.a serie e . 
_ 

., sendo . .º. no 

,5 e O nfimero total fié‘turmas de 2ª série* é .‘é ., sendo .“g . na 

a, . 

48 - Até que série.eatâ aah sua direção~ — ,$§,,,,, 

' 

, 

_ 

7.0% /_ 

quasmzowíazo A 353 'O REEH HIDC PELO DIRETOR 

Cidªde , 

Rºmªº 

Nome da Escola 

Endereço da Escola 

Nome do Diretºr 
'Não esºpº 
.ve:.nesta 

Observação: Nas questões de múltipla escglha, assinale com um x a 
coluna 

resposta adequaga; se necessario, assinale mais de 

uma resposta. Rao deixe iténs em branco. ' 

2 - Número total de alunos dessas turmas - ........ 
3 _ Númego de salas de aula utilizadas por eaaea alunos — ........ 

lº'turno; . . . no 29 turno & 9'1“. na 3ª turno. 

19 tuxno; .âl . no 29 turno a . 7“. no 30 turno. 

6 - Númerº total de salas de aula ao prédio - .......; 
, . . 5ªL 

7.- Ate qua aerie ha na escala~ » ........ 

9 ;_Peaaoal com que conta o diretor, Indique pára o pessoal—de que 

- ªispõe, o número de servidºres, em cada caso. 

Tipo de ggaaoal' S“ o o. ; oooooao!oooocooeooeooaoocoooo000000 
ª . 

' J 

Orientaéafir *“ sãoooclj'bºrª)ooooooooeoooloooooooooocoooocecolo : 2 
5333.81 ~~ m-GBSQESB @fi:}90i31i§$‘103 ªº oioÇWloooooooaoooooooooooo. 

. 4 

ix... Prox‘asaorea && tuª!—& “' AOQQGÇW)oooooaooeoooococioo' ' à) 

_ 

'
/ 

Pxofessorea para oufiraa t abalhoa « ,:%.£#5#1Ã>........,.. /b- 

__.— Dªtilãgrªfº "“ conceb—oooooooooooooooooooooooovooocnoooªoooo'oo' 
I f" ';, 

Iãeranâaiza '” oA.oÇB'uó/M)ooopeaoaugowaooooooonoooooooooooooo a_n-ºi.. 
RIDE} 

* - _ 
1

' 

Nao conaiàaran enxame âa'auulàoa em eatrca cursoa axiatentes na 

escala mga aeb ºutra direçãº»
'



10 . 

11- 

'2.» 

Não escre 
um 

ver nesta 
' 

. 
coluna 

Ill Servente * oooé3ogoég£¥%%ylnoboeoooooooooooeo000.00.00.00 Jºâªg 
. ..Í , ' 

—: “« ºf'f &.
' 

Outroa. QuaiB~ o.comõeooooãíªá%%%Yíã%âfy%ooo.ooocooooócoo ,“á' 
. . , 

Jªg 
nosoooooooooooooooocbyooooooõjooaoocoooonoooooooooaoocego &_———*ªª-—- 

povão....oºooooooaooiooooogoooboooooooeo.onoooooooçooooio j": , t; 
L 

- 
' ' 

Kx:f# 
Í) ooooooooooooooopoeoconvenço...boonooooooooaoooooosmqgoooo _; ªfff 

Funções que exerce como diretor. Tipo e número de auxilia— 
Assinale com um x as que.degemgg tes com que contª paga, o 

nha e complete o quadrq, ajudarem nessas funções; 

[33 Atendimento aos prõfêsaorea., .jg.§éf¥%§¥%§k9§f¥x.ga;.o — j 
{g} Atendimentos aos paid. , ...íí.........;;....;aº.. ' 

«9 

Preparo de quadroà [Vestatístâ 
cºª. oJéofiéooo 9%*¥§oaodoqaoo q 

BE] Prepare de outrun documentOSf 
. 

oooooooooooooaooooeõoiooc- & 

Preparo e distribuição de mg . 

' 
>

. E] ren‘da. 
, 

92.A;9WW j g 

$] ºrientação da avaliação. ªnaªàáàmnuu. % 3 & 

Óutras. Quaia~ 

abioiooéoaoooubuooo00100000. .co.cc—ooowooooooocoeooo. 

c;;oõovoõóoõooàóóiõoocoooooo oêioooooíioooooco000.5;00 Éâíªãj) 
9900606oiõboàOCQÓpoocoeocooo oõooiocfoqóoronooacoboo_ 

Indique abaixo o tipo e.o número de qâádros estatísticõs “

e 

outros documentos pedidds pelás autoriãaàeà eáâçlaiçs, º IBGE 
etc, qua a escola deve organizar du quê o dirétbr deve,Viéâr.' 
(Poda continuar no verao, indicaádo para cada caso & périódi— 
cidade). 

&) .anuais - I—B—G- €, 

GhumX.àmk &; 

b) eemeatraie — 

c) trimestrais -1Tkpv;,aa}§HAXL¢bréVx NLqu&o\ @ixngkum 

d) mensais « CàákakbãiaX4uxz 
Ébéãiíg$aç $a. «ÁLA&Á< 

%MM (34x .cwwWô—Q 

a) outros(eaclareoax a pariadiciâade)'— 
BRAms/Lx'q33 ªº 

'um—'. 

«I.



lzt'a'd “"'" - .umero .e qua ros & preparar por mes nao incluir os semes - 

13 »

h 

treis, anuais etc.) . .O. 

Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino; 

EDDÉ 

Eª 

DEDBEUD 

BE]

2 

Passar a orientaçao para o diretor e aliviã-Io das tare - 
fas administrativas.

% 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe- 
oíficos (Ex.: Melhoria do ensino d.e redaçao). 

'Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons- 
tantee 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com prepare especial nos aspectos em que há deficiên— 
cias, para auxiliarem os diretores. 

Fornecer eeoretárioe—datilógrafos ãsieecolaeo 

Encarregar o subdiretor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a supervieeo geral de seca 
la e a orientaçao pedagogica. 

Estudar a poseibílidade de reduzir ao atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas mehores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientaçao, diversificados segun— 

do as necessidades e eolicitaçoes das escolas. 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, 
escolaso

' 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga 
horário das crianças. 

Tornar obrigatõrios cursos, estágios etc. para professo » 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas 
sos normais para discussão das deficiências de 
do magistério. 

formação 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crianças com deficiências de apren' 
dizagem» 

Outrage Quaiªí' econoooovooooooooeooooooooooocaooosooocoeo. 

I0.000.090006006490000.00300069609BCGOÉi'ªOCOOOOGDOQDGOOGGO ' 

C39903969098ÓÓGOQOÓ990090996ºººGGQQGFQQQGODQQODOQÉOOOOOOQ 

nas 

e 08 cur». 

[Não escrg 
ver neeta 
coluna



14 - Aspectos em_quo considera que seria importante orientar 08 
professores de sua escola: 
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SUEDE] 
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:; 

“MD 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicações da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operações Matemáticas com inteiros: 

Ensino das Operações Matemáticas com Deoimaiso 

Ensino de Problemas.
' 

Educação Moral e Cívico. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Pláotioas._ 

Educação Física,'Recreação e Jogos,' 

Ensino de Eatudoa Sociais.
. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãoº 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetização de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ou pré—livro. 

Duração da fase preparatória. 

Pesqúíaaa sobre fatoreo que influem na alfabetização. 

Desenvolvimento do nível de leitura.
. 

Desenvolvimento do'interease pelo leitura. 
Técnicas de atandímanto, em classe, a alunos mais fracos. 

Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortes. 

Material para trabalho indopendentê. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 
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Atendimento às diferenças individuais. 

Organização de exercícios. 

Material didático.

( . 
\L Manejo de classe. 

" 

.)]. 

Disciplina. 

Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou orientado). \- w, 

Trabalho em equipe. 

'Interesee e neoeeeidadoa_infántie. 

Ritmo do ensino. 

Recuperação de alunoe. && 

Avaliação. 

Diagnâetico de dificuldades dos alunos. «(a 

Ensino em grupos diversificados atendendo_ãe deficiências 
dos alunos dentro da turmao 

Ensino por atividades, 7
R 

Ensino por áreas de estudo. 

Ensino globalizado. &»: 

“.*

( 
antic} 

Udmaafiuauumfima 

Formação de atitudes. 

Filosofia da reforma do ensino de lº grau. 
.. 

(;— 

Cb) 

à

V 

Medidas práticas para implantação,da reforma do ensino de lº grau. “ 

“(;x "'N É 
ºutroªl Quais‘c’ OOOOOOOOOOOOOOOOOO...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

00090900000000.00000.It...0.00...OGOOCOOOOOOOOOOOOOCSOOO. 

.OGOOOOOOOOCOflI-O0900000300.900.00.000000009'!‘0.00.60.00.00 

15 » Marque com um x o que desejariª para a orientação dos.profes— 
sores e com dois x, se já dispoe do material ou equipamento 
ou ao Ja considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

XI Livros. 

[] Folhetos. 

[] Díapoeitivos. 

D. 

Preparo de meteriol independente para alunos mais fortes.ª 

5,.

'7 ão escrg 
ver nesta 
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5ª Baloes. 

& Projetor cinematográfico. 
“. 

Outros. Qualas oococo.oo.co.cc—ooooooooooooooocoooooooooo 

..ÍOOOÚÓÍÓÍÍCºº.º'0.....ºº.......Ú.....B.....º.....0.....
. 

OOCOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0.0.0.0....C’OOIOOOOIOOOOOOOOIGOO 

Já foi tentado, em sua escola, o ensino por áreas de estudo7 
Em caso positivo, de um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feitº. 
Om mºª—000.04“. M&M" DWG 0W9 OWOÓOQOODOO 

0.096900.000.0000.CIOOOOOOCOOO'OOOOIOOOOOOOOO00.0....60. 

OUGQOOOOGOOO¢OGOODOOOOOGOGOOO20.0.0.0000.0000069000000000006. 

...OéGOOOOOOOOOOODOOOGOOO......COQCCOOOOOOCQOOO0.00QOOOOOODO. 

0.600.00000000.0000009000000960.0C0.00.0....OOOGÓCQOCOOOQOOOO.
% 

Nomes de todos os orientadores das turmas de lª e 25 séries 
sorteadas para e pesquisa (dar a identificaçso da turma a cagª 

cada um constante do q astíonário do professor). 

..mºº....ªº..l.ÓÓ.C.ÓÍÓOQO.Ó.......Óº.....ª...º.º..e........ 

069.090090.0'CÓOOOOOOOCGOOOOOOOO9.000.000,.IOQQOCOODOOOÚOQCOO 

go d 

00000....ºªQIOOQOOÚIOCOÓOC0900.0090.0.0.0DOIOOOOOOOQOGOOOO'O. 

Se exerce tarefas da orientação, indique a forma o a períciª 
cidade da mesmo»

' 

A - Forma 

fig] Reunião de todos os professores. 

E:] Reunião de todos os professores do turno. 

,EZÍ Reunião dos professores de 1ª e 2ª sériesº 

{:} Reunião de todos os professores de uma sêq;e separadamen— 
tea 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 

Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. EEG 

Discussao de problemas pedagógioos da sacola selecionados 
e apresentados pelo orientador. 

E‘I 
los professores e apresentados pelo diretor. 
Discussao de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg 

6. 

Não esopº 
ver nesta 
coluna

A 

s. 

....
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um 

D. 

Discussao de problemas pedagógicos da esoola sugeridos pe 

los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo Orientador ou diretor sobre temas sugeri- 
dos pela administração geral. 

Explanação sobre temas sugeridos pelo dirstor. 

Explauação sobre temas sugeridos peios professores. 

Explanação sobre temas svgsridos pelo orientador.“ 

Explanação e discussão sobre experiências positivas e na- 
gativaa dos profess-res apresentadas pelos messes. 

Estudo e spresentaçso feitos pelos professores, de temas 
'de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Orientsçso ipdívidual, após observaçao da turma» 

Estudo e discussão dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados com a participaçao dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
geral. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão do tasas gerais escolhidos pelos professores., 

Confscçao orientada de material para atendimento divorsi— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnósticos das dificulda- 
des dos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de avalisçso, apos a análise 
de sugestoes a respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas com os professores. 

Estudo de Guias de Ensino da Leitura. 

outrºs-o Quªia O....OCOOOOI.GOGOOQOO....OOIGOOOGOCOOOOOOO... 

00.00.0000....00.600...000000000OOOOOOCOOOOOOOCOOCÓOO0.0. 

0.000O,......IOOOOO'COBD......CBOOOOOÓOCOOGOOQCº.4.000.000. 

UG.09.IOÓÍÓOOOOOOOIO.OOOOOÓOOOOOCCC...OIOOQOOIOOO'OOO9.0.- 

09.09.0900d090.90'O00.0.009.060.0.000.00000000ÍQOOOOOOOOI 

ww- 
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Periodicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou no ano correº

6 tez cooaeoooooiooooaooo«00090000300090000000coco.—0000005 

Caso exerça orientação aos professores, tem oporiunidade 
de fazê—lo semanalmente~ Em cage afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamente~ 

menos de 1 Éora. 

1 hora, 
.

ª 

1 hora a 1h. 30 min (exclusive): 

1 h ao min a 2 h
' 

2 h a 2h 30 min 

2‘h 30 min a 5 h 

3 h a 5 h 3O min 

3 h ao mm a 4 h"
. 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 30 min a 5 h 

mais de 5 h Quantaa~ 

Em todos os oaaos o limite Já corresponde ã.c1aase saguãº 
te. 

Formação e aperfeiçoamento. 

19 » Indique todos os cursos que realizou, colocando Inc. após o 
nome do curso, se nao o terminou. 

SUEDE] 

D. 

Normal de,1g ciclo. 

ºutrº curso de nível ginasial. 

Normal de 29 61010»
_ 

ºutro curso de 29 grau (antigo 29 ciclo). 
Superior de Pedagogia. 

ºutro curso superior. Qnal7 .ÉÉL&QQUJQ4J3H£QGH. .9444».e.. 

ôMGQáWâ-IODOOOOOIOOOOÚ.OOOOCOOQOOOOOCO' 

0.0IOOOOOOOOOIOOOCOGOOOOOOOOOCOO-000.000.000.99..lOOOIQO... 

. . 
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» fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conq 

.20 « Outros cursos realizádos 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

. 

N . U 
Curso Duraçao Instituiçao 

000900000000000000000000.00000000 000000000 0.000000000000000 

00.1000000000000000000000000000000 000000000'0000.000Q000000000 

0.0000000000000000.00000000000000 000000000 00.000000000000008 

000000.000000000000000000000000000 000000000 0000(000000009000 . 

0000000000.0000000000000000000000.000000000 0.000000000000500 

Por faves} Junia a eats os'Questionãiioa gerais preenchi— 

. dos por todos os orientadores de sua escola e 0s qúeationãrioa eg- 

peciais dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessorea e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma. 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatos, A baixa frequência deve ser um dos 

' ts que atinja pais e autoridedes escolares, para modifícã—la fatº“ 
ravelmsnte. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

D. 

9. 

Não sscrg 
ver nesta 
coluna
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Quasexowâxío A PRBEHCHIDO PELO DIRETOR 

Cidade _, [AAJ;j:;£L£;i Estado <;;:>/Lz13,.(23 

(04/ 

Nome do Diretºr mf) ;;:a: ÚOAÁÁÚOJ' 
Não esopº 
vez.nesta 

Observação: Nas questões de multipla escolha, assinale com um x a 
coluna 

resposta adequada; se necessário, assinale mais de 

uma reapoeta. Nae deixe iténs em branco. 
' ” 

' I N * ' " 

_ 

1 . Numero de turmaq sob sua direçao geral » ..ÇZÁÉK. 

2 - Número total de alunos dessas turmas - .:5292215
. 

3 » Númeço de salas de aula utilizadas por eases alunos « ...E£.¢. 
: . 

v,*v"l “ _,— 
4 - O numero toqªª de turmas de lª serze a .:2 ., sendo .,. . no 

lº turno; 55L . no 29 turno e o . Iªna 3° turno. 

» » & . 
_5 - 0 numero total de turmas de aº serie e ._€/., sendo .-€í. no. 

lª turno; 623 . no 29 turno e . . . no 3ª turno. 

6 f Numero total de salas de aula do prédio - .Á1:7(.. 

7:— Até que série há na 9399137 (Elvvr.v‘3igf*“x°*‘3 º'i49/9 

_8 - Até que série está sºb sua direçao% — . ...... 
9 & Pessoal com que conta o diretor. Indiqua para o pessoal de que 

dispõe, o numero de servidores, em cada caso. 1 
Tipo de pgaaoal 

f:] Subáiretor » ..;.*...........,...............Í.........;.. 
E23 Orien3aéor f .eégia.....o..............;.Q.....§.......3.. 

EET Prof6ssares especializédaa é ....;.......L................ 
Proxesaoréa de turma — coo0600000009oooooooooooeooooooooco 

JIáÉ; Professores para ontroa trabalhos » .;5................... já;
F 

a 381511051.a " o.ooobooo'ococo.—0000949...-ooooiooococqoogocoo 
_ ,1; 

m Merendaira "' 9%.ooooooooeoooogcoooo0090.60.000000000000 
É“! 

Não-considerar curses de aâultos eu entroa cursos existentes na 

canola mas sob ºutra direção.
.

D.



É Servente “%oooojíoooaooooooooooooooooooooccoooooooocoo
]

~ 

Out:—aa.. Quaia'ã'ª ... . ' "'-'" . (ªª.; 
« v .""Y',ºo"'ooo nº 0/ n o mo ’6‘" ] OOOQDOOQOOOOC ~~ ~ 

~~~ 

~~
~ ~~

~ 
l 14, 

~
~ “':“,— 

, corªr. o 
, 

jáioccocoooooooocooo 

%OQM oWooe apo—""o/Qªõ owaooq/ %coooooooooo 

10 . Funções que exerce como diretor. Tipo e número de auxilia- 
Assínale com um : as que degemgg res com que conta paga o 

nha e complete o quadro. ajudarem nessas funçoes. 

& ,Atendimento 308 prºfessºreªo ,(écocooooooolocoooíió-óoàoo 

.Egí Atendimentos aos paiá.i :zéçªgzjgºf 

m Prepare de quadros éétatístâ 
coa. 

'

5 

~~ 
Ega Preparo de outros áocumentes.l4

~
~ 

Preparo e distribâíção de mg <ª) 
' 

,"
f ª 

renda, ’f- 
' .;5 Adz: .*“. . 

E23 ºrientação da avaííàéão. (ããêâg' ' * 

Cutias. Quaiat 

WÁQÍ no"; ' nocao clam!” 
.Que eu,» Wm, ”Q4 

x 

<.
, 

.onouooãoaooooooco oooobooóo oo oo. . 

0.906.00IOOQOCOOOpOOÓCÓOOOO. ...OOOOOOODOÓÓOOOIOO00.9. 

~ ~~ 

~ ~
~ 

11 — Indique abaixo o tipo e o número de quadros estatísticos ,ª 
outros documentos pedidos pelas autoridades esdólares, õ IBGE 

etc, que a escola dete organizar ou que o_diretor deve Visar.' 
(Pode continuar no verso, indioaàdo para cada caso a periodi- 
cidªde) o 

. . 

a)-anuatal-aciº SDBQÉ) 

b) semeattaia — 

c} trimestrais - 

, "YQJ : 

d) mensais «.é3QÍZLillttzszº 42/41, 
E]; ,

. 

. // ct Cla -E;.€3<j . 

a} outros(§aclarecar a periodicidade)“— 

“'ª'-m'"- 

«a. 

2.- 

Nãâ escgg 
vei nesta 
coluna 
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12 — Número de quadros a preparar por mês (não incluir os 
“ treis, anuais etc. 00.090 

somas - 

15 » Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

Passar a orientação para o diretor e aliviãêlo das tare » 

fes administrativas.
% 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
“sobre a reforma do ensino de lº grau); 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 

cíficos (Ex.. Melhoria do eneino de redação). 

.*Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

E21 Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons— 

tante. 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo eSpeoial nos aspectos em que ha deficién—- 
oiee, para auxiliarem os diretores» 

Eªi Fornecer secretários-datilõgrafos ãsieecolaso 

Encarregar o subdiretor de todos as funções administrati— 
oabendo ao diretor apenas a supervisao geral do eeoo Vªs, 

la e a orientaçao pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

[:] Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

do as necessidades e solicitaçoes das escolas. 

Conter com bibliotecas atualizadas para professores, 
escolas» 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga 
horária das crianças. 

IE res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas 

EST Conter com materiais de orientaçao, diversificados segun— 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.*para professo a 

e OS 0 

sos normais para discussao das deficiências de formaçao 
do magistériº» 

[X 
dizageme 

Outras. quªiai oeooooeoooeoooooooooooooooocoooocneoonacao 

....Óº..º.ºººººº-ÓÓQG...QÚ.QGBÓCGOªªªºâ.º.ªºª.90.feªQÓÓOÚGGÚ 

cooaacaéaeeeeeeaacoaaaamsssaseoaazeoaooaaoaaoea90000909090 

”F. .«i 

Conseguir professores ou professorandos fora da oleosa 
que orientem grupos de crianças com defioiênoies de epren 

nas 

Não esorg 
ver nesta“ 
coluna



14 - Aspectos em que considera que seria importante orientar 08 
professores de sua escola: 

fg Ensino de Redação. 

a; ªgf Ensino de Gramática. 

« . v " [:] Ansxno da Numeraçao. 

ªrm Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

EET Aplicações da Teoria dos Conjuntos.“ 

ªªª 
& . 

“ª 

à; 
.. 
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k') f4 

crd 

&EDKÍ..Ú 

Ensino de Operaçães Matemáticas com inteiros; 
Ensino das Operações Matemáticas com Deoimaisº 

Ensino de Problemas.
. 

Educação Moral & Cívicª. 

Ensino da Música. 

Ensino de Artes Pláaticas.º 

Educação Física, Recreação a Jºgos. 

Enàina de Estudos Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhou Manuais. 

Desenvºlvimento dos métodos de alfabetizaçãoo 

Mêtodoa sintéticos modernos de alfabetização. 

aolha do método de alfabetizaçao de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ou pré—livro. 

Duração da fase preparatória. 

Pesquisas sobre fatores que influem na alfabetizaçao. 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do'interease pela leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos,F 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortes., 
Material para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades.
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093 E Preparo de materiel independente para alunos mais fortes. º 

1 

Atendimento às diferenças individuais. 

{,OE] Organização de exercícios. 
' ' 

[] Material didático.
. 

[:] Manejo. de classe. 

[] Discipline. 

léº/[E Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou orienitedo). 

E» _Trebelho em eguipe. 

;(;D interesse e neoeesídadeeinfantie. 

[:] Ritmo do ensino. 

gym Recuperação de alunos. 

E] Avaliação. 

L/OÉ Diagno'etico de ãifíouldadee dos alunos. 

:] Ensino em grupos diversificados atendendo às deficiências 
dos alunos dentro da turmao . 

ÁZD Ensino por atividadaa.‘ 

&. Ensino por áreas de estudo. 

WE] Ensino globalizado. 

[:]-' Formação de atitudes. 
ªr“:/5% Filosofia da reforma. do chaine de lº grau. 

%;D/ Medidas práticas para implantaçao, da reforma do ensino de lº gran. 

Centres. Quantª.MMR. . 624.351.» . 

N.569.2....... 
aka 
We. ªfã/M 

WW W .Já—2400». 6. '. b" 633cm...“ 
15 .. Marque com um :: o que desejaria para a orientação dos profes- 

seres e com 6018 :=, se Já dispoe do material ou equipamento 
ou se je considera sua escola bem atendida nesse aspectoº 

Www-oe. 

[] Folhetos. 

[] Dieposi tivos . 

D. 
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6. 

Não esopº 
ver nesta 

' coluna 

KI Filmes. .. 

', ._....L... 

B Projetor cinematográfico. 4 

outrosO Quªi-ªç o6.0.0..úO......O...OOOOOOOOOOCOO00.00.60. 

...COOOOCOOOCOOOÓCOOOOOOO.......OOOOOOOOOOOOIOG0000.00.00. 

......OIOOOOOOD.C.OOOOOÚIO.00.00.00O.,-...OOO....OOQOIOOQOO 

16 - Já foi tentado, em sua escola, o ensino por áreas de estudos L 

Em caso positivo, de um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feito. 
.OWOBOOODCOOOOOO...OÚOQOÓOOOOGOKI...OOOOOOOOJOOOQDOOOOOOO 

0.00990.69000000000OQOOOCOOOQOUOOIO0.00000QOOOQOOOQOOOODOJO_O. &) 

OOCQOOGOOOOOCOOOCOGOOOO00.006SOOOOCCOCOOOIOOOQGOOO90.00.0096. 

.OOOCGOOOOOOQDOOOOOÍOOC0.0.0.....OCOOOOCÓ.C......OOOOOOCOODCO 

.OOOOQQOOOOOOGOGOOOÓO90.00QOGGQOOGÓOOQOOOOOIOOOOO.....ODOOOOOJ 

17 — Nomes de todos os orientadores das turmas de lª e 29’ séries 
— sorteadas para & pesquisa (dar a identificaçao da turma a can};I 

go de cada um constante do q es jíãnári do professor.
2 

. 
’

' 

agma» ;wwi;m 
» J emu-Au” coª/o::odW coooosoooaooooooocoaooaon 

18 - Se exerce tarefas de orientação, indique a forma e a period; 
cidade da mesma»

' 

00000050

~ 
A - Forma 

lºgª Reuniao de todos os professores. 1 

Jig 7’1 Reuniao de todos os professores do turno. - ‘9, 

/EZÍ(âeuniao dos professores de 1ª e Zª sérieso “É 

:$;Zí Reunião de todos os professores de uma sêp;e separadamenw 
te. 

' A & 

4 [:] Reunião dos professores por série dentro do turno; 

J'DZ] Discussao de problemas pedagógicos de escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

L 256 
Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo orientador. 

9.22: Discussão de problemas pedagógicos de escola sugeridos pg- 

los professores e apresentados pelo diretor.

n.
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IQJD 

II E] 

)5 [:1 

NC] 

D. 

'Estudo e apresentaçao 

Discussao &e problemas pedagógicos && escola sugeridos pe'] 
163 professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo cri.cntador ou dirétor sobre témaa sugeri- 
dos pela administração geral. ' 

planação sobre temas sugeridos pelo &irétoro 

Explanação sobre temas sugeridos peios professores. 

Explansção sobre temas svgeridos pelo orientador.“ 

Explanaçao & discussao sobre experiências positivas e na— 

gativas dos profess res apresentadas pelos mesmos. 

feitos pelos professores, de temas 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussão. 

Orientaçao ipdívídual, após observagao da turma. 

Estudo e discussão dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados com a participaçao dos professores. 

Discussão de temas gerais escolhidos pela administração 
geralo 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussao de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussao de temas gerais esoolhidos pelos professores., 

Confecçao orientada de material para atendimento diversi- 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnosticos das dificulda— 
des dos alunos. 

Elsboraçao de instrumentos de avaliacao, apos a análise 
de sugestoes & respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas com os professores. 

Estudo de Guias de Ensino da Leitura. 

outrºs..; Quaia'} 900.09.0006600cocoa00000600000960too-cocoa.- 

90.00.0000...O00.60..I.000.0009OOIOOOOODIOOOOOOOOO0090.00 

060.0GDQQIOOIOOOOOOOIOOOI.00.60.990000000690009600000000. 

NG..QOIOÓOOOÓOOIOOIOÚOOOOOOOOOOOGOODOOOÚQOQOOIOOOOOOOOGOO . 

09000009000.9000000OQOOGOOGOOOGOOOOOÍ.'QIOOOOOOOQOOOOOOOI 

"I.. 
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19 a 

rªi 

.!

.

i 

ÚÚÚDRDDÚDD 

ãº 

Periodiéidade 

Caso exerça crientaçao aos professores de sua éscola, que 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou .no àho correh 
te .fii1mnxvqo«»ea.sqfiv>$1..ax¢xuexgyaaav¢«§é2........... 

Caso exérça orientacao aos proféSSores, tem oportunidade 
ao fázê—lo semanalmenteº Em caso áfirmativo, qual o tempo 
semanal que déàíca a essa funçao, aproximadamenteº 

menõs de 1 hora. 

1" 116.52% ~
. 

1 hora a 1h 30 min (exclusiVe). 

1 h 50 min a 2 h 

2 B a 2h 30 min 

2>h 30 min a 3 h 

5 h a 3 h 30 min 

5 h 30 min a 4 h
. 

4 h a 4 h 3O min 

4 h 30 min a 5 h 

mais de 5 h Quantaa2 

Em todos os casos o limite 36 corresponde à classe seguàg 
to. 

Formação e aperfeiçoamento. 

Indique todos os cursos qua realizou, colocando Inc. após “o 
nome do curso, se nao o terminou. 

DD‘EBD 

D.

! 

Normal de 19 ciclo. 

Outro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 ciclo.
_ 

ºutro curso de 29 grau (antigo 2° ciclo). 

Superior de Pedagogia. 

Outro curso superior. Qnal7 . WÇQQJ .(12444uwéti17 

Q511L+43951L¢vqa1...C1444»4»4:;:¢>4Z2. >É!Çb»»cc2. 

M .jaaà. 904.8! dow 

!!! !! ! ! !!

& C..

! !! 
lv 

“2:-
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.20 - Outros cursos realizados 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso 
. 

Duração I etitú ção www....êmâwufwâ ,. n.. 

......OQQCOOCOOOQOOOOQOQ000.00... 0.000.000 ...CQOOOOOIOOOOOO' 

........OOOQOOQOIQOCO......OOIOOGO OIOOOUOOO‘0.000.000.0000... . 

...0.0.0.D.C.....ÚOOOOUOOCQOOOOÓO...OOIOOOI1.0000IOOOOOOOIJOO 

VV
( 

Por favor, Junte a este oa'Queetionários gerais preenchi— 
dos por todos os orientadores de sua escola e ao qúesbionârioe eg 
pecíaie dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 
questionários dos firofessorea e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma, 
Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatos. A baixa frequência deve ser um dos 
fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conaqg 
ta que atinja pais e autoridedes escolares, para modifioã-la favº 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

D. 
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14.3» V 

avgsexouixlo A 333 pazsx 3130 PELO DIRETOR 

» 
; 

& 

. 

. Í“ . ! 
Cidade ( “> Cífã it bf‘x Estadº ;“ K'); rr) “(x ”i.[ 

('x' /’\\ . (f“ 
r 

& 
ª 

C“ & -4 .

“ 

Nºme dª Escalenª i (“Ú KSC» fôr—“< Q&X—l & (Ol': JX' (ªL-cºa :x Yª): (& RVC)» Aixflílh K"! 
º 

X 
, . . 

_
x 

Endereço da Escolas” AU . A «n b (:$ m. (A mA A 'a (ª; à g h 
f—N '/3 (X ,X , l x ) r " : 

N .

' 

Nome do Dinamº , = Juin Í ÉS JMA/«43.419 HE L \KA VEZ/u NM ªªn—r; “AK; 
' 

. 

Of“k/ j/‘P ' 
( §>Xflac eacgg 

' 
' 4 ver.nesta~ 

T Observaçãº: Nas questões de múltipla escºlha, assinala com um x a 
coluna 

“ resposta adequaªag'ge necessario, assinala mais ªº 
» :, uma resposta. Nao deixe iténs em branco. '

~ - Numero de turmas sºb sua diragao geral » 1119....
. ..fx/ 

- Número total ée alunos áeasaa turnaa » ÉÍÃÉL9.. 
. *Ag- 

Númego de salas às aula utilizaéas per esaea alunos — ÃQÉÃ«..« 

& 
' ‘K” a ‘ . . 

— O numero total da turmas da 1% aerie a . iwp, sendo . . . no 

lº'tuzng; .LÍ . 39 as turna a a . . n9 59 turno. 
4; 

\u- 

to 

tª

a

W 0 
_ &

' 

O nâmera total && àuraas da Rª séria & .Lf., sendo . j . no. 

a
x 

lº turnº; .;3 ,.no 29 fiuxna a , a . nº 39 turno» 

« Númerº fiatal às aalaa ãe aula às prêàía - iêâlºáã.6 

7'— Até Que ééria há na amaeía~ n /QÃ;Ú495JÍ 

8 * Até qua gêxia está sab aaa &ixegão7 ºlígqªâ&4%'
,

9 - Pessoal com que.conta e àiretor, ínàique para o pessoal de que 

- dispôs, o número ªº aervidaâeg, em cada caso. 

Q" ripe ãe pessoaâ 

;431 
'. Subdiretoz' " oesoo.ooopo-rooooaosoooooooooaooooooooooooooooo

& 

Qríeªàââºr “' gooe-noooeooeoocoeeeoooloooooocooooooocoooooo
V 

Prºf—3383368 65390181íãªdºª ªª oooovoooaoooooaoooccoo-too.oo._ 

." 
'PÍOIÉBBOÉQB d6 1513mm ªº e..00.;10000900QDIOOOOOOGOOOOOOC0.00 

' g 

Professores para auàrga trabalhas a .............e».....,. 
Dªt-1153138166 “' oooonbooooeoeo.a-ooeoa‘ococooooo‘ooooaooc‘aooc'oo' 3-2 

ª““ªª 

aaaãaa 

Mªrªndªirâ "' gogo.eooooooooeoonopowooooooocoooooooooocinco 69 

& , . , , , 
'

. 

Nao-considoran enxame de aguaâoa eu gatraa cumsos existentes na 

escola mas aeb outga direçãº»
' 

ªxé->e Un“. 0» ]) Vil, (MCL, C(F Wiii C:) QWPJÉÚ/ÓÉ'LCÁQ



10 . 

11 m 

& Servente "' aíooogeoóOeºOcooófoÓcooooooooocooocoooàoon)Qoo 

Outros. Qu318~ o0voodoo».oscpiifiéfiooooooooooooooaiéboouifi 

oosoooooaooooooooooovuooooooónoojoooooooooooooooiqboçbooo 

secco—aco;ºocooooooooqâjoopodóõõoaoooooooccoooooioôóõoppo 

o...o.oooooooooooeoooiyoooooooóóóoooooooooooooobibcbioooo 

Funções que exerce como diretor. Tipo a número dg âuxilige' 
Assinale com um x as qué ãeçempg fés com que conta pâàa "º“ 
nha e complete o quadro; ” 

_ 

ájudarem neaaaa funçãéáá 

[23 Atendimento aos práíéâsorea, . a«ÉYQZSHQJÇ%à%JÇÉ%.aê...,' 
. 

. já 
[fSª 

. >. à 

.

. 

fig} Atendimentos aos paia. ,..$«Í$Aá%wªç9%íªªªãâu,., 

[:] Éféparo de quadroê êstatíepª ”1 ª 
“: 

&« ,." 
6650 i Í; oabk>h&âêªgçâáªççªbéçà$óo 

Éêêbaro de outros dádiimentoâ; .“ ”%%%&!“ gªg, %%%&; 
, 

. 

. 

w 

. & 

Ii fíéparo e distribuiçáó de fig ( J; K f .. 
fêàªàa jáÁÃEMLÉãW$&.Áâ€L....o. 

w.; . «_ . 

à , 
. /x , .. 

f:] Oríéàtàêão dª avfiliaégo. .ZYL%4Q%42%%..iqgflfififiu.
A 

Outras. Quaia~ 

caooooooooooovo»óoobónooáooó oaooooooooeoooqoóo;oo0699 

oooopcao.aoooooooovonooooaoó 0.000000000000690iodcoboo 

ooooco.ocoocaoooopooeaéocooo ooooÃaeocancaoooooooooôoo 

Indique abaixo o tipo e o número de quadros estatísticos e 

outros documentos pedidos pelas autoridades esoolareg, o IBGE 

etc9 que a escola deve organizar ou que o_diretor deve visar.' 
(Pode continuar no verao, indioaúdo para cada caso a periodi— 
cidade), 

&) anuaia - 

b) aeàeatraie w 

c) trimestrais - 

d) mensais a 

&, outrca(eac1arecer a periodicidade)‘- 

2.- 

Não esopº 
ver nesta 
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Não escrg 
ver nesta 
'ooluns 

12 — Número de quadros e preparar gor mês (não incluir os somas - 
traia, anuais etc.) conoce “& ““ 

15 » Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

[:] Passar a orientação para o diretor e aliviã—Io das tare - 
.Q fas administrativas.

É 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , ! sobre a reforma do ensino de lº grau); 
ao 
%. Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 

solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— , offices (Ex.. Melhoria do ensino ãe redaçao).

. Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons— 

tante. 

ªê] 

EU 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixe orientado — 

res com preparo sepeoial nos aspectos em que ha deficiên—— 
oiee, para auxiliarem os diretores. 

Fornecer aeeretários—datilõgrafos âeieecolasa 
MZ! 

Encarregar o subdiretor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a supervisao geral da eeoo ] la e a orientação pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Contar com materiais de orientaçao, diversificados segun— 

Conetruir escolas menores que o diretor possa orientar. [ 

do as necessidades e oolioitaçoes das escolas. ! 

BHEEZI 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, nas ] escolasº 
' 

;.__ag__—w 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo da carga ] horaria das crianças.
' 

Tornar obrigatórios cursos, estágios ato.—para professo » 
. / 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas e os ogr— 

sos normais para discussao das deficiências de formaçao 
do magisterio. «u_mmíww—w 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crianças com deficiências de apren- Í dizagem. . 

[BEER 

Outras. quaíªi peooooooooooeooeoooooooooooooanaassuncaoooÉ 

nanocooooooooooooooooowopoooooooecoooeoaoaoooosooo.ooooeoª ª 
0083009090980000000BCOOQOOOOOOOOOOQOOIQGUOGBOOÚOÉG'GOOQOQG



14 - Aspectos em_que considera que seria importante orientar 08 
professores de sua escola: 

'E] 
às 

5% 
E] 

.btj 

&; 

“EEDEÃDBEEÃD 

& 

a: 

º 
:s 

:; 

DQEEEDDD 

DE] 

&Híl 

D. 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicações da Teoria dos Conjuntoe. 

Ensino de Operaçães Matemáticas com inteiros; 
Ensino das Operações Matemáticas com Deoímaise 

Ensino de Problemas.
. 

Educação Moral & Cfvioà. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Plásticas.. 

Educação Física, Recreação e Jºgos, 

Ensino de Estudos Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãoº 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do método ãe alfabetizaçao de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ou prê-livro.= 

Duraçao da fase preparatória. 

Pesquisas sobre fatores que influem na alfabetizaçao. 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do'interesae pel; leitura. 
Técnicas de atandimanto, em classe, a alunos mais fracos. 

Técnicas dê atendimento, em classe, a alunºs mais fortes., 
Material para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

«»s 

4. 

Não esczg 
ver nesta 
coluna
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Não escrg 
ver nesta 

_ 

> 

; ,, . _coluna 

0225C} Prepard fie materiªl independente para alunªoºà maia fortes.; Q 

Atenaimén‘to às diférbnçºàs individuais. . 

l' 
.- 

30 [j Organiàãéào de éátézrcíciós. 
.

Q 

fig Material didático. ! 

3.2 m íflàáêjo dê classe. ", 

(É! anemia.—sx. 4 

34! & Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou àrientado). ”, 

[É], Trabalho em equipe. ", 

. e 

36, [:] 'Interesse a necessidades. infantis. “_ 
z' [j Ritmo do ensino. J 

35 É] Recuperação de alunos» J 

Avaliação. _
Í 

40 Diagnóstico de dificuldades dos alunos. I 

EQ Ensino em grupos diversificados atendendoàs deficiências ! dos alunos dentro da turma., 

4/2 E} Ensino por atividades.. ( 

& Ensino pºr áreas de estudo. ', 

44 [] Ensino globalizado. Q 

B'Formaçâ'o de atitudes. *, 

4M Filosofia da reforma, do chaine de lº grau. '! 

47-- Medidas práticas para implantar,—Soda refºrma do ensino de ! lº Erªm- 
' ' ._.—...... 

Outros. Quais'i‘ mocoocaooooofoooo0000..00.000000000000000. 
02 

l5 » Marque com um x o que desejªria para a orientação dos profes- 
sores e'com dois x, se Já dispõe (lo_material ou equipamento 
ou se ",ja considera sua anºs»); bem atendida nesse aspecto, 

[3 Livros. 

EZ Folhetos. 

[:1 Diapositivos.

D.



16 — 

17 ª 

18".- 

Filmes . 
_. 

[21 Projeto: cinematográfico. 

ºutrOSo Quaiad aoctooooonoooooo090600000oooooooouoooooooo 

oocooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooocooocoooooooo 

...OOOOOOOOOOOCOCCOOOOOQ......OOOCOOIOOOÍOOÚC......QQOIQO.
. 

Tá foi tentado, em sua escola, o ensino por áreas de estudod 
Em caso positivo. dê um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feitº, 
.0.3:\’5¥Q‘OOOIOODOOOOCOOODOOCOOOOOOOOOOOOOC0.005000000009000 

0.0909OOÚO0IOOOIOOOOQOOQOOÍ00.300...O......UOOOOOOO-O0.000.060. 

O.GQOOGOO-OOOOOOOODOCC00......SOOl.00...OOICOOQGGOOOOOOOO0.0‘. 

OOOOCBOOCOOOCOOOOOOOOOOO00...O....OOOOOOOOOIOOOOOOOOOOGOOOODOO 

.OÓOÚQOOOOOOQOOOOOOÓO96.90.000...........QOCOOOOO.....OOOODOO
* 

Nomes de todos os orientadores das turmas de 1ª e 2ª séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identificagao da turma a car 
go e cada um constante do t::otionario d professor). 

o 0913M&(W73w00004ªka00 {YV‘wmooooo à(à*moooonoocoao. 
(v 

0.0000000900000000.090.009.0000.00.0.00IOOQCOOIOCGOOOOOIIOCOC 

OIOOOOOOCOOOOOOOOOO000.001000OOOOOO’OOO‘OOOOOCOO60.0.0.0...900 

0.0.00.09.0.....OCOÚOOIOO.....OQQOOOOCOÚOO.!OOÓOCOOOOOOOIOQOO 

0.090....O60.00.0061....CQOOOOQOIOOQOQQGOÓº......CQOQOGOOOOQOO 

So exerce tarefas do orientação, indique a forma e a period; 
cidade da mesma» 

A - Forma 

Reunião do todos oa professores. 

Reunião do todos os professores do turno. 

Reunião dos professores de 1ª e Zª sérieso DUDU 

Reunião de todos os professores de uma sêg;e separadamenu 
te,

" 

Reunião dos professores por série dantro do turno. 
DD 

Discussão de problemas pedagógicoa da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

Discussao de problemas pedagégiooa do escola selecionados 
e apresentados pelo orientador.D 

[II 
loo profobaorea e apresentadas polo diretor. 
Discussão de problemas pedagógicos da escola augeridoo pg 

69 
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D. 

DDE! 

a 

C! 

[man 

[1 

EJB 

{:1 

[Jum] 

DE] 

Discussão de problemas pedagógicos.da esçola.sugeridos ng 
los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo Orientador ou diretor sobre temas angeri- 
das pela administração geral. ' 

Explanação sobre temas sugeridos pelo diretoi. 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanaçãó sobre temas svgeridos pelo orientador.' 

Explanação e discussão sobre experiências pogitivas e na» 
gativas dos profess ras apresentadas pelos mesmos. 

.Estudo e apresentaçao feitos pelos professorea, de temas 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Orientaçao ipdividual, após observaçao da turma. 

Estudo e discussão dos assuntos eª que a escola se revela 
carente, fixados com & participaçao dos professores. 

Discussão de temas geraia escolhidos pela administração 
geral. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussão de teàaa gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão de tadas gerais escolhidos pelos prótessores., 

Confecçao orientada de material para atendimento diversi— 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnósticos das dificulda- 
des dos alunos. 

Elaboraqao de instrumento: de avaliaçao, após a análise 
de sugestoes & respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas com os professores. 

Estudo de Guias de Ensino de Leitura. 

Outros-. Quaiª'ª on...-000001509ou...oooooonocooaocOooooooooo 

O...-OQO...C..000.090...0.000.090QIOÓ'OOCOÚÓOOOCCQO000000. 

0.0.0G..O...0.0...,..OOOOOCCDCOOOOOÚOOO0.69...º.00.00.00.> 

u...l...ÓOOOOOOIOOI..00.00.0000.GOQOÓOOOÚOQOOOOO...000000 

0.090.09000090000'.OOOOÓOIGOCGOQOOCOCOOOÍCº...."00.000...



ãº 

UDDDDDDUDD 

Perioáicidade 

Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou no ano correº

0 tº; 00.660.CO.CC...O9.0ªº.OGOOOO'OOÚOOOOO.*...OOOOOOOOO... 

Caso exerça orientação aos professores, tem oporâunidade 
de fazê—lo semanalmentee Em cage afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamentee 

menos de 1 Éora. 

1-hora. 
.

' 

1 hora e 1h 30 min (exclusive): 

1 h 30 min a 2 h '

' 

2 h a 2h 30 min 

2-h 50 min a 3 h 

3 h a 3 h 30 min 

Shaómxnazzh, 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 30 min e 5 h 

mais de 5 h Qnentas7 

Em todos os casos o limite 36 corresponde â.oleese seguiª 
t6. ' * 

Formação e aperfeiçoamento. 

19 - Indique todos os eugeoe que realizou, colocando Inc. após o 
nome do curso, se nao o terminou. 

DDÉJBD 

Normal de 1g ciclo. 

Outro curso ãe nível ginasial. 

Normal de 29 01010.
_ 

Outro curso de 2ª gran (antigo 29 ciclo). 
Superior de Pedagogia. 

Outro cursº Superiºre Quª17 ooooooeoooooooooooooeo,ooooeo. 

IOCQCOOCCOOOIOOQOOOUOOCOOOOOIOOOOCOIOOOOO00000000000000... 

O0..OIOBOOOQ.0.00.0.0000000000CO-OOOOOO‘OOO000.01.00.00... 

Não esopº 
“ver nesta 
'ooluna 

ªª

. 

vz; 

w...



9. 

Não escrg 
ver nesta 
coluna 

,20 « Outros cursos realizahos 

Cursóa de Aperfeiçoamento sobre administração:, 

Curso Duração Institúição 
.ODQOIQCOOIOOOOÚOOOOOCC0.0.0.0... 9.000.000 0.000.000....'... 
.OI'OODO'OGOGOOIOOOOOÓOOÍOO'COOG... OQOOOOOO'. .....OCODOOQOOOOQ. 

....OÓOQCIOOCQOOQOÍIOÍOQ0000.00.01Col...... ...OCOOODOOOOOOOOG 

.......OOOQOOOGOOOOOOOOOOOC0.0.0.0 00.00.0001OÓOOOOOOCOOOOÓOOO . 

O......”OODOOOOOÓOOÓCOOCSOOOÓIOOCO_..O'QCCÓOQ 'OOOOOOOOOOCOCO... 

F Por favor, Junte a está oa'Questionãiíos gerais preenchi— 

dos por todos os orientadores de sua escola e os qúestionãrioa qª 
pecíaia dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessorea e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turmaº 

Ajude os profeàsores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatos, A baixa frequência deve ser um dos 1 

fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conq 
ta que atinja pais e autoridádes escolares, para modificã—la ragga 

ravelmante. A primeira medida será diagnosticar o problema.

D.



' 
àW'N

P 

Cidade 

QUESTIOÚÁRIO A 3333 3333 3130 PELO DIRETOR 

“P 
~

~ Estado 

Observaçãº; Has questoes de multipla escolha, as"1nale cºm um x a 

res3osta adequada; se necessario, assinale mais “de 

uma resposta. Não deixe itàns em brancº» ‘

W 

\D' 

'º

4 

OS 

3D33333 

- Numero de turmaa aob sua direçao geral* - .:11Q;.. 

- Número total de alunos dessas; turmas . ...53/1- 

» Número de salas“ de aula utilizadas por eeaea alunos - ctglçªíi 

- O numero total de turmas de lª série* é . ri., sendo . (l. no 

lº turne; . . . no 29 turnº e o . . no 3º turno.
é 

» 
'o *; 4 Á - O numero total de turmas de 8ª serie e . ..., sendo . .44 no. 

lº turno; . . . no aº tu3nc a . . . no 39 turno. 

« Numeàg total de salas de aula €.o 336610 - 22:.!.Q. 
a. 

—— Até que aérie há na eacolaY — ,. ..... 
- Até que séria.eatá aob sua 33393503 — .éSZZ... 

é Pessoal cºm que conta o diretor, Indiqua pára o pessoal-de que 

- àíspãe, o númerº de servidorea; em cada caso. 

Tipo de pessoal 

Subdiretor “' ooo...ooaoooooaococooocoooo 
Oríentaâer ** 9949.no.nooooooooooooooooooooorooooooooccoooo 

.FI'OIÉSEOI'QB de turma ª! 430.000.0000..oaoooooooaeoooooacieo 

PÉOÉGÉSOÉGQ Fªrª. 0213mm trabªlhºsª " Pªooçooooooovocccooojo

. 

Meraªãaaírà m Oi...00.00000QOGQOP909.000,00000000000.00.00 

Não oonaidorax cursos às adulàoa ºu aatrea cumsoa exiatentes na 

escola mas 30b ºutra direção.
' 

Prof-8880368 egPecialigfadoa ªª OLQGÓOOOOOQOOQUOOQODO......OO-_ 

Dâtilégrªfª "' ooooebooo'ococo-0.000.000...oooo_oooonooáoooo'oo' 

Não escgg 
vex.nasta 
coluna

t HH 

—\

H 

~~ 
(>~ ‘3 

“ªºs GR ~ ~iª



.f» —— ,. 
, 

. _, 

ii! Servente * .âçê..g“:>o...;ª/734QCÍ....oooe...o..........o 

Outroa. QuaieC o‘ oaJQV¢$lfi£i4¥i§lgqgooooo'oonooogoooobg; 
a, » ;/ 'EÍ ' f ,»C—"çL : Qm " mªs ,, , , . -, “J -. v 

0.900. 0600496000. .. OQOCQÚQOOOLºkOODQIOOOQ. 00.098,00... 
. M.MÇ/z , Mº. 

.! . avança. 
10 . Funções que exerce como diretor. 

EEE“ 

11 « 

Assinale com um x as que degempg 
nha e complete o quadro. 

Atendimento aos prõfêãáoreá, 

Atendimentos aos gãiái 

Pregaro de quadroé êátatíagª 
coa. 

_

f 

Preparo 9 distribâiêâo de m3 
rendao 

,
ª 

BU»: 

ºrientação da avaliâção. 

Oufras. QuaiaC 

ôàõoooooooooooouoõaoóhoooooo 

Bodcocooncoo-00005001000090. 

coo60.000oooaoooofiééfiaqcoooo 

Preparo de outros_&5¢umentoé.j_ 

2.- 

EEG escng 
ver nesta 
Coluna 

.íõéI 
'.: I“,. I,... . M 

ocoieooOOOÓof, Ifw“x\ ‘- “ ,“ “x 
ooo . ao oooeleobçóio'lo'o (42,1, 8W 

_ 

" " “jª 

Tipo e número de auxilíà—Q ’- 

:éã com que conta paga o 
àjudarem nessas funçõesà 

. 
‘1 . 

oito“. WW» -..i x/I 
_ .. 

. 

º 

0:; 
.OOOOOOOCOOOOOOOOOÓOQOº.. ! “' 

i [S i:‘ ( 
.

q 
. 030 oceano ooooàaoooóaoo _ 

aoooaoocoaooeoooóooooõooc- & 

oooocoooóooecoooobõoooooo 

.DOOBCOOOOOOOOODCOOGOOOOO 

ida—oaooooaóoéóoooooeoooc ~ 5530009.-ooóonóqooóccoooo 

60900000oooóoooooooeeooao 

Indique abaixo o.tipo ; ó_núméio de quadros estátístícos 
,

e 

outros documentos pedidoS'pelas autoridades esoàlgfçs, o IBGE 
etc, que a escola deve Organizar qu Que o_diret6r déve viàar.' 
(Pode continuar no verso, indicafido fara cada càéb à periódi— 
cidade).

'

u 

a) anuaia — LÁLÇLLAgzáãvwcLéXAY cie» ., 

t” cil, , Catgxlx; /€Lx A“ .

' 

b) semeafraíe » uáabçáªs4kxçxajà cil lâiAi,z )híAJãULÁ 

c) trimestrais » 'WWQSLflaxi’ él’ “WW/1FJULAAC£CX'
. 

WW» fact 

d) mensais a fight/310$ , Eªe/w 064 

A 

- 1Ã29éºitêxjiáy 'ÇÉCL 724: ,

É 

e) outros (esclarecer: a periodiciéade) '-

W



12 - Número de quadros a piggarar gar mês (não incluir os 
treis, anuais etc.) . . 

15 » 

somos º 
.O 

Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

[:] Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico & 

Passar a orientaçao para o diretor e aliviã—Io das tare » 

fas administrativas.
% 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre e reforma do ensino de lº grau). 

serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 

offices (Ex.: Melhoria do ensino ãe redação). 

l'Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons— 

tante. 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo especial nos aspectos em que ha deficién—- 
oiee, pera auxiliarem os diretores. 

[:] Fornecer secretários—detilógrefoe às escolas. 

[:] Enoarregar o subdiretor de todos as funçoes administrati— 

[]

I 

vas, cabendo ao diretor apenas & supervisao geral do esoo 
la e s orientaçso pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas mehores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientªção, diVersifioedos segun— 

do as necessidades o_eolíoiteçoes das escolas. 

Conter com bibliotecas atualizadas para professores nas 
escolas»

' 

Haver tempo destinado à orientsçao, sem prejuízo da carga 
horária das crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.—para professo » 

res de rendimento deficiente. ' 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas 
sos normais para discussao das deficiências de 
do magistério, 

formação 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crianças com deficiências de apren 
dizagem. 

ºutrªão Quªiª ooonooooeooooooooooooooooooooooooosooooooo. 

a909000.00000.004005001049909aooeeeoaoaoaoaaoooseociaooaaa 

O¢$9930590069090000flOOOQGO9&08609993OfiQGGJIQOQOS’GGOGOOGOQO 

e OS cur—. 

Não Georg 
ver neste 
“coluna

~



14 - Aspectos em que considera que seria importante orientar 08 
professores de sua escola: 

/ 22

E 
5.13 

'n 

5% 
C] 

Hg)“ 
m. 

‘31:] 

Iljgg 

E} 
[Sm 

. Ea 

”SD 

[3 
1% 

Egg 

o., 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicaçães de Teoria dos Conjuntoe. 

Ensino de Operações Matemáticas com Ínteirosl 

Ensino das Operações Matemáticas com Deoimaise 

Ensino de Problemas.
. 

Educação Moral e Cívico; 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Plásticas.. 

Educação Física, Recreação e Jogos. 

Ensino de Betudca Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãº» 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetização de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha de cartilha ou pré—livro. 

Duraçãoªda fase preparatória. 

Peaqúiaea sobre fatores que influem na alfabetização. 

Desenvolvimento do nível de leitura.
. 

Desenvolvimento do'intereeee pela leitura. 

Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos., 

Técnicas de atendimento, em classe, e alunos mais fortes.. 

Material para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

4. 

Vão escng 
ver nesta 
coluna 

!-
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2 R$ Preparo de materiª; inãéõêndente para alunos maia fortes. 

& Atendimáxâto às difêrênêáâ "individuais. 

30. Organização de exercícios. 

_. Material gidéticp. 

57— [j Manejo. a; classe,; 

É Disciplina. ~ . 

31f Técnicáâ de estudei» (Estudo airtight) ou àríenjzado). 

[R$ ‘Trabéihb ein eqlúifé. 

BC m 'intereeàé & zieceasídadeginfantis. 

tj Ritmo do ensino. 

33 & Recuperação ãe alunos. 

[2 Avaliação. 

4,0 Diagnóstico de dificuldades dos alunos. 

93 Ensino em grupos diversificados atendendoàs deficiências 
dos alunos dentro da turma.; 

42 [% Ensino por atividades:, 

Ki Ensino por áreas de estudo. 

4‘] E] Ensino globalizado. 

& 'Formaçâ'o de atitudes. 
9516 Filosofia da reforma, do chaine de lº grau. 

49 Medidas práticas para implantação,da refºrma do ensino de lº grau. 

outros' Quais", OQGOOOOOOCOOOOOOOOOOO0.000.000.0000...0.9. 

00900000000090.0000)..0000.00....0‘10000000000000000030090 

OOGOIOO0.00.000.000.000;OOOOOOOODOOOOOOOOO'DO‘OOOOOCOOOOOO 

15 » Marque com um x o que desejaria para a orientação dos profes- 
sores e com 6018 x, se Já dispõe do material ou equipamentq 
ou ae'Ja considera sua escola bem atendida'nesaa aspecto, 

Livroa. 

[] Folhetos. 
* [j Diapositivos. 

D. 

59 

Não escqg 
ver nesta 
“coluna !! 
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16 — 

17- 

18 — 

”cidade da mesma» 

[25 Filmes, 
*. 

CEJ 
Projetor cinematográfico. 

Outros. Quaia'.’ cocoooo($000000:oooooooooooooooaoooaovoodc 

oat-ooaocoaoooneooooooooaoon...ooooooooooooa-oooooooooooo 

......OIOOOOOO'OGOOOOOOOÚO0000.0000._...OOOOOIOQOCOOOQOQC. 
I 

.“ 

Já foi tentaáo, em sua escola, o ensino por áreas de estudar 
Em caso positivo, de um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feito. _ 

oaoooaeoootoooeoonooaeoo000.000.0090.:cacoooaooooaocoosoooooco
N 

000999906“&000000.COOÚCOCOOOBOODOIO000...O....OCVO-QOQOÚÓ.I;OO 

O'CQOOOÓCOOCG.OOOOOOOOQOOOQOG90...0.00...GCÓOQGGOOOOOOCOOOOO. 

.OOQOGOOOIÓCOOOQCOOÍOOC...O'.....QCOOOOOÓCCQOO0.000QOOOOOODCO 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOFOO9¢0°OIOOQOOOGOOOOCOOOOIOOOO00.00.000.600.

3 

Nomes de todos os orientadores das turmas de lª e 29 séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identificaçao da turma a car 
go de cada um constante do q .sstíonário do professor). 

.OQOGOOICCODOOCOÚC0000.09.00. 

.W......1f..4.e4iwn 
ÁQ 

AÍIOOCOÚ0660.90.00 :.IOWM 0000.0960 

j.fCOW 
O‘OOOOCO‘O0.006.000000IOOOOIOOOOOOOOOCOOOO.lOQOOOOOGCOOOOOGOG 

Wo 0.90 Worooo oo 

0.000...Dºrª...OOOOÚIOOOOOQOO....O....OÓOÓDOOOIOOQOOOÓÚOCBOGºl 

Se exerce tarefas de orientação, indique a forma e a períciª 

Forma 

Reunião de todos os professores. 

Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião dos professores de lª e Zª sériesº DUDE 

Reunião de todos os professores de uma sêr;o separadamenm 
te.

' 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 
BEJ 

Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

[j 
e apresentados pelo orientador.[1 
los professores e apresentados pelo diretor. 

0.000.900. 

Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionadoS' 

Discussão de problemas pedagógicos da escola sugeridos nª“ 

6. 

Não escrg 
ver nesta 
coluna

/
! 

33 

D'.



D. 

E:]

a 

Bang 

[1 

DE] 

(3 

[JDBC] 

DD 

[IDH 

Discussao de problemas pedagógicos da esçola sugeridos pe 

los professores e apresentados pelo orientador. 

Bxplanaçao pelo Orientador ou diretor sobre temas sugeri- 
do-s pela administração Peral. 

Explanação sobre temas sugeridos pelo dirotor. 

Explanação sobre temas sugeridos peios professores. 

Explanação sobre tenes svgeridos pelo orientador.' 

Explanaçao & discussao sobre experiências positivas e na» 
gativaa dos profess res apresentadas pelos mesmos. 

Estudo e apresentação feitos pelos professores, de temas 
de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Orientaçao individual, após observaçao da turma» 

Estudo e discussao dos assuntos em que a escola se revela 
-carente, fixados com a participaçao dos professores. 

Diacussao de temas gerais escolhidos pela administraçao 
geral. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussao de temas gorais escolhidos pelo orientador. 

Discussao de temas gerais escolhidos pelos professores., 

Confecçao orientada de material para atendimento diversi- 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnósticos das dificulda— 
des dos alunos. 

Elaboraqao de instrumentos de avaliaçao, apos a análise 
de sugestoes a respeito. 

'Observação de aulas; 

Entrevistaa com oa professores; 

Estudo de Guias de Ensino de Léituza. 

Outros-. Quaia'i‘ ooozocoooofiooooooocataclooaoooaoonoooeoooof 

0000.00.00.0.....O9.0.000000000ÓÓIOOOOCQOOOÚOOCO..0099000 

IOOOOGDOOCOOÓOOOOOOOIGO......GOQOGDOOOOOOQOOQOBO90000909. 

no.09.00ÓOOOOOOOOOGOOG..IQOOOOOIGOCOOOQOOOQQODOOOOOOO90.0 . 

.QQGGOOQOOC0990060900.06.0GOQOOQCOOGOCQOOOOOOOIOQ0.0s.... 

tébxªª 

‘(w 

lixo 
& Kªº

! 

!Rºí', 

Iyá; 

I&Q1QS1YQL%PB 

!;Q
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ãº 

,DDDBDBDUQG 

Peiióáicidaae 

Caso eXerçà orientâçab aos professores de sua e3cola, quel 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou nb àno correu 
te'i’ oeoeoooooocoooooóooceocoooooiooo-ooooo'não—ooooooaooo 

Caso exerça orientaçao aos professo*es, tem oportunidade 
de fazê—lo Semanalménte° Em casa afirmatiVo, Qual o tempo 
Semanal que dedica & eesa funçao, stproicimadauznem:e’P 

fiéhbé de i hora. 

l-hora. 
.

' 

1 hora a 1h 30 min (exclusive): 

1 h 30 min a 2 h
' 

2 h a 2h 3O min 

2-h 30 min a 3 h 

5 h a 3 h 30 min 

3 h 30 min a 4 h
_ 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 50 min a 5 
n“ 

mais de 5 h QuantasE 

Em todos os casos o limite Já corresponde ã classe seguiª tº. 
Formação e aperfeiçoamento. 

19 — Indique todos os cursos que realizou, colocando Inc. após o 
nome ão curse, se nao o terminou. 

[:3 

€£$ 

ÉZÍ<EZ£ 

Eª 

lºntra (fªrªº superior. Quªllz oooooco/Mcaooooouoiooooooo.. 

D. 

Normal de lº ciclo. 

ºutro curso ãe nível ginasial. 

_Normal de 29 61010, 

ºutro curso de 29 gran (antigo 29 ciclo). 
Superior de Pedagogia. 

.....CQOOOOOGOOQOÓOÚÓOU......COOOC....._ÚOBOOOOQQOOOOOOOO. 

O....0.000.OODQOOIO£.00.00.00000-000070050000ÓOOÓOCOCIOOOO. 

Não esºpº 
”ver nesta 
coluna

. .



,20 - Outros cursos realizados 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso Duração Institúição 
...º...........Í................. ......OUÍ ......Qª......... 
..WO.9.....Q....V'OOQÓOÚQÓOOICOG... 00.00.00. ...O'OÚQO'CQOOQOO. 

00,000......C'OOOOICO"'.OQCOOOO. 00.90.00. .O'ÇOOOOOQOOOOOOOI 

'OCO.CC0.00'QGOIOOOOOQOOICOCCOOIO 00.00.00. ...OOOCCOOOOOOOOO . 

.9.0.0.9.0.0.0.00'000000500000000“000.00... .OOOOOOOOOOQGOQ'OÓ 

Por favor, junte a esté os'Questionãrioa gerais preenchi- 

dos por todos os orientadores de sua escola o os qúestionárioa qª 
peciais dos orientddorea das turúas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos professores e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turmao 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatoa. A baixa freqúência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente a será preciso uma ação condqg 

ta que atinja pais a_autoridádes escolares, para modificã—la favº 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

D; 

9. 

“Não escrg 
ver nesta 
coluna



$ a 

45 — O numero £o£ª; ae turmas de 29 9531* 

7.32:». _/ .. 

QUESTIONÁRIO AS - PR 333CHIDO 33Lo DIRETOR~ 
Cidade 

() , 
Estaão

~ Nome da Escola (WLM 5 (fan) 
\ 

' 
a

, 

Endereço de Escolaªq 4 Lei--1.44— 3/ fl/ / / 
A A, _' 

Nome do Diz-noi: 1114/43., ,ela“ uz. nu ,, a'l4p [L.. ——=—-——-—-———— 
' vª ”'.ZÇÍ Nao escre 

, 
' Aver nesta 

0b 
» coluna 

oervaçao: Nes questoes de mui£ip1a escolha, assinale com um : a 

reeposte adequada; se necessário, assinale mais de 

uma 39apoata. Nao 591:9 itens em branco. 

1 — Numero de £urmee 99b sua direçao geral* - .93565.. 

'2 # Numero tot91 de alunos deeeàà £urmaa . ..ãããêíg 

'3 & Numero de salaà de aula utilizadas por 99999 alunoà - ..íé.... 

& - Ó numero totei ae turmae de 19 eérie* é . ;3., sendo ./4*Í//no 

19 £urno; . 35. no 29 turno & £,4'/ no 39 £urno. 

19 £urno; .9V 3 no 29 £urno e . no 39 turno. 

6 - Numero total d5 salas de aula do prédio — ...ãí... 
7:-'Á£ã que série 55 na eeoolaP - £r5..... 

B - Á£ã que serie éátâ sob sua direçgov - ...ãã..£ 

9 - P999991 oom que con£a o diretoà. Indique para o peseoál de que 

- d19poe. o 
numero de servidores; em cada caso. 

@196 de peeáõel' 

. 

Oríentadêf # íª.“ 
. 

951932§a.1&.¢4C.33054433555332..,.. 

Prºfeªªºreª GBÇGCíalízªdºª * 99999999900009.099996.09099oo 

Professores para outros trabalhos - .JÉQC....6€Z4ÇÁ.....£. 

[3.1 

.,ª 
_ fig; Proressorea de turma — ....££££.........£..3Z£.££......... 

É! 

E] Dªtilºgrªfº "' ....n........££....u£........_.....b££'....«..' 
' 

Marendâítaí " ipê...oooooeôoooooóonoooooocooooooooooooooooo' 

"' .... 
' 

, , 

' we , 

Neo considerar oureoa_de adu1£oa ou outros cursos exis£en£ea na 

999919 aos 99b outra direção. 

D. 

e . Z§.. sendo . f". no. 

~ ~ ~ ~~~



2. 

Nãõ esopº 
ver nesta 

-coluna 

Servente .- co000.300.ooooooçooruoicooooooooooocoooooooodocdo' 

Outros. qua-15'! a3/o/o a§é%%‘é{6€\o‘ooooooooooooooooooooaoo 

10 . 

. 11 ª 

a
a 
&: 

m'a 

..SOOCOOOOOIGGOOCCO.CC.....O...OU.....OOICOOOOOOOOÓOOCO.. 

09000000.CO....QOOOOOOIOOOQOO00.000,00000900000000000.000 

....OÓOOÓOOOOOCD.C.....OOQOOOOOOOOO"OOOOOOOQOODOGQOOOCC. 

Éunções que exerce como diretor. 
Assinale com um x as que degemgg 
nha e complete o quadro. 

Atendimento aos professores. 

Atendimentos aos pais. 

Pregaro de quadros eatatísti 
coa. 

Preparo 9 distfíbuição de mg 
renda» 

õrientaçãé da aââiiação. 

- Outras. Q&aiàº 

loaf/poo .V./9442.5911. 

. 

,,,/Éooó 

novo..); oaooolzooo 'Me... 
om Wªack Woven. 

~~~ 

Preparo de outróâ documented;
. 

Tipo e número de auxilia— 
res com que conta para o 
ajudarem nessas funçoes. 

Mªgá. in.» 

LQMWXW'W 

FM)!” ªº 
Em. 

W°:OLO/LOIOQOOOOOOOOOROO 

WW: 

%MM 
MWM/24%). . 

0000.00.00... 

“Lingual T 

. £14m 61/04/62, .ÍWÍZM: 

Indique abaixo o tipo e o número de quadros estatísticos e 

,52:5 6'

& 

Ks 

45 

OQ 

&;
\ 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 

ata.,“ que a escola deve organizar ou que o diretor deve visar. 
(Pode continuar no verao, indicando para cada caso a periodi- 
cidade). 

a) Manhã“-Mªia;:— alt/{00m Whom WLOda/mo 0MP! 
Oma/“VDO 

ól— ÇÃ i4”). 
b) semestrais » 

trimestrais - iqvbvvyo % gãáuoºcxm 

£31k m ns «- Boy-213“” ºu º ªiª 
§alonuc7 , 

dbªgóãéM 
{Ekapégn. {30L

f 

Ai «Jªd/wu &; a aka/3 ..»a vx’XQUJ (/
&

3 

' outros<baclarecex & periodicidade) - i



12 — Numero de quadros a pre 
tra e, anuais etc.) wfiififna 

or mês (nao inclulõà senos - 

ML”, (uma rub Mgª—F Wáwjhagàª &Loa. 

13 » Sugestoes que teria para melhorar o ren mento do ensino: 

[3 

EE] 

DE! 

5.3 

eine-J 

EU:

a 

ªªª 

E) 

Paesar a orientação para o diretor e aliviã-Io das tara » 
fas administrativas.

% 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 
oifioos (Ex.: Melhoria do ensino de redaçao). 

'Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cons— 
tªnte : 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo especial nos aspectos em que ha deficiên- 
cias, para auxiliarem os diretores. 

Fornecer secretários-datilógrsfos às escolas. 

Encarregar o subdiretor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a supervisso geral do osso 
1a e a orientação pedagógica.ª 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientaçeo, diversificados segun— 
do as necessidades e solicitaçães das escolas. 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, nas 
escolas» 

Haver tempo destinado à orientsçao, sem prejuízo da carga 
horário das crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios etc.*pera professo » 
res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas e os our— 
soe normais para discussao das deficiências de formação 
do magistériº» 

Conseguir professores ou professorandos fora da ol.esse 
que orientem grupos de crianças com deficiências de apren 

~~~ 
dizagem.1,zª2 
01331088o cekâpgeo7/7úoooopl/1gg-LOOÚQ 

9:22;” "WP M.../491% , 

064W 0 OBZMVJM/ se nos ossos sªí/- 
yang tig e> “Gªiª) 51 ““"“ 

/Í 
&ZFíz " 47¢; /Z1%n «&kn4ãwª ,/knu2449 ' 514

/ 

Não escrg 
ver nesta 
“coluna

~ 

Wm ,.../s A...-«e Á « Mia/bf)! Á'MÁQ %ãulªá .



14 - Aspectos em que considera que seria importante orientar 08 
professores de sua escola: 

iD 
E] 

BE] 

[3 
5C3

D 
E]. 

Jón 

15E! 

“WE 

D, 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino de Numeração.
' 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicações da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operaçães Matemáticas com inteiros; 
Ensino das Operações Matomátioae com Deoimaise 

Ensino de Problemas.
, 

Educação Morel & Cívico. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artea Pláetioae.º 

Educação Física, Recreação e Jogos. 

Ensino de Betudos Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãoa 

Métodos sintétiooe modernos de alfabetização. 

Escolha do metodo de alfabetizaçao de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ou pré-livro. 
Duração da fase preparatória. 

Pesquisas sobre fatores que influem na alfabetizaçao. 

Desenvolvimento do nível da leitura. 
Desenvolvimento do interesse pelo leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos. 
Técnicas do atendimento, em classe, a alunos mais fortesº 
Material'para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

4. 

Não escng 
ver nesta 
coluna

~~ ~~
~~~~
~

~~~~
~



l 

Zia Preparo de materiªl independente para alunos mais fortes. 3 

[] Atendimento às diferenças individuais. 

30C] Organização de exercícios; 

[] Material didático. 

52E] Manejo de classe. 

[] Disciplina. 

5L! [] Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou orienjcado). 

[] ‘Trab'a‘lho em equips. 

56 [] Interesse .e 
necessidade; infantis. 

[] Ritmo do ensino. 

3% [] Recuperação de alunos. 

[] Avaliação.
, 

110E] Diagnóstico de áifiouldades dos alunos. 

[] Ensino em grupos diversificados atendendo às deficiências 
dos alunos dentro da turma, 

ME] Ensino por atividades. 

[] Ensino por áreas de estudo, 

HME] Ensino globalizado. 

[j ' 

Formação de atitudes. 

ALE] Filosofia da reforma. do ensino de/ lº grau. 

LHC] Medidas praticas para implantaçao, da reforma do ensino de 
' lº grau. 

outros. Quais 0.0.0CDOOOÓOÓOÓOOGQOOOOBOOOOIOOOOOOOOOOOO. 

.OOOOQOOGOOOOOOOOOO..00009000....OQOQOOOCOOIOGOOOOOOIOOO. 

OOÓOOOOIOOOOGOOOOOOOGOOÉ.QBOOOOOQOOOQOOQQOÉCO....OOOOODOÚ 

15 a Marque com um x 0 que desejaria para a orientaçao dos profes- 
sores e com dois x, se já dispoe do material ou equipamento 
ou se já considera ana escola bem atendida nesse aspeoto. 

><. Livros. 

[Z] Folhetos. 

[ZI Diapositivos, 

D. 

,“ 
ver nesta~~
~~~ ~~
~~
~~



16 — 

17 º 

18 - 

[2] Filmes. 

EZ] Projetor cinematográfico. 

ºutrºs. Quaia‘.’ oocoeoonove....-ooeooooooooooooooooeoooooo 

octoooeooooooooeoooeooooooooo.-oooooooooQooooocoooooooooo 

...ÚCOOIQOOOOOOOGOOOOIOO0.0U......O......COODOOÓOOOOQOQOO 

.Tâ foi tentado, em sua escola, o ensino por áreas de estudei 
Em caso positivo, dê um ou) dois exemplos do tipo de trabalho 
feito. 
:;yáºàâll72 9974/ o. héieK§%4aoo.(fi’% ooeçããioãfçªjªâiv 

ºíããâã Maºadaf>'.'.Jªíí;Í1."Í714k&KKY1$í.... 
. %ggÁ—p W... ...,/«1% . (%%. 

º../«eª .ááfªzâª .. ..Éw.mwwn.êz/£awª a/ ..1'900 

WV‘QQOQX1:W9(%J{Z:GOU;CO O,“ ..ÁQCÓQOWQOC/(M 

Nomes de todos os orientadores das turmas de lª e 29 séries 
sorteadas para e pesquisa (dar a identificaçao da turma a car 
go de cada um constante dean .eetionário do professor). 
cine,/Woo o.ooooeªfNo 0%0000oooeaeoooooeooeooooooooo

% 

OOOOOOIOOOOOO’OOOOIOOOO0.96.0...OOOOOOOIOOOOCOOOO00.060.00.00 

.‘OOOOCOCG0.0.000.DO§OOOO¢0.0.0.9000OI‘OOIQOOOOGOODOCOOOODOOO 

0.0.0DO...O0.09.00.00.000000000COOOOCOOOOOOIOGOOOOOOOOOOOOO.9 

0.0.0...OOfiOCOOOOOUGDOOOOODOOOCOOOOOOOOOOOOCOIOO000000000000. 

Se exerce tarefas da orientação, indique a forma e a períciª 
cidade da mesma» 

A - Forma 

Reunião de todos os professores. 

Reunião de todos os professores do turno. 

“Reunião dos professores de 1ª e 2ª sérieso [JDEM] 

Reunião de todos os professores de uma sépia separadamenm 
teª

' 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 
DE] 

Discussao de problemas pedagógicos de escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo orientador.U 

[fI 
los professores e apresentados pelo diretor. 
Discussao de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg“ 

6! 

Não escgg 
ver nesta 
coluna 

,«7'

' 

n'.



D. 

(&IIÉÍ 

].[ 
ªlí" 

[:i 

EJHEZI 

[] 
[:] 

[3:9 

[:I'V 

Cl 

C] 

C] 

Dª 

U7 

‘D‘UUMU 

DLBOuSSaO de problemas pedagógicos da escola sugeridos pe 
103 professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo Ori.e ntador ou diretor sobre tema; a1ger1- 
dos péla administração geral. 

3x21111959 sabre temas eugeridaégfiéio diretor. 

Exp1111110-sobre temas sugeridos b&lqs professores. 

nxplanaçao sobre temas &'geriâóà pelo orientador.“ 

nxplanaçaõ & discussão Sabre experiencias pogitivas & na- 
gativas aºs profess fãs apreaentadas pelos 195161. 

Estu&o e apresentaçao fêitos pelos professorea, && tema& 
'de ínteà &âse dos mesmos, segu1101 && &iàcussaó. 

Oríéâtaçaó indivi&&&i, após observaçaolàa t1111.: 

studo & discussao &&s assuntpà && Que à escºla && reveia 
carente, fixados cºm 1 participaçao dds professores. 

Dxâcussao &e temas gerais eseolhidóá pela administraçao 
geral e 

Discussao de temas gerais escolhi&os pelo diretor. 

Discúsaãp de temas gerais escolhi&oa pelo oriéntà&or. 

Díáõúsaab && temas gérais escolhidos pelos profesàeres. 

Confecçao Orientada && material para atendimento &iveraí— 
ficado abs alunoa. 

Elabóraçao de instrumentos de diagnãeticos &as aifioulaa— 
das dos alunos. 

Elaboraqao de instrumentos de avaliaçao, após a análise 
de sugeatoes a respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas com oa prefeseoxesm 

Estudo de Guias &e Ensino da Leitura. 

Outros. Quaiª'! ao...oceano-VoosoeonoooooaaOooooooeooooooo...- 

0000000000....00.60...O909.00.90GOOOOOCQQOOÚQOÓQQOOOOOCO. 

00000GDOOOOOIÚOOCQOOIGOCDOCOOGOOOOOOOO00.09.000000.00.09. 

:10.09.006.900.000000000.00.00900000000OOGOOOOIOOOOOOOOGOO . 

09.90009000.99.000006.03OOGOOOOOOO°¢.IOOCOOOOOCOOOIOQOOIC 

7. . 

Ngbfléscpg 
ver nesta 
çºlunª 

~~

“ 

«“x—v

.



! 

ãº 

DDDDDDDUDD 

Perioàiéidaaâ 

Caso exerça orientaçao aos professores de suà éséola, que 
tempo total, aproximadamente, & éla dedicou no ago cOrren 
tag. .909...0.0.0....000.00.90.30‘000000000O'COOOOOOOOGO‘D 

Caso exerça orientaçao aos pflcfdssd“e , tem oportuuxdade 
de fazê—lo semanalmenteº Em .casd ãflrmativo, qual o tempo. 
semanal que dedica a essa fuúçao, dpúóximádamênteº 

menos de 1 hora. 

1—hora, 
. 

.

' 

1 hora a 1h ao min (exclusive)f 

1 h 50 min a 2 h
' 

2 h a 2h 3O min 

2-h 30 min a 5 h 

3 h a 3 h 3O min 

5 h 30 min a 4 h
. 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 30 min a 5 h 

mais de 5 h Quantaao 

Em todos os casos o limite já corresponde â.olasse seguiª 
to. 

Formoção e aperfeiçoamento. 

19 a Indique todos os cursos que realizou, colocando Inc. ªpós o 
nome do curse, se nao o terminou. 

[Zill] 

£83 

[Il 
C] 

D. 

Normal de lº ciclo. 

Outro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 oiolo.
. 

ºutro curso do 29 gran (antigo 29 ciclo). 
Superior de Pedagogia. 

Outro aureª superior. quªl:! 00900000000caooocooooo.ooooooo 

OOOOOOUOCOOOGOOQCOO000....IOOOOGOODIOOOOOOGOOO0.0.0.000... 

O......OOO0000.00.930000.00.0000100000060000ÚOOOIOOQIQ'CD.

_ 

ºl“ 

lv 

& 

'31-

H



._A— 

v

- 

..e-=! 

.20 - Outros cursos realizeâcs

1 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

/9; dºªm 
Curso 

f/QJ 
Duração glnstítªãzêâ 

;JPHuu»..NYW“ %%WPÉÁWWQ ágàw .Áà 
allowance "00.006... 0.00.00... b“44’m90‘3\n 
.. É..... %00000 00.00.0000000000'100.00.00. OOhWQO,.—OO 

I&Dâª'ÉíÃÃ «ÉLWJ..Í€Z«€. ÇSWJMZ .ímngnwÁ..Á£%L4 
(WM a 

Por favor, Junte a este os'Questionáiioa gerais preenchi- 
dos por todos os orientadores de sua escola e os qúesbionãrioa eg 
peciaíe dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessorea e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma, 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatos. A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação condqg 

ta que atinja pais e autoridedes escolares, para modificã-la favº 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

D. 

coluna 

9. 

Não escrg 
ver nesta



~ 

“. 

"iª. _ 

b: " 

Cidªde Á A 

Nome da Escola :.....» '—A.csaa; VxAz—— £azasªs;..__—J&hãzsiªª£zz—- 
I‘ . 

Endereço da Escola& 

Nome do Diretor .. &;ll-g AA -. _, 
.». ' « 

QUESTíONÁRIO AS PRBE 303190 PELO DIRETOR

! %% ~~~~~~ 

Observação: Nas questoes de multipla esco.1ha, assinale com um x a 

2 - 
3- 
4- 

resposta adequada; se héoossãrío, assinale mais de 

uma resposta. Nao doixê iténs em branco. ' 

Numero de turmas ooh sua direçao geral » .5352J.. 

Número total de aiunos dessas turmas . 69.93.. 

Número de salas &e aula utilizada por esses alunos - "ã,. ’1... 

o numero total de turmas de 1' serie 6 . é3., sendo . . . no 

19 turno; . I . n6 2ª turno e .éã'v . no 39 turno. 

O numero total d6 turmas de 2ª sêrío* 6 .JJ‘.. sendo . . . no 

lº turno; . 5. xi6 2° turno e . 63 no 39 turno. 

Numero total do Balas de aula do prédio — .uá. fl.. 
Até que série hi ná eacoIaT » ..é§f§:. 

%
. 

AtÉ qua sério esta sob sua direcao§ - .. .... 

& 
Peàsoal com qué oonta o diretor; Ín&iquo para o pessoal do que 

. diopoe, o 
namoro && oorvídoreo, em cada caso. 

Tipo de pea=oai 
X; , " 

'ª Orientadºr "' ooooHooooooooooooooooooooooo.oooooooooooooo... 

PNÍQBBOÍQB ééi9§cializad05 ªº sã......nu..'..u.;........._ 

,_- WOIQBBÓÍGB dª turmª ª' 660394090000.00600006060006.0600'
W 

» N 
m Professions para. outros trabalhaa .. .6...(. WºW—EA).

Ú Dªtilºgrªfº "' 'oo'ooo'ooooooooooóoóooooooooooooªoooooooooooooo 

‘13 1483388119123. "' o06A:cocoo-6060666660600060006.0000.60000006 

* .“ . 

V 

= _ 

. 

'- r 

Nao-considerar cursos de aàultoa ou outros cursos existentes na 

escola mas sob outra direção.“ 

D. 

Nao esopº 
,ver.nesta 

coluna 

~ 
~ ~ ~ ~~F



10 . 

11 ª 

. 

' 
. ' 

a 

— / 

K} Atendimentos aos paio. "LH-. m., 

& Servente "' 0001.400030900000000:ooooooococoa-00000009.... 

Outros. Quaisº 12MJ%£/>EJSL&}¥%9\AI¥:......921.......... 
QOSOOOOOOOQOGOOOCCÓlQ/Ó'ÚÇÇ 8083.£00.000000000000000000000I 

00.00.06..0.000.090...l..._..O0000009000OQOQOOQOOOODOÓDQQO 

....CCC....OOOOOOC.....QOOOODOOCO'OOOQOOOIDOQOOOOOOOOOOOO 

Funções que exerce como diretor. Tipo a número de auxilia- 
Assinale com um : as que degemgg res com que conta pa5a go 
nha e complete o quadro. ajudarem nessas ’fungoes. 

% Atendimento aos professores. ..,..Á 

[] Preparo de quadros eátatíati 
:! 

/ , 

cºª. . . 6404000, ,º Woo 
,» , _ 

[:1P réparo de outros documentos. ..»!L.y9%f£/>L.*Ç%(>#<;e. 

[:] Prêparo é distribuzgao de ma 
tendão 

. 

- o o o J a aW/WVHÇL'ÇWF 

[& amnesia a; “uma. .L}..W. 
Outras“ Quaid) 

oo'...oooOooooooaoosooooooooo ou...oooooooooooooooooooo 

.........a...on'....uunoo ooooooeooaooooooo0060060. 

'cocos-ocoooocoaooopooeaoooooo ooofooeooonooo...ooeeocoo 

Indique abaixo o tipo e o numero de quadros estatísticos e 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 
etcg que a eacola deve organizar ou que o diretor deve visar. 
(Pode continuar no verso, indicando para cada caso a periodi- 
cidade)

~ “ªC) .' M jugn met ML”; 

b) semest5ais — )xLl,cxxã;x«;o (343- ç) <>T3 

c} trimestrais - ,okmAv (ilk/1 nAàfuuwauoL<hx .lxki 
[fºz./ON ., 

d) mensais , 'Ábaútmxixbwtácxwo Íªyoººilãnnv elx, 

a} outros (esclarece:: & poriodicidade) - jm ,oLL, ! 

fu.—'. 

ªre-. 

/&&XAAícL2/ , 

2.' 

Não eacgg 
ver nesta 
coluna



12 - Número de quadros & prãâarer gor mês (não incluir os 
treis, anuais etc.) 

15 » 

eemee ' 
.O '. 

Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino; 

[X] 

88153] 

DE 

ESTER! 

C] 

88 

Passar a orienteçao para o diretor e aliviá—Io das tare » 

fas administrativas.
. 

n'“ 

Der cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a oetivoa espe— 

cíficos (Ex.: Melhoria do ensino de redaçao). 

'ºs orientadores serem permanentes nee escolas. 

Os orientadores receberem'cursos de aperfeiçoamento cons- 
tante.

. 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado — 

res com preparo esPeoiel nos aspectos em que há deficiên—- 
oiee, para auxiliarem os diretores. 

Fornecer secretários—detilõgrafoe às escolas. 

Encarregar o subdiretor de todos as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a supervisão geral de eeeo 
la e a orientação pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidee nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientação, diversificados segun— 

do as necessidades e eolioitacoee das escolas. 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, 
escolas»

' 

Haver tempo destinado à orientação, sem prejuízo de carga 
horária das crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios eto.'pera professo » 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas e os cur—. 

sos normais para discussao das deficiências de formaçao 
do magistério. 

Conseguir professores ou professorandos fora da ol.esse 
que orientem grupos de crianças com deficiências de apren 
dinegemo 

Outrag. Quai-ªqi oeooooooooooooonceecoooooooooeoocoeoooooeo. 

080.090.0000..00-OOOOOQ-OQfiOOOCOOIfiCOOOOOGOGOOOO$QO$.00500i‘ 

000$080650900960.0099000990090600999CGQGQOGBOOOOGOOéOGGSG 
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\N 
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14 _ Aspectos em que considera que seria importante orientar 08 
professores de sua escola: 

Jl 
5% 

E] 

um 
IXI 

em 
Ed 

SIX! 

[.] 
ME] 

[3 
mm 

MX] 

[3 
Mm 

02% 

º2613 

ºii-LK! 

D. 

Ensino de Redação. 

Ensino de Gramática. 

Ensino da Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicações da Teoria dos Conjuntos. 

Ensino de Operaçãos Matemáticas com inteiros: 
Ensino das Operações Matemáticas com Deoimaise 

Ensino de Problemas.
, 

Educação Morel e CIVice. 

Ensino de Música. 

Ensino de Artes Plásticas.. 

Educação Física, Recreação e Jogos, 

Ensino de Eetudoa Sociais. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãº» 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Escolha do método de alfabetizaçao de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ou pré-livro. 
Duração da fase preparatória. 

Pesquisas sobre fatores que influem na alfabetizaçao. 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do'intereese pela leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fracos.! 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortes,. 
Material para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

.» o 

Não escpg 
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Nao escre 
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. 
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Gaim Prepared de materiªl ínãêpéàdente para alunos mais forms.“ «(6)
» 

[ª Atendiúê'nto às dífé'fénçah ihdividúàís. 
A

4 

30C] orgahiéaé‘ao de azeitonas“. 
' ' 

/ 
. 

. 

ªº 

EY] mum-31 mama. * 

. / 

MX) Manejq de classe-. 
(3 

C] Disciplina. "ª"! 

gaiª Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou àrientado). ª"! 

Z} Trabalho em equipe. '”, 

EH,—XJ Interesse & necessidade; infantis. 
' 

'º, 

[] Ritmo do ensino. 
_ 

tº 

33 [X] Recuperação de alunos.
l 

» : 
[X] Avaliaçao. _ 

ª" 

40. Diagnâatico de difxíouldades dos alunos. ! 

VA Ensino em grupos diversificados atendendoàa deficiências
I dos alunos dentro da tarmac 

Hm Ensino por atividades, 7‘ 

D Ensinó por áreas de estudo. aí) 

. 
(5; 

[HD Ensino globalizado. - — 

' 'ª 

[XI'Formaçâ'o de atitudes. . 

. 

, 
. 

' j 
. ( 

46D Filºsofia da reforma. do ensino de lº grau. .,2 

Ll}. Medidaa práticas para implantação da reforma do ensino de 
al lª grau. __ 

073333039 Quaisº. ”OOOOOM ou 

o o 
\ 

., 
. 

' 

o . calçãº/Y “já Q‘r/o .“:a ’P’M\’¥h‘v: í 
' ao" - — sooorco 

«- 

_ 

.7 . _ 

15 «- Marque tem um x o que desejaria para a orientação dos puras—, 
soms e com dois x, se Já dispoe do material ou equipamento

5 

ou se já considera sua escola bem atendida nesse aspecto, 

[X] Livros. 

Folhetos. 

Kl Diapositivos.

D.
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18 - 

Fi lmea. “. 

m Projetor cinematográfico. 

ºutrOSo Quªíª'z coo-coooaoooocoo00000000009.wooeonoooooooo 

0000000000000009ooeooocoooooooo00000000000600:00000900000 

OOOICOOOOOOOOOCOOOOOO0.00.D...0....IOOOOOOCODOOOOOOOOOQO. 
. 

_=. 

Já foi tentado, em gua escóla, o ensino por áreas de estudo3 
Em caso positivo, de um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feito. 

.J 
.OOIÍWOOO'D9.0.0...O/QGOQOGÓOOOOººº...ODOOOOOO$IOOODOOOOOOO 

0.0009O.ª90...O0000.00.00...OOAODÓDOOOOOOO.COOOOOÓCO-OOQOÚOJil. 

0009006060.00.0QOOOOQOOQCCOOC300.0.0.0...IOOQGGOOOOOOOOOOIOOO 

...OCGOIOOOICOOOOOOOOOOO060'AOOQCOOCOOOOÓOCOQOO.OOOOCDOOOOODOC 

..ÓIOODOOOOOOOOOOOÓOOOOOOOCCOQOOOCÓO00.0....OOOOÓCQOQOOOOOOOO

\ 

Names de todos os orientadores das turmas de lª e 25" séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identificaçao da turma a car 
go de cada qn constante do q 3ationério do professor). 
oooJofio‘ooooaoafofldonofl‘f’ooo 
pgé;§\01rrfitt}7{4v4}9wécoo u..JL£2£k5%>f¥d$\/ 
00000000.000ICQÓÓOOOGO...l'º.0.009.000.Ó....OOQCGOOOOOIQOCIOOO 

00900000......DOOQOOOQIOO.....OOIOOOQOOOOOQCC......GCOOQl...º 

0.000....OÚCOOGOOO0000.00.000ICOOOOQOCÓ.ÓDOOQOOOOQOGOOOÚOOGOO 

Se exerce tarefas de orientação, indique a forma e a períciª 
cidade da mesma» 

A - Forma 

Reunião de todos os professores. 

Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião dos professores de lixa Zª séries, 

Reunião de todos os professores de uma aê:;e separadamenm 
tea 

[JDBC] 

Reunião dos professores por série dentro do turno. 
DD 

Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

[J Discussao de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo orientador. , 

[fI 
los profeàaores a apresentadºs pelo diretor. 

n. 

Discussão de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg 

69 

Não escng 
ver nesta 
coluna 

,!

ff



D. 

DDE: 

:::: 

[: 

D'BUU'RUUUBDUBD 

:::: 

::::- Discussão de problemas pedagógicos.da esoola.suger1dos ng 
los profeàsores e apresentados pelo orientador.' 

Explanaçao pelo Ori.cntador ou diretor sobre temas sugeri— 
dos pela administraçao geral. H.__. 

Exfiignagfio sobre temas sugeridos pelo diretor; 

Éxbianação sobre temas eugeriaos pelos professores. 

oxplanaçao àobre temas avveridos pelo orlentador._ 

oxplanaçao à dxscussao aobré experlénczab posxtxvad e ná- 
gativas dds profess res apresentadaê pelos mêsmoa. 

.Estudo e apresentaçao feitos pelos profesáoreà, de temas 
de ínterêsse dos mesmos, seguidos && discuSSao. 

Orientação ináívaâuai, apos observação && turma..
! 

Éstuâó e discussaó dos aasuntõs em que a escola 56 revela 
carénte, fixados com a participaçao dos profesâores. 

Discusaao de temas gerais escolhidos pela administraçao 
geral. , 

bisouSSão de temas gérais escóihídos pelo ãírêfõr; 

Diácussão de temas gerais escolhidos pelo oriéfitador. 

Díácussão de teáas gerais escolhidos pelos professores., 

Confecçao orientada he material para atendimento diversi— 
ficado aos alunoa. 

Elaboragao de instrumentos de diagnosticos das dificulda— 
das dos alunos. 

Elaboraqao de instrumentos de avaliaçao, apos a análise 
de sugeatoes a respeito; 

Observação de aulas; 

Entrevistas com oa professores» 

Estudo de Guias de Ensino da Leitura. 

Outros. Quaiafl ooozocooooooo.coooonoooaooooooeaoooooooooo 

9600000000...000066000onooc000996.000.o.....ooccooooooooo 

oooooonoooooooooooooooao...oooooooooóoooooooooooooooooooo 

wo.oecoecooooooaoo-oocooooooooooooooooooooeoouooooooooooo 

.0.090000600090909096OGGOCOOOOGOCOOOOOOOCOOOC0.0000000.QI 

' 

" 

::: 
::: 
:: ::::

: 7._. 

Não 63063 
var—nesté 
.coiuuà
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ªº 

DÚDDDDDUDD 

Perióaieídaaâ 

Caso exerça orientaçao aos professores ae Sua eséola, que 
tempo total, aproximadamente, á eia déáibou no ano oorren 
tax conehc.Cooóonooaococoeooóoiooo.conooôo-Joooooooaoóe 

Caso exerçá bríénfãçao aos profdssores, tem oportunidade 
de fazê—io semanalmenteº Em caso afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, aproximadamenteº 

menos de 1 hora. 

1 hora; 
' .

' 

1 hain & 1h 30 min (exclusive)f 

1 h ao min a 2 h
' 

2 h a 2h 3O min 

2-h 50 min a 5 h 

3 h a 3 h 50 min 

5 h 30 min a 4 h
_ 

4 h a 4 h 30 min 

4 h 30 min a 5 h 

maia de 5 h Quantaao 

Em todoa os casos o limite já corresponde â.olasse seguâª 
teo 

Formação e aperfeiçoamento.
I 

19 u Indique todos os cursos que realizou, oolooanáo Inc. após o 
nome do curso, se nao o terminou. 

[3 
[É] 

555 

[I] 
C] 

D. 

Normal de 2ª ciclo. 

Normal de lº ciclo. 

Outro curso de nível ginasial. 

ºutro curso de 29 gran (antigo 2° ciclo). 
Superior de Pedagogia. 

Outro curso superior. Qual7 ... 
..,Í%»<;»QSLuák4awcêê%—...tªg 

.-

I 
onalas/3}“rfi‘voooo‘cocooooooooooooocooioooodonate-cocoa.- 

. 

...uwuxk.' 

.«cér2.«394%;_' 

&':J- 
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1 

=. 

"É, 

(no! 

.20 - Outros cursos realizáâos 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso Duração Institàição 
...9...ÓQÓCÚ...Ú................. '......UÓ ..,.ÓOQOOÓUCOÍÍQ. 

..".Ú99...—Q......OOÚÍÓÍOOÍOÍÓÓ... ª.C.....Q .“.C'......000.09. 
0.0.0.....OCCOOOO0.00.00.900000004 0.109.000. O......OOOOOOOOOOG 

..I...,ÓQOÓGOOGOCQOOOOOOOOO000.000 000.00... CODO'OOOOOOODOOQO . 

O..O...90.0000000DOOOOOCGOOOOOOOO ......OOOÃ 00000600000090i00 

Por favor, Junte a este oa'Questionãrios gerais preenchi- 
dos por todos os orientadores de sua escola e oe qúestionãrios eg 
pecíais dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos nrofeseorea e dos orientadores, se estão preen— 

chidos os itens que permitem saber o ºrientador de cada turma, 
Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outroe dados também exatos, A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento insuficiente e será preciso uma ação conjug 
te que atinja pais e autoridodee escolares, para modifioá—la favº, 
ravelmente. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

D. 

9. 

Não escrg 
ver nesta 
coluna



'quaswzorâaio A asa pasan HIDO PELO DIRETOR 

Cidade . ªªªh,“ _ Eatàáo &“; 
Nome da Escola

“ 

“Endereço da Escola (Haªg) 

N&me do Dir6663 fi‘ 
"Í' Nao esºpº 

.ver.nésta 

Observação: Nas questoes de multipla esco.1ha, assiúala com um x a 
coluna 

resposta adequada; se necessário, assinale mais de 

uma_ resposta. Não 661:6 iténs em branco. ' 

1 a Numero do taxman sob sua direçao geral - ..1625.. 

€ 

, 

' 

2 .» Numero total &e alunos &easaà turmas - .7. Zé..
. 

36- Número de saias de aula utilizadas por eases aluno5 — «/.€ko... 

16:. j 4 - O numero tot51 de turmas de i3 5ério* é .7; ., sen&õ .-3 . no 

1,19 turno; . 4 .- no 29 turno é_ . r . no 3° turno.
' 

_5 -_O numero total de turmas de 25 serie é_.'§ ., sendº .-3 . no. 

iº turno; .JL . no 2º turno a (—7 . no 59 turno. 

6 - Numero total &e salas && aula do prédio - .a/áª... 

7 . Ãtê que série ha na eacola'f - ”in-6°67; 

.8 & &tê que seria éatá aob sua dir66ao7 --ÉÇZ;%TT€ 

9 - Péasoal com que conta o diret6t. Indique para & peacóàl do que 

- &ispõe. & numero de aervidore6, && cada caso. /. 

6ipo &e pessoal~ m 1' ª' 6(4266606666.6.6ouoooooooooooooooooooo’o66.666 * 

[Eºxientadõi' "' [6a 26/6.66666669666666.666.666.60....666...6.6oo

m Profeasóíea &ápecíalizadoá —-3-$3É9f€97%9.!7 .. .ylfãiucm 'j/ 
g ‘2 

Sóuaaãnkaau . 

.IX -ºr010880398 de tamª " 000700000000900000oooooooooóoo..ooo
' ...A... 

Professores pára outroa tr§b6lfios - 15..§¥¢¥6£KPW Cªio.... jª; 

~~
~ Ef] 

' 
- W 

.» 
.; 

º 
' 

' m Dªtilografo "' c/[uuoon.....un...n......_....-.a. .oo... Cºª/' 

. 

Merendei'rà " oizfl..ao6.6o6iaooooooooooooooonoouo6666...... "0. 

Kiª/' 

Não considerar caraca do adultos 6n outros cursos existenteé na 

escola mas sob outra direção.
'

D.
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11 — 

{a Atendimentos aos pais. ,, 

. ª 

[Z] Servente «- /49W4M.nnfil.%hflffi%.u.....\. 
Outros. Quaiee ...EÃ.» / 
'OSOO/OOWÍCUIPWÚ7O em/OÍQOJÍFÉO OÍOOOQOOOOOOOJOOOOOI 

00.090....9.0.0.09........!..OOOQDODQQBOOOOSOQOCOO'OOOQOO 

.O..O..ÓÓOOOOÓOOOQOCOOCOOQOO0.0.0.0COBOOIOOOQOOOOOCOOOOOO 

Tipo e número de auxilia- 
res com que conta para o 
ajudarem nessas funçoes. 

&! EúaazjoAxà», , , 0000000 econooooooooaoe 

âecnzi 0.000.000 

Funções que exerce b¢6§ diretor. 
Assinale com um : a§_§pa deeempg 
nha e complete o qfiadro. 

[Z] Atendimento aos piofeesorea. 

ooo-obooooaioóó 

Éfeparo ãe dãadfááieeêatfeeâ 
0590 

. 

3
. 

Á90000000000000000090300 

EEI 
_”!C;$%ªoooooooo0000900660. 

[j íºrepare & diàúiºibuíçãe dê mà , 

3 
fenda. 

[:1 

P§éfiard && óútiãá dooumenteà, 

ágoojçªf%€ygfçeçªç&oooboo 

ópientáéâb dª aªãiíaQSO. £L.$§§§§9Vwb¥§é%¥e7%woco. 

Outras. Quaiaé 

OCOOOOOOOOOOOOO30.00.00.000. 

00—00.00QQOCOQOQCOOOOOOQOOOQ 

0.0060.OCDAOOOGOOO'QODOÓOOÓOÓ 

ooooooooooeóoboóooooococo 

oooooooooooooooooooooobeo 

DOOOOOOQOOIOOOOOO0.9.0.0. 

Indique abaixo o tipo e o número de quadros estatísticos e 

outros documentos pedidos pelas autoridades escolares, o IBGE 

etc$ que a escola deve organizar ou que o diretor deve visar.' 
(Pode continuar no verso, ipdíoeúdo para cada caso a periodi— 
cidade). 

&) anuais «- WW 136,5, (MW/am - 01:94 04W 

b) semestrais » a. ("-M. 

c) trimestraia - 'vncuhAAúQ, 556930", (ª 5.5 f,) 

d) mensais - Bºff/pw, 'Jc.. (FW ECA/abba» 

e) outros(esc1areoer a periodicidade) '— 

W-"w-u. 

«eu. 

2.“ 

Não escxg 
ver neãta 
coluna 

Jiª-8 ...-à...” 

9:36 

efa-«

3
” 
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12 — Numero de quadros e prep rar or mês (nao incluir os 
treis, anuais etc.) W MFWº-º—Wºªâàªw 
Quadsuo cas'waasmáús. 

somos " 
Já); 

15 » Sugestões que teria para melhorar o rendimento do ensino: 

na 

5388518518! 

DE] 

EIEIE 

[3 

E18 

I: 

Passar a orientação para o diretor e alivia—Io das tare « 

fas administrativas.
É 

Dar cursos aos diretores quando necessário (por exemplo , 
sobre a reforma do ensino de lº grau). 

Os orientadores funcionarem num Centro Pedagógico e serem 
solicitados pelo diretor para atenderem a objetivos espe— 
cíficos (Ex.. Melhoria do ensino de redaçao). 

'Os orientadores serem permanentes nas escolas. 

Os orientadores receberem cursos de aperfeiçoamento cone- 
tªnte: 

Enviar às escolas que tenham rendimento baixo orientado - 
res com preparo especial nos aspectos em que há deficiên— 
cias, para auxiliarem os diretores. 

Fornecer secretários—datilógrefos ãsiescolas. 

Encarregar o subdiretor de todas as funçoes administrati— 
vas, cabendo ao diretor apenas a supervisao geral de saco 
la e a orientação pedagógica. 

Estudar a possibilidade de reduzir as atividades burocrá— 
ticas desenvolvidas nas escolas. 

Construir escolas menores que o diretor possa orientar. 

Contar com materiais de orientaçao, diversificados segun— 
do as necessidades e solicitaçoes das escolas. 

Contar com bibliotecas atualizadas para professores, 
escolas, 

Haver tempo destinado & orienteçao, sem prejuízo da carga 
horária das crianças. 

Tornar obrigatórios cursos, estágios eto.'para professo » 

res de rendimento deficiente. 

Estudar formas de comunicaçao entre as escolas 
sos normais para discussao das deficiências de formação 
do magistério, 

Conseguir professores ou professorandos fora da classe 
que orientem grupos de crianças com deficiências de apren- 
dizagem» 

' . 

Outrage Qfla1s1 oeoooooooaooooooooooooooooocoooocoso-ococo 

ooooooonoooooooooooeoooonoooaoecseoooooeoooooosooo-ooooeo 

ÚÚOGOGOÓQÓDBOÓCD&0000009º.º'º'bºªºª000509000009960000€000 
, 7 

nas 

e 08 our—. 
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14 — Aépectos em que considera Que seria importante orientar 08- 
professores de sua õacóíâ: 

'Ki
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se 
53 

5D 
[5:1 

H], 
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(712! 

[íª 
// g 

EZ] 

fjlil 
C] 

' 

/5 [Zi 

E] 
#1221

E 

/7 EE] 

IZ! 

2! E] 

E] 

0312! 

Ed 

£5121 

[Z] 

em 

D., 

Ensino de Redação. 

Ensinô de Gããaítica. 

Ensino do Numeração. 

Ensino da Teoria dos Conjuntos. 

Aplicaçães da Teoiia doa Conjuntos. 

Ensino de Operaçãee Matemáticas com inteiros: 
Ensino das Operações Matemáticas com Deoimaise 

Ensino de Problemas.
. 

Educação Moral e Cívica. 

Ensino de Mísíoa. 

Ensino de Artes Plástioa3._ 

Educação Física, Recreação e Jogos. 

Ensino de Estudos Sociaia. 

Ensino de Ciências. 

Ensino de Trabalhos Manuais. 

Desenvolvimento dos métodos de alfabetizaçãoe 

Métodos sintéticos modernos de alfabetização. 

Eeoolha do método ae alfabetizaçao de acordo com o tipo 
de turma. 

Escolha da cartilha ou pré—livro. 

Duração da fase preparatória. 

Pesquisas sobre fatores que influem na alfabetizaçao. 

Desenvolvimento do nível de leitura. 
Desenvolvimento do'intereaae pela leitura. 
Técnicas de atendimento, em classe, a alunOB mais fracos. 

Técnicas de atendimento, em classe, a alunos mais fortes, 
Material para trabalho independente. 

Material para atendimento a crianças com dificuldades. 

a, 
«5 

Não êacgg 
vex nesta 
coluna
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DE] 

15 - Marque com um x o que desejaria para à orientação dos profes—f 

Preparo de materiªl independente para alunos 

Atendimento às diferenças individuais. 

Organização de exercícios. 

Material didático. 

Manejo de classe. 

Disciplina. 

mais fortes. 

Técnicas de estudo (Estudo dirigido ou orientado). 

Trabalho em equipe. 

'Interesse e neceaáidadea_infantis. 

Ritmo do ensino. 

Recuperação de alunos. 

Avaliação. 

Diagnóatíco de dificuldades dos alunoa.‘ 

Ensino em grupos diversificados atendendo.ãa 
dos alunos dentro da turma“ 

Ensino por atividades. 

Ensino por áreas de estudo. 

Ensino globalizado. 

Formação de atitudes. 

Filosofia da reforma do ensino de lº grau. 

Medidas práticas para implantação,da reforma do ensino de 
lº grau. 

ºutros. quais:; OQOOOODOOOOOOOÓÓO0.0...OOOOOIÓOOOOOOOOÓOOO 

.OÓOOOOOGOIOOQOOOOG.."0,0.000...OG.....CCODOÓOOOOOOIQCO'. 

.OOOOOGOCOOOODCOOODOUODG0090.00.00.90.COIG'OUOOOOOOCOOOOO' 

deficiências 

sores e com dois x, se Já dispõe do material ou equipamento 
ou so Já considera sua escola bem atendida nesse aspecto,

. 

El 

EZ! 

D. 

Lívroa. 

Folhetos.
» 

Diapositivos. 

5,, 
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17 ª 

18'-

/ 

2/ 

.,ggí Reunião dos pioressoree de 1ª e 2ª séries. 

353 

L/ 

j,.

6 

m Filmes. “. 

m Projetor cinematográfico. 

Outros. quªi-B.; oooooooooooooooooooooooooooooooooacoco-coo 

oocooooooooocoooooooooooaoooooooooooooooooooooooooooooooo 

......OOQODOOÚÍQGCOOOIOO........QCOCOOOIOCQ....ÓOOOCOOQO. 
o 

_; 

Já foi tentado, em gue esooia, o ensino por áreas de estudod 
Em caso positivo, de um ou dois exemplos do tipo de trabalho 
feito. 

a..-J 

00.000...3.60030.034“.OU......OOOOOOOOOOOOOOOO$COOODOOOOOOO 

00009GOIGOGOOOOOOIOOOOOOC00.00.00...O......O....OI0.0000I0.060. 

006,006006.00.0........OOOQOC_QOOOCOCOOOÓ0.00000000000000000G. 

.O00090...CO.....OOCCOQO...'......QCOOOOQOCOOOOOO......OOOOOCO 

00630000009000.000000000fiOCOO00.000000000000000.GCOOOOOOOOOOO.
i 

Nomes de todos os orientadores das turmas de—lª e 201 séries 
sorteadas para a pesquisa (dar a identificaçao da turma a car; 
go de cada um constante do qzeationario do professor). ' .“ 

......Eâem. wemêfgçfqu 

.O.ÓOOÚOOOIQOOQQIOIOOO.DIOCOO...00.00.0000.QCOOOOOOQDOOIOOCQO 

..,...OOCGOOÓOQOD.OOGOCIOÚOO0.0.9.0...O.........ÓOOOOOIOOOOOO. 

0.0.0D.C..O...OOOQOOOCCOCOOCOOOQOOOOCOOOOOOIO......OCOIOI...º 

0.0.0....OªCQÓO—DOOÚIQOOOOCOO030000000...COD....OOOCOOGÚOGOÓBOI 

Se exerce tarefas de orientação, indique a forma o a period; 
cidade da mesma» 

A — Fôrma 

Z:] Reunião do todos os professores. 

Z:] Reunião de todos os professores do turno. 

Reunião de todos os professores de uma sêg;e separadamen— 

teª 

Reunião dos professores por série dentro do turno. [J 
E]

É

& 

Discussão de problemas pedagógicos da escola selecionados 
e apresentados pelo diretor. 

e apresentados polo orientador. 

loa professores e apresentados pelo diretor. 

Discussão de problemae pedagógicos da escola selecionados- 

Discussão de problemas pedagógicos da escola sugeridos pg' 

6. 

Não escog 
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coluna
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«1‘! E} 

D. 

Discussao de problemas pedagógicos da esoola sugeridos pe 

los professores e apresentados pelo orientador. 

Explanaçao pelo ºrientador ou diretor sobre temas sugeri- 
dos pela administraçao geral. ' 

Explanação sobre temas sugeridos pelo diretor. 

Explanação sobre temas sugeridos pelos professores. 

Explanação sobre temas svgeridos pelo orientador.“ 

Explanaçao e discussao sobre experiências positivas e ne- 
gativas dos profess res apresentadas pelos mesmos. 

Estudo e apresentaçao feitos pelos professores, de temas 

de interesse dos mesmos, seguidos de discussao. 

Oriontaçao individual, após observaçao da turma» 

' Estudo e discussao dos assuntos em que a escola se revela 
carente, fixados com a participaçao dos professores. 

Discussao de temas gerais escolhidos pela administraçao 
geral. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelo diretor. 

Discussao de temas gerais escolhidos pelo orientador. 

Discussão de temas gerais escolhidos pelos professores., 

Confeoçao orientada de material para atendimento diversi- 
ficado aos alunos. 

Elaboraçao de instrumentos de diagnosticos das dificulda— 
âss dos alunos. 

Elsboraçao de instrumentos de avaliaçao, apos a análise 
de sugestoes & respeito. 

Observação de aulas; 

Entrevistas com os professores, 

Estudo de Guias de Ensino do Leitura. 

. .. 

outrºs-o Quªi—Bs ooo.ocoooooooooooooooooooooooooaoooooooooo 

ooo—ooo...coco-cosa...oooooooosooooooooooooooocoooooeoooo 

oooooeaooooooooocoooooo...oocooooooooooooeaoooeooooooaooo 

UG......ÓOOOOODOOOI.OOOOOCÓOOOOCº.....OCOOQOOOOOOOOOO9000 

CO.900000.0CO0.00000ICOCO-90.00.0000...0.00.00.00.000.... v

A
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B » Perioãicidade 

- Caso exerça orientação aos professores de sua escola, que 
tempo total, aproximadamente, a ela dedicou no ano corren 
tea 00.00.000.000...OOOOGOOODOOOUOOOOODOOOOOIIOOOICOOIOOO 

Caso exerça orientação aos professores, tem oportunidade 
de fazê—lo semanalmente9 Em caso afirmativo, qual o tempo 
semanal que dedica a essa funçao, eproximadamenteº 

menos de 1 hora. 

l-hora. 
.

' 

1 hora a 1h 30 min (exclusive): 

1h30mina2,h
' 

2 h a 2h 30 min 

2-h 30 min a 5 h 

3 h a 3 h 30 min 

Shaomxna4h. 
4 h a 4 h 30 min 

mammaamfiau 

4 h 30 min a 5 h 

mais de 5 h Quenteer 

Hª 
Em todos os casos o limite já corresponde à classe seguin 
teo ' 

Formação e aperfeiçoamento. 

Indique todos os cursos que realizou, colocando Inc. após o 
nome do curso, se nao o terminou. 

Normal de lº ciclo. 

ºutro curso de nível ginasial. 

Normal de 29 oiolo. 

ºutro curso de 29 grau (antigo 29 cielo). 
DESDE 

Superior de Pedagogia. 

~
~ 

ºutro curso superior. Qua17 ...<:%4%MQ. 4£C.. ã; 

,5. A%p+p:a..£..a5«fmw WW 

00140000. 
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.20 - Outros cursos realizados 

Cursos de Aperfeiçoamento sobre administração: 

Curso Duração Instituição 
...O...,........IOQOOQOÍÚÍÓOQ'Q... 000.00... O......OOOUOOQOCÚ 

...".C"'.OQOQQOOOOOÓOQÍOÓ'OCOO... º......O. ......Í'ÓQO......Q 

....OOÚOOOOÚC'OOOOÍOOOOO000.000,9100.90.00. .O'COOODOOIOOOOOOI 

0......00000000000000.000.000.0000 09.00.... 06.000.000.000... . 

.......0.0ÓOOOOOOJOOCOOOSOOOQOOOO_..OOOOOOOQ 'OÓOOCDOOOOIOOQ'O. 

Por favor, Junte a esté os'Questionãiios gerais preenchi- 
dos por todos os orientadores de sua escola o os qúesbionárioa qª 
pecíaís dos orientadores das turmas sorteadas. Verifique, nos 

questionários dos firofessorea e dos orientadores, se estão preen- 

chidos os itens que permitem saber o Orientador de cada turma, 

Ajude os professores a fornecer a frequência exata dos alunos' e 

outros dados também exatoa. A baixa frequência deve ser um dos 

fatores do rendimento inauficienta a será preciso uma ação conjog 
ta que atinja pais e autoridodes escolares, para modifioã—la favº 
ravelmante. A primeira medida será diagnosticar o problema. 

D. 

9. 
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