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Ferramentas para Iniciar Conversas

E

stas ferramentas de Iniciação à Conversação são parte da Colaboração
para transformar e melhorar os sistemas educacionais: Um livro para o
envolvimento família-escola pelo Centro de Educação Universal (CUE) em
Brookings. Além dessas ferramentas, o manual fornece contexto sobre os
objetivos do envolvimento família-escola escolar e sua natureza em evolução,
um mapa para compreender os tipos de estratégias de envolvimento famíliaescola, um banco de dados interativo de estratégias de todo o mundo que
surgiram antes e durante a pandemia de COVID-19 e resultados da pesquisa
CUE'S sobre pais e crenças do professor sobre o que torna uma educação de
boa qualidade. As ferramentas para iniciar a conversa ajudam você a entender
melhor como diferentes grupos de partes interessadas em sua escola, jurisdição
ou comunidade veem uma educação de qualidade. As ferramentas também
ajudam a orientá-lo na condução de uma discussão coletiva com essas
diferentes partes interessadas sobre seus pontos de vista. CUE argumenta que
este é um primeiro passo para desenvolver o alinhamento família-escola nas
crenças e valores educacionais, e que essa coerência é um poderoso
impulsionador da transformação do sistema educacional.
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As ferramentas incluem:

1.
2.
3.
4.

Uma lista de verificação de contextualização das etapas para adaptar
as ferramentas a um contexto específico e a outros atores.
Uma breve pesquisa para os pais que também pode ser adaptada
para outras partes interessadas, como alunos.
Uma breve pesquisa com professores que também pode ser
adaptada a outras partes interessadas, como administradores de
escolas e empregadores.
Um guia para analisar e discutir os resultados da pesquisa em sua
comunidade.

As ferramentas são para quem deseja compreender melhor as perspectivas de
um ou mais grupos de partes interessadas na educação. Os usuários das
ferramentas podem incluir líderes escolares, líderes de jurisdição, líderes de
redes escolares, organizações de professores, organizações de pais e
organizações da sociedade civil que trabalham com escolas para apoiar a
mudança educacional.
As ferramentas podem ajudá-lo a identificar:
J
J

J

J

J

o objetivo mais importante da escola para cada grupo de partes interessadas;
os aspectos da experiência educacional de uma criança em que cada grupo
de interessados mais confia para avaliar o que faz uma “boa escola”;
os tipos de experiências de ensino e aprendizagem que cada grupo de partes
interessadas prefere;
os atores com os quais cada grupo de partes interessadas depende para
informar suas crenças sobre a educação; e
o nível de confiança e alinhamento sentido entre os grupos de partes
interessadas.

As ferramentas são protótipos desenvolvidos através do diálogo com os
membros da Rede de Engajamento da Família na Educação (FEEN) e extraídos de
pesquisas com cerca de 25.000 pais e mais de 6.000 professores em todo o
mundo. Incentivamos você a experimentar as ferramentas e compartilhar
comentários em leapfrogging@brookings.edu. Sua opinião nos ajudará a
desenvolver ferramentas validadas internacionalmente para diagnosticar o
alinhamento entre comunidades e escolas.
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DEFINIÇÕES
Pais e família: O termo “pais” é usado como abreviatura para qualquer membro
da família, cuidador ou tutor que cuida de crianças e jovens. O CUE
geralmente usa os termos “pais” e “família” alternadamente. Em suas
pesquisas, encorajamos você a usar a linguagem que melhor se enquadra
em sua comunidade.
Professor: Usamos o termo "professor" em vez de "educador" para distinguir entre
o profissional da educação (cuja vocação é instruir e orientar as crianças
na escola) e os pais (que são os primeiros educadores de seus filhos,
ajudando-os a se desenvolver e aprender desde o nascimento).
Envolvimento versus engajamento: Consideramos útil a distinção de Ferlazzo
entre “envolvimento” e “engajamento” na família e usamos os termos
consequentemente. “Uma escola que se esforça para o envolvimento da
família muitas vezes lidera com a boca - identificar projetos, necessidades
e objetivos e, em seguida, comunicar aos pais como eles podem contribuir.”
Em contraste, “uma escola que luta pelo envolvimento dos pais conduz
com seus ouvidos - ouvir o que os pais pensam, sonham e se preocupam.
O objetivo do engajamento familiar não é servir aos clientes, mas ganhar
parceiros” (Ferlazzo, 2011, p. 12).
Engajamento família-escola: Usamos o termo "engajamento família-escola" em
vez do mais comum "engajamento da família", não apenas para expressar
a natureza dual do engajamento, mas também para destacar o fato de que
qualquer um dos lados pode, e faz, iniciar o processo de engajamento.
Alinhamento e lacuna de alinhamento: quando famílias e escolas compartilham
a mesma visão do propósito da escola, elas estão alinhadas em suas
crenças e valores, e essa coerência é um poderoso impulsionador da
transformação do sistema educacional. Existe uma “lacuna de
alinhamento” quando famílias e escolas não compartilham ou percebem
que não compartilham as mesmas visões sobre o propósito da escola e,
portanto, o que contribui para uma educação de qualidade para seus filhos
e comunidades.
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1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE

¬

CONTEXTUALIZAÇÃO
Antes de usar as ferramentas de pesquisa, você precisa tomar as principais
decisões descritas na lista de verificação a seguir.

1. DETERMINE COMO VOCÊ USARÁ AS FERRAMENTAS DE
PESQUISA. A realização dessas pesquisas deve, antes de mais nada,

servir ao seu propósito interno de diagnosticar o alinhamento. Além disso,
você também pode estar interessado em saber como sua escola, jurisdição
ou comunidade se compara a outras no estudo do CUE.

Por que você está conduzindo esta pesquisa?
f

Para o propósito interno de
diagnosticar o alinhamento

f

f

Para ver meus dados em relação
aos dados de outras pessoas
Outros

Se você estiver interessado em ver seus dados em relação aos dados de outras
comunidades e em compartilhar seus dados de pesquisa não identificados com
o CUE e com outras comunidades para seus próprios fins de aprendizagem,
entre em contato conosco em leapfrogging@brookings.edu. Se você decidir
fazer parte de nosso estudo, pedimos que mantenha suas alterações de
pesquisa na contextualização básica apenas para que os resultados possam ser
facilmente comparados entre escolas, jurisdições e comunidades. Os membros
do CUE'S FEEN frequentemente expressaram o valor de ver como seus dados se
comparam aos dados de outras pessoas.

2. ESCOLHA OS GRUPOS DE PARTES INTERESSADAS QUE

VOCÊ INCLUIRÁ. As ferramentas de pesquisa atuais incluem pesquisas
para pais e professores. No entanto, você pode adaptar qualquer uma das
ferramentas para outros grupos de partes interessadas. Decida de quem
você deseja obter perspectivas e entre em um diálogo.

Quais grupos de partes interessadas você deseja pesquisar?
f
f
f
f

Pais
Professores
Alunos
Administradores

f
f
f

Líderes comunitários
Empregadores
Outros
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3. DETERMINE EM QUAIS IDIOMAS VOCÊ OFERECERÁ A

PESQUISA. Os idiomas em que você oferecerá a pesquisa devem ser
baseados no contexto de sua comunidade. O CUE tem traduções das
ferramentas de pesquisa para pais e professores disponíveis em vários
idiomas que podemos compartilhar com você. Se o seu idioma não estiver
listado aqui, considere procurar um tradutor profissional em sua comunidade
que faça retrotraduções para testar a precisão do texto. Para qualquer
tradução, certifique-se de pedir a várias pessoas que falam o idioma
escolhido para responder à pesquisa para garantir que ela esteja redigida
com clareza.

CUE tem a pesquisa dos pais disponível em:
f
f
f
f
f

Afrikaans
Inglês americano
Árabe
Inglês britânico
Farsi

f
f
f
f
f

Francês
Crioulo haitiano
Hindi
Mandarim
Marati

f
f
f
f

Espanhol
Suaíli
Vietnamita
Xhosa

O CUE tem a pesquisa do professor disponível em:
f
f

Inglês americano
Inglês britânico

f
f

Hindi
Marati

f
f

Espanhol
Português

4. DECIDA COMO VOCÊ ADMINISTRARÁ A PESQUISA.

Com base no seu contexto, considere quais canais e métodos de
comunicação permitirão que você alcance melhor o(s) seu(s) grupo(s) de
partes interessadas. Você também pode incentivar a participação oferecendo
um pequeno incentivo monetário, como uma recarga de crédito telefônico ou
um vale de compras. Estudos têm mostrado que os incentivos,
especialmente aqueles que são pré-pagos, em dinheiro e pagamentos
maiores (versus menores), ajudam a aumentar o engajamento na pesquisa e
as taxas de resposta (Church, 1993; Signer et al., 1999). Você pode oferecer
um incentivo menor a todos os participantes ou um único incentivo maior
que será distribuído por meio de uma loteria aleatória. Considere seu
orçamento não apenas com relação aos incentivos em si, mas também com
o processo de distribuição de quaisquer incentivos assim que a pesquisa for
concluída.

Como você administrará a pesquisa?
f
f

Somente online
Somente via SMS

f

Somente via
chamada telefônica

f

Outros
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Você oferecerá um incentivo para responder à pesquisa?
f

Sim

f

Não

f

Vencedor(es) da loteria

Se sim, quem receberá um incentivo?
f

Cada inquirido da pesquisa

5. ADAPTE AS FERRAMENTAS À SUA COMUNIDADE.

As perguntas da pesquisa devem ser adaptadas para se adequar ao seu
contexto.

Passos para adaptar as ferramentas:
J
J
J

J

J

Leia as ferramentas de pesquisa completamente.
Preencha os espaços em branco no texto sugerido de introdução
Decida se você mudará o motivo pelo qual está pedindo às pessoas que
respondam à pesquisa no texto introdutório.
Adapte o texto das perguntas e respostas para garantir que seus grupos de
partes interessadas entendam o que você está perguntando. Pode ser
necessário ajustar os termos usados para se referir aos níveis de notas aos
termos mais comumente usados em seu contexto. Adicionar exemplos
esclarecedores entre parênteses às opções de resposta pode ser útil.
Observe onde indicamos nas ferramentas de pesquisa que edições são
bem-vindas, em vez de onde desencorajamos edições por motivos de rigor
ou de design de pesquisa.
Atualize o texto da sua pesquisa para refletir como você a distribuirá (por
exemplo, online, via SMS ou por telefone). As ferramentas de pesquisa
fornecidas abaixo estão em formato online. Certifique-se de que quaisquer
alterações materiais levem em consideração como você planeja analisar os
dados. Por exemplo, em relação a perguntas relacionadas ao objetivo da
educação, a redação atual pede que os inquiridos selecionem apenas sua
primeira escolha. Se estiver interessado em analisar a segunda, a terceira e a
quarta escolhas dos inquiridos, você pode optar por fazer desta uma questão
de classificação.

6. DETERMINE SE AS RESPOSTAS SERÃO CONFIDENCIAIS OU
NÃO. Escolas e jurisdições que regularmente pesquisam pais ou

professores podem estar acostumadas a pedir os nomes e informações dos
pais ou professores. No entanto, pais e professores estarão mais propensos
a responder aberta e honestamente se a pesquisa for confidencial. Embora a
confidencialidade acrescente uma camada de complexidade, pode valer a
pena.
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Se você optar por manter as pesquisas confidenciais, precisará definir um
plano para proteger os dados dos inquiridos. Proteger as identidades e os
dados coletados dos inquiridos que receberam a promessa de
confidencialidade é de extrema importância. Para seguir os padrões éticos e
proteger a confidencialidade dos inquiridos, todos os inquiridos devem
consentir em participar da pesquisa, assinando manualmente ou virtualmente
um termo de consentimento antes de iniciar a pesquisa. Todos os dados
devem ser protegidos em arquivos protegidos por senha, e apenas a equipe
diretamente envolvida no estudo deve ter acesso aos dados. Todos os dados
também devem ser desidentificados, o que significa que qualquer informação
de identificação (por exemplo, nomes dos inquiridos ou informações de
contato) deve ser removida do conjunto de dados.
Se você deseja participar do estudo CUE'S e ver os resultados de outras
jurisdições, entre em contato conosco para que possamos discutir os
requisitos de proteção de dados e a linguagem necessária para adicionar à
introdução sobre a confidencialidade das respostas.

7. TESTE SUA PESQUISA ANTES DE COMPARTILHÁ-LA.

Antes de compartilhar sua pesquisa com seu(s) grupo(s) de partes
interessadas, conduza um pequeno piloto. Em outras palavras, teste sua
pesquisa com algumas pessoas com experiências diversas de seu(s)
grupo(s) de interesse-alvo. Por exemplo, para testar a pesquisa dos pais,
procure pais com filhos de diferentes idades, com diferentes níveis sociais¬
antecedentes econômicos e com diferentes origens culturais para obter uma
seção transversal. Peça aos participantes do seu piloto para não compartilhar
a pesquisa com outras pessoas. Por meio desse processo, você pode coletar
feedback sobre qualquer redação confusa e sobre quanto tempo deve levar
para concluir a pesquisa. Faça as edições finais necessárias antes de enviar
a ferramenta.
Geralmente, uma amostra piloto deve ter cerca de 10 por cento do tamanho
da amostra total da pesquisa que você planeja recrutar; por exemplo, se sua
amostra final da pesquisa incluirá 100 pessoas, sua amostra piloto
idealmente incluirá 10 pessoas (Hertzog, 2008). No entanto, se não for
possível recrutar uma amostra piloto suficientemente grande, peça ao maior
número possível de pais para responder à pesquisa para que você obtenha
algum feedback. Inclua seus dados piloto em seus dados de pesquisa final
apenas se você não fizer nenhuma alteração em sua pesquisa após o piloto;
Se o seu texto de pesquisa piloto for diferente de sua pesquisa final, não
inclua dados piloto em seus dados de pesquisa final.
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Etapas para conduzir sua pesquisa:

1.
2.
3.
¬

Encontre diversos inquiridos de seu(s) grupo(s) de partes interessadas
para completar o piloto da pesquisa.
Determine quantos dias você dará aos inquiridos para concluir o piloto
da pesquisa (recomendamos 7 a 10 dias).
Faça as edições finais na pesquisa com base no feedback do piloto.

2. PESQUISA PARA OS PAIS
Pesquisa online para pais em Inglês americano
[Edite a pesquisa de amostra a seguir, conforme necessário. Observe que a
Pesquisa dos pais pode ser facilmente adaptada para os alunos. Se você planeja
participar de nosso estudo, entre em contato pelo leapfrogging@brookings.edu
para que possamos discutir o texto necessário para adicionar à introdução sobre
confidencialidade das respostas.]

Pesquisa sobre iniciar uma conversa:
Quais são suas crenças sobre educação?
Introdução
Estamos interessados em aprender sobre suas crenças sobre educação. Estamos pedindo
aos pais que completem esta pesquisa para nos ajudar a desenvolver uma melhor
comunicação e colaboração família-escola.
Esta pesquisa levará aproximadamente minutos para ser concluído. Por favor, envie sua
pesquisa
preenchida para ____________.
Esta pesquisa deve ser respondida pelo principal da criança (ou seja, o adulto que assume
a maior responsabilidade em cuidar da saúde e do bem-estar da criança). Por favor, preencha
esta pesquisa concentrando-se em seu filho mais velho matriculado na escola (da pré-escola
à 12ª série). Se você tem mais de um filho, convidamos você a preencher esta pesquisa
novamente para cada filho adicional.
Compartilharemos as respostas coletivas com você assim que a pesquisa for concluída.
Obrigado por dedicar seu tempo para responder a esta pesquisa.
Atenciosamente,
[Insira o nome da escola ou do líder que está enviando a pesquisa.]
****
[Observe que é importante pedir aos pais que se concentrem em uma criança por pesquisa, pois a
perspectiva deles pode ser diferente dependendo da criança.]
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Responda às seguintes perguntas focalizando seu filho mais velho matriculado
na escola (da pré-escola à 12ª série).
J P1. Em que série está o seu filho mais velho matriculado na escola (da préescola à 12ª série)?
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

Pré-escolar (normalmente 4 a 5 anos)
Creche (normalmente de 5 a 6 anos)
1ª série (normalmente de 6 a 7 anos)
2ª série (normalmente de 7 a 8 anos)
3ª série (normalmente de 8 a 9 anos)
4ª série (normalmente de 9 a 10 anos)
5ª série (normalmente de 10 a 11 anos)
6ª série (normalmente de 11 a 12 anos)
7ª série (normalmente de 12 a 13 anos)
8ª série (normalmente de 13 a 14 anos)
9ª série (normalmente de 14 a 15 anos)
Série 10 (normalmente de 15 a 16 anos)
11º ano (normalmente de 16 a 17 anos)
12º ano (normalmente de 17 a 18 anos)
[Para as perguntas 2 e 4, se você estiver interessado em analisar a segunda, terceira e quarta
escolhas dos inquiridos, você pode fazer essas perguntas de classificação.]

J P2. Eu acredito que o objetivo mais importante da escola é:
f

f

f

f

f

Preparar os alunos para a educação pós-secundária (ou seja, faculdade ou
universidade) por meio do conhecimento de conteúdo rigoroso em todas as
disciplinas acadêmicas.
Preparar os alunos com as habilidades e competências necessárias para a
força de trabalho.
Preparar os alunos para serem bons cidadãos, preparados para conduzir
suas vidas políticas e cívicas.
Ajudar os alunos a obter autoconhecimento, encontrar seu senso pessoal de
propósito e compreender melhor seus valores.
Outro (por favor, especifique):
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J P3. Estou satisfeito com a educação do meu filho quando ele:
Classifique de 1 para mais satisfeito a 6 para menos satisfeito.
f
f
f

f
f

f

Obtem boas notas em testes padronizados estaduais/nacionais
Alcança o nível de escolaridade ou acima dele
Está se preparando para a educação pós-secundária (ou seja, faculdade ou
universidade)
Está desenvolvendo amizades e habilidades sociais
Tem oportunidades de participar de atividades extracurriculares alinhadas
aos seus interesses
Está gostando da escola

J P4. Acredito que os professores do meu filho acreditam que o objetivo mais
importante da escola é:
f

f

f

f

f

Preparar os alunos para a educação pós-secundária (ou seja, faculdade ou
universidade) por meio do conhecimento de conteúdo rigoroso em todas as
disciplinas acadêmicas.
Preparar os alunos com as habilidades e competências necessárias para a
força de trabalho.
Preparar os alunos para serem bons cidadãos, preparados para conduzir
suas vidas políticas e cívicas.
Ajudar os alunos a obter autoconhecimento, encontrar seu senso pessoal de
propósito e compreender melhor seus valores.
Outro (por favor, especifique):

J P5. Acredito que os administradores da escola do meu filho (por exemplo,
líderes escolares, líderes do governo ou de organizações educacionais)
acreditam que o objetivo mais importante da escola é:
f

f

f

f

f

Preparar os alunos para a educação pós-secundária (ou seja, faculdade ou
universidade) por meio do conhecimento de conteúdo rigoroso em todas as
disciplinas acadêmicas.
Preparar os alunos com as habilidades e competências necessárias para a
força de trabalho.
Preparar os alunos para serem bons cidadãos, preparados para conduzir
suas vidas políticas e cívicas.
Ajudar os alunos a obter autoconhecimento, encontrar seu senso pessoal de
propósito e compreender melhor seus valores.
Outro (por favor, especifique):
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J P6. Eu acredito que os professores do meu filho ficam satisfeitos com a
educação de seus alunos quando seus alunos:
Classifique de 1 para mais satisfeito a 6 para menos satisfeito.
f
f
f

f
f

f

Obtêm boas notas em testes padronizados estaduais/nacionais
Alcançam o nível de escolaridade ou acima dele
Estão se preparando para a educação pós-secundária (ou seja, faculdade ou
universidade)
Estão desenvolvendo amizades e habilidades sociais
Têm oportunidades de participar de atividades extracurriculares alinhadas
aos seus interesses
Estão gostando da escola

J P7. Eu acredito que os administradores da escola do meu filho (por exemplo,
líderes escolares, líderes de educação do governo ou de organizações) estão
satisfeitos com a educação de seus alunos quando eles:
Classifique de 1 para mais satisfeito a 6 para menos satisfeito.
f
f
f

f
f

f

Obtêm boas notas em testes padronizados estaduais/nacionais
Alcançam o nível de escolaridade ou acima dele
Estão se preparando para a educação pós-secundária (ou seja, faculdade ou
universidade)
Estão desenvolvendo amizades e habilidades sociais
Têm oportunidades de participar de atividades extracurriculares alinhadas
aos seus interesses
Estão gostando da escola

J P8. Os professores do meu filho são receptivos às minhas contribuições e
sugestões.
Discordo fortemente

Concordo plenamente

0

1

2

3

4

5

circle

circle

circle

circle

circle

circle
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J P9. Você está ajudando uma amiga a escolher uma escola para seu filho de 10
anos. Ela pode mandar seu filho para uma das duas escolas e você vai com ela
para visitar as duas escolas.
Em uma escola você vê:
As crianças estão sentadas em uma sala de aula em fileiras de carteiras
voltadas para a frente da classe e fazendo anotações enquanto ouvem o
professor que está parado na frente da sala revisando o material do curso.
Na outra escola você vê:
As crianças estão em uma sala de aula sentadas em pequenos grupos, frente a
frente e trabalhando juntas em um projeto de classe. A professora está andando
pela sala respondendo às perguntas das crianças.
Para qual escola você sugeriria que seu amigo decidisse mandar o filho?
f

f

Primeira Escola - As crianças estão sentadas em uma sala de aula em fileiras
de carteiras voltadas para a frente da classe e fazendo anotações enquanto
escutam o professor que está parado na frente da sala revisando o material
do curso.
Segunda Escola - As crianças estão em uma sala de aula sentadas em
pequenos grupos, frente a frente e trabalhando juntas em um projeto de
classe. A professora está andando pela sala respondendo às perguntas das
crianças.

J P10. Os professores do meu filho compartilham minhas crenças sobre o que
constitui uma boa educação.
Discordo fortemente

Concordo plenamente

0

1

2

3

4

5

circle

circle

circle

circle

circle

circle
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J P11. O que influencia sua perspectiva sobre o que contribui para uma
educação de boa qualidade para seu filho?
Classifique de 1 para mais influente a 9 para menos influente.
f
f
f
f

f
f
f

f

f

Os critérios exigidos para admissão na faculdade/universidade
As opiniões de outros pais
A mídia
Descobertas científicas de campos como psicologia, ciências da
aprendizagem, sociologia, etc.
As opiniões dos meus funcionários eleitos
As opiniões do meu filho
As opiniões dos meus líderes comunitários de educação (por exemplo,
administradores escolares, diretores distritais, legisladores)
As opiniões dos educadores do meu filho (por exemplo, professores e
educadores paraprofissionais)
As opiniões dos meus líderes da sociedade civil (por exemplo, líderes
comunitários religiosos, organizações não governamentais, grupos
comunitários de base)

J P12. Qual foi o seu nível mais alto de educação alcançado?
f
f
f
f
f
f
f
f

Menos de um diploma do ensino médio
Diploma de ensino médio ou equivalência
Alguma faculdade, sem diploma
Treinamento vocacional/diploma universitário de 2 anos
Diploma de bacharel
Pós-graduação (por exemplo, mestrado, grau profissional)
Eu prefiro não responder
Outro (por favor, especifique):

J P13. Com que gênero você se identifica?
f
f
f
f

Feminino
Masculino
Outro (por favor, especifique):
Eu prefiro não responder
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3. PESQUISA COM OS PROFESSORES
Pesquisa on-line para professores em Inglês americano
[Edite a pesquisa de amostra a seguir, conforme necessário. Observe que a
Pesquisa do Professor pode ser facilmente adaptada para administradores
escolares ou empregadores. Se você planeja participar de nosso estudo, entre
em contato pelo leapfrogging@brookings.edu para que possamos discutir o
texto necessário para adicionar à introdução sobre confidencialidade das
respostas.]

Pesquisa sobre iniciar uma conversa: Quais são suas crenças
sobre educação?
Introdução
Estamos interessados em aprender sobre suas crenças sobre educação. Estamos pedindo
aos professores que completem esta pesquisa para nos ajudar a desenvolver uma melhor
comunicação e colaboração família-escola.
Esta pesquisa levará aproximadamente _______ minutos para ser concluído. Por favor,
envie a pesquisa preenchida para ____________.
Por favor, preencha esta pesquisa apenas se você estiver trabalhando como professor da
pré-escola até a 12ª série. Se você ensina várias séries, concentre-se apenas em sua
experiência com os alunos mais velhos que você leciona atualmente.
Compartilharemos as respostas coletivas com você assim que a pesquisa for concluída.
Obrigado por dedicar seu tempo para responder a esta pesquisa.
Atenciosamente,
[Insira o nome da escola ou líder enviando a pesquisa]
****
[Observe que é importante pedir aos professores que se concentrem em seus alunos mais velhos
(se eles ensinam mais de uma série), pois sua perspectiva pode ser diferente dependendo da idade
de seus alunos.]
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J P1. Em que série estão os alunos mais velhos que você leciona atualmente?
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

Pré-escolar (normalmente 4 a 5 anos)
Creche (normalmente de 5 a 6 anos)
1ª série (normalmente de 6 a 7 anos)
2ª série (normalmente de 7 a 8 anos)
3ª série (normalmente de 8 a 9 anos)
4ª série (normalmente de 9 a 10 anos)
5ª série (normalmente de 10 a 11 anos)
6ª série (normalmente de 11 a 12 anos)
7ª série (normalmente de 12 a 13 anos)
8ª série (normalmente de 13 a 14 anos)
9ª série (normalmente de 14 a 15 anos)
Série 10 (normalmente de 15 a 16 anos)
11º ano (normalmente de 16 a 17 anos)
12º ano (normalmente de 17 a 18 anos)
[Para as perguntas 2 e 4, se você estiver interessado em analisar a segunda, terceira e quarta
escolhas dos inquiridos, você pode fazer essas perguntas de classificação.]

J P2. Acredito que o objetivo mais importante da escola é:
f

f

f

f

f

Preparar os alunos para a educação pós-secundária (ou seja, faculdade ou
universidade) por meio do conhecimento de conteúdo rigoroso em todas as
disciplinas acadêmicas.
Preparar os alunos com as habilidades e competências necessárias para a
força de trabalho.
Preparar os alunos para serem bons cidadãos, preparados para conduzir
suas vidas políticas e cívicas.
Ajudar os alunos a obter autoconhecimento, encontrar seu senso pessoal de
propósito e compreender melhor seus valores.
Outro (por favor, especifique):
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J P3. Estou satisfeito com a educação dos meus alunos quando eles:
Classifique de 1 para mais satisfeito a 6 para menos satisfeito.
f
f
f

f
f

f

Obtêm boas notas em testes padronizados provinciais/nacionais
Alcançam o nível de escolaridade ou acima dele
Estão se preparando para a educação pós-secundária (ou seja, faculdade ou
universidade)
Estão desenvolvendo amizades e habilidades sociais
Têm oportunidades de participar de atividades extracurriculares alinhadas
aos seus interesses
Estão gostando da escola

J P4. Acredito que os pais dos meus alunos acreditam que o objetivo mais
importante da escola é:
f

f

f

f

f

Preparar os alunos para a educação pós-secundária (ou seja, faculdade ou
universidade) por meio do conhecimento de conteúdo rigoroso em todas as
disciplinas acadêmicas.
Preparar os alunos com as habilidades e competências necessárias para a
força de trabalho.
Preparar os alunos para serem bons cidadãos, preparados para conduzir
suas vidas políticas e cívicas.
Ajudar os alunos a obter autoconhecimento, encontrar seu senso pessoal de
propósito e compreender melhor seus valores.
Outro (por favor, especifique):

J P5. Acredito que os administradores da escola na qual eu leciono (por
exemplo, líderes escolares, líderes do governo ou de organizações
educacionais) acreditam que o objetivo mais importante da escola são:
f

f

f

f

f

Preparar os alunos para a educação pós-secundária (ou seja, faculdade ou
universidade) por meio do conhecimento de conteúdo rigoroso em todas as
disciplinas acadêmicas.
Preparar os alunos com as habilidades e competências necessárias para a
força de trabalho.
Preparar os alunos para serem bons cidadãos, preparados para conduzir
suas vidas políticas e cívicas.
Ajudar os alunos a obter autoconhecimento, encontrar seu senso pessoal de
propósito e compreender melhor seus valores.
Outro (por favor, especifique):
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J P6. Eu acredito que os pais dos meus alunos ficam satisfeitos com a educação
de seus filhos quando eles:
Classifique de 1 para mais satisfeito a 6 para menos satisfeito.
f
f
f

f
f

f

Obtêm boas notas em testes padronizados provinciais/nacionais
Alcançam o nível de escolaridade ou acima dele
Estão se preparando para a educação pós-secundária (ou seja, faculdade ou
universidade)
Estão desenvolvendo amizades e habilidades sociais
Têm oportunidades de participar de atividades extracurriculares alinhadas
aos seus interesses
Estão gostando da escola

J P7. Os pais de meus alunos são receptivos ao meu feedback sobre seus filhos.
Discordo fortemente

Concordo plenamente

0

1

2

3

4

5

circle

circle

circle

circle

circle

circle

J P8. Você está ajudando uma amiga a escolher uma escola para seu filho de 10
anos. Ela pode mandar seu filho para uma das duas escolas e você vai com ela
para visitar as duas escolas.
Em uma escola você vê:
As crianças estão sentadas em uma sala de aula em fileiras de carteiras
voltadas para a frente da classe e fazendo anotações enquanto ouvem o
professor que está parado na frente da sala revisando o material do curso.
Na outra escola você vê:
As crianças estão em uma sala de aula sentadas em pequenos grupos, frente a
frente e trabalhando juntas em um projeto de classe. A professora está andando
pela sala respondendo às perguntas das crianças.
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Para qual escola você sugeriria que seu amigo decidisse mandar o filho?
f

f

Primeira Escola - As crianças estão sentadas em uma sala de aula em fileiras
de carteiras voltadas para a frente da classe e fazendo anotações enquanto
escutam o professor que está parado na frente da sala revisando o material
do curso.
Segunda Escola - As crianças estão em uma sala de aula sentadas em
pequenos grupos, frente a frente e trabalhando juntas em um projeto de
classe. A professora está andando pela sala respondendo às perguntas das
crianças.

J P9. Os pais de meus alunos compartilham minhas crenças sobre o que
contribui para uma educação de boa qualidade.
Discordo fortemente

Concordo plenamente

0

1

2

3

4

5

circle

circle

circle

circle

circle

circle

J P10. O que influencia sua perspectiva sobre o que contribui para uma
educação de boa qualidade para seus alunos?
Classifique de 1 para mais influente a 11 para menos influente.
f
f

f
f
f

f
f

f
f
f

f

O currículo atribuído e/ou indicadores de aprendizagem
Os critérios exigidos para os alunos obterem admissão na faculdade/
universidade
As opiniões de outros professores
A mídia
Descobertas científicas de campos como psicologia, ciências da
aprendizagem, sociologia, etc.
As opiniões dos meus funcionários eleitos
As opiniões dos meus líderes comunitários de educação (por exemplo,
administradores escolares, diretores distritais, legisladores)
As opiniões dos pais dos meus alunos
As opiniões dos meus alunos
As opiniões dos meus líderes da sociedade civil (por exemplo, líderes
comunitários religiosos, organizações não governamentais, grupos
comunitários de base)
Seminários de desenvolvimento profissional
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J P11. Qual foi o seu nível mais alto de educação alcançado?
f
f
f
f
f
f
f
f

Menos de um diploma do ensino médio
Diploma de ensino médio ou equivalência
Alguma faculdade, sem diploma
Treinamento vocacional/diploma universitário de 2 anos
Diploma de bacharel
Pós-graduação (por exemplo, mestrado, grau profissional)
Eu prefiro não responder
Outro (por favor, especifique):

J P12. Qual é o seu gênero?
f
f
f
f

¬

Feminino
Masculino
Outro (por favor, especifique):
Eu prefiro não responder

4. GUIA DE ANÁLISE E DISCUSSÃO PARA
INICIAR CONVERSAS
Recomendamos as seguintes etapas para analisar os resultados da sua
pesquisa. Essas etapas o ajudarão a entender o grau de alinhamento ou
desalinhamento entre as partes interessadas. Todos os números de perguntas
mencionados abaixo referem-se às perguntas da ferramenta Pesquisa dos pais.

1.

Calcule a porcentagem de respostas para cada pergunta. Essa
porcentagem é o número de respostas por opção de resposta dividido pelo
número total de respostas para uma determinada pergunta. Por exemplo, se
60 de 150 pais selecionassem a opção de resposta A, a porcentagem dessa
opção de resposta seria 40%. Se 50 de 150 pais selecionassem a opção de
resposta B, o percentual seria 33%. Se você conduziu sua pesquisa por meio
de uma plataforma online, esses cálculos podem ser feitos automaticamente
para você.

2.

Veja os intervalos. Os intervalos são os valores mínimo e máximo para cada
resposta. Por exemplo, considere a P8: “Os professores do meu filho são
receptivos às minhas contribuições e sugestões.” As opções de resposta para
esta pergunta variam de 0 a 5. Quantos pais responderam na parte inferior da
faixa, em 0 ou 1? Quantos responderam no topo da faixa, em 4 ou 5? O
intervalo, especialmente quando você classificou seus dados em ordem
crescente, pode indicar onde a maioria dos pais se enquadra em um espectro.
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3.

Veja as distribuições. Enquanto o intervalo se concentra nas respostas mais
extremas, a distribuição diz respeito a todas as respostas selecionadas. A
distribuição é especialmente importante para questões sobre a idade da
criança (P1) e o nível de educação dos pais (P12). Essas duas perguntas
devem ter uma ampla distribuição para garantir que os inquiridos da pesquisa
sejam geralmente representativos da população de interesse. Por exemplo,
os pais de todos os níveis de educação responderam à sua pesquisa ou seus
inquiridos incluem apenas pais com níveis de educação mais altos? No
último caso, essa distribuição corresponde às características de todos os
pais de sua comunidade? Do contrário, você obteve respostas apenas dos
pais mais favorecidos e não reuniu todas as perspectivas.

4.

Comece a se envolver com as respostas em um nível qualitativo. Depois
de revisar porcentagens, intervalos e distribuições, você pode começar a
agrupar opções de resposta para entender as tendências em seus dados.
Por exemplo, considere P11: “O que influencia sua perspectiva sobre o que
contribui para uma educação de boa qualidade para seu filho?” Você notará
que existem nove opções de resposta. No entanto, você pode agrupá-los de
acordo com seus interesses. Observar a proximidade das fontes com os pais
pode ser útil. Fontes “próximas” de um dos pais seriam as opiniões de outros
pais; as opiniões da criança; as opiniões dos educadores da criança; as
opiniões dos líderes da comunidade educacional (por exemplo,
administradores escolares, diretores distritais, formuladores de políticas); e
as opiniões dos líderes da sociedade civil. Fontes “distantes” seriam os
critérios exigidos para admissão na faculdade/universidade; a mídia;
descobertas científicas de campos como psicologia, ciências da
aprendizagem, sociologia, etc.; e as opiniões dos funcionários eleitos. Outra
possibilidade seria dividir as opções de resposta em fontes acadêmicas e
não acadêmicas.
Use a P3 como outro exemplo: “Estou satisfeito com a educação dos meus
alunos quando eles são: [...].” As respostas, neste caso, podem ser divididas
em indicadores acadêmicos e indicadores de bem-estar. Os indicadores
acadêmicos estão obtendo boas pontuações em testes padronizados
provinciais/nacionais; alcançar o nível de escolaridade ou acima dele; e estar
preparado para a educação pós-secundária (ou seja, faculdade ou
universidade). Os indicadores de bem-estar são o desenvolvimento de
amizades e habilidades sociais; ter oportunidades de participar de atividades
extracurriculares alinhadas aos seus interesses; e gostando da escola.
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5.

Visualize os dados. Uma maneira de visualizar os dados é criar gráficos de
barras simples. No exemplo da P11 acima, a criação de um gráfico de barras
pode revelar quantos inquiridos selecionaram fontes “próximas” versus
“distantes” como principais influenciadores.
No entanto, outra maneira significativa de visualizar os dados é criar gráficos
de radar, ou o que o CUE chama de 'mapas de crença'. Este tipo de gráfico
pode representar como as partes interessadas veem o propósito da
educação e suas percepções das crenças dos outros sobre o propósito da
educação. Tutoriais estão disponíveis gratuitamente online sobre como fazer
um gráfico de radar no Excel.
O exemplo de gráfico de radar abaixo mostra as respostas dos pais à
pesquisa do CUE em uma jurisdição FEEN. O gráfico de radar mostra que,
embora a maioria dos pais sinta que o objetivo principal da educação é
socioemocional (diamante laranja inclinado para cima), a maioria dos pais
simultaneamente percebe que os professores acreditam que o objetivo
principal da educação é acadêmico (diamante preto inclinado para a direita).
O gráfico de radar revela claramente o desalinhamento entre as próprias
crenças dos pais e suas percepções das crenças dos professores. A
realização da pesquisa entre os professores e a produção de um segundo
gráfico de radar pode oferecer uma visão inestimável das crenças dos
professores e suas percepções sobre as crenças dos pais. Muitas vezes
descobrimos, por meio de pesquisas, que pais e professores percebem as
crenças uns dos outros como mais diferentes do que realmente são.
Jurisdição
Pais

Educadores

Socioemocional

26% 45%

Cívico

Acadêmico

12% 14%

39% 15%

22% 23%
Econômico
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Uma observação sobre o gráfico de radar: a resposta para ajudar os alunos a
obter autoconhecimento diz respeito a um propósito socioemocional da
educação; preparar alunos para a educação pós-secundária pertence a um
propósito acadêmico; para garantir que os alunos possam ter sucesso na força
de trabalho pertence a um propósito econômico; e orientar os alunos a se
tornarem bons cidadãos pertence a um propósito cívico.
Para formas adicionais de analisar seus dados de pesquisa, consulte o
documento de referência que discutiu as pesquisas de pais e professores do
CUE em várias jurisdições da FEEN, bem como nosso relatório Know Your
Parents. O primeiro será particularmente útil se tiver acesso a ferramentas de
análise de dados estatísticos como SPSS ou R.

6.

Discussão dos resultados. Depois de analisar os dados, recomendamos
compartilhar seus resultados com os inquiridos da pesquisa. Talvez uma das
melhores abordagens para compartilhar resultados seja conduzir uma
reunião aberta com os grupos de partes interessadas que responderam à
pesquisa. Nesse caso, isso significaria reunir pais e professores para discutir
os resultados e as razões por trás do alinhamento ou lacunas de
alinhamento. As pesquisas fornecerão informações quantitativas sobre a sua
população e alguns insights sobre as tendências - as pesquisas respondem
ao que está acontecendo. No entanto, as conversas com as partes
interessadas podem revelar muito mais sobre porquê os inquiridos
selecionaram certas respostas. Essas ferramentas de pesquisa são
projetadas para iniciar conversas em sua comunidade escolar sobre a visão
de diferentes grupos de partes interessadas de uma educação de qualidade
para crianças.
Os resultados da pesquisa também podem ser usados para reflexão interna
pelos líderes e funcionários da escola. Por exemplo, quando analisamos os
dados em uma de nossas jurisdições FEEN, percebemos que os pais com menos
escolaridade tinham maior probabilidade de ter níveis mais altos de confiança
nos professores de seus filhos, enquanto os pais mais instruídos eram mais
propensos a ter níveis mais baixos de confiança. Por meio da discussão, ficamos
sabendo que a jurisdição criou vários programas para fazer com que famílias
recém-chegadas e imigrantes, que geralmente têm níveis de educação mais
baixos, se sintam bem-vindas, por exemplo, entregando pacotes de boas-vindas
e traduzindo materiais para os idiomas nativos das famílias. A discussão abriu
os olhos da jurisdição, que recebeu a indicação de que seus esforços para
envolver essas famílias provavelmente estavam funcionando, mas que os pais de
renda mais alta estavam se sentindo deixados para trás.
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Os exemplos de perguntas para discussão a seguir podem ajudar a iniciar a
conversa sobre os resultados da sua pesquisa, independentemente de os
resultados serem apenas para reflexão interna ou também para um diálogo mais
amplo com a comunidade. Essas perguntas são em grande parte formuladas em
resposta à Pesquisa dos Pais, mas algumas questões para discussão estão
incluídas, assumindo que os professores também foram pesquisados. Você pode
e deve ajustar essas perguntas para todos os seus grupos de partes
interessadas.

Questões de discussão:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Há algo nas respostas da pesquisa que o surpreendeu?
Como você determina o que deseja da educação?
Você está surpreso com os mapas de crenças de professores e
administradores sobre o propósito mais importante da escola?
Por que você acha que pais e professores têm crenças [semelhantes/
diferentes] sobre o objetivo mais importante da escola?
Por que você acha que pais e professores têm percepções
[semelhantes/diferentes] das crenças uns dos outros sobre o
propósito mais importante da escola?
Por que você acha que a maioria dos pais em nossa comunidade
relata aspectos [acadêmicos/bem-estar] da educação como seus
principais indicadores de qualidade?
Por que você acha que a maioria dos pais em nossa comunidade
apóia tipos [inovadores/tradicionais] de pedagogia?
Por que você acha que os pais relatam que [estão/não estão]
alinhados com as crenças dos professores em relação ao propósito
da educação?
Por que você acha que os pais relatam que os professores de seus
filhos [são/não são] receptivos às suas opiniões?
Os resultados da pesquisa de pais de jurisdição do CUE'S FEEN
mostram que quando os pais se sentem ouvidos (ou seja, quando os
professores são de fato receptivos às sugestões e contribuições dos
pais), os pais também tendem a ter percepções positivas. Ou seja, os
pais relatam acreditar que seus filhos estão tendo um bom
desempenho acadêmico, que estão mais felizes com sua educação,
que eles próprios têm maior satisfação com a educação de seus
filhos em geral e que os professores compartilham suas crenças
sobre a escolaridade. As constatações de sua jurisdição
correspondem às constatações do CUE? Ou há aspectos das
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11.

respostas em sua jurisdição que são diferentes do que o CUE
encontrou?
Os resultados da pesquisa de pais e professores de jurisdição do
CUE'S FEEN mostram que, em muitas jurisdições, pais e professores
compartilham crenças semelhantes sobre o propósito mais
importante da escola e os indicadores de qualidade. No entanto,
nenhum grupo de partes interessadas percebe que isso seja verdade;
ou seja, cada grupo acredita que o outro grupo tem metas diferentes
de educação e indicadores de qualidade. As constatações da sua
jurisdição correspondem às constatações do CUE, ou há aspectos das
respostas dadas pelos pais na sua jurisdição que são diferentes do
que o CUE encontrou?

Uma vez que os dados da pesquisa tenham sido completamente discutidos, você
e seus grupos de partes interessadas podem decidir quais etapas devem ser
executadas a seguir. Essas etapas podem incluir a criação de um plano de ação
para fechar as lacunas de alinhamento, por exemplo, comprometendo-se a
discussões regulares sobre o propósito da educação com todos os grupos de
partes interessadas e ajustando os planos de educação da jurisdição de acordo.
Para obter ideias sobre o engajamento da família em estratégias de educação
que abordam o alinhamento, você pode consultar o Strategy Finder, incluindo as
estratégias que visam principalmente redefinir o propósito da educação para os
alunos.
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As "Ferramentas para Iniciar Conversas" foram coautoras pela Rebecca Winthrop,
Lauren Ziegler e Mahsa Ershadi como um apêndice do "Colaboração para
transformar e melhorar os sistemas educacionais: Um livro para o envolvimento
família-escola;" você pode acessá-lo aqui: brookings.edu/familyengagement. O
manual é um documento vivo que Brookings planeja adicionar ao longo do
tempo. Se você tiver dúvidas sobre o material ou quiser ver tópicos ou
informações adicionais, entre em contato conosco pelo e-mail leapfrogging@
brookings.edu.
A Brookings Institution é uma organização sem fins lucrativos dedicada a
pesquisas independentes e soluções de políticas. Sua missão é conduzir
pesquisas independentes de alta qualidade e, com base nessa pesquisa, fornecer
recomendações práticas e inovadoras para os formuladores de políticas e o
público. As conclusões e recomendações de qualquer publicação da Brookings
são exclusivamente de seu(s) autor(es) e não refletem as opiniões da Instituição,
de sua administração ou de seus outros acadêmicos.
A Brookings agradece o apoio fornecido pela Fundação BHP, Fundação Grable e
Fundação LEGO.
A Brookings reconhece que o valor que fornece está em seu compromisso com
a qualidade, independência e impacto. As atividades apoiadas por seus doadores
refletem esse compromisso..
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