WEBSAI 2014 - Desempenho Geral na Dimensão Resultado

No geral, os indicadores da dimensão de Resultado, representam às
percepções dos diferentes segmentos sobre as realizações da unidade,
ou seja, o nível de satisfação da comunidade em relação ao rendimento
escolar, práticas pedagógicas, clima escolar e curso.

Segmentos Entrevistados
Aluno

Professor

Direção

Funcionário

Pai

Total

Dimensão - Resultado

% / PM

% / PM

% / PM

% / PM

% / PM

% / PM

Desempenho escolar

77.67 / 3

85.33 / 3

100.00 / 3

--

--

87.67 / 9

Gestão pedagógica

59.25 / 12

--

70.00 / 4

--

--

61.94 / 16

Ambiente educativo

75.50 / 6

77.20 / 5

84.00 / 5

65.80 / 5

95.00 / 6

79.93 / 27

Geral

66.00 / 3

--

--

--

--

66.00 / 3

% porcentagem da
pontuação máxima
PM: Pontuação Máxima

Ao analisar os dados da tabela acima, verificamos que obtivemos mais
de 50% da pontuação máxima em todas as áreas analisadas. Isto
significa que, mesmo diante de várias dificuldades encontradas no
âmbito escolar e fora dele, o nível de satisfação da nossa comunidade
em todos os itens e áreas avaliados deixa a equipe de direção bastante
orgulhosa.

Pela tabulação dos questionários de alunos das três unidades
avaliadas, verificamos que a classe descentralizada EE Ministro Costa
Manso não vem atingindo as necessidades e expectativas de sua
clientela, principalmente os alunos. Este resultado já era esperado pela
equipe de direção, tendo em vista os inúmeros problemas
apresentados durante os dois últimos anos nesta unidade.
As dificuldades encontradas pela direção com a implantação e
condução do Programa Vence teve forte influência nesta avaliação. Os
vários conflitos ocasionados pela falta de entendimento entre a ETESP
e as direções da EE Ministro Costa Manso e EE Aristides de Castro e as
diferenças regimentais entre as duas secretarias envolvidas neste
convênio agravaram a situação.
Além disso, a dificuldade em contratar e manter professores tem sido
uma das características peculiares nesta classe descentralizada ao
longo dos anos.

Em uma análise mais detalhada no item "Indicadores
Objetivos", que avalia o índice de produtividade e taxa de
conclusão dos cursos, interessante constatar que mesmo
apresentando consideráveis índices de perda escolar, a ETESP,
pela avaliação do WEBSAI, continua apresentando índices
acima da média das ETECs da região e das ETECs do Centro
Paula Souza.
Obs: Este texto consta na análise de indicadores do Plano Plurianual de Gestão 2015-2019 da Etec de São Paulo.

