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ERRATA 

As análises que seguem nesse documento se baseiam em uma escolha de metodologia. Vale 

frisar que tal escolha não concerne a estar certo ou errado, mas há implicação na forma de analisar 

os dados. Vale destacar também que os resultados que foram apresentados neste documento na 

versão anterior e que se referiam ao Desenvolvimento Socioemocional estavam enviesados, pois 

ao calcular os escores padronizados desse domínio consideraram-se as respostas “não sei” dos pais 

e dos professores no cálculo. Com isso, optou-se por uma nova metodologia que teve dois 

objetivos: i) considerar as crianças que respondiam “não sei/não responde” na Avaliação Direta no 

cálculo dos escores padronizados e taxas de acerto desse instrumento; e ii) corrigir o viés dos 

escores padronizados que se referiam ao Desenvolvimento Socioemocional das crianças. Segue 

abaixo uma lista com a referência de cada mudança ocorrida nesse documento. 

1 Folha: 68; Linha: 11; Onde se lê: “de diferentes localizações é semelhante”; Leia-se: “é 

semelhante para as crianças de escolas urbanas e indígenas”. 

2 Folha: 69; Gráfico 63. 

3 Folha: 69; Gráficos 64 e 65. 

4 Folha: 70; Gráfico 66. 

5 Folha: 72; Gráfico 67. 

6 Folha: 72; Gráfico 68. 

7 Folha: 73; Gráfico 69. 

8 Folha: 73; Gráfico: 70. 

9 Folha: 74; Gráfico 71. 

10 Folha: 74: Gráfico 72. 

11 Folha: 75; Gráfico 73. 

12 Folha: 75; Gráfico 74. 

13 Folha: 76; Gráfico 75. 

14 Folha: 76; Gráfico 76. 

15 Folha: 77; Gráfico 77. 

16 Folha 77; Gráfico 78. 

17 Folha 78; Gráfico 79. 

18 Folha 78; Gráfico 80. 

19 Folha: 109; Gráficos 113 e 114. 

20 Folha: 110; Gráfico 115. 
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21 Folha: 111; Gráfico 116. 

22 Folha: 112; Gráficos 117 e 118. 

23 Folha: 116; Linha: 3; Onde se lê: “apenas”; Leia-se: “em cerca de”. 

24 Folha: 117; Linha: 9; Onde se lê: “(cerca de 4%)”; Leia-se: “(cerca de 9%). 

25 Folha: 118; Linha: 3; Onde se lê: “86%”. Leia-se: “84%”. 

26 Folha: 118; Linha: 8; Onde se lê: “em tarefas”; Leia-se: “de maneira lúdica”. 

27 Folha: 118; Linha: 24. Onde se lê: “(mais de 90%)”; Leia-se: “(mais de 88%)”. 

28 Folha: 121; Gráfico 124. 

29 Folha: 122. Linha: 4. Onde se lê: “75%”. Leia-se: “55%”. 

30 Folha: 122. Linha: 6. Onde se lê: “3 pontos de percentagem”. Leia-se: “6 pontos de 

percentagem”. 

31 Folha: 122. Linha: 7. Onde se lê: “em todas as outras atividades”. Leia-se: “em outras 

atividades”. 

32 Folha: 122. Gráfico 125. 

33 Folha: 124. Gráficos 126 e 127. 

34 Folha: 125. Gráficos 128 e 129. 

35 Folha: 126. Gráfico 130 e 131. 

36 Folha: 142. ANEXO C 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Durante o ano de 2018, por meio da parceria entre a Fundação Maria Cecília 

Souto Vidigal (FMCSV) e o Laboratório de Estudos e Pesquisa em Economia 

Social (LEPES), deu-se início à adaptação do instrumento internacional 

“Measuring Early Learning Quality and Outcomes” (MELQO - em tradução livre 

“Medindo Qualidade e Resultados na Aprendizagem Inicial”). A proposta do 

instrumento é de possibilitar a coleta de dados para avaliação da qualidade dos 

ambientes de aprendizagem e de aspectos do desenvolvimento das crianças no 

contexto da primeira infância. Para a validação do instrumento ele foi aplicado em 

todas as 63 escolas municipais – urbanas, indígenas e rurais – de Boa Vista, 

Roraima, que oferecem Educação Infantil no 1º e 2º períodos, para crianças de 4 a 6 

anos de idade. Uma equipe de 8 pessoas foi treinada para realizar a aplicação dos 6 

instrumentos que compõem o MELQO – 5 destes por meio de tablets, eliminando a 

necessidade de tabulação manual dos dados. Para que todas as escolas pudessem ser 

visitadas nos dois meses de duração da pesquisa de campo, montou-se um 

cronograma semanal com datas e turnos pensado logisticamente conforme a 

localização das unidades educacionais. A partir dos dados coletados, verificou-se 

que as crianças que frequentam escolas urbanas tendem a ter desempenho melhor 

nas tarefas do MELQO em relação às crianças das demais localidades. Além disso, 

constatou-se que as escolas de populações indígenas apresentam menor qualidade 

de práticas e de instalações do que as demais e que crianças com mães mais 

escolarizadas tendem a ter resultados maiores nos construtos avaliados. Ademais, 

as análises realizadas indicam que práticas pedagógicas mais interativas, que 

propõem atividades não repetitivas para a turma, estão positivamente relacionadas 

com melhor desempenho das crianças de Boa Vista. Por fim, quando analisadas a 

luz do proposto na Base Nacional Comum Curricular vê-se que as escolas de Boa 

Vista apresentam alguns aspectos alcançados e outros a serem mais trabalhados. 

Quanto ao desempenho das crianças de Boa Vista, verificou-se que, apesar da 

proximidade, são ligeiramente maiores que os resultados de crianças de outros 

países em que o MELQO já foi aplicado.  
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1. Introdução 

O MELQO é parte de um projeto liderado pela UNESCO, UNICEF, Center for 

Universal Education da Brookings Institution e pelo Banco Mundial. Sua criação alinha-se 

com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, proposto em 2015 pela 

Organização das Nações Unidas, que visa garantir “que todos os meninos e meninas tenham 

acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-

escolar, de modo que estejam preparados para a educação primária” (UNICEF, 2017).  

É uma iniciativa que busca propor uma medida de qualidade para a primeira infância e 

para o ensino infantil, que seja universal, factível, precisa e útil. O instrumento conta com 

adaptações concluídas na Tanzânia, Mongólia, Madagascar, Nicarágua e Laos, e outras em 

andamento, dentre as quais se destacam Peru e Colômbia (UNICEF, 2017), além do Brasil. 

O instrumento se subdivide em dois módulos: o MODEL (Measure of Development and 

Early Learning) e o MELE (Measure of Early Learning Environments).  Os itens do MODEL 

são desenhados para refletir habilidades e competências que podem ser consideradas marcos 

do desenvolvimento e crescimento da criança de faixa etária entre 4 e 6 anos, enquanto o 

MELE visa medir a qualidade do ambiente de aprendizagem em que a criança está inserida 

(UNICEF, 2017). Cada um desses módulos é composto por três instrumentos. Os 

instrumentos do MODEL são: Avaliação Direta, Relatório dos Pais ou Responsável e 

Relatório do Professor; enquanto as do MELE são: Relatório de Aspectos Essenciais da Sala 

de Aula, Entrevista com o Diretor e Entrevista com o Professor. 

A adaptação do MELQO para o Brasil ocorreu no ano de 2018, por meio da parceria 

entre a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e o Laboratório de Estudos e Pesquisa em 

Economia Social (LEPES), em que as etapas de tradução, validação, alinhamento com a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e adaptação
1 

foram realizadas no primeiro semestre. 

Nos meses de agosto e setembro, foi realizada a aplicação da pesquisa de campo com a versão 

brasileira do MELQO em todas as pré-escolas municipais de Boa Vista. Por fim, após a etapa 

de aplicação da pesquisa de campo, foi realizada uma análise dos dados. 

                                                 

 

1
 A adaptação do instrumento MELQO foi composta por diversas etapas, como a realização de um Workshop de adaptação 

com agentes da rede municipal de educação de Boa Vista e a aplicação piloto do instrumento. Vale frisar sua importância para 

que o instrumento esteja adaptado à realidade brasileira. 
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O presente relatório advém, assim, com o objetivo de descrever o processo de aplicação 

do campo, apresentar as principais estatísticas descritivas dessa coleta de dados, além de 

realizar um diagnóstico situacional da Educação Infantil de Boa Vista, permitindo traçar um 

retrato da qualidade das pré-escolas do município, bem como de sua relação com o 

desenvolvimento das crianças.  

O restante do relatório está dividido como descrito a seguir: o capítulo 2 destaca 

características do desenho de aplicação da pesquisa de campo, capítulo 3 descreve as 

principais características do treinamento da equipe de campo e o capítulo 4 identifica as 

principais dificuldades encontradas na aplicação. O capítulo 5 contém as análises descritivas 

de cada parte do instrumento. O capítulo 6 descreve o treinamento do MELQO para a 

Secretaria de Educação. Em seguida, o capítulo 7 apresenta a relação entre medidas de 

qualidade do ambiente de aprendizagem e medidas de resultados. Por último, no capítulo 8, é 

apresentado um diagnóstico situacional da Educação Infantil do município de Boa Vista e o 

capítulo 9 é dedicado às considerações finais. 
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2. Desenho 

A pesquisa de campo teve duração aproximada de dois meses, iniciando no dia 1° de 

agosto e terminando no dia 28 de setembro. Participaram todas as 63 escolas
2
 que possuem 

etapa de pré-escola da rede municipal de ensino de Boa Vista, dentre as quais 12 eram 

indígenas, 4 rurais e 47 urbanas. O total de aplicações encontra-se na Tabela 1. Foram 

visitadas 120 turmas para a Observação Direta em sala de aula
3
, sendo que destas, em 93 

turmas somente uma pessoa realizou a observação e 27 observações foram realizadas por duas 

pessoas, totalizando 54 aplicações em dupla. Para o Relatório dos Pais e Relatório do 

Professor, foi realizada a aplicação do procedimento de teste-reteste, que tem como objetivo 

verificar a estabilidade do teste em um intervalo curto de tempo, isto é, se o respondente não 

está sendo influenciado por fatores externos na semana da aplicação ao verificar a 

consistência de suas respostas da aplicação do teste com as respostas do reteste. Ao total, 

foram 200 aplicações de reteste em 21 escolas, um terço das escolas da amostra. Não houve 

aplicação de reteste em escolas indígenas por conta da dificuldade de acesso a estas.  

Tabela 1 - Total de aplicações do MELQO por ferramenta 

 
Aplicações Aplicações em dupla¹ Aplicações de reteste² Total 

Entrevista com o 

diretor 
63 - - 63 

Entrevista com o 

professor 
108 - - 108 

Relatório dos pais 

ou responsável 
587 - 200 787 

Relatório do 

professor 
587 - 200 787 

Avaliação direta 587 - - 587 

Relatório de 

Observação de 

Aspectos 

Essenciais da Sala 

de Aula 

120 27 - 147 

Nota: ¹Aplicações em dupla ocorreram para verificar o nível de concordância entre aplicadoras para o 

instrumento de observação de sala de aula.²As aplicações de reteste ocorreram no relatório dos pais e no relatório 

dos professores para 21 escolas da amostra. 

                                                 

 

2
 Os nomes de todas as escolas em que ocorreu a aplicação encontram-se no ANEXO A. 

3
 Ao longo deste texto utiliza-se observação direta em sala de aula e Relatório de Observação de Aspectos Essenciais da Sala 

de Aula como sinônimos.  
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Em cada escola foram sorteadas 10 crianças
4
 para participar da aplicação do MODEL, 

das quais cinco crianças pertenciam a turma de Pré-I
5
, majoritariamente crianças de 4 e 5 

anos, e cinco crianças pertenciam a turma de Pré-II
6
, majoritariamente crianças de 5 e 6 anos. 

Estas crianças foram submetidas à Avaliação Direta, e seus professores e pais ou responsáveis 

preencheram relatórios sobre elas. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) 

disponibilizou a relação de alunos com os dados de identificação única, data de nascimento, 

nome completo, turma, turno e escola. Primeiramente, foram realizados os sorteios das turmas 

em que seria realizada a aplicação do Relatório de Observação de Aspectos Essenciais da Sala 

de Aula. Depois de estabelecidas as turmas, realizou-se o sorteio das crianças daquela turma. 

A informação do turno foi primordial para que fosse possível realizar a coleta de todas as 

escolas no período de dois meses, dado que as aplicadoras realizavam aplicação na parte da 

manhã e da tarde. 

Na mesma direção do que foi realizado na aplicação do piloto
7
, foram enviados doze 

termos de consentimento, um para cada criança de cada turma, ainda que só cinco crianças 

dessas doze fossem participar da aplicação do instrumento. Isso ocorreu devido à 

possibilidade de que parte dos pais pudesse não permitir a participação das crianças na 

pesquisa de campo e da possibilidade da ausência da criança no dia da aplicação. Para que não 

fossem enviados termos de consentimento para todas as crianças da rede e evitar o 

desperdício, optou-se pela realização do sorteio dessas doze crianças, para que ao final cinco 

efetivamente participassem do estudo. 

  

                                                 

 

4
 Em algumas escolas indígenas e do campo, o número de alunos matriculados era inferior a 10, de modo que nessas escolas, 

foram utilizadas a quantidade total de alunos. 
5
 Para o presente relatório, tratam-se Pré-I como sinônimo de 1º período e Pré-II como sinônimo de 2º período. 

6 
Algumas escolas possuíam apenas turma de Pré-II. 

7
 A aplicação do piloto ocorreu em junho de 2018 e tinha como objetivo entender o comportamento do instrumento, bem como 

identificação de possíveis itens problemáticos. Um relatório acerca dessa etapa foi entregue para a Fundação Maria Cecília 

Souto Vidigal (FMCSV). Nesse documento é possível encontrar a descrição dessa etapa do projeto em detalhes. 
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3. Treinamento da equipe 

Para que o instrumento fosse aplicado de forma fidedigna e uniforme, de acordo com o 

proposto no manual e conforme desejável em pesquisas científicas, foi realizado um 

treinamento da equipe de campo. Nos dia 23 de julho foi realizado um master training com a 

equipe de coordenação do campo para repassar e aprimorar a aplicação dos instrumentos, 

garantindo a fidelidade das normas estabelecidas nos manuais. De 24 a 27 de julho foi 

realizado o treinamento com a equipe das oito pessoas que seriam responsáveis pela aplicação 

do campo. Os responsáveis por conduzi-lo foram a equipe da coordenação de campo, formada 

por Rayssa Lemos e Nataly Muniz, e a equipe MELQO de São Paulo, formada com Alejandra 

Meraz, Beatriz Abuchaim, Daniel Santos e Laura Ogando
8
.  

A equipe de aplicadoras era formada por oito graduadas em psicologia, das quais a 

maioria já possuía experiência com aplicação de instrumentos com crianças, liderada pela 

coordenadora de campo Rayssa Lemos. Eram elas: Ana Jéssica Lima Loureiro, Daniele Brito 

dos Anjos, Maria Itelvina Alves Lucena, Juliana Cardoso Martins, Kelly Caroline Hoshihara 

Costa, Lusia Barbosa Lima, Nataly de Oliveira Muniz e Rayane Sales da Silva
9
.  O 

treinamento contou com um estudo detalhado de cada uma das ferramentas que compõem o 

instrumento, além da aplicação nas escolas para um treinamento prático e apresentação do 

Fulcrum
10

, a ferramenta que permitiu que a coleta de dados pudesse ser realizada por meio de 

tablet. Todos os instrumentos, com exceção do Relatório de Observação de Aspectos 

Essenciais em Sala de Aula, foram aplicados por meio de tablet, o que dispensou a tabulação 

de dados coletados. O cronograma completo das atividades realizadas no treinamento 

encontra-se no apêndice A. 

O cronograma do treinamento foi pensado e organizado para que todo o grupo tivesse a 

experiência de aplicação de todos os instrumentos, no entanto, no decorrer dos dias, seriam 

selecionadas quatro aplicadoras que ficariam responsáveis apenas pela aplicação da 

observação direta em sala de aula com a finalidade de garantir a fidedignidade e visão 

                                                 

 

8
 As duas primeiras são representantes da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV) e os dois últimos representantes do 

Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social (LEPES) da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto. 
9
 Note que Nataly Muniz, além de fazer parte da equipe de coordenação do campo, também foi responsável por aplicar o 

instrumento com as demais aplicadoras. Rayssa Lemos não foi a campo, ficando responsável apenas pela coordenação do 

mesmo. 
10

 Atualmente está sendo desenvolvido o instrumento na plataforma ODK, que é open source, para uso posterior da SMEC. 
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uniforme do instrumento. Para realização do treinamento prático a SMEC disponibilizou 3 

escolas: Escola Municipal Arco-íris, Escola Municipal Vovó Eurídes e Escola Municipal 

Professora Danúbia Carvalho de Oliveira. 

Ao final do treinamento as quatro aplicadoras selecionadas para aplicação do 

instrumento de observação direta da sala de aula, integrante do módulo MELE, foram Nataly 

Muniz, Juliana Martins, Lusia Lima e Maria Itelvina Lucena. Dessa forma, as demais 

aplicadoras ficariam mais focadas na aplicação dos instrumentos do MODEL. Importante 

mencionar que as quatro aplicadoras selecionadas também estavam habilitadas na aplicação 

dos demais instrumentos. 
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4. Principais dificuldades encontradas 

Durante os dois meses de aplicação houve alguns acontecimentos que interferiram no 

processo de coleta de dados. Em algumas turmas sorteadas, houve professores que no dia da 

aplicação estavam ausentes por motivos de doença, de modo que as observações nesses casos 

fossem feitas com professores substitutos ou até mesmo com a presença do gestor. Outro fator 

que dificultou a coleta de dados foi a falta de transporte para acessar as escolas rurais e 

indígenas, o que fez com que o cronograma não pudesse ser seguido e modificações de última 

hora feitas para que a coleta dos dados não ultrapassasse o tempo previsto e estabelecido. 

Importante mencionar que mesmo sendo feita reunião com gestores para apresentar os 

instrumentos, realizado acordo sobre o tempo que teriam para agendar com os responsáveis 

das crianças sorteadas e saberem das necessidades que a aplicação demandaria, em algumas 

escolas houveram resistências a convocar os responsáveis nos dias informados e colher 

previamente a assinatura em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Além disso, em 

uma das escolas não houve repasse das informações acerca da visita para os demais 

funcionários, ainda que tivesse ocorrido visita com uma semana de antecedência para 

conversa com a coordenadora, conforme havia sido combinado. Como a coordenadora estava 

ausente no momento inicial no dia da aplicação, ocorreu esse desconforto com as aplicadoras, 

ainda que não tenha inferido na aplicação do instrumento em si, tampouco atrasado a 

observação em sala de aula. 

Conforme já mencionado, a equipe de aplicação foi dividida de forma que 4 aplicadoras 

ficariam responsáveis pela observação da sala de aula a fim de garantir a fidedignidade e 

visão uniforme do instrumento. Entretanto, no final do primeiro mês de aplicação, uma das 

observadoras ficou doente, sendo necessário reorganizar as atividades para que todas as 

observações fossem feitas conforme cronograma de visita às escolas e apenas as outras três 

pudessem aplicar as observações em sala de aula. 

Ao final do mês de agosto, uma das aplicadoras foi dispensada por não estar cumprindo 

com os horários estabelecidos de chegar até a escola e por sua postura durante a aplicação do 

relatório com os pais. 
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Apesar dos problemas supracitados, a aplicação da pesquisa de campo pode ser 

considerada como um sucesso, tendo em vista que dado o pouco tempo que havia disponível, 

a equipe conseguiu remanejar-se para visitar todas as escolas que precisaram em tempo hábil. 
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5. Resultados descritivos 

5.1. Avaliação Direta 

A Avaliação Direta é um dos seis instrumentos que compõem o MELQO. É composta 

por uma série de tarefas para a criança realizar, que requerem conjunto de habilidades 

específicas para ser efetivamente completada. As habilidades requeridas são divididas em três 

categorias: linguagem, matemática e função executiva. A partir do desempenho das crianças 

em cada tarefa é possível criar um escore para cada um dos domínios definidos pelo teste, 

relacionados às habilidades supramencionadas: Linguagem e Alfabetização, Matemática e 

Função Executiva. Abaixo fazemos uma descrição dos dados obtidos na aplicação da 

Avaliação Direta às crianças. 

Ao todo, 587 crianças participaram do teste e a distribuição de suas características, 

como idade, sexo e proporção de crianças que estudam em cada um dos três diferentes tipos 

de localização da escola (urbana, rural ou indígena), está representada na Tabela 2. 

Tabela 2 - Distribuição de características das crianças na amostra 

Sexo 

Masculino 46,85% 

Feminino 53,15% 

Idade 

3 anos 0,17% 

4 anos 25,38% 

5 anos 51,62% 

6 anos 22,83% 

Localização da Escola 

Urbana 74,1% 

Rural 6,8% 

Indígena 19,1% 

Turmas 

1º Período 46,7% 

2º Período 53,3% 
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No gráfico abaixo pode-se observar a porcentagem média de acertos de cada tarefa do 

instrumento, quais foram mais fáceis e mais difíceis para as crianças completarem. A 

porcentagem média de acertos por tarefa presentes no Gráfico 1 foi calculada a partir do 

número médio de acertos dos itens naquela tarefa. A categoria de Linguagem e Alfabetização 

engloba as tarefas 1 a 9, Matemática engloba as tarefas 10 a 16 e, por fim, Função Executiva 

engloba as tarefas 17 a 20. Para cada um desses três domínios, existem tarefas fáceis e 

difíceis. Idealmente, esperar-se-ia que as tarefas iniciais dos domínios fossem as mais fáceis e 

que, gradualmente, o instrumento, dentro daquele domínio, ficasse mais difícil. Entretanto, 

nota-se que o movimento não é o esperado. Por exemplo, em Função Executiva a tarefa 18 

(Tarefa Cabeça, Ombro, Joelho e Pé) mostrou-se mais difícil do que a 19 (Sequência Direta 

de Dígitos). 

Gráfico 1 - Porcentagem média de acertos por tarefa

 

Nota: As tarefas 1 (Interesse na Alfabetização) e 11 (Contagem Verbal) não foram inseridas no gráfico, pois não 

é possível calcular a média de acerto dessas tarefas. 
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O gráfico acima mostra as proporções médias de acertos por tarefa. Assim, podemos ver 

como as tarefas mais difíceis foram a Tarefa 5 e a Tarefa 20, Identificação do Som das Letras 

e Sequência de Dígitos de Trás para Frente, respectivamente. As mais fáceis, em 

contrapartida, foram a Tarefa 2 e a Tarefa 10, Linguagem Expressiva
11

 e Vocabulário 

Espacial Receptivo, respectivamente.  

Além desses dados, utilizamos dois procedimentos alternativos para obter escores e dar 

continuidade nas análises dos resultados para Linguagem e Alfabetização, Matemática, 

Função Executiva e Desenvolvimento Socioemocional. O primeiro deles foi o cálculo dos z-

scores para cada domínio do instrumento. Um z-score é uma medida padronizada, que nos 

traz a informação do quão distante da média geral determinado indivíduo ou população está. 

O valor de um z-score é o número de desvios-padrão que o indivíduo está distante da média, 

primeiro calculamos a média de toda a amostra, e a partir daí observamos quantos desvios-

padrão cada indivíduo ou grupo se distancia dessa média. Se o z-score for igual a 1,0, por 

exemplo, significa um desvio-padrão acima da média
12

. Se igual a -0,5 significa meio desvio-

padrão abaixo da média. O segundo procedimento foi calcular os escores de cada domínio por 

meio de TRI
13

. A grande vantagem de utilizar esse procedimento está nas limitações das 

análises que encontramos ao utilizar medidas clássicas, como o z-score que é baseado no 

resultado total de acertos. Note que o resultado apresentado no gráfico 1 acima, porcentagem 

média de acertos, depende estritamente da amostra de crianças que foi aplicado o instrumento. 

Além disso, note que se as crianças acertam a mesma quantidade de itens, porém com níveis 

de discriminação, dificuldade e probabilidade de acerto ao acaso diferentes, elas apresentarão 

o mesmo desempenho (Andrade, Laros, Gouveia, 2010).  

Por isso, ao longo deste relatório, utilizou-se, quando possível, pela análise dos dados 

através dos escores por TRI e quando necessário, por z-scores. Além disso, optou-se somente 

pela apresentação dos resultados por período. Isto é, não serão apresentados resultados por 

idade, tendo em vista que o resultado para crianças de 5 anos mistura indivíduos pertencentes 

ao 1º e o 2º período, dada a regra da idade para atribuição do período da criança. Nesse 

                                                 

 

11
 Essa tarefa pede para que as crianças apontem para as diferentes partes do corpo. 

12
 Para se ter uma ideia, uma pessoa que está 1 desvio padrão acima da média já pertence aos 33% indivíduos com maiores 

resultados da amostra, para a maioria das distribuições. Um indivíduo que esteja a 2 desvios-padrão acima da média situa-se 

entre os 2,5% indivíduos com maior resultado. 
13

 TRI (Teoria de Resposta ao Item) é um conjunto de modelos matemáticos que considera o item como unidade básica de 

análise, e representa três aspectos essenciais da situação de avaliação: i) habilidade do indivíduo; ii) dificuldade do problema; 

iii) probabilidade de um indivíduo acertar o item como função dos parâmetros do item e do traço latente do indivíduo. 
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sentido, confunde-se efeito de idade com efeito de aprendizado escolar. Nos gráficos 2,3 e 4 

apresentam-se os resultados para cada um dos três construtos cognitivos por período para as 

diferentes localizações. Para todos os construtos, podemos notar que os resultados para o 

segundo período, independente da localização da escola, sempre são mais altos do que os 

resultados obtidos no primeiro período e uma das possíveis explicações desse resultado é a 

passagem pela escola. 

No Gráfico 2 se observa que, para Função Executiva, crianças pertencentes a escolas 

urbanas partem de um patamar superior no primeiro período, cerca de 0,38 na escala desse 

domínio a mais do que as crianças de escolas indígenas, mas no segundo período, crianças de 

escolas rurais alcançam desempenho equivalente ao das urbanas, ainda que a diferença para as 

escolas indígenas se mantenha. O padrão se repete para o Gráfico 3 e o Gráfico 4, ainda que 

com magnitude diferente. 

Gráfico 2 - Evolução do escore de Função Executiva para diferentes localidades 
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Gráfico 3 - Evolução do escore de Linguagem e Alfabetização para diferentes localidades 

 

Gráfico 4 - Evolução do escore de Matemática para diferentes localidades 

 

A seguir, apresentam-se os resultados para meninos e meninas. Podemos observar pelo 

Gráfico 5, Gráfico 6 e Gráfico 7 uma visível tendência, já esperada, de aumento da média dos 

escores por grupo de acordo com a progressão do período. Podemos notar que, do primeiro 

para o segundo período, o aumento médio do escore para meninos e meninas é, no mínimo, 
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(aproximadamente 0,71 desvios-padrão). Ademais, observa-se um desempenho inferior dos 

meninos em relação às meninas em todos os construtos, ainda que em baixa magnitude. 
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Gráfico 5 - Evolução do escore de Linguagem e Alfabetização para meninos e meninas 

 

Gráfico 6 - Evolução do escore de Matemática para meninos e meninas 
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Gráfico 7 - Evolução do escore de Função Executiva para meninos e meninas 

 

Em seguida, mostramos os resultados de cada domínio para cada sexo de acordo com o 

tipo de escola, se urbana, rural ou indígena. Os resultados de meninos e meninas de escolas 

indígenas encontram-se ilustrados pelo Gráfico 8, Gráfico 9 e Gráfico 10. Verificam-se 

resultados interessantes, tendo em vista que meninos, ainda que comecem de um patamar 

inferior, alcançam o mesmo patamar das meninas ou até mesmo ultrapassam, como é o caso 

da Função Executiva. Para essa localização, o número de meninos do primeiro período é 25 e 

o de meninas é 27, enquanto no segundo período os números são 23 e 37 para meninos e 

meninas, respectivamente.  

Gráfico 8 - Evolução do escore de Linguagem e Alfabetização para meninos e meninas de escolas 

indígenas 
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Gráfico 9 - Evolução do escore de Matemática para meninos e meninas de escolas indígenas 

 

Gráfico 10 - Evolução do escore de Função Executiva para meninos e meninas de escolas indígenas 

 

Para as escolas rurais e urbanas, os resultados são semelhantes aos apresentados acima 

quando não se faz discriminação de localização de escola. 

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

1º Período 2º Período

Feminino Masculino

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

1º Período 2º Período

Feminino Masculino



23 

 

Gráfico 11 - Evolução do escore de Linguagem e Alfabetização para meninos e meninas de escolas 

rurais 

 

Gráfico 12 - Evolução do escore de Matemática para meninos e meninas de escolas rurais 
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Gráfico 13 - Evolução do escore de Função Executiva para meninos e meninas de escolas rurais 

 

Gráfico 14 - Evolução do escore de Linguagem e Alfabetização para meninos e meninas de escolas 

urbanas 
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Gráfico 15 - Evolução do escore de Matemática para meninos e meninas de escolas urbanas 

 

Gráfico 16 - Evolução do escore de Função Executiva para meninos e meninas de escolas urbanas 
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Gráfico 17 - Escore médio de Linguagem e Alfabetização por escolaridade da mãe 

 

Gráfico 18 - Escore médio de Matemática por escolaridade da mãe 
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Gráfico 19 - Escore médio de Função Executiva por escolaridade da mãe 
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instrumento dinâmico, isto é, não se consegue prever em que ordem as atividades serão 

observadas. Nesse sentido, haveria dificuldade para ir e voltar nos itens no tablet a fim de 

preencher a totalidade do instrumento. Conjuntamente com o preenchimento dos itens, 

devem-se realizar anotações ao longo da observação, tendo em vista que alguns itens 

precisam que alguma atividade aconteça ou deixe de acontecer em um determinado período 

de tempo e, portanto, se faz necessário detalhamento das atividades ocorridas em sala de aula 

com o horário especificado. 

Tabela 3 - Seções do Relatório de Aspectos Essenciais em Sala de Aula 

Área 
Quantidade de 

itens 
Itens 

I. Informações sobre a escola/observação: 

Identificação da escola, identificação do observador, 

tempo de início e de fim 

- - 

II. Informações básicas da sala de aula 8 1-8 

III. Atividades de Aprendizagem 8 9-16 

IV. Interações e Abordagens para Aprendizagem em 

Sala de Aula 
6 17-22 

V. Espaços, Materiais e Configuração da Sala de Aula 15 23-37 

VI. Instalações e Segurança 7 38-44 

Total 44 
 

Por meio da Tabela 3 é possível verificar como o instrumento de observação direta é 

organizado. Subdivide-se em 6 seções, das quais a primeira são informações de identificação 

da escola e dos observadores. O presente relatório realiza a análise em dois sentidos: o 

primeiro é uma análise descritiva de cada um dos itens; o segundo é uma análise dos escores 

padronizados das seções III a VI dessa ferramenta. 

Ao todo foram realizadas 147 aplicações, das quais 93 foram realizadas com apenas 

uma observadora em sala de aula e 27 aplicações foram realizadas em dupla em uma mesma 

sala de aula, totalizando 54 aplicações em que duas pessoas estavam em uma mesma sala. 
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Como citado no capítulo 2, para a realização da observação, optou-se por apenas 4 

pessoas da equipe e dentre elas, definiu-se Nataly Muniz e Juliana Martins como 

observadoras principais. Em casos em que ambas foram realizar a observação conjuntamente, 

Nataly Muniz era considerada observadora principal. No caso em que Itelvina e Lusia 

realizaram a observação conjuntamente, Itelvina foi selecionada como observadora principal. 

A observação em dupla é importante para verificar a taxa de confiabilidade
14

 entre as 

observadoras, de modo a ratificar a objetividade do instrumento. Em termos de dados 

utilizados para o presente relatório, optou-se por reportar somente aqueles relativos a 

observadora principal, assim, não há dupla contagem de uma mesma turma. 

Tabela 4 - Estatísticas descritivas do Relatório de Aspectos Essenciais em Sala de Aula 

Variável Média 
Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo 

Número de 

observações 

Número de crianças 

matriculadas na sala de aula 
20,242 6,884 2 30 120 

Meninos presentes no dia da 

observação 
8,142 3,783 1 16 120 

Meninas presentes no dia da 

observação 
8,217 3,527 0 17 120 

Total de crianças presentes no 

dia da observação 
16,333 5,914 2 28 120 

Número de professores 

presentes na sala de aula 
1,058 0,938 0 2 120 

Número de 

cuidadores/assistentes 

presentes na sala de aula 

1,142 0,350 1 2 120 

Número de outros adultos 

presentes em sala de aula 
1,108 0,362 1 3 120 

 

A partir da Tabela 4 é possível observar algumas características da amostra. As turmas 

que participaram da observação possuíam, em média, 20 crianças matriculadas e apenas 16 

                                                 

 

14
 Define-se a taxa de confiabilidade como a porcentagem de itens marcados de maneira igual por diferentes aplicadoras para 

uma mesma observação de sala de aula. Tal análise não será feita no presente relatório, tendo em vista as propriedades 

psicométricas de tal análise. 
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presentes no momento da aplicação do instrumento. A distribuição de crianças por sexo é 

parecida, tendo em vista que, na média, tem-se oito crianças do sexo masculino e oito do sexo 

feminino. Nota-se também que, na média, há um cuidador por sala de aula e um outro adulto 

presente. 

A análise descritiva dos dados será feita de duas formas: mostrando os resultados 

agregados para todas as escolas; e comparando-se escolas indígenas, rurais e urbanas. Não 

serão separados os resultados por turmas de Pré-I e Pré-II, tendo em vista que não foi 

encontrada variabilidade para tais resultados nesse instrumento. De certa maneira, poderia se 

esperar isso, já que o instrumento de observação direta está muito relacionado com os 

processos dentro de sala de aula, como o professor realiza as atividades e aborda temas 

específicos, existência de certos materiais em sala de aula e condições estruturais observáveis 

das escolas.  

Nesse sentido, os gráficos a seguir serão apresentados por questão e são formados por 

quatro quadrantes: no primeiro apresenta-se o resultado de todas as turmas de todos os tipos 

de escola, no segundo, apresenta-se o resultado das turmas indígenas, no terceiro, apresenta-se 

o resultado das turmas de escolas urbanas, e, por fim, no quarto apresenta-se o resultado das 

turmas de escolas rurais. Pode-se notar que o resultado agregado de todas as escolas e o 

resultado por escolas urbanas é similar. Isto ocorre uma vez que as escolas urbanas são 

maioria na amostra, 47 de 63. 

Das questões 9 a 2215, integrantes das seções de atividades de aprendizagem e 

interações e abordagens para aprendizagem em sala de aula, a pontuação é realizada em uma 

escola de 1 a 4. Pontua-se com 1 quando não se observam práticas que trabalhem o domínio 

em questão; pontua-se com 2 quando a prática observada para o domínio que a questão se 

refere faz uso de repetição, perguntas fechadas que requerem respostas certas ou erradas, em 

geral dadas mecanicamente pelas crianças; pontua-se com 3, quando se observa a utilização 

de prática baseada no brincar (que envolvem elementos lúdicos de aprendizagem com uso de 

perguntas abertas, que promovam a reflexão e estimulam as crianças a realizarem conexões 

com elementos de seu cotidiano, além de permitir certa liberdade de escolha da criança em 

                                                 

 

15
 Com exceção do item 15 de atividades de música ou movimento que tem a sua pontuação variando somente entre os níveis 1 

e 2, onde o nível 1 significa que não se observou atividade desse quesito e 2 indica que ao menos uma atividade de música ou 

movimento foi observada. 
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relação a materiais e atividades. Ao se observar dois ou mais momentos com esses elementos, 

pontua-se com 4. No ANEXO B encontra-se uma descrição detalhada das rubricas, retirada do 

manual de aplicação da observação direta. As questões de 38 a 44, seguem uma lógica similar 

(de 1 a 4 conforme presença de elementos desejáveis), porém são referentes às condições 

estruturais do ambiente e não à prática pedagógica. 

Gráfico 20 - Questão 9: Habilidades em matemática 

 

Nota-se que para habilidades em matemática, descritas por meio do Gráfico 20, em mais 

de metade das turmas indígenas não foi observada a realização de nenhuma prática nessa 

temática, enquanto 37,5% foram pontuadas no nível 2. Para as turmas de escolas rurais, 

observa-se composição semelhante, com uma pontuação de nível 1 acontecendo em menos 

turmas. 
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Gráfico 21 - Questão 10: Habilidades em leitura e linguagem escrita 

 

No Gráfico 21 é possível notar que nenhuma turma indígena obteve pontuação de nível 

4 para habilidades em leitura e linguagem escrita. Ademais, o nível 1 é bem alto em 

comparação com as demais localidades. Não se observam grandes diferenças entre escolas 

urbanas e rurais para esse quesito. 
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Gráfico 22 - Questão 11: Habilidades de linguagem expressiva 

 

O Gráfico 22 descreve as pontuações acerca das habilidades de linguagem expressiva. 

Apenas 1,1% das turmas de escolas urbanas obtiveram pontuação de nível 1 nesse quesito, 

enquanto 41,7% das turmas de escolas indígenas pontuaram 1. Nota-se que as turmas de 

escolas urbanas e rurais obtiverem pontuações de nível 4 semelhantes, entretanto, em turmas 

de escolas indígenas, apenas 4,2% alcançaram esse patamar. 
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Gráfico 23 - Questão 12: Leitura de livros de histórias 

 

Para o item de leitura de livros de histórias, ilustrado pelo Gráfico 23, é possível notar 

que em poucas escolas essa foi uma atividade observada. Na parte de habilidade motora fina, 

ilustrada pelo Gráfico 24, não houve pontuações 1 ou 2 em turmas de escolas rurais. Nota-se 

que para todas as turmas de diferentes localizações de escolas, a maioria obteve pontuação de 

nível 3. 
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Gráfico 24 - Questão 13: Habilidades motoras finas 

 

No Gráfico 25 estão os resultados de atividade de livre escolha ou brincar livre. É 

possível notar que para turmas de todas as escolas o nível mais pontuado foi o primeiro, 

indicando que não houve atividade desse tipo desenvolvida ao longo da observação. Para as 

turmas de escolas rurais, 87,5% não tiveram nenhuma atividade de brincar livre, enquanto os 

12,5% restantes obtiveram pontuação de nível 4. No Gráfico 26 estão descritos os resultados 

para a atividade de música ou movimento. Diferentemente das demais questões, essa questão 

possui somente dois níveis de pontuação. Nesse sentido, ao menos uma atividade de música 

ou movimento foi observada na maioria das turmas para todas as escolas. 
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Gráfico 25 - Questão 14: Atividade de livre escolha ou brincar livre 

 

Gráfico 26 - Questão 15: Atividades de música ou movimento 
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Para a questão de atividades de coordenação motora ampla, representada pelo Gráfico 

27, nota-se que em 50% das turmas de escolas indígenas não foi observada nenhuma 

atividade desse tipo, enquanto 8,3% obtiveram pontuação de nível 4. Já para as turmas de 

escolas rurais, o quadro é bastante diferente, onde é possível notar que 25% das turmas 

obtiveram pontuação de nível 1 e 37,5% obtiveram pontuação de nível 4. 

Gráfico 27 - Questão 16: Atividades de coordenação motora ampla 

 

Para a questão de estratégias disciplinares verbais, representada pelo Gráfico 28, a 

pontuação de nível 1 indica que o professor não utiliza estratégia disciplinar para conduzir o 

comportamento das crianças, enquanto o nível 2 indica que o professor utiliza interações 

verbais negativas, tais como ameaças ou humilhações para controlar o comportamento delas. 

Em alguns casos, pode ser que uma pontuação de nível 2 seja considerada pior do que a 

pontuação de nível 1, o que torna esse item ambíguo. Nas turmas de escolas urbanas, não 

houve pontuação de nível 1. Considerando todas as turmas, a pontuação de nível 2 foi a mais 

utilizada, onde 45,8% das turmas obtiveram esse nível. Para turmas de escolas rurais, 62,5% 

obtiveram pontuação de nível 2. 



38 

 

Gráfico 28 - Questão 17: Estratégias disciplinares verbais 

 

Gráfico 29 - Questão 18: Interações físicas negativas 

 

Para a questão 18 de interações físicas negativas, representada no Gráfico 29, optou-se 

por mostrar os resultados para todas as turmas de todas as escolas, tendo em vista que para 

todas as turmas de escolas rurais e indígenas a pontuação foi de nível 4, o que significa que, 

para escolas localizadas nessas regiões, não houve nenhum uso de interações físicas 

negativas. Isto significa que as porcentagens associadas aos demais níveis são de turmas de 
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escolas urbanas. Do total de turmas de todas as escolas, apenas em 1,7% destas observou-se 

uso frequente de interações físicas ou verbais negativas, enquanto 2,5% raramente 

apresentaram comportamentos desse tipo. 

No Gráfico 30 é possível perceber o percentual de crianças envolvidas na primeira 

atividade da observação majoritariamente é de todas ou quase todas. Em turmas de escolas 

rurais, 87,5% atingiram o nível 4. No Gráfico 31 é possível ver que em 60% das turmas de 

escolas de todas as localidades as crianças esperam 10 minutos ou mais sem nenhuma 

atividade específica. Apenas em escolas rurais isso é diferente, onde em metade das turmas 

observadas dessas escolas as crianças não passam por essa situação.  

Gráfico 30 - Questão 19a: Percentual de crianças envolvidas na primeira atividade da observação 
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Gráfico 31 - Questão 19b: Crianças esperam 10 minutos ou mais sem nenhuma atividade específica 

 

Através do Gráfico 32 nota-se que em turmas de escolas indígenas e rurais possuem 

menos variedade de agrupamentos em sala de aula. Quando se trata da supervisão das 

crianças, reportada por meio do Gráfico 33, em grande parte dos casos (73,3%), as crianças 

nunca são deixadas sozinhas. Encerrando a seção de “Interações e abordagens para 

aprendizagem em sala de aula”, o Gráfico 34 mostra que a pontuação de nível 3 foi a mais 

frequente em todas as turmas de diferentes localizações, bem como as diferentes localizações 

apresentaram comportamento semelhante entre si. 
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Gráfico 32 - Questão 20: Grupos 

 

Gráfico 33 - Questão 21: Crianças são supervisionadas 
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Gráfico 34 - Questão 22: Atenção individual 

 

Para as questões 23 a 30, optou-se por reportar os resultados através da Tabela 5 tendo 

em vista que as respostas possíveis são apenas “não” ou “sim”. Foram separadas, novamente, 

as turmas por localização para que fosse possível realizar o contraste entre as diferentes 

localidades. 



43 

 

Tabela 5 - Resultados das questões 23 a 30 para turmas de diferentes localizações 

 

Turmas de todas as 

escolas 

Turmas de escolas 

urbanas 

Turmas de escolas 

indígenas 

Turmas de escolas 

rurais 

 
Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 

Questão 23: Avaliação de progresso 73,3 26,7 68,2 31,8 83,3 16,7 100 0 

         
Questão 24: Acompanhamento do 

desenvolvimento da criança de maneira 

regular 

0,8 99,2 1,1 98,9 0 100 0 100 

         Questão 25: Espaço da sala de aula é 

suficiente 
38,3 61,7 39,8 60,2 29,2 70,8 50 50 

         
Questão 26: Acesso a superfície de escrita 

e assento 
30,8 69,2 13,6 86,4 79,2 20,8 75 25 

         
Questão 27a: "Canto" de leitura 89,2 10,8 88,6 11,4 91,7 8,3 87,5 12,5 

         
Questão 27b: "Cantos de aprendizagem" 95,8 4,2 96,6 3,4 91,7 8,3 100 0 

         
Questão 28: Área externa possui espaço 

adequado e equipamentos para 

coordenação motora ampla 

87,5 12,5 84,1 15,9 95,8 4,2 100 0 

         
Questão 29: Produções das crianças 

expostas em sala de aula 
50 50 54,55 45,45 50 50 0 100 

         
Questão 30: Informações nas paredes na 

altura dos olhos das crianças 
12,5 87,5 14,8 85,2 8,3 91,7 0 100 

Para a questão 23, nota-se que 73,3% das turmas de todas as escolas não possuem sua 

própria documentação e registros reunidos em um único documento, mas que há um 

acompanhamento da criança de maneira regular (questão 24) para todas as diferentes 

localizações das escolas. Com relação ao espaço da sala de aula, reportado por meio dos 

resultados da questão 25, apenas 38,3% de todas as turmas não o possuem. Quando se trata de 

superfície de escrita e assento para as crianças (questão 26), observa-se que para as turmas de 

escolas indígenas e rurais, respectivamente 79,2% e 75% não possuem tais recursos, enquanto 

em escolas urbanas, apenas 13,6% das turmas encontram-se nessa mesma situação.  

Para as questões 27a e 27b que tratam dos cantos de leitura e aprendizagem, 

respectivamente, verifica-se que a maioria das turmas observadas não possui nenhum dos dois 

tipos de áreas para as crianças. Com relação à área externa da escola possuir espaço adequado 

e ser provida de equipamentos que possibilitem o desenvolvimento da coordenação motora 

ampla (questão 28), de todas as turmas observadas, independente da localização da escola, 
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87,5% não possuíam, enquanto em turmas de escolas rurais, nenhuma possuía. Por fim, para 

as questões 29 e 30 que relata se as produções feitas pelas crianças são expostas em sala de 

aula e se existem informações escritas nas paredes na altura dos olhos das crianças, 

respectivamente, as turmas de escolas rurais parecem valorizar mais os trabalhos realizados 

pelas crianças, tendo em vista que em 100% das turmas dessa localidade houve marcação 

“sim” para a questão 29. Enquanto na questão 30, 87,5% das turmas de todas as localidades 

possuíam informações das paredes da sala de aula na altura dos olhos das crianças. 

Gráfico 35 - Questões 31 a 36: Crianças utilizam os materiais presentes em sala de aula? 

 

As questões 31 a 37 dizem respeito à disponibilidade de materiais para o uso das 

crianças. Existem três opções de marcação: “não há material presente”; “há material presente, 

mas as crianças não usam” e “crianças usam os materiais presentes”. É possível observar por 

meio do Gráfico 35 que poucos são os casos em que as turmas observadas possuíam materiais 

presentes que eram utilizados pelas crianças. Quando se tratam de materiais de faz de conta, 

em 79,2% das turmas observadas não havia material presente, apenas em turmas de escolas 

rurais, em 37,5% das turmas o material estava presente, mas as crianças não o utilizavam, 

como ilustrado pelo Gráfico 36. 
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Gráfico 36 - Questão 33: Faz de conta 

 

Gráfico 37 - Questão 34: Blocos 
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Gráfico 38 - Questão 35: Brinquedos educativos ou materiais de matemática 

 

As crianças pouco usufruem dos blocos e dos brinquedos educativos ou materiais de 

matemática nas escolas, vide Gráfico 37 e Gráfico 38, tendo em vista que ainda que hajam os 

materiais presente, as porcentagens de uso em todas as localizações são muito baixas, 

chegando a ser nula nas turmas de escolas rurais, por exemplo. 
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Gráfico 39 - Questão 36: Livros de histórias 

 

Gráfico 40 - Questão 37: Número de livros de histórias em português 

 



48 

 

Gráfico 41 - Questão 37: Número de livros de histórias em outros idiomas 

 

Quando se tratam de livros de histórias, representados pelo Gráfico 39, Gráfico 40 e 

Gráfico 41, é possível notar uma diferença das turmas de escolas indígenas e rurais, das quais 

em 75% das turmas indígenas, não há livros de histórias presentes, enquanto nas rurais, em 

62,5% os livros estão disponíveis, mas não usufruídos pelas crianças. Ainda, é possível 

constatar que esses resultados vão ao encontro do que foi verificado no Gráfico 23. Pelo 

Gráfico 40, nota-se que em 75% das turmas de escolas indígenas, não há nenhum livro de 

histórias em português, enquanto em turmas de escolas rurais, 50% possuem de 15 a 24 livros. 

Por fim, quando se tratam de livros de histórias em outras línguas, 98,3% das turmas de todas 

as localizações não possuem nenhum. 

Na seção VI de “Instalações e segurança”, percebem-se diferenças na disponibilidade de 

água potável por localização da escola. Nota-se, a partir do Gráfico 42, que das turmas de 

escolas indígenas, 8,3% não possuem água disponível na escola e quando há, ela é trazida 

pelos pais ou funcionários da escola. Isso representa 1,7% da amostra total. Já nas turmas de 

escolas urbanas e rurais, 100% das turmas pontuaram nível 4, isto é, a água disponível 

provém de rede pública. Sobre as instalações para lavar as mãos, todas as turmas obtiveram 

pontuações de níveis 3 e 4, enquanto para a prática de lavagem de mãos, as turmas de escolas 

rurais parecem ter mais incentivo com relação a essa prática, enquanto observa-se uma 

deficiência dessa prática para turmas de escolas urbanas, em que 70,9% obtiveram pontuação 

de nível 1. As duas últimas estão representadas pelo Gráfico 43 e Gráfico 44, 

respectivamente. 
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Gráfico 42 - Questão 38: Água potável 

 

Gráfico 43 - Questão 39: Instalações para lavar as mãos 
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Gráfico 44 - Questão 40: Práticas de lavagem das mãos 

 

Para a questão 41, referente às instalações sanitárias adequadas, todas as turmas 

observadas encontravam-se em escolas com vasos sanitários com descarga automática ou 

manual, de modo que todas obtiveram pontuação de nível 4 para este item. 
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Gráfico 45 - Questão 42: Condições dos banheiros 

 

Os banheiros das escolas visitadas parecem ser mais acessíveis em turmas de escolas 

urbanas, vide Gráfico 45, dado que nessas turmas observou-se 33% de pontuação nível 4. 

Turmas de escolas indígenas parecem ter menos segurança (Gráfico 46) do que as demais, 

tendo em vista que 25% das turmas obtiveram pontuação de nível 1, o que significa que 

existem cinco ou mais condições de risco na escola ou na sala de aula. Por fim, para a questão 

de acessibilidade, é possível notar que turmas de escolas indígenas e rurais possuem menos 

acesso para pessoas deficientes, como é possível notar no Gráfico 47. 
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Gráfico 46 - Questão 43: Condições de segurança 

 

Gráfico 47 - Questão 44: Acessibilidade 
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A partir de agora será realizada a análise dos escores padronizados para cada uma das 

seções de III a VI, apresentadas na Tabela 3, separadas por localização da escola. Em todas as 

seções, pode-se observar que as escolas indígenas apresentaram o pior desempenho quando 

comparada às demais. Para o Gráfico 48, calcularam-se o z-score para o construto de 

atividades de aprendizagem, que abrange as questões 9 a 16, para as diferentes localizações. 

Nota-se que o z-score de turmas de escolas rurais e urbanas são bem parecidos, enquanto os z-

score das escolas indígenas estão abaixo da média nessas práticas, o que pode estar 

relacionado a questões culturais e indica que a prática adotada nessas escolas pode ser 

aprimorada para que uma educação de maior qualidade seja ofertada para as crianças dessa 

população. No Gráfico 49, mostram-se os resultados para a seção de interações e abordagens 

para aprendizagem em sala de aula (questões 17 a 22). Observa-se que em turmas de escolas 

urbanas, a qualidade das interações é melhor, estando 0,06 desvios-padrão acima das turmas 

de escolas rurais e 0,54 desvios-padrão acima das turmas de escolas indígenas. 

Gráfico 48 – Escore padronizado do construto de atividades de aprendizagem por localização 
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Gráfico 49 - Escores padronizados do construto de interações e abordagens para aprendizagem em sala 

de aula 

 

No gráfico a seguir, Gráfico 50, aborda-se a seção V (questões 23 a 37). É possível 

notar que escolas rurais estão munidas de mais materiais e uma estrutura de sala de aula mais 

apropriada para crianças dessa faixa etária, quando comparadas com as escolas urbanas e 

indígenas. Novamente, as indígenas estão em pior condição, de acordo com a escala, nesse 

quesito. 

Gráfico 50 - Escores padronizados do construto de espaço, materiais e configuração da sala de aula 

 

 Para o construto de instalações e segurança (questões 38 a 44), representado no 

Gráfico 51, observa-se que turmas de escolas urbanas apresentam um ambiente mais seguro e 

higiênico quando comparadas com as turmas das demais localidades. As turmas de escolas 
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rurais estão 0,3 desvios-padrão abaixo das urbanas, enquanto as indígenas estão 1,01 desvios-

padrão abaixo. 

Gráfico 51 - Escores padronizados do construto de instalações e segurança 

 

5.3. Entrevista com o Diretor 

A Entrevista com o Diretor é um dos questionários do MELQO que busca captar a parte 

de condições de oferta das escolas. Ela é aplicada ao gestor escolar e conta com 31 itens que 

abarcam questões desde o corpo docente a situações prediais. O caderno de aplicação da 

entrevista dispõe de 7 seções: “Identificação e controle”, “Informação da escola”, “Crianças e 

turmas da pré-escola”, “Características dos professores e professores assistentes”, “Água, 

sanitário e higiene”, “Características da escola” e “Gestão escolar”. Esta ferramenta foi 

aplicada, também, através do uso de tablets. Sua aplicação durou cerca de 10 minutos e foi 

preenchida pelo entrevistador de acordo com as respostas do diretor. Os itens de identificação 

da escola não foram contabilizados neste relatório. 

Tabela 6 - Seções da Entrevista com o Diretor 

Área Quantidade de itens Itens 

I. Identificação e controle: Identificação da escola, identificação do 

observador e nome do diretor 
- - 

II. Informações da escola 3 1-3 

III. Crianças e turmas da pré-escola 3 4-6 

IV. Características dos professores e professores assistentes 10 7-16 

V. Água, sanitários e higiene 4 17-20 

VI. Características do espaço da escola 9 21-29 

VII. Gestão escolar 2 30-31 

Total 31  
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Com o intuito de compreender o atual cenário das escolas brasileiras, o MELQO faz uso 

da Entrevista do Diretor para questionar acerca da relação escola-aluno no tocante à inclusão. 

A crescente necessidade e reconhecimento da importância da escola para servir de base à 

integração escolar de alunos com deficiência faz dessa questão uma das chaves para uma 

educação cada vez mais inclusiva. A Tabela 7 apresenta o número de crianças com 

deficiência
16

 na fase pré-escolar de Boa Vista
17

. 

Tabela 7 - Deficiências por localização da escola 

 

Urbana Rural Indígena 

Deficientes 204 4 10 

Acerca do papel da escola e sua relação com a inclusão de alunos com deficiência, os 

resultados mostram que são pouco preparadas. De acordo com a seguir, Gráfico 52, de todas 

as 63 escolas visitadas, vinte e três não possuem alguma sala adaptada para atividades com 

crianças com deficiência. E dessas, todas são da parte urbana. 

Gráfico 52 - Questão 15: A escola possui alguma sala especialmente adaptada para atividades com 

crianças com deficiência? 

 

 

Isso demonstra uma falta estrutural, enquanto espaço físico, de atendimento. Abaixo, há 

a demonstração dessa lacuna na forma de preparação dos profissionais nas escolas indígenas – 

50% das escolas não possuem orientação para a inclusão. 

                                                 

 

16
 Aqui, definimos “deficientes” como o número total, sendo a soma de todos os tipos apresentados nas questões 5a, 5b, 5c, 5d, 

5e, 5f e 5e da Entrevista do Diretor (autismo, deficiência auditiva/da fala, deficiência auditiva e visual, deficiência mental, 

deficiência física, baixa visão/deficiência visual e outras deficiências). 
17

 Cabe frisar que esse resultado pode estar superestimado dado que uma criança pode ser contabilizada mais de uma vez caso 

essa criança possua mais de uma deficiência. 
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Gráfico 53 - Questão 14: Há algum tipo de orientação para a inclusão de crianças com deficiência? 

 

Gráfico 54 - Questão 14: Há algum tipo de orientação para a inclusão de crianças com deficiência? 

 

É importante salientar a relevância desse problema dada a quantidade de 218 crianças 

com deficiência na fase pré-escolar numa rede de 10440 alunos. 

Em adição, sabemos que a estrutura oferecida às crianças é essencial para o 

desenvolvimento pleno de certas atividades. As questões que serão apresentadas a seguir 

abordam a seção de “Água, sanitários e higiene” bem como de “Características do espaço da 

escola”, isto é, a presença de ambientes diferenciados nas escolas, tais como sala de TV e 

quadra acessível com e sem cobertura. Podemos notar através da figura abaixo, Gráfico 55, 
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que diz respeito ao tratamento da água das escolas, que, apesar da maioria delas receberem 

tratamento, ainda há casos em que isso nunca acontece, bem como, acontece às vezes.  

Gráfico 55 - Questão 17: A água para beber na escola recebe tratamento? 

 

Questões como as do Gráfico 56 e do Gráfico 57 nos mostram uma grande ausência de 

componentes como quadra acessível para o uso dos alunos e TV na escola, em especial nas 

áreas rurais em que não há a contagem de nenhuma dessas estruturas. 

Gráfico 56 - Questão 22: Há uma quadra acessível para o uso dos alunos? Se sim, é coberta? 
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Gráfico 57 - Questão 24: Há uma sala de TV em sua escola? 

 

Referente ainda à estrutura predial, a figura abaixo mostra a disponibilidade de espaço 

para as necessidades dos profissionais da escola. Novamente as áreas rurais têm a menor 

porcentagem: apenas 25% das escolas possuem banheiro de uso exclusivo dos profissionais e 

nenhuma possui espaço para descanso e trabalho individual ou coletivo da equipe que seja 

confortável. Essas estatísticas são apresentadas abaixo nos Gráfico 58 e Gráfico 59. 

Gráfico 58 - Questão 25: Há espaço que permite o descanso e o trabalho individual ou coletivo da 

equipe que seja confortável? 
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Gráfico 59 - Questão 26: Há banheiro de uso exclusivo dos profissionais com chuveiro, pia e vaso 

sanitário? 

 

Os Gráfico 60 e Gráfico 61, abaixo, informam sobre a disponibilidade de equipamentos 

para o uso em desenvolvimento de atividades. É importante diferenciar a existência de uma 

televisão por sala de aula e a presença de uma sala específica de TV (questão apresentada 

anteriormente no Gráfico 57). Nesse caso, não há nenhum indício nas escolas rurais e a maior 

porcentagem é nas urbanas apenas 10,6% das escolas investigadas as possui. Quanto à 

reposição de materiais, pouco mais da metade das escolas urbanas disseram “Sim” para a 

Questão 28, e apenas 8,3% das escolas indígenas possuem manutenção e reposição de 

equipamento mensalmente. 

Gráfico 60 - Questão 27: Há pelo menos uma televisão disponível por sala de aula? 
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Gráfico 61 - Questão 28: Há manutenção e reposição de equipamento mensalmente? 

 

Abaixo, há um resultado interessante de ser analisado. O Gráfico 62 mostra que entre as 

escolas urbanas e rurais há consenso em se contatar autoridades em caso de haver evidências 

de que as crianças estão em risco de negligência, violência doméstica, exploração sexual e 

trabalho infantil por parte da família. No entanto, aproximadamente 33,3% das escolas 

indígenas não encaminham ao conselho tutelar os casos de crianças em possível situação de 

risco. 

Gráfico 62 - Questão 31: A instituição encaminha ao conselho tutelar os casos de crianças com sinais 

de negligência, violência doméstica, exploração sexual e trabalho infantil? 
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5.4. Entrevista com o Professor 

A Entrevista com o Professor é um questionário que visa coletar informações e 

características das escolas. Neste caso, o professor é o informante e responde a 34 itens sobre 

sua carreira, noções a respeito da própria vida como educador e o espaço em que trabalha. Ao 

todo 6 seções compõem o caderno de aplicação do instrumento: “Identificação e controle”, 

“Experiência, qualificações e remuneração do educador”, “Motivação e atitude”, 

“Experiências de desenvolvimento profissional”, “Currículo e idiomas” e “Segurança”. Sua 

aplicação foi feita mediante o uso de tablets e durou, em média, 10 minutos. Todas as 

respostas dos professores foram preenchidas pelos entrevistadores.  

Tabela 8 - Seções da Entrevista com o Professor 

Área Quantidade de itens Itens 

I. Identificação e controle: Identificação da escola, do observador e 

da turma 
- - 

II. Experiência, qualificações e remuneração do educador 11 1-11 

III. Motivação e atitude 9 12-20 

IV. Experiências de desenvolvimento profissional 28 21-28 

V. Currículo e idiomas 4 29-32 

VI. Segurança 2 33-34 

Total 34  

Tabela 9 - Distribuição de características na amostra 

Sexo 

Masculino 3,7% 

Feminino 96,3% 

Escolaridade 

Ensino superior 

incompleto 
8,3% 

Ensino superior 

completo em Pedagogia 
44,4% 

Pós-graduação 

(incluindo Mestrado e 

Doutorado) 

47,2% 

Nota-se que a maior parte dos professores na amostra é de sexo feminino, sendo apenas 

3,7% do sexo masculino. Ademais, apenas 8,3% possuem ensino superior incompleto, 

enquanto 47,2% possui algum curso de pós-graduação, evidenciando que a maioria dos 

professores possui a qualificação exigida por lei para lecionar para essas crianças. 
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Tabela 10 - Experiência do professor medida em anos 

  Média Desvio-Padrão 

Anos em que trabalha naquela 

série de pré-escola 
3,11 2,44 

Anos em que exerce a profissão 

de professor (para qualquer ano 

escolar) 

12,8 6,82 

Anos ensinando em pré-escola 5,76 4,64 

Quando se trata da experiência dos professores da rede, é possível observar na Tabela 

10 que a média de anos ensinando em pré-escola é de 5,76. Além disso, foi verificado que 

apenas um professor reportou ter iniciado este ano o ensino na pré-escola, enquanto 14 já 

possuíam 1 ano de experiência nesta etapa de ensino.  

5.5. Relatórios dos Pais ou Responsável e do Professor 

Dentre os questionários que compõem o módulo MODEL, há dois relatórios que 

descrevem o desenvolvimento das crianças sob a ótica de seus cuidadores: o do Professor e o 

dos Pais ou Responsável. Isto é, são relatórios sobre os alunos a serem respondidos por seus 

pais e professor. Como esses relatórios possuem muitas perguntas em comum sobre o 

desenvolvimento da criança, a análise descritiva desses relatórios será apresentada em 

conjunto. Contudo, em adição, será apresentada uma breve seção descrevendo os conteúdos 

únicos de cada relatório. 

Todas as 587 crianças da base tiveram seus relatórios preenchidos, e 200 delas 

participaram de uma aplicação adicional de ao menos um dos relatórios o que chamamos 

reteste. As crianças desta segunda aplicação encontram-se dentro do grupo de moradores da 

zona urbana, devido às dificuldades de acesso às escolas rurais e indígenas. O objetivo do 

reteste é verificar a consistência do questionário em termos de estabilidade das respostas. Se, 

por exemplo, as respostas do Relatório dos Pais ou Responsável para as crianças cujos pais 

responderam duas vezes permanecerem as mesmas, ou ao menos similares, podemos concluir 

que as respostas são relativamente estáveis com respeito ao contexto da aplicação e/ou humor 

do respondente. 

5.5.1. Relatório dos Pais ou Responsável 

O Relatório dos Pais ou Responsável foi respondido pelos responsáveis de todas as 587 

crianças da base e reaplicado para 200 delas. Na maioria (70,02%) das vezes, o questionário 

foi respondido pela mãe, e em 20,61% dos casos foi respondido pelo pai. As mães são 
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nomeadas a principal cuidadora para 425 das 587 crianças da amostra (72,40%), enquanto os 

pais ocupam esse posto 21,12% das vezes. 

Dentre os dados socioeconômicos coletados no relatório, podemos observar o 

percentual de crianças da amostra advindas de famílias beneficiadas pelo programa Bolsa 

Família. Abaixo segue uma tabela mostrando a estrutura de recipientes do programa Bolsa 

Família na base. 

Tabela 11 - Estrutura de Beneficiários do Bolsa Família na Amostra 

  Tipo de escola 
Total 

  Urbana Rural Indígena 

Beneficiários do Bolsa 

Família 
44,37% 60,00% 62,50% 48,89% 

Não beneficiários do 

Bolsa Família 
55,40% 40,00% 37,50% 50,94% 

Sem resposta 0,23% - - 0,17% 
 

Nota: a maioria das crianças na base (435 de 587) vive na zona urbana. 

Podemos notar na Tabela 11 como a maioria das crianças da base nas escolas rurais e 

indígenas advêm de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, e grande parte – ainda 

que não a maioria – da parte urbana da amostra também advém de famílias recipientes do 

programa. 

Outro dado interessante coletado pelo Relatório dos Pais ou Responsável é a 

escolaridade da mãe. Abaixo podemos ver uma tabela com as frequências de níveis de 

escolaridade das mães de acordo com a localização das escolas em que seus filhos estudam. 
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Tabela 12 - Escolaridade da mãe por localização da escola 

 

  Localização da Escola 

    Urbana Rural Indígena 

Escolaridade 

da Mãe 

Nunca estudou ou não completou 

Ensino Fundamental I 
2,30% 10,00% 7,14% 

Completou Ensino Fundamental I, 

mas não Ensino Fundamental II  
10,11% 20,00% 18,75% 

Completou Ensino Fundamental II, 

mas não Ensino Médio 
18,39% 30,00% 12,50% 

Ensino Médio completo 40,46% 35,00% 50,89% 

Ensino Superior incompleto 12,64% 5,00% 6,25% 

Ensino Superior completo 12,41% 0,00% 2,68% 

Pós-graduação 1,61% 0,00% 0,00% 

Não sabe 1,84% 0,00% 1,79% 

Não se aplica 0,23% 0,00% 0,00% 

Podemos observar, na tabela acima, como apenas na zona urbana encontramos mães 

com escolaridade acima do nível superior, e mesmo assim uma proporção muito baixa – 

apenas 1,61% declarou ter pós-graduação. É também na zona urbana que observamos uma 

maior proporção de mães com Ensino Superior completo, grau de escolarização não 

encontrado entre as mães da zona rural presentes na amostra, e encontrado em proporção 

muito menor entre as mães indígenas. 

Quando se trata da quantidade de livros infantis possuídos por cada família, e a 

frequência com que foram lidos para a criança nos últimos sete dias (a pergunta foi: “Nos 

últimos sete dias, quantos dias alguém da casa leu para a criança?”). Os resultados para essa 

pergunta encontram-se na  

Tabela 13 a seguir. Vê-se como famílias com mais livros infantis também apresentam 

tendência a maior frequência de leituras para a criança, importante atividade que pode afetar 

positivamente o desenvolvimento linguístico e de habilidades de comunicação da criança. 

Tabela 13 - Frequência de leitura para a criança por quantidade de livros em casa 

  Dias em que alguém leu para a criança nos últimos sete 

Total Quantidade de 

livros em casa 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Nenhum 121 0 0 0 0 0 0 0 121 

1 a 5 livros 79 43 49 30 11 8 4 27 251 
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6 a 10 livros 31 15 17 15 0 8 1 26 113 

11 a 15 livros 10 4 6 2 1 2 1 11 37 

Mais de 15 livros 12 9 7 10 5 1 2 19 65 

Total 253 71 79 57 17 19 8 83 587 

 

5.5.2.  Relatório do Professor 

O Relatório do Professor segue o mesmo princípio do Relatório dos Pais ou 

Responsável, mas ao contrário deste, há poucas perguntas quanto ao contexto da criança. 

Entretanto, um dado interessante que nele podemos observar é a frequência da criança à 

escola nos últimos cinco dias. 

Tabela 14 - Presença dos alunos nos últimos cinco dias 

Presenças da 

criança nos 

últimos 5 dias 

Número 
Proporção 

(%) 

Nenhuma 0 0,00% 

Uma 5 0,85% 

Duas 13 2,21% 

Três 56 9,54% 

Quatro 88 14,99% 

Cinco 419 71,38% 

Não sabe 6 1,02% 

 

Observamos na tabela acima que mais de 86% dos alunos foram ao menos quatro vezes 

à escola nos últimos cinco dias, e a maioria desses não faltou nenhuma vez sequer. Os alunos 

parecem ser assíduos à escola, um bom indício. Sendo mais frequentes à aula, o professor 

provavelmente os conhece melhor, e as respostas do relatório seriam mais confiáveis. 

5.5.3.  Desenvolvimento Cognitivo e Socioemocional nos Relatórios 

Os Relatórios contêm uma seção de questões quanto ao desenvolvimento 

socioemocional e cognitivo da criança, este dividido em habilidades de Matemática e 

Linguagem e Alfabetização. As questões são exatamente as mesmas em cada relatório, a 

mudança é referente apenas àquele que preenche o relatório, se o responsável ou o professor. 

Abaixo seguem alguns gráficos contendo os z-scores, tanto de acordo com pais quanto 

professores, para o mesmo grupo de alunos, separados de acordo com a localização da pré-

escola e período. Para os Gráfico 63 e Gráfico 64, observa-se que o relato dos pais e dos 

professores para o construto de Linguagem e Alfabetização é parecido, ainda que, na visão 
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dos professores, crianças de escolas indígenas estejam aproximadamente 0,15 desvios-padrão 

acima de crianças de escolas urbanas no 2º período. Para Matemática (Gráfico 65 e Gráfico 

66), entende-se que, na visão dos professores, o desempenho dos alunos é semelhante para as 

crianças de escolas urbanas e indígenas no segundo período, enquanto, para os pais, o 

desempenho das crianças de escolas urbanas está acima do desempenho das demais. 

Gráfico 63 - Evolução dos z-scores para Linguagem e Alfabetização (Relatório dos Pais) 

 

Gráfico 64 - Evolução dos z-scores para Linguagem e Alfabetização (Relatório do Professor) 
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Gráfico 65 - Evolução dos z-scores para Matemática (Relatório dos Pais) 

 

Gráfico 66 - Evolução dos z-scores para Matemática (Relatório do Professor) 
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padronizada das questões 1, 2, 3, 5, 7, 17, 18 e 19, a sociabilidade foi calculada a partir das 

questões 4, 8, 9, 10 e 21, a estabilidade emocional a partir das questões 11, 12, 13, 14, 15 e 

16. Por fim, a curiosidade foi calculada a partir das questões 6 e 20
18

. Algumas questões 

estavam no polo negativo do construto socioemocional e, para efetuar o cálculo, inverteu-se o 

sinal das médias padronizadas. 

O construto de autogestão é definido como a tendência a ser uma pessoa determinada, 

persistente, responsável e organizada. Indivíduos com essa característica são mais eficientes, 

disciplinados, demonstram autonomia e estão sempre focados em seus objetivos. A 

sociabilidade é definida como a relação do indivíduo com o mundo externo, isto é, como o 

indivíduo se relaciona com pessoas e objetos. O indivíduo sociável é amigável, engajado, 

autoconfiante, entusiasta e demonstra grande apreço e empolgação pela vida, contagiando os 

indivíduos a sua volta. A estabilidade emocional é definida pela consistência de reações 

emocionais e previsibilidade sem mudanças inesperadas de humor. Um indivíduo resiliente é 

capaz de se sentir satisfeito com a sua vida, ter pensamentos positivos, ser tolerante perante as 

frustrações cotidianas e tem estratégias efetivas para regular sentimentos como emoção, raiva, 

irritação e ansiedade. Por fim, o construto de curiosidade é definido como a tendência a ser 

aberto a novas experiência estéticas, culturais e intelectuais. O indivíduo curioso tem como 

principais características ser imaginativo, não convencional e com interesses bastante amplos. 

Os escores padronizados ilustrados a seguir procuram destacar a média das habilidades 

socioemocionais para cada período. Tendo em vista que se tratam de diferentes crianças para 

o 1º e o 2º período, não é possível afirmar que se trata de uma trajetória desenvolvimental 

desse aspecto, porém é possível inferir uma tendência. Um estudo longitudinal trará maior 

clareza a respeito do desenvolvimento dessas habilidades. Ademais, procura-se entender a 

diferença dessas habilidades para crianças de diferentes localidades, isto é, crianças que 

frequentam escolas urbanas, rurais e indígenas. A primeira bateria de gráficos diz respeito ao 

relato dos pais sobre as crianças, enquanto a segunda é baseada no relato dos professores. 

Nenhuma das análises a seguir realiza teste estatístico de significância dos resultados, a 

análise baseia-se apenas no movimento e magnitude dos resultados para os diferentes 

períodos. 

                                                 

 

18
 As questões estão listadas no ANEXO C. 
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Para a habilidade de autogestão, representada no Gráfico 67, percebe-se que o z-score 

das crianças de escolas urbanas está próximo das crianças de escolas indígenas no 1° período, 

enquanto que o z-score das crianças de escolas rurais está, aproximadamente, 0,18 desvios-

padrão acima do escore padronizado das crianças de escolas urbanas. Além disso, podemos 

notar que quando contrastamos os períodos, o escore padronizado das crianças de escolas 

urbanas parece ter uma pequena mudança quando comparado a outras localidades. Para as 

crianças de escolas rurais, por exemplo, essa diferença entre os períodos possui magnitude 

significativa, cerca de 0,44 desvios-padrão.  

Gráfico 67 - Evolução do z-score de autogestão para crianças de diferentes localidades (Relatório dos 

Pais) 

 

Para a sociabilidade (Gráfico 68), observa-se que nas escolas urbanas não houve 
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Gráfico 68 - Evolução do z-score de sociabilidade para as crianças de diferentes localidades (Relatório 

dos Pais) 

 

Já para estabilidade (Gráfico 69), observa-se que as crianças de escolas indígenas do 1° 

período apresentam, em média, z-score menor em relação às crianças do 2° período. 

Entretanto, para as crianças de escolas rurais e urbanas observa-se o contrário. 

Gráfico 69 - Evolução do z-score de estabilidade para as crianças de diferentes localidades (Relatório 

dos Pais) 
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Gráfico 70 - Evolução do z-score de curiosidade para as crianças de diferentes localidades (Relatório 

dos Pais) 
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Gráfico 71 - Evolução do z-score de autogestão para crianças de diferentes localidades (Relatório dos 

Professores) 
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Gráfico 72 - Evolução do z-score de sociabilidade para as crianças de diferentes localidades (Relatório 

dos Professores) 

 

Gráfico 73 - Evolução do z-score de estabilidade para as crianças de diferentes localidades (Relatório 

dos Professores) 
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Gráfico 74 - Evolução do z-score de curiosidade para as crianças de diferentes localidades (Relatório 

dos Professores) 
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Gráfico 75 - Média do z-score de Linguagem e Alfabetização de acordo com pais e professores para 
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Gráfico 76 - Média do z-score de Linguagem e Alfabetização de acordo com pais e professores para 

escolas rurais 

 

Gráfico 77 - Média do z-score de Linguagem e Alfabetização de acordo com pais e professores para 

escolas indígenas 
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Gráfico 78 - Média do z-score de Matemática de acordo com pais e professores para escolas urbanas 

 

Gráfico 79 - Média do z-score de Matemática de acordo com pais e professores para escolas rurais 
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Gráfico 80 - Média do z-score de Matemática de acordo com pais e professores para escolas indígenas 
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Durante o treinamento os participantes estavam engajados, no entanto, houve oscilação 

de quantidade de participantes, ou seja, não pode ocorrer a participação integral de todos em 

todas as etapas previstas no cronograma. Diante dessa dificuldade e visando garantir maior 

participação, houve a necessidade de mudança no cronograma, sendo necessário transferir os 

dois últimos dias (31.10 e 01.11) para os dias 05 e 06 de novembro. A equipe relatou ter 

gostado dos instrumentos e alguns relataram que consideravam o instrumento MELQO como 

muito completo, por conseguir avaliar aspectos de desenvolvimento na criança em conjunto 

com perguntas feitas aos responsáveis e professores. 

7. Relação entre medidas de qualidade e resultado 

Apesar de não ter uma forma única ou uniforme para definir ou medir a qualidade de 

pré-escolas as definições na literatura geralmente se fragmentam em duas classes de medidas 

de qualidade: aquelas que pertencem a características intrínsecas do programa (medidas 

baseadas em insumos) e aquelas que têm a ver com processo (medidas baseadas em processo) 

(PIANTA et al., 2009). A primeira diz respeito a aspectos do programa como características 

que estão ligadas ao nível de treinamento e experiência dos professores, adoção de certos 

currículos, tamanho das turmas, relação professor-aluno e se o programa oferece serviços 

adicionais às crianças e suas famílias. Enquanto que a segunda se refere às experiências 

diretas das crianças com pessoas e objetos no ambiente escolar. Isto é, maneiras pelas quais os 

professores implementam atividades e lições, a natureza e qualidades das interações, tanto 

emocional quanto instrucional, entre os indivíduos (adulto-criança e criança-criança).  

A literatura
19

 destaca que os insumos apenas influenciam os resultados através de seus 

efeitos sobre os processos, e que estes seriam os determinantes de diferenciais de resultado 

das crianças. A partir disso, é proposto que os processos seriam um conceito mais próximo de 

qualidade e insumos seriam como geradores de oportunidade de qualidade. Logo, se faz 

necessário uma análise da relação entre medidas de qualidade baseada em processo e 

resultado. 

Antes de iniciarmos essa análise, devemos ressaltar que em nossa base de dados há 

várias medidas de qualidade de processo que podemos utilizar. Por isso, inicialmente 

                                                 

 

19
 Ver Pianta et al (2009) e Duncan e Magnusson (2013). 
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utilizamos um indicador global de qualidade de processo
20

 que possibilitará verificarmos se, 

de forma geral, ter maiores níveis de qualidade está positivamente relacionado a maiores 

resultados de desenvolvimento infantil. Esse indicador global se refere à qualidade de 

interações personalizadas e de atividades não repetitivas na turma e foi dividida em três níveis 

– baixa, média e alta qualidade. Através do gráfico abaixo, podemos notar que em média os 

resultados de Linguagem e Alfabetização
21

 são maiores para crianças que estão matriculadas 

em pré-escola classificada como de “Alta qualidade”. 

Gráfico 81 - Média do escore de Linguagem e Alfabetização em relação a Interações personalizadas e 

atividades não repetitivas na turma 

 

Isto é, crianças matriculadas em uma pré-escola de alta qualidade possuem em média, 

melhor desenvolvimento em Linguagem e Alfabetização. Esses resultados sugerem que 

crianças que estão expostas a mais interação dentro da pré-escola (seja adulto-criança, 

criança-criança ou criança-objeto) possivelmente são aquelas que possuem maiores níveis de 

desenvolvimento nesse domínio. Ainda, essa diferença da média no desenvolvimento de 

Linguagem e Alfabetização entre crianças que estão matriculadas em pré-escolas de alta 

qualidade e as que estão matriculadas em pré-escolas de baixa qualidade significa 6,37 meses 

                                                 

 

20
 O indicador global de qualidade de processo foi obtido pelos dados do MELE através de uma combinação dos itens (Teoria 

de Resposta ao Item - TRI). 
21

 Todos os escores de resultado (Linguagem e Alfabetização, Matemática, Função Executiva e Desenvolvimento 

Socioemocional) utilizados nessa seção foram obtidos pelos dados do MODEL e calculados por meio de TRI (Teoria de 

Resposta ao Item). 
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em desenvolvimento desse domínio. Isto é, uma criança mudar de uma escola de baixa 

qualidade para uma de alta qualidade significa avançar em aproximadamente seis meses no 

desenvolvimento deste domínio, equivalente à metade de um ano letivo a mais na pré-escola. 

Importante ressaltar que esse resultado não é singular apenas para o domínio de 

Linguagem e Alfabetização e é visto, de forma semelhante, para aos domínios de Matemática 

(Gráfico 82), Função Executiva (Gráfico 83) e Desenvolvimento Socioemocional (Gráfico 

84). 

Gráfico 82 - Média do escore de Matemática em relação a Interações personalizadas e atividades não 

repetitivas na turma 
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Gráfico 83 - Média do escore de Função Executiva em relação a Interações personalizadas e atividades 

não repetitivas na turma 

 

Gráfico 84 - Média do escore de Desenvolvimento Socioemocional (segundo os professores) em 

relação a Interações personalizadas e atividades não repetitivas na turma 

 

Podemos notar que frequentar uma pré-escola classificada como de “Alta qualidade” 

sugere que, em média, as crianças tenham melhores resultados em desenvolvimento em todos 

os domínios supracitados. Ainda, uma criança mudar de uma escola de baixa para uma de alta 

qualidade corresponde a aproximadamente um ganho de 4, 4 e 32 meses em Matemática, 

Função Executiva e Desenvolvimento Socioemocional, respectivamente. 
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 Entretanto, apesar de sabermos que o indicador global de qualidade de processo está 

positivamente relacionado ao desenvolvimento das crianças nos vários domínios, é 

interessante notar como os vários tipos de práticas pedagógicas estão relacionados aos 

resultados das crianças. Vamos analisar isso para cada domínio de desenvolvimento e 

iniciaremos com o domínio de Linguagem e Alfabetização.  

Através do Gráfico 85, podemos verificar que a média dos resultados em Linguagem e 

Alfabetização em relação a habilidades de matemática varia de nível a nível. Isto é, crianças 

que estão em salas de aula onde o nível 3
22

 se observa, parece obter maiores resultados em 

desenvolvimento na Linguagem e Alfabetização. Isto significa que crianças que aprendem 

conceitos de matemática de forma mais criativa ou participativa apresentam maiores níveis de 

Linguagem e Alfabetização. Esse resultado sugere que a participação das crianças é de 

fundamental importância para desenvolver habilidades como o domínio em questão. Aqui, 

estimular pelo menos uma vez a participação das crianças (nível 3) parece ser suficiente para 

criar oportunidade de aprendizado para as crianças neste domínio. 

Gráfico 85 - Média do escore de Linguagem e Alfabetização em relação a habilidades em matemática 

  

                                                 

 

22
 No nível 1 não se observam atividades de matemática, no nível 2 os conceitos de matemática são ensinados apenas por meio 

de atividades repetitivas ou mecânicas, no nível 3 e no nível 4 os conceitos de matemática são ensinados com uso de uma e 

duas ou mais, respectivamente, das seguintes estratégias: i) crianças têm alguma escolha de como realizar uma atividade; ii) 

crianças exploram e brincam com objetos concretos para aprender conceitos; iii) professor(a) envolve as crianças em 

discussões, usa perguntas abertas; iv) professor(a) relaciona a atividade a experiências reais ou do dia a dia. 
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Em seguida, note que em média, crianças que participam de um ambiente escolar onde 

há mais participação ou interação da criança quanto a habilidades em leitura e linguagem 

escrita demonstram ter maiores resultados em Linguagem e Alfabetização. Esse resultado, 

apresentado abaixo, sugere que quanto mais incentivo as crianças receberem nessa atividade, 

possivelmente elas terão maiores incentivos de desenvolverem Linguagem e Alfabetização. 

Gráfico 86 - Média do escore de Linguagem e Alfabetização em relação a habilidades em leitura e 

linguagem escrita 

 

 Na sequência, no Gráfico 87, note que crianças que não realizam atividades de 

linguagem expressiva, em média, apresentam pior desempenho em Linguagem e 

Alfabetização. Interessante notar que, em média, aqueles que realizam essa atividade de forma 

repetitiva (resposta em coro) possuem melhores resultados nesse domínio do que aqueles que 

a realizam apenas uma das possíveis alternativas de realizar essa atividade: i) pedir às crianças 

que descrevam objetos (cor, formato, tamanho, função) ou imagens; ii) encorajar crianças a 

contar histórias ou descrever eventos; iii) atividade de descrever algum objeto significativo 

para criança; iv) contar uma história e fazer às crianças uma ou mais questões abertas sobre a 

história; v) repetir e estender o que a criança diz, e incluir vocabulário mais avançado; vi) usar 

o relato de uma história ou discussão para encorajar vocabulário conectado às vidas e 

experiências das crianças. Entretanto, quando é observado duas ou mais interação verbal 

dessas possíveis atividades, em média, os alunos possuem maiores resultados. Uma possível 

explicação para esse resultado é que ainda que os alunos repitam em coro, pode ser que elas 

recebam mais incentivos para desenvolver o domínio da Linguagem e Alfabetização do que 
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aqueles que estão em alguma turma em que é notado apenas uma das atividades de interação 

verbal. 

Gráfico 87 - Média do escore de Linguagem e Alfabetização em relação a habilidades de linguagem 

expressiva 

 

Outra medida de qualidade de processo é encontrada na atividade de aprendizagem de 

leitura de livros de histórias. Interessante notar que crianças que recebem mais estímulos
23

 

nessa atividade de aprendizagem possuem maiores resultados em Linguagem e Alfabetização 

(Gráfico 88). Além disso, cabe notar que a diferença em média no desenvolvimento de 

Linguagem e Alfabetização entre crianças que estão em turmas que foi observado nível 3 e 

nível 4 é grande, equivalente a aproximadamente meio desvio padrão dos resultados desse 

domínio. 

                                                 

 

23
 Nível 4, duas ou mais das seguintes estratégias são utilizadas: i) faz perguntas simples ou fechadas para as crianças sobre o 

que aconteceu na história; ii) incentiva as crianças a discutir a história por meio de perguntas abertas; iii) Conversa sobre o 

vocabulário aprendido no livro; iv) Conecta a história com o contexto ou experiências de vida das crianças. 
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Gráfico 88 - Média do escore de Linguagem e Alfabetização em relação à leitura de livros de histórias 

 

Vale ressaltar que de forma análoga a relação de habilidades em leitura e linguagem 

escrita com o desenvolvimento de Linguagem e Alfabetização, a relação de habilidades 

motoras finas e atividades de livre escolha ou brincar livre com este domínio se faz de forma 

semelhante. Isto é, quanto maior o nível de interação nessas atividades, em média, maiores 

são os resultados nesse domínio. Além disso, crianças que são expostas a atividades de 

Música ou Movimento possuem maiores resultados de Linguagem e Alfabetização. Ademais, 

podemos verificar, no Gráfico 89, que na relação de atividades de coordenação motora ampla, 

crianças que recebem estímulo de menos de 10 minutos (nível 2), em média, possuem um 

desenvolvimento em Linguagem e Alfabetização menor do que crianças que não receberam 

esse estímulo (nível 1 no gráfico) no dia da observação na sala de aula. Por último, vale 

destacar que as crianças matriculadas em turmas onde a maioria participava de pelo menos 

vinte minutos de atividade de coordenação motora ampla, em média, se sobressai em relação 

as crianças matriculadas em turmas em que foi observado menos de vinte minutos de 

atividade ou que menos da metade das crianças participavam. 
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Gráfico 89 - Média do escore de Linguagem e Alfabetização em relação a atividades de coordenação 

motora ampla 

 

 Outra relação de interesse está em verificar qual o desenvolvimento dos alunos em 

relação a estratégias disciplinares verbais (Gráfico 90). Vale frisar que essa atividade foi 

avaliada em quatro níveis, como se segue: i) professor(a) não disciplina as crianças quando há 

comportamento ruim ou que atrapalha; ii) professor(a) usa interações verbais negativas 

(ameaças, humilhações) com as crianças para controlar o comportamento delas ou não faz 

nada para controlar problemas de comportamento; iii) professor(a) orienta e redireciona as 

crianças para o uso de comportamentos mais adequados (por exemplo, "sente-se" ou "fale 

mais baixo") mas é inconsistente no redirecionamento (por exemplo, só utiliza em algumas 

situações ou com algumas crianças) ou redirecionamento é ineficaz (por exemplo, não orienta 

de maneira apropriada ou não dá sequência até o final); iv) professor(a) usa técnicas positivas 

para guiar o comportamento das crianças consistentemente (explica os motivos para as regras, 

as aplica consistentemente) e lida de modo coerente com problemas de comportamento ou 

nenhum problema de comportamento foi observado. Através do gráfico abaixo, note que 

crianças que estão em turmas que não são disciplinadas (nível 1) em relação as crianças que 

estão em turmas onde há disciplina com técnicas positivas (nível 4) possuem piores resultados 

e a diferença nos resultados de Linguagem e Alfabetização é de tamanho expressivo 

(equivalente a 0,85 desvios-padrão). 
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Gráfico 90 - Média do escore de Linguagem e Alfabetização em relação a estratégias disciplinares 

verbais 

 

O gráfico abaixo chama a atenção quanto ao resultado de Linguagem e Alfabetização 

em relação à frequência de interações físicas negativas. Nele podemos observar que crianças 

que no dia da observação não receberam interações físicas negativas (nível 4), em média, tem 

resultados melhores do que crianças que receberam de 1 a 2 vezes (nível 3) ou de 2 a 4 vezes 

(nível 2). O que chama a atenção nesse gráfico é que, ainda que seja uma diferença modesta, 

em média, crianças que receberam interações físicas negativas mais de 5 vezes (nível 1) se 

sobressaíram nos resultados desse domínio aquelas que não receberam nenhum vez (nível 4). 
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Gráfico 91 - Média do escore de Linguagem e Alfabetização em relação à frequência de interações 

físicas negativas 

 

Interessante observar é que quando observamos os resultados de outros domínios em 

relação à frequência de interações físicas negativas, os resultados para Matemática e Função 

Executiva se comportam de forma similar a Linguagem e Alfabetização. Entretanto, isso não 

é verdade para o Desenvolvimento Socioemocional. Os resultados, disponíveis no Gráfico 92, 

sugerem que apesar das crianças que estão expostas a esse tipo de interação terem, em média, 

melhores resultados em desenvolvimento cognitivo, isso não é verdade quanto ao 

desenvolvimento não cognitivo. Podemos observar através do gráfico abaixo que a diferença, 

em média, dos resultados de Desenvolvimento Socioemocional entre crianças que não 

receberam esse tipo de interação (nível 4) em relação aquelas que receberam mais de cinco 

vezes (nível 1) é expressivo e equivalente a 0,36 desvios-padrão neste domínio.  
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Gráfico 92 - Média do escore de Desenvolvimento Socioemocional em relação à frequência de 

interações físicas negativas 

 

A seguir no grupo de medidas de interações e abordagens para aprendizagem em sala de 

aula podemos verificar a relação entre Linguagem e Alfabetização e o envolvimento das 

crianças. Note, no Gráfico 93, que apesar dos resultados se comportarem como o esperado, 

isto é, quanto mais crianças envolvidas nas atividades maiores são os resultados dessas 

crianças nesse domínio de desenvolvimento, a diferença em média no desenvolvimento em 

Linguagem e Alfabetização entre os diferentes níveis são consideráveis. 

Gráfico 93 - Média do escore de Linguagem e Alfabetização em relação ao envolvimento das crianças 
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Outro ponto de interesse ao se tratar de crianças e de sua demanda por atenção é 

observar que crianças que esperam dez minutos ou mais de maneira ininterrupta, em média, 

tem maiores escores em desenvolvimento de Linguagem e Alfabetização em relação às 

crianças que não esperam e essa diferença está em torno de 0,29 desvios-padrão nos 

resultados desse domínio. Esse resultado pode ser visto no gráfico abaixo. 

Gráfico 94 - Média do escore de Linguagem e Alfabetização em relação à espera das crianças 

  

Além disso, é sabido que quanto mais incentivos as crianças recebem, possivelmente 

melhores são suas chances de se desenvolverem em determinado domínio de 

desenvolvimento infantil. Note, através do Gráfico 95, que os resultados de desenvolvimento 

em Linguagem e Alfabetização em relação aos tipos de agrupamento das crianças durante a 

observação é maior quanto mais é observado algum tipo de agrupamento: turma inteira, 

pequenos grupos (três crianças ou mais) e duplas
24

. Ainda, note que a diferença em média dos 

resultados desse domínio para crianças onde é observado apenas um tipo de agrupamento 

(nível 1) em relação às crianças onde são observados todos os tipos de agrupamento (nível 4) 

é de aproximadamente 0,87 desvios-padrão nesse domínio. Vale frisar que esse valor é 

expressivo e requer atenção. 

                                                 

 

24
 Quanto maior o nível, maior o número de tipos de agrupamento. 

0,16 

-0,10 

-0,84

-0,64

-0,44

-0,24

-0,04

0,16

0,36

Não Sim



91 

 

Gráfico 95 - Média do escore de Linguagem e Alfabetização em relação a tipos de agrupamento das 

crianças durante as atividades observadas 

 

Por último, mas não menos importantes estão as medidas de processo quanto à 

supervisão das crianças e atenção individual. Os resultados de Linguagem e Alfabetização se 

comportam de forma análoga nos dois tipos de medidas de processo, isto é, quanto mais 

supervisionadas as crianças são (Gráfico 96) ou quanto mais sensíveis os professores estão 

com as necessidades de cada criança (Gráfico 97), em média, maiores são os resultados nesse 

domínio.  

Gráfico 96 - Média do escore de Linguagem e Alfabetização em relação a supervisão das crianças 
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Gráfico 97 - Média do escore de Linguagem e Alfabetização em relação à atenção individual 

 

Para os demais domínios (Matemática, Função Executiva, Desenvolvimento 

Socioemocional), vale ressaltar que para Matemática, de forma análoga a relação de 

Linguagem e Alfabetização e habilidades de matemática, alunos que aprendem matemática 

em relação a alunos que não foram observadas tal atividade no dia da observação (nível 1), 

em média, possuem melhores resultados nesse domínio. Ainda assim, vale frisar que crianças 

que são expostas aos conceitos de matemática ensinados com o uso de apenas um dos 

diversos tipos de estratégia
25

, em média, se sobressaem aqueles alunos que são expostas aos 

conceitos com o uso de duas ou mais tipos de estratégia. Além disso, é interessante notar que 

para Função Executiva, apesar de verificarmos que quanto mais interação nessa atividade de 

aprendizagem melhor são os resultados, usar uma (nível 3) ou duas ou mais (nível 4) tipos de 

estratégia não parece ter diferença nos resultados desse domínio. Entretanto, quando 

analisamos os dados para a relação entre habilidades em matemática e Desenvolvimento 

Socioemocional, podemos observar que quanto mais interação, em média, maiores são os 

escores de Desenvolvimento Socioemocional.  

Quanto à atividade de aprendizagem que se refere a habilidades em leitura e linguagem 

escrita o que podemos observar é que apesar dos resultados de Desenvolvimento 

                                                 

 

25
 i) crianças têm alguma escolha de como realizar uma atividade;  ii) crianças exploram e brincam com objetos concretos para 

aprender conceitos; iii) professor(a) envolve as crianças em discussões, usa perguntas abertas; iv) professor(a) relaciona a 

atividade a experiências reais ou do dia a dia. 
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Socioemocional se comportar de forma análoga aos resultados de Linguagem e Alfabetização 

(isto é, em média, as crianças que recebem mais interação nessa atividade possuem maiores 

resultados nesse domínio) esse comportamento não se verifica para os domínios de 

Matemática e Função Executiva. No que se refere à Matemática (Gráfico 98), apesar da 

diferença, em média, entre crianças que estavam em turmas em que não foram observadas 

atividades de leitura e linguagem escrita (nível 1) em relação aquelas que receberam esse tipo 

de incentivo ser significativo, parece que usar uma das estratégias
26

 (nível 3) é suficiente no 

desenvolvimento deste domínio. Quanto a Função Executiva, vide Gráfico 99, podemos 

observar que quanto mais exposta a criança é, em média, melhores são os resultados nesse 

domínio. 

Gráfico 98 - Média do escore de Matemática em relação a habilidades em leitura e linguagem escrita 

 

                                                 

 

26
 i) crianças têm alguma escolha de como realizar uma atividade; ii) crianças exploram e brincam com objetos concretos para 

aprender conceitos; iii) professor(a) envolve as crianças em discussões, usa perguntas abertas; iv) professor relaciona a 

atividade a experiências reais ou do dia a dia. 

-0,46 

0,02 

0,27 

0,16 

-0,84

-0,64

-0,44

-0,24

-0,04

0,16

0,36

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4



94 

 

Gráfico 99 - Média do escore de Função Executiva em relação a habilidades em leitura e linguagem 

escrita 

 

Para habilidades de linguagem expressiva o que observamos é que os resultados para 

Matemática, Função Executiva e Desenvolvimento Socioemocional se comportam de forma 

similar ao domínio de Linguagem e Alfabetização. Isto é, em média, aqueles que realizam 

essa atividade de forma repetitiva (resposta em coro) possuem melhores resultados nos 

domínios do que aqueles que a realizam apenas uma das possíveis alternativas de realizar essa 

atividade: i) pedir às crianças que descrevam objetos (cor, formato, tamanho, função) ou 

imagens; ii) encorajar crianças a contar histórias ou descrever eventos; iii) atividade de 

descrever algum objeto significativo para criança; iv) contar uma história e fazer às crianças 

uma ou mais questões abertas sobre a história; v) repetir e estender o que a criança diz, e 

incluir vocabulário mais avançado; vi) usar o relato de uma história ou discussão para 

encorajar vocabulário conectado às vidas e experiências das crianças. Entretanto, quando é 

observado duas ou mais interação verbal (nível 4) dessas possíveis atividades, em média, os 

alunos possuem maiores resultados. Uma possível explicação para esse resultado é que ainda 

que os alunos repitam em coro (nível 2), pode ser que eles recebam mais incentivos para se 

desenvolverem nos diferentes tipos de domínio do que aqueles que estão em alguma turma 

que é notado apenas uma das atividades de interação verbal (nível 3). 

Quando a atividade de aprendizagem se refere a leitura de livros de histórias, podemos 

notar que os resultados dos domínios que se referem a desenvolvimento cognitivo se 

assimilam aos resultados de Linguagem e Alfabetização supracitado. Entretanto, quanto ao 
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desenvolvimento não cognitivo, isto é, ao domínio de Desenvolvimento Socioemocional, em 

média, os resultados deste domínio, apresentados no Gráfico 100, são maiores quando as 

crianças não são expostas a leitura de livros ou são mas o livro não é apropriado para a faixa 

etária (nível 1) do que quando elas são expostas a leitura de livros de histórias mas é utilizado 

uma única estratégia
27

 (nível 3). Ainda assim, o que se destaca é que os resultados nesse 

domínio, em média, são maiores para crianças que são expostas a leitura mas não há 

discussão ou perguntas sobre a história (nível 2). 

Gráfico 100 - Média do escore de Desenvolvimento Socioemocional em relação a leitura de livros de 

histórias 

 

Diferentemente do padrão de comportamento verificado para os resultados de 

Linguagem e Alfabetização em relação a habilidades motoras finas, quando se trata do 

domínio de Matemática (Gráfico 101) e Desenvolvimento Socioemocional (Gráfico 103), em 

média, crianças que são expostas a essa atividade apenas por meio de atividades orientadas 

pelo(a) professor(a) e focadas no produto ou no resultado final e não no processo e quando as 

atividades não são adequadas ao desenvolvimento das crianças (muito fáceis ou muito difíceis 

para a maioria compreender ou executar) – nível 2 – apresentam desempenho menor em 

relação a outras crianças que receberam outras formas de exposição nessa atividade, inclusive, 

                                                 

 

27
 i) faz perguntas simples ou fechadas para as crianças sobre o que aconteceu na história; ii) Incentiva as crianças a discutir a 

história por meio de perguntas abertas; iii) conversa sobre o vocabulário aprendido no livro; iv) conecta a história com o 

contexto ou experiências de vida das crianças. 
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aquelas que não receberam atividades de coordenação motora no dia da observação. Contudo, 

isso não é verificado para o domínio de Função Executiva (Gráfico 102). Pelo contrário, as 

crianças que não receberam atividades de coordenação motora no dia da observação são 

aquelas que, em média, apresentaram menores resultados nesse domínio. Ainda assim, o que 

chama a atenção é que crianças que receberam tal atividade ainda que de forma apropriada ao 

seu desenvolvimento
28

 (nível 3) não se sobressaíram aquelas crianças que receberam tal 

atividade de forma inadequada
29

 (nível 2). 

Gráfico 101 - Média do escore de Matemática em relação a habilidades motoras finas 

 

                                                 

 

28
 Habilidades motoras finas é ensinada APENAS por: i) atividades orientadas pelo(a) professor(a) e focadas no produto ou 

resultado final e não no processo; e ii) atividades não adequadas ao desenvolvimento das crianças (muito fáceis ou muito 

difíceis para a maioria compreender ou executar). 
29

 Professor ensina habilidades motoras finas ao usar: atividades apropriadas ao desenvolvimento das crianças mas i) atividades 

são focadas em completar a tarefa definida pelo professor ao invés de no desenvolvimento da coordenação motora fina; ii) 

atividade é focada no produto (objetivo específico) e não no processo; iii) atividades não centradas na criança, pois ela não se 

tem escolha do que fazer ou como se engajar com os materiais. 
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Gráfico 102 - Média do escore de Função Executiva em relação a habilidades motoras finas 

 

Gráfico 103 - Média do escore de Desenvolvimento Socioemocional em relação a habilidades motoras 

finas 
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relação a atividades de livre escolha ou brincar livre, no que se refere ao domínio de 

Matemática, os resultados sugerem que crianças que têm uma oportunidade de escolher sua 

própria atividade (nível 3), onde e como elas brincam com os materiais, mas que o(a) 

professor(a) não interage para tornar a brincadeira das crianças mais estimulante ou 

potencializar a aprendizagem possuem, em média, melhor desenvolvimento nesse domínio. O 
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que é interessante notar é que quando se trata de Função Executiva, quando o(a) professor(a) 

escolhe onde ou como as crianças vão brincar com os materiais ou quando o professor(a) 

fornece opções limitadas para a atividade e as crianças devem brincar com os materiais de 

maneira pré-definida (nível 2), as crianças possuem, em média, pior desempenho nesse 

domínio. Esse resultado também é verificado para o domínio de Desenvolvimento 

Socioemocional (Gráfico 104), entretanto, o que se destaca é que as crianças que não foram 

expostas a essa atividade no dia da observação, em média, possuem melhor desempenho em 

Desenvolvimento Socioemocional do que aquelas que foram expostas. 

Gráfico 104 - Média do escore de Desenvolvimento Socioemocional em relação a atividades de livre 

escolha ou brincar livre 

 

No que se refere à relação entre resultados de Matemática, Função Executiva e 

Desenvolvimento Socioemocional e atividades de música ou movimento, ela acontece de 

forma análoga aos resultados de Linguagem e Alfabetização. Quanto a atividades de 

coordenação motora ampla, os resultados de Matemática e Função Executiva se comportam 

de forma análoga a Linguagem e Alfabetização. Entretanto, o que chama a atenção é que os 

resultados de Desenvolvimento Socioemocional (Gráfico 105) não segue o padrão dos 

domínios de desenvolvimento cognitivo. No lugar disso, crianças que estavam em turmas que 

foram observados menos de dez minutos de atividades de coordenação motora ampla ou que 

poucas crianças participaram (nível 2), em média, possuem melhores resultados em 

Desenvolvimento Socioemocional em relação aquelas crianças que estavam em turmas que 

foram observados menos de vinte minutos de atividade ou menos da metade das crianças 
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participam (nível 3). Ainda, é possível verificar que essas crianças matriculadas em turmas 

onde foi observadas o nível 2 se aproximam nos resultados de Desenvolvimento 

Socioemocional daquelas crianças que estavam em turmas onde a maioria das crianças 

participavam de pelos menos vinte minutos de atividade de coordenação motora ampla (nível 

4). 

Gráfico 105 - Média do escore de Desenvolvimento Socioemocional em relação a atividades de 

coordenação motora ampla 

 

Já para a primeira medida de processo quanto a interações e abordagens para 

aprendizagem em sala de aula, estratégias disciplinares verbais, os resultados para Matemática 

se comporta de forma análoga a Linguagem e Alfabetização. Entretanto, para Função 

Executiva podemos verificar, através do Gráfico 106, que apesar dos resultados desse 

domínio serem piores para crianças que estão em turmas onde o professor(a) não disciplina as 

crianças quando há comportamento ruim ou que atrapalha (nível 1), os resultados desse 

domínio são maiores, em média, para crianças que estão em turmas que o professor(a) usa 

interações verbais negativas (ameaças, humilhações) para controlar o comportamento das 

crianças ou o professor(a) não faz nada para controlar problemas de comportamento (nível 2). 

Ainda assim, vale destacar que quando observamos os resultados do Desenvolvimento 

Socioemocional (Gráfico 107) das crianças, em média, as que recebem esses tipos de 

interações verbais negativas (nível 2) são as que possuem pior desempenho nesse domínio. 
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Gráfico 106 - Média do escore de Função Executiva em relação a estratégias disciplinares verbais 

 

Gráfico 107 - Média do escore de Desenvolvimento Socioemocional em relação a estratégias 

disciplinares verbais 

 

Quando analisamos a relação entre frequência de interações físicas negativas e os 

resultados de Matemática e Função Executiva, eles se comportam de forma análoga ao 

domínio de Alfabetização e Linguagem. Entretanto, podemos notar, através do gráfico abaixo, 

que isso não é valido para o Desenvolvimento Socioemocional. Crianças que estão em turmas 

onde não é observado interação física negativa, em média, apresentem maiores resultados em 

Desenvolvimento Socioemocional. Vale ressaltar que podemos verificar que quanto mais as 
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crianças são expostas a esse tipo de interação
30

, pior é o desenvolvimento dela nesse domínio. 

Isso pode ser visto no gráfico abaixo. 

Gráfico 108 - Média do escore de Desenvolvimento Socioemocional em relação a frequência de 

interações físicas negativas 

 

No que diz respeito ao envolvimento das crianças, os resultados de Matemática se 

comportam de forma análoga aos resultados de Alfabetização e Linguagem. Porém, para 

Função Executiva podemos notar, através do Gráfico 109, que quanto menos as crianças são 

envolvidas nas atividades, piores, em média, são os resultados nesse domínio. Vale destacar 

que esse número é expressivo chegando a aproximadamente 0,82 do desvios-padrão dos 

resultados desse domínio. Enquanto que para o Desenvolvimento Socioemocional, os 

resultados sugerem que, em média, os melhores desempenhos nesse domínio se encontram em 

crianças que estão em turmas que ou se observam poucas crianças envolvidas ou se observam 

todas ou quase todas as crianças envolvidas. 

                                                 

 

30
 Frequência de interações físicas negativas: nível 1 – frequentemente (mais de cinco vezes); nível 2 – às vezes (duas ou 

quatro vezes); nível 3 – raramente (uma ou duas vezes); e nível 4 – nunca. 
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Gráfico 109 - Média do escore de Função Executiva em relação ao envolvimento das crianças 

 

Vale destacar que apesar de não mostrarmos graficamente a relação encontrada para 

todos os resultados, crianças que esperam dez minutos ou mais de maneira ininterrupta, em 

média, possuem piores resultados em todos os domínios analisados. Além disso, no que se 

refere ao tipo de agrupamento das crianças durante as atividades observadas (turma inteira, 

pequenos grupos e duplas) podemos observar que os resultados de Matemática, em média, 

seguem de forma similar aos resultados de Linguagem e Alfabetização. Todavia, os resultados 

de Função Executiva são, em média, maiores quando há todos os tipos de agrupamento 

observados (nível 4) mas piores quando há apenas dois tipos de agrupamentos observados 

(nível 2). Além disso, ter um tipo de agrupamento ou três tipos parece que, em média, não 

significa grandes mudanças nos resultados das crianças para esse domínio. Ademais, quanto 

ao Desenvolvimento Socioemocional podemos observar que as crianças que estão em turmas 

onde foram observados ter apenas um tipo ou todos os tipos de agrupamento, em média, 

apresentam piores resultados em relação as crianças que que foram observadas em turmas 

onde foram constatados dois ou três tipos de agrupamento.  

Quanto às crianças serem supervisionadas, os resultados de Matemática e Função 

Executiva se comportam de forma análoga aos resultados de Alfabetização e Linguagem. 

Entretanto, podemos constatar que os resultados de Desenvolvimento Socioemocional 

(Gráfico 110) das crianças que foram observadas em turmas onde não houve supervisão por 

mais de dez minutos são as que, em média, possuem maiores desempenho nesse domínio.  
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Gráfico 110 - Média do escore de Desenvolvimento Socioemocional em relação a supervisão das 

crianças 

 

Por fim, no que se refere à relação entre atenção individual e os resultados de 

Matemática (Gráfico 111), o que chama a atenção é que diferentemente do que acontece com 

os resultados de Alfabetização e Linguagem onde quanto mais ciente o professor se apresenta 

diante da necessidade de cada aluno, em média, maior é o escore desse domínio, para 

Matemática ainda quando o professor(a) percebe quando algumas crianças estão com 

dificuldade e as ajuda (com ou sem pedidos de ajuda específicos) e percebe quando algumas 

crianças estão entediadas e lhes passa atividades ou questões apropriadas a seu nível de 

desenvolvimento para mantê-las envolvidas (nível 4) menor é o desempenho em relação 

aquelas crianças onde os professores são menos cientes a tais necessidades (nível 2 e nível 3). 

Ainda assim, cabe destacar que, em média, crianças que estão em turmas onde o professor(a) 

não demonstra ter ciência de que algumas crianças possuem necessidades e habilidades 

diferentes (nível 1) apresentam pior desempenho nesse domínio e esse valor é de tamanho 

considerável (aproximadamente 0,38 desvio padrão). Este último resultado não é diferente 

para Função Executiva, ainda assim, o que chama a atenção é que de todos os níveis de 

atenção individual as crianças que estão em turmas onde se observa que o(a) professor(a) às 

vezes demonstra ter ciência de necessidades individuais das crianças, verificando 

compreensão de conceitos e oferecendo um apoio mínimo (nível 2) possuem, em média, 

melhor desempenho nesse domínio. Finalmente, no que se refere ao Desenvolvimento 

Socioemocional (Gráfico 112), verifica-se que crianças que estão em turmas onde o(a) 

professor(a) não demonstra ter ciência de que algumas crianças possuem necessidades e 
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habilidades diferentes (utiliza uma abordagem padrão em que todas as crianças fazem as 

mesmas atividades e recebem as mesmas instruções e apoio, ignora crianças com dificuldade, 

não faz adaptações para crianças com deficiência) – Nível 1 – possuem, em média, melhor 

desempenho nesse domínio em relação a todos os outros níveis de interação dessa atividade. 

Gráfico 111 - Média do escore de Matemática em relação à atenção individual 

 

Gráfico 112 - Média do escore de Desenvolvimento Socioemocional em relação à atenção individual 
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8. Diagnóstico Situacional da Educação Infantil de Boa Vista 

Nessa seção pretende-se apresentar um diagnóstico situacional da Educação Infantil de 

Boa Vista. Para isso, foram utilizados alguns documentos e resultados, listados a seguir. O 

caderno do professor do Instituto Alfa e Beto (IAB) foi adotado como uma das referências 

uma vez que esse currículo era base para toda a rede educacional da cidade na data de 

aplicação do instrumento. Considerando o momento de transição desse currículo para um 

novo que tenha a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Infantil como 

base, outro parâmetro adotado foram os aspectos desenvolvimentais e processuais nela 

propostos. Além disso, os resultados da aplicação do MELQO em Lesoto e também os 

resultados da aplicação da IDELA na Indonésia foram utilizados como referência externa para 

o desempenho das crianças nas tarefas do MELQO. O objetivo dessas análises é obter 

parâmetros comparativos para a observação dos resultados de Boa Vista. 

8.1. MELQO e o caderno do professor do currículo IAB 

Inicialmente foi realizado um pareamento entre os itens de acompanhamento do caderno 

do professor do currículo do IAB
31

 e as tarefas do MELQO. Ao identificar as tarefas do 

MELQO que correspondiam com os itens do caderno do professor, buscou-se averiguar o 

desempenho das crianças nessas tarefas. Vale frisar que os itens que foram pareados 

correspondem às tarefas que compõem o MODEL. 

A análise foi realizada de acordo com as taxas de acertos obtidas nos itens do MELQO 

para cada tarefa. Por exemplo, para o domínio de Linguagem e Alfabetização temos a tarefa 

Linguagem Expressiva e, dentro dessa tarefa, temos vários itens de identificação das partes do 

corpo. Logo, a análise realizada apresenta a média da taxa de acerto dos itens para cada tarefa 

e identifica o item que teve maior ou menor taxa de acerto
32

. Vale destacar que, a grande 

limitação desse tipo de análise é que não se considera o grau de dificuldade entre os itens. 

Logo, se dentro de uma tarefa temos um item mais fácil e um item mais difícil, o que estamos 

capturando é o desempenho médio das crianças em cada tarefa. Por meio dos gráficos abaixo, 

Gráfico 113 e 

                                                 

 

31
 Ver itens pareados no apêndice B.  

32
 A identificação dos itens com maior e menor taxa de acerto pode ser encontrada no apêndice C.  
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Gráfico 114, podemos notar que, em média, crianças matriculadas no 2° período 

apresentam melhor desempenho nas tarefas de Linguagem e Alfabetização do que as crianças 

matriculadas no 1° período, como é esperado. Vale ressaltar que a tarefa com menor taxa de 

acerto é a de “Identificação do Som das Letras” e as tarefas que a maioria das crianças 

acertam são “Linguagem Expressiva”, “Compreensão Auditiva de História” e “Identificação 

de Letras”.  

Além disso, podemos notar que na tarefa de “Identificação do Som das Letras”, ainda 

que para o 2° período, a taxa de acerto para cada item é menor de 50%, sendo a letra D e B, as 

letras que as crianças encontraram maior dificuldade. Entretanto, cabe frisar que a presença 

dessa tarefa, “Identificação do Som de Letras”, na versão brasileira do MELQO foi 

questionada, pois, no Brasil, no processo de aquisição de habilidades para a alfabetização, 

geralmente, não se costuma praticar a pronúncia dos fonemas, é mais recorrente a 

apresentação de palavras dividindo-as em sílabas e mais desejado que a aquisição de 

vocabulário se dê a partir de contextualização. Por fim, vale frisar que para a tarefa 

“Escrevendo o Nome”, a taxa de acerto, em média, para o 1° período é de 48%, enquanto que 

para o 2° período é de 64%. 
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Gráfico 113 - Taxa de acerto das tarefas de Linguagem e Alfabetização para o Pré-I 

 

 

Gráfico 114 - Taxa de acerto das tarefas de Linguagem e Alfabetização para o Pré-II 
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Já para as tarefas do domínio de Matemática, como esperado, podemos notar que as 

crianças do segundo período, em média, apresentam melhor desempenho em relação às 

crianças do primeiro período, como se observa nos Gráfico 115 e Gráfico 116 a seguir. A 

tarefa que as crianças encontraram maior dificuldade é “Adição Simples”, sendo que no 1° 

período a taxa de acerto, em média, das crianças é de apenas 23%. Entretanto, vale destacar 

que no 2° período essa taxa de acerto é, em média, de 58%.  

Gráfico 115 - Taxa de acerto nas tarefas de Matemática para o Pré-I 
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Gráfico 116 - Taxa de acerto nas tarefas de Matemática para o Pré-II 
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Gráfico 117 - Taxa de acerto nas tarefas de Função Executiva para o Pré-I 

 

Gráfico 118 - Taxa de acerto nas tarefas de Função Executiva para o Pré-II 
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8.2. MELQO e BNCC 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que visa nortear as 

práticas nas escolas do Brasil, englobando todas as fases da educação básica, desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio. Trata-se de uma referência para os objetivos de 

aprendizagem de cada uma das etapas de formação educacional do indivíduo. Seu objetivo 

não é ser um currículo em si, mas sim uma ferramenta que busca orientar na elaboração do 

currículo de escolas ou redes de ensino, de maneira abrangente, de forma a manter espaço 

para adoção de particularidades metodológicas, sociais e regionais de diferentes contextos.  

Além disso, vale frisar que a organização curricular da Educação Infantil na BNCC está 

estruturada em cinco campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento (BRASIL, 2018). Os campos de experiências em que se 

organiza a BNCC são: “O eu, o outro e o nós”, “Corpo, gestos e movimentos”, “Traços, sons, 

cores e formas”, “Escuta, fala, pensamento e imaginação” e “Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações”. A análise que se segue procura investigar como as crianças de 

Boa Vista matriculadas na pré-escola estão em relação aos objetivos de aprendizagem em 

cada campo de experiência em que foi possível realizar o pareamento com o MELQO.  

Iniciamos nossa análise pelo campo de experiência “O eu, o outro e o nós”. No que se 

refere ao objetivo de aprendizagem EI03EO01, “Demonstrar empatia pelos outros, 

percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e 

agir”, tanto professores como pais ou responsáveis relatam, na maioria dos casos, que as 

crianças frequentemente demonstram preocupação com os sentimentos dos outros e oferecem 

ajuda a quem parece dela precisar (no mínimo 59,82% das crianças), e somente uma minoria 

se comporta assim raramente (no máximo 7,59%). 

Já para o objetivo de aprendizagem EI03EO03 que diz respeito a “Ampliar as relações 

interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação” está próximo do item do 

MELQO que se refere ao comportamento das crianças quando estão brincando com as outras. 

Isto é, se dividem os brinquedos e passam a vez de brincar. De acordo com os resultados 

obtidos, no Gráfico 119, em 55% das turmas observadas, cerca de metade, frequentemente os 

brinquedos são divididos; em 39% das turmas é observado que essa prática acontece às vezes 

e em apenas 5% das turmas isso raramente ou nunca acontece. 
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Gráfico 119 - Divide o brinquedo ou passa a vez ao brincar? 
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práticas de lavagem das mãos. Podemos verificar, através do gráfico abaixo, que em 60% das 

turmas observadas no dia da aplicação do instrumento não se observou a prática das crianças 

lavando as mãos. Essa prática só foi observada em 4% das turmas. 

Gráfico 120 - Práticas de lavagem das mãos 

 

Ainda nesse campo de experiência temos o objetivo de aprendizagem EI03CG05, que 

diz respeito a “Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas”. De acordo com o MELQO, na maioria das 

turmas observadas no dia da aplicação do MELQO (mais de 80%) há atividades para o 

desenvolvimento de coordenação motora fina, e na maioria delas as atividades são 

envolventes e adequadas às crianças. Na Avaliação Direta, observamos que 56% das crianças 

escreve o nome corretamente e de maneira legível. 

Para o campo de experiência “Traços, sons, cores e formas”. Sobre o objetivo de 

aprendizagem da BNCC EI03TS01: “Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e 

instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, 

festas”. Nota se da aplicação do MELQO, através do Gráfico 121, que atividades de música 

são observadas na maioria das turmas, 82%, permitindo às crianças brincar e experimentar os 

sons.  

 

60% 18% 

4% 

18% 
Crianças não lavam as
mãos

Menos da metade
lavam as mãos

Mais da metade lavam
as mãos

Todas lavam as mãos



114 

 

Gráfico 121 - Há atividades de música e movimento? 
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Gráfico 122 - Crianças utilizam materiais de faz de conta? 
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entretanto, na maioria das vezes, não têm muita liberdade de escolher como se expressar 

através desses materiais. 

Gráfico 123 - Crianças utilizam materiais de artes? 
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coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os personagens, a 

estrutura da história” e EI03EF05 que se refere a “Recontar histórias ouvidas para produção 

de reconto escrito, tendo o professor como escriba”. Na maioria das turmas observadas (84%), 

não se observam atividades de leitura de histórias para as crianças, e nas escolas em que estas 

atividades estão presentes, apenas em uma minoria há participação das crianças durante a 

leitura de histórias, ou atividades de recontá-las depois. Contudo, em cerca de metade das 

turmas que foram observadas no dia da aplicação do MELQO há atividades de linguagem 

expressiva que envolvem as crianças de maneira lúdica, além de simples repetição. 

Para o objetivo de aprendizagem EI03EF08 que diz respeito a “Selecionar livros e 

textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua própria leitura 

(partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura 

das ilustrações etc.)” é visto que em poucas turmas se observam atividades de 

desenvolvimento da linguagem escrita além de repetição mecânica do conteúdo apresentado 

pelo professor, com participação ativa das crianças e leitura de livros e histórias. Por fim, para 

o objetivo de aprendizagem EI03EF09, “Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 

realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea” é visto que apesar 

de a maioria das turmas conterem atividades de ensino de habilidades de linguagem escrita, 

em apenas uma minoria essas atividades envolvem participação ativa das crianças (em torno 

de 26%), em que elas formulam hipóteses ou em que há escrita espontânea. 

Por último, no campo de experiência “Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações”, no que diz respeito aos objetivos de aprendizagem EI03ET01, “Estabelecer 

relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades”, e EI03ET05, 

“Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças”, tanto pais como 

professores relatam que a maioria das crianças (mais de 88%) são capazes de fazer 

comparações de tamanho e peso, e eficazmente identificar e nomear diferentes cores e formas 

geométricas. Além disso, para o objetivo de aprendizagem EI03ET07, “Relacionar números 

às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência”, é 

visto que apesar de quase um terço das turmas observadas não se observarem atividades de 

matemática, professores e pais relatam que cerca de 60% das crianças sabem fazer 

comparações entre números, e nos resultados da Avaliação Direta observamos uma média de 

61% de acertos no item “Comparação de Números”, entretanto, vale frisar que o desempenho 

no item “Sequência de Dígitos” foi menor. 
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Com isso, podemos concluir dessa análise que o que chama a atenção dos resultados dos 

itens pareados da BNCC com o MELQO é que em 79% das turmas em que foi realizado a 

Observação Direta em Sala de Aula das pré-escolas municipais de Boa Vista, não se observou 

a presença de materiais de faz de conta e, além disso, em 60% das turmas observadas não se 

notou a prática de lavagem das mãos. Entretanto, nota-se que de forma geral, as crianças de 

Boa Vista parecem estar alcançando os objetivos de aprendizagem esperado para essa faixa 

etária. 

8.3. MELQO e o resto do mundo 

Com o intuito de obter parâmetros para o desempenho das crianças da rede de Boa Vista 

em relação a outros países, foi realizada uma análise de comparação com o país Lesoto. Vale 

destacar que escolha desse país para essa análise se deve unicamente a disponibilidade dos 

resultados da aplicação do MELQO até o momento do presente relatório. Contudo, vale ainda 

frisar que conclusões a partir dessa comparação deve ser realizada de forma cautelosa devido 

as limitações que esse tipo de análise carrega. Uma delas se deve ao próprio cálculo do 

desempenho médio dos alunos que se baseia na média de acertos dos itens em cada tarefa. 

Isto é, ao utilizar a média de acertos não estamos considerando o nível de dificuldade dos 

itens dentre de uma tarefa específica. Junto a isso, as comparações tornam-se verdadeiros 

desafios, pois os contextos dos dois países não são parecidos. Além dos contextos serem 

diferentes e os países serem distintos em várias dimensões a Educação Infantil nesses países 

também o são. Deste modo, o objetivo dessa comparação é apenas olhar para o desempenho 

de Boa Vista em relação a outro país que também utilizou o MELQO, mas isso não implica 

que um país necessariamente possui desempenho melhor ou pior do que o outro, devido a 

outros fatores que devem ser levados em consideração numa análise desse tipo. 

 Lesoto é uma monarquia constitucional e 83% da sua população vive na zona rural. 

Segundo o Relatório de Liberdade Religiosa Internacional de 2007
33

, o país tem uma 

população de 1,8 milhão de habitantes, dos quais 50% são menores de 18 anos e cerca de 

250.000 crianças possuem idade entre 0 e 4 anos. Recentemente, Lesoto desenvolveu uma 

política nacional para o cuidado integrado da primeira infância e desenvolvimento (Integrated 

Early Childhood Care and Development - IECCD), um plano setorial de 10 anos, em 2.287 

                                                 

 

33
 Ver International Religious Freedom Report 2007: Lesotho (em português: Relatório de Liberdade Religiosa Internacional 

2007: Lesotho). 
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pré-escolas, atendendo aproximadamente 55 mil crianças. O Cuidado da primeira infância e 

desenvolvimento (Early Childhood Care and Development - ECCD) é oferecido em 3 

categorias, em que usam o mesmo currículo nacional. Essas categorias são: I) Escolas 

caseiras, onde as crianças entre 3 e 5 anos estão matriculadas e são atendidas por voluntários 

não remunerados; II) Centros privados de ECCD que representam mais de 80% do total das 

instituições, em que as taxas são pagas e os professores são pagos, e normalmente não são 

acessados por crianças de famílias desfavorecidas; e III) Escolas de recepção, destinam-se 

apenas a crianças de 5 anos para preparar para o ingresso na escola primária - os professores 

são pagos pelo governo. As escolas de recepção também são destinadas a crianças 

desfavorecidas e estão ligadas a escolas primárias e há alimentação escolar gratuita. 

A amostra da aplicação do MELQO em Lesoto constitui-se de 250 crianças, das quais 3 

frequentam instituições do Tipo I, 209 do Tipo II e 28 do Tipo III. Com o objetivo de 

comparar os resultados de Boa Vista com Lesoto, alguns itens do questionário 

socioemocional e algumas tarefas da Avaliação Direta foram compatibilizados.  

No que diz respeito ao Desenvolvimento Socioemocional, como se vê no gráfico 

abaixo, pela perspectiva dos professores, as crianças brasileiras realizam as atividades desse 

domínio com mais frequência em relação às crianças de Lesoto. Por exemplo, exceto na 

atividade “Assume responsabilidade”, os professores brasileiros declararam que os seus 

alunos realizam atividades socialmente habilidosas mais “frequentemente ou sempre” do que 

os professores de Lesoto em relação a seus alunos. Além disso, podemos observar que “nunca 

ou raramente” é relatado com menos frequência do que para as crianças de Lesoto.   
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Gráfico 124 - Comparação entre Boa Vista e Lesoto para itens do Desenvolvimento Socioemocional (segundo os professores) 
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Já para os resultados da Avaliação Direta, podemos notar, por meio do gráfico abaixo, que 

o caso mais discrepante entre Boa Vista e Lesoto está na tarefa de “Identificação de Letras” do 

domínio de Linguagem e Alfabetização. Isto é, em média, alunos de Lesoto acertaram 9% dessa 

tarefa, enquanto em Boa Vista o resultado foi de 55%.  Entretanto, podemos notar que quando a 

tarefa é “Linguagem Expressiva”, em média, os alunos de Lesoto apresentam melhor 

desempenho em relação aos brasileiros, com 6 pontos de percentagem (pp) a mais. Vale frisar 

que, em outras atividades analisadas - Compreensão Auditiva de História, Vocabulário Espacial 

Receptivo e Batida de Lúria – em média, as crianças de Lesoto apresentam melhor desempenho 

em relação aos brasileiros, enquanto que nas atividades “Formando um Conjunto” e 

“Identificação de Números” os alunos de Boa Vista apresentam melhor desempenho em relação 

às crianças de Lesoto. 

Gráfico 125 - Média de acertos por tarefa da Avaliação Direta para diferentes domínios 
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8.4. IDELA 

A Avaliação Internacional do Desenvolvimento e da Aprendizagem Inicial (IDELA) é um 

instrumento abrangente para medir os resultados do desenvolvimento infantil e se baseia em 4 

domínios de desenvolvimento infantil: i) Físico-Motora; ii) Linguagem e Alfabetização; iii) 

Socioemocional; e iv) Cognitivo e Numerário. Esse instrumento foi utilizado para avaliar o 

programa “Cuidado da primeira infância e desenvolvimento (Early Childhood Care and 

Development - ECCD)” na Indonésia em 2011 e possibilitou o acesso a esses dados
34

. 

Com o intuito de comparar os resultados encontrados em Boa Vista com o resto do mundo, 

utilizou-se dos resultados da aplicação do IDELA no país supracitado, uma vez que ambos os 

instrumentos possuem características semelhantes e visam medir habilidades durante os 

primeiros anos de vida das crianças. Para isso, foi realizada uma comparação entre as taxas de 

acerto das tarefas semelhantes entre os instrumentos. Entretanto, vale frisar que esse tipo de 

análise possui limitações e por isso deve ser realizada de forma cautelosa. Dentre elas está o fato 

de que ao utilizar taxas de acerto das tarefas na comparação, não é considerado o nível de 

dificuldade de cada item dentro de cada tarefa. Além disso, devemos ressaltar que esse tipo de 

análise não está levando em consideração as diferenças entre os países e os contextos. 

Vale destacar que da base de dados da Indonésia, as crianças selecionadas para 

comparação com os resultados do MELQO para o Brasil, são aquelas que chamamos pertencer 

ao grupo de controle. Isto é, crianças que não receberam a intervenção do programa ECCD. Isto 

porque, possivelmente, são essas as crianças que, em média, representam o quadro da Educação 

Infantil da Indonésia por não terem recebido tal intervenção. Esse grupo é composto por 53 

meninos e 61 meninas, totalizando 114 crianças com idade entre 3,5 a 5 anos. Além disso, cabe 

ressaltar que a comparação é realizada com dois instrumentos diferentes e as crianças estão em 

contextos diferentes e que, portanto, tal comparação deve ser analisada com cautela. 

Através dos gráficos abaixo, Gráfico 126 e Gráfico 127, podemos observar que as crianças 

de Boa Vista apresentam maior interesse na alfabetização, tanto para o primeiro período quanto 

para o segundo. Entretanto, mais do que ser maior, os resultados sugerem que, em média, a 

magnitude do interesse pela alfabetização no caso dos brasileiros é quase o dobro que o 

apresentado pelas crianças da Indonésia. No que diz respeito a aspectos da Linguagem e 

                                                 

 

34
Ver International Development and Early Learning Assessment Qualcomm Project Report. 
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Alfabetização, exceto pela tarefa de “Identificação do Som das Letras” e “Compreensão Auditiva 

de História” no 1° período, as crianças de Boa Vista, em média, apresentam melhor desempenho. 

Gráfico 126 - Comparação entre o desempenho nas tarefas de Linguagem e Alfabetização entre Boa Vista 

e Indonésia para o Pré-I 

 

Gráfico 127 - Comparação entre o desempenho nas tarefas Linguagem e Alfabetização entre Boa Vista e 

Indonésia para o Pré-II 

 

Note que, de maneira geral, quando a análise é realizada com todos os alunos brasileiros do 

primeiro e segundo período, no que se trata dos resultados desenvolvimentais de Linguagem e 

Alfabetização supracitados, os brasileiros se sobressaem às crianças da Indonésia (Gráfico 128). 
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Gráfico 128 - Comparação entre o desempenho nas tarefas Linguagem e Alfabetização entre Boa Vista e 

Indonésia 

 

Finalmente, para o domínio de Matemática podemos notar, através dos gráficos abaixo, 

Gráfico 129 e Gráfico 130, que para as crianças no 1° período, as crianças da Indonésia 

apresentam melhor desempenho em relação aos brasileiros na tarefa “Formando um Conjunto” - 

onde é pedido para as crianças que contem objetos – e na tarefa “Adição Simples”. Ademais, é 

visto que nas tarefas de “Identificação de Números”, “Comparação de Números” os brasileiros 

apresentam melhor desempenho em relação as crianças da Indonésia, tanto no 1° período quanto 

no 2° período. 

Gráfico 129 - Comparação entre o desempenho nas tarefas do domínio de Matemática entre Boa Vista e 

Indonésia para o Pré-I 
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Gráfico 130 - Comparação entre o desempenho nas tarefas de Matemática entre Boa Vista e Indonésia 

para o Pré-II 

 

Note que, mais uma vez, quando a análise é realizada com todos os alunos brasileiros do 

primeiro e segundo período, no que se trata dos resultados desenvolvimentais de Matemática 

supracitados, os brasileiros se sobressaem as crianças da Indonésia (Gráfico 131). 

Gráfico 131 - Comparação entre o desempenho nas tarefas de Matemática entre Boa Vista e Indonésia 
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o cálculo das taxas de acerto não leva em consideração a dificuldade dos itens dentro de cada 

tarefa analisada. 

9.  Considerações finais 

A análise descritiva apresentada nesse relatório teve três principais objetivos: descrever o 

procedimento da aplicação da pesquisa de campo do MELQO adaptado ao Brasil; retratar o 

estágio de desenvolvimento em que as crianças matriculadas em pré-escolas públicas do 

município de Boa Vista se encontram; e entender a situação da qualidade do ambiente de ensino 

da rede. Constatou-se que, apesar dos imprevistos ocorridos durante a coleta dos dados, a 

pesquisa de campo foi um sucesso, sendo finalizada durante o tempo previsto e não 

comprometendo a qualidade dos dados coletados.   

Com relação aos dados da Avaliação Direta com a criança, reportados na Seção 5.1, 

percebe-se que meninas possuem desempenho maior se comparadas aos meninos e que crianças 

do 2º período possuem desempenho melhor quando comparadas as do primeiro período. 

Ademais, crianças com mães mais escolarizadas, tendem a ter melhor desempenho nos 

construtos mensurados. Nos dados da Observação Direta, percebeu-se que escolas indígenas 

possuem piores instalações e práticas, como retratado na Seção 5.2, e que escolas de áreas 

urbanas apresentam melhores resultados na maioria dos construtos. Quando se comparam as 

percepções de pais e professores (Seção 5.5.3) sobre uma mesma criança, podem-se notar 

divergências de magnitude. 

Já a análise sobre a relação entre medidas de qualidade e resultado teve por objetivo 

verificar como essas duas medidas se relacionam. No que diz respeito à relação entre o indicador 

global de qualidade e o desempenho das crianças, as análises realizadas indicam que práticas 

pedagógicas mais interativas, que propõem atividades não repetitivas para a turma, estão 

positivamente relacionadas com melhor desempenho das crianças de Boa Vista. Ademais, 

verificou se a relação de cada medida de qualidade de processo do MELE com o desempenho 

dos alunos.  

Por último, o diagnóstico situacional da Educação Infantil de Boa Vista teve como objetivo 

analisar os principais resultados encontrados da aplicação do MELQO nessa cidade, bem como 

realizar uma análise comparativa com os marcos propostos no caderno do professor do currículo 

do Instituto Alfa e Beto (IAB), na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com outros 
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países. Verificou se que quando analisadas a luz do proposto da BNCC vê-se que as escolas de 

Boa Vista apresentam alguns aspectos alcançados e outros a serem mais trabalhados. Quanto ao 

desempenho das crianças de Boa Vista, verificou-se que, apesar da proximidade, são 

ligeiramente maiores que os resultados de crianças de outros países em que o MELQO já foi 

aplicado.  

O MELQO é uma importante iniciativa para a mensuração de qualidade infantil por meio 

de processos. Devido a sua facilidade de aplicação, em comparação aos outros instrumentos que 

possuem o mesmo objetivo, e baixo custo, pode se tornar uma ferramenta essencial para que os 

municípios possam fazer um diagnóstico preciso de sua rede. Seria interessante empregar a 

ferramenta em outro município para verificar o ajuste da mesma e realizar uma comparação dos 

dados aqui encontrados, bem como acompanhar o desempenho da rede ao longo do tempo. 
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APÊNDICE A - CRONOGRAMA DO TREINAMENTO PARA A PESQUISA DE CAMPO 

Data Horário Atividade 

23/07/2018 

08h às 

09h30 
Master training do MELQO 

09h40 

às 

11h40 

Visita a escola - Prática MODEL (Avaliação da criança) 

13h30 

às 16h 
Visita a escola - Prática MELE (Observação em sala) 

16h30 

às 18h 
Socialização das práticas MODEL e MELE 

24/07/2018 

08h às 

12h 
1º dia de treinamento com as aplicadoras 

14h às 

18h 
Revisão dos instrumentos 

25/07/2018 

07h30 

às 10h 
Visita a escola - Prática MELE (Observação em sala) 

10h30 

às 12h 
Socialização da prática do MELE 

14h às 

18h 

2º dia de treinamento com as aplicadoras - Abordagem 

MELE 

26/07/2018 

08h às 

12h 

3º dia de treinamento com as aplicadoras - Análise 

MODEL 

13h30 

às 

17h30 

Visita a escola - Prática MODEL (Avaliação da criança) 

27/07/2018 

07h30 

às 

11h40 

Visita a escola - Prática MODEL e MELE 

14h às 

18h 

Socialização sobre a abordagem MODEL e MELE 

(Entrevista e Relatórios) 
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APÊNDICE B - ITENS DO CADERNO DO PROFESSOR DO CURRÍCULO INSTITUTO ALFA E BETO 

PAREADOS COM O MELQO 

MELQO 
Caderno de Acompanhamento do 

Desenvolvimento das Crianças - IAB 

#1 Interesse na Alfabetização 

Você gosta quando alguém lê um livro para 

você? 

Ouve com atenção, participa ativamente e 

revela compreensão 

Interage verbalmente em situações de 

leitura e conversa 

Você gosta quando alguém te faz perguntas 

sobre o que aconteceu em um livro? 

Entende e segue comandos 

Ouve com atenção, participa ativamente e 

revela compreensão 

Interage verbalmente em situações de 

leitura e conversa 

Sabe forma adequada de entrar e conversa 

e modular a voz 

Você gosta de escutar histórias quando alguém 

lê um livro para você? 

Interage verbalmente em situações de 

leitura e conversa 

Você gosta de contar uma história? 
Demonstra interesse, iniciativa, 

envolvimento e curiosidade 

Você gosta de aprender a ler? 
Ouve com atenção, participa ativamente e 

revela compreensão 

Você gosta de aprender as letras? Identifica e escreve letras 

Você gosta de ir para a escola? 
Demonstra interesse, iniciativa, 

envolvimento e curiosidade 

Você gosta de escrever? Identifica e escreve letras 
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Usa escrita espontânea 

#2 Linguagem Expressiva 

Diga para mim o nome desta parte do corpo 

*aponte para a orelha* 

Entende e segue comandos 
Diga para mim o nome desta parte do corpo 

*aponte para o olho* 

Diga para mim o nome desta parte do corpo 

*aponte para o dente* 

Diga para mim o nome desta parte do corpo 

*aponte para a mão* 

Descreve eventos e locais utilizando 

vocabulário adequado 

Diga para mim o nome desta parte do corpo 

*aponte para o cotovelo* 

Diga para mim o nome desta parte do corpo 

*aponte para o joelho* 

#3 Vocabulário Expressivo 

Diga os nomes de todos os animais que você 

conhece *escrever até 10 itens* 
Identifica ciclos em plantas e animais 

*Se a criança citar animais fora da lista, 

escreva aqui* 

#4 Identificação de Letras 

Letra B 

No item do IAB pergunta se "Identifica e 

escreve as letras" e no MODEL pergunta-

se apenas se identifica as letras. 

Letra S 

Letra A 

Letra T 

Letra M 

Letra U 

Letra D 

Letra V 

Letra A 

Letra Q 

Letra E 

Letra R 
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Letra N 

Letra L 

Letra O 

Letra C 

#5 Identificação do Som das Letras 

Qual o som que a letra F faz? 

Associa letras e sons 

Qual o som que a letra S faz? 

Qual o som que a letra B faz? 

Qual o som que a letra Z faz? 

Qual o som que a letra D faz? 

#6 Discriminação - Analogia 

O que começa com /B/? 1-faca, 2-bala, 3-

passas? 

Ouve com atenção, participa ativamente e 

revela compreensão 

O que começa com /B/? 1-faca, 2-passas, 3-

bala? 

O que começa com /B/? 1-bala, 2-faca, 3-

passas? 

O que começa com /B/? 1-bala, 2-passas, 3-

faca? 

O que começa com /B/? 1-passas, 2-bala, 3-

faca? 

O que começa com /B/? 1-passas, 2-faca, 3-

bala? 

O que começa com /P/? 1-gato, 2-rabanada, 3-

porta? 

O que começa com /P/? 1-gato, 2-porta, 3-

rabanada? 

O que começa com /P/? 1-rabanada, 2-gato, 3-

porta? 

O que começa com /P/? 1-rabanada, 2-porta, 3-

gato? 
Associa letras e sons 

O que começa com /P/? 1-porta, 2-gato, 3-

rabanada? 
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O que começa com /P/? 1-porta, 2-rabanada, 3-

gato? 

O que começa com /S/? 1-zebra, 2-sapo, 3-

chapéu? 

O que começa com /S/? 1-zebra, 2-chapéu, 3-

sapo? 

O que começa com /S/? 1-sapo, 2-zebra, 3-

chapéu? 

O que começa com /S/? 1-sapo, 2-chapéu, 3-

zebra? 

O que começa com /S/? 1-chapéu, 2-zebra, 3-

sapo? 

O que começa com /S/? 1-chapéu, 2-sapo, 3-

zebra? 

#7 Compreensão Auditiva de História 

Quem roubou o chapéu do gato? 

Ouve com atenção, participa ativamente e 

revela compreensão 

Qual era a cor do chapéu? 

Por que o gato estava perseguindo o rato? 

Onde o gato prendeu o rato? 

Por que o gato decidiu não comer o rato? 

Qual é a mensagem principal dessa história? 

#8 Escrevendo o Nome 

A criança escreve o nome corretamente Identifica e escreve letras 

Regra para interrupção utilizada após um 

minuto 
Associa letras e sons 

Regra para interrupção utilizada após dois 

minutos 
Usa escrita espontânea 

#10 Vocabulário Espacial Receptivo 

Criança aponta corretamente para a figura com 

a bola em cima da caixa 
Orienta-se de forma adequada no espaço. 

Criança aponta corretamente para a figura com 

a bola embaixo da caixa 
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Criança aponta corretamente para a figura com 

a bola na frente da caixa 

Criança aponta corretamente para a figura com 

a bola dentro da caixa 

#11 Contagem Verbal 

Maior número que a criança contou Conta até... E identifica o número seguinte 

até... A regra de interrupção foi utilizada? 

#12 Formando um Conjunto 

Criança empurra ou entrega corretamente três 

objetos 

Usa estratégias de contagem (dedos, 

objetos, etc.) 

Criança empurra ou entrega corretamente seis 

objetos 

Criança empurra ou entrega corretamente 

quatorze objetos 

A regra de interrupção foi utilizada? 

Questão 12 finalizada 

#13 Identificação de Números 

Número 2 

Conta até... E identifica o número seguinte 

até... 

Número 7 

Número 10 

Número 8 

Número 5 

A regra de interrupção foi utilizada? 

Número 13 

Número 17 

Número 12 

Número 14 

Número 20 

 

#15 Adição Simples 
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Se você tem dois objetos e eu te dou mais um 

objeto, quantos objetos você vai ter no total? 

Usa estratégias de contagem (dedos, 

objetos, etc.) 

Se você tem três objetos e eu te dou mais dois 

objetos, quantos objetos você vai ter no total? 

Se você tem quatro objetos e eu te dou mais 

dois objetos, quantos objetos você vai ter no 

total? 

#16 Transformação Mental 

Criança aponta para a figura A 

Identifica e discrimina formas geométricas 
Criança aponta para a figura B 

Criança aponta para a figura C 

Criança aponta para a figura D 

#17 Batida de Lúria (batidas do lápis) 

*Bata uma vez o lápis* 

Imita e realiza gestos e movimentos com 

precisão; mantén postura correta 

*Bata duas vezes o lápis* 

A regra de interrupção foi utilizada? 

*Bata duas vezes o lápis* 

*Bata uma vez o lápis* 

*Bata duas vezes o lápis* 

*Bata duas vezes o lápis* 

*Bata uma vez o lápis* 

*Bata uma vez o lápis* 

*Bata uma vez o lápis* 

*Bata duas vezes o lápis* 

*Bata uma vez o lápis* 

*Bata duas vezes o lápis* 

*Bata duas vezes o lápis* 

*Bata uma vez o lápis* 

*Bata uma vez o lápis* 

*Bata duas vezes o lápis* 

#19 Sequência Direta de Dígitos 
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1...6 
Entende e segue comandos 

5...2...8 

8...3...1...4 Ouve com atenção, participa ativamente e 

revela compreensão 1...2...4...7...3 

 

#20 Sequência de dígitos de trás para frente 

A regra de interrupção foi utilizada? 

Entende e segue comandos 4...1 

2...8...8 

4...8...2...7 Ouve com atenção, participa ativamente e 

revela compreensão 8...3...6...1...5 
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APÊNDICE C - IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS COM MAIOR E MENOR TAXA DE ACERTO 

Questão 
  Maior Menor   Maior Menor 

  1º Período   2º Período 

#20 SEQUÊNCIA DE DÍGITOS DE TRÁS PARA FRENTE 

 

4...1 4...8...2...7 
 

4...1 8...3...6...1...5 

#19 Sequência Direta de Dígitos 

 

1...6 1...2...4...7...3 
 

1...6 1...2...4...7...3 

#15 Adição Simples 

 

Se você tem dois 

objetos e eu te dou mais 

um objeto, quantos 

objetos você vai ter no 

total? 

Se você tem quatro 

objetos e eu te dou mais 

dois objetos, quantos 

objetos você vai ter no 

total? 

 

Se você tem dois 

objetos e eu te dou mais 

um objeto, quantos 

objetos você vai ter no 

total? 

Se você tem quatro 

objetos e eu te dou mais 

dois objetos, quantos 

objetos você vai ter no 

total? 

#14 Comparação de Números 

 

Qual número é maior, 8 

ou 6? 

Qual número é menor, 4 

ou 7?  

Qual número é maior, 3 

ou 5? 

Qual número é menor, 4 

ou 7? 

#13 Identificação de Números 

 

Número 2 Número 14 e 17 
 

Número 2 Número 14 

#12 Formando um Conjunto 

 

Criança empurra ou 

entrega corretamente 

três objetos 

Criança empurra ou 

entrega corretamente 

quatorze objetos 
 

Criança empurra ou 

entrega corretamente 

três objetos 

Criança empurra ou 

entrega corretamente 

quatorze objetos 

#16 Transformação Mental 

 

Criança aponta para a 

figura D 

Criança aponta para a 

figura B  

Criança aponta para a 

figura D 

Criança aponta para a 

figura A 

#10 Vocabulário Espacial Receptivo 

 

Criança aponta 

corretamente para a 

figura com a bola dentro 

da caixa 

Criança aponta 

corretamente para a 

figura com a bola em 

cima da caixa 

 

Criança aponta 

corretamente para a 

figura com a bola dentro 

da caixa 

Criança aponta 

corretamente para a 

figura com a bola 

embaixo da caixa 

#9 Copiando Imagens 

 

A criança desenha 

corretamente a forma de 

um retângulo 

A criança desenha 

corretamente a forma de 

um X 
 

A criança desenha 

corretamente a forma de 

um retângulo 

A criança desenha 

corretamente a forma de 

um X 

#7 Compreensão Auditiva de História 

 

Quem roubou o chapéu 

do gato? 

Qual é a mensagem 

principal dessa história?  

Quem roubou o chapéu 

do gato? 

Qual é a mensagem 

principal dessa história? 

#6 Discriminação - Analogia 

 

O que começa com /B/? 

1-faca, 2-bala, 3-passas? 

O que começa com /P/? 

1-rabanada, 2-gato, 3-

porta? 
 

O que começa com /B/? 

1-faca, 2-bala, 3-passas? 

O que começa com /S/? 

1-zebra, 2-sapo, 3-

chapéu? 

#5 Identificação do Som das Letras 

 

Qual o som que a letra Z 

faz? 

Qual o som que a letra B 

faz?  

Qual o som que a letra S 

faz? 

Qual o som que a letra D 

faz? 
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#4 Identificação de Letras 

 

Letra A Letra Q 
 

Letra A Letra Q 

#2 Linguagem Expressiva 

 

Diga para mim o nome 

desta parte do corpo 

*aponte para o dente* 

Diga para mim o nome 

desta parte do corpo 

*aponte para o cotovelo* 
 

Diga para mim o nome 

desta parte do corpo 

*aponte para o dente* 

Diga para mim o nome 

desta parte do corpo 

*aponte para o cotovelo* 

#1 Interesse na Alfabetização 

 

Você gosta de escrever? 
Você gosta de contar uma 

história?  
Você gosta de desenhar? 

Você gosta quando 

alguém te faz perguntas 

sobre o que aconteceu em 

um livro? 
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ANEXO A - ESCOLAS QUE POSSUEM A ETAPA DE PRÉ-ESCOLA DE BOA VISTA 

ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA TUXAUA ALBINO MORAES ESCOLA MUNICIPAL ZACARIAS ASSUNCAO RIBEIRO ARAUJO 

ESCOLA MUNICIPAL BALDUINO WOTTRICH ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA FERNANDES CUTRIN 

ESCOLA MUNICIPAL RIO BRANCO 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DANUBIA CARVALHO DE 

OLIVEIRA 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESORA EDSONINA DE BARROS VILLA 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVANY DOS SANTOS 

PARENTE 

ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO DO CEU ESCOLA MUNICIPAL SONHO INFANTIL 

ESCOLA MUNICIPAL JANIO DA SILVA QUADROS ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MARTINS PEREIRA DA SILVA 

ESCOLA MUNICIPAL RUJANE SEVERIANO DOS SANTOS ESCOLA MUNICIPAL VOVO DANDAE 

ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DUKUZYY SEBASTIAO ESCOLA MUNICIPAL VOVO EURIDES 

ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOVO ANTONIA CELESTINA DA SILVA ESCOLA MUNICIPAL CUNHATA CURUMIM 

ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VICENTE ANDRE DA SILVA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE 

ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA IGNES BENEDICTO ESCOLA MUNICIPAL MENINO DE JESUS 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FARIA ANDRADE ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE 

ESCOLA MUNICIPAL ISETE EVANGELISTA ALBUQUERQUE ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO FELIZ 

ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR SILVIO LEITE ESCOLA MUNICIPAL ESTRELINHA MAGICA 

ESCOLA MUNICIPAL ANA SANDRA NASCIMENTO QUEIROZ ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE 

ESCOLA MUNICIPAL JOQUEI CLUBE ESCOLA MUNICIPAL RAIO DE SOL 

ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA FELIZ 

ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO KO ERMELINDA RAPOSO DA SILVA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS COPAIBAS 

ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOVO TEREZA DA SILVA ESCOLA MUNICIPAL JAEL DA SILVA BARRADAS 

ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARIA DE LOURDES DIAS DE ABREU ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CANARA 

ESCOLA MUNICIPAL JOSE DAVID FEITOSA NETO ESCOLA MUNICIPAL VOVO CLARA 

ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO SOARES DA SILVA 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA GERTRUDES 

MOTA DE LIMA 

ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA FRANCISCA GOMES DA SILVA ESCOLA MUNICIPAL TIA LINDA 

ESCOLA MUNICIPAL LEILA MARIA DA SILVEIRA ESCOLA MUNICIPAL FREI ARTUR AGOSTINI 

ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOVO TEREZINHA DA SILVA 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CARLOS RAIMUNDO 

RODRIGUES 

ESCOLA MUNICIPAL LAUCIDES INACIO DE OLIVEIRA ESCOLA MUNICIPAL ARCO-IRIS 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO 

FREIRE BRANDAO 
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA CLEMENTE DOS SANTOS 
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ESCOLA MUNICIPAL VALDERLEIDE BARAUNA BRANDAO ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA DE CASTRO MACHADO 

ESCOLA MUNICIPAL VILA JARDIM ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ELOY GOMES 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AUREA DE HOLANDA LIMA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOVO JANDICO DA SILVA 

ESCOLA MUNICIPAL WALDINETE DE CARVALHO CHAVES ESCOLA MUNICIPAL IOLADIO BATISTA DA SILVA 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JAMES MARCELLARO THOME   
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ANEXO B - DESCRIÇÃO DETALHADA DAS RUBRICAS DO RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO DE 

ASPECTOS ESSENCIAIS DE SALA DE AULA DE ACORDO COM O MANUAL DO INSTRUMENTO 

Não ocorre 
Aprendizagem somente por 

repetição 

Aprendizagem usa UM 

elemento de aprendizagem 

lúdica (baseada no brincar) 

Aprendizagem usando DOIS OU MAIS elementos de aprendizagem 

lúdica (baseada no brincar) 

1 2 3 4 

Pontue um item com este 

nível se o(a) professor(a) 

não inclui o conceito chave 

em nenhuma das atividades 

observadas. Pontuar com 

este nível significa que as 

crianças não foram 

expostas ao conceito 

durante toda a observação. 

Pontue um item com este 

nível se a aula não incluir 

nenhum elemento de 

aprendizado lúdico 

(baseado no brincar). 

Ensinar consiste somente 

em: repetição ou respostas 

em coro; instruções em 

forma de palestra (o(a) 

professor(a) fala e as 

crianças apenas ouvem); 

perguntas fechadas  em que 

a resposta se dá somente 

com uma palavra e tem 

uma resposta correta 

específica. Objetos e 

materiais são utilizados, 

mas as crianças não podem 

utilizá-los de maneira livre 

e o professor não utiliza 

estratégias para ampliar a 

experiência de 

aprendizagem das crianças. 

O propósito da instrução de 

nível 2 é de que as crianças 

memorizem informação. 

Pontue um item com este 

nível se a atividade inclui o 

uso de um elemento de 

aprendizagem lúdica 

(baseada no brincar): 

Crianças manipulam 

objetos ou utilizam 

materiais de maneira lúdica 

para aprender sobre um 

conceito chave. 

Crianças se envolvem de 

maneira livre com 

materiais de aprendizagem: 

Crianças têm acesso a 

materiais e alguma escolha 

em como utilizá-los. 

O(A) professor(a) envolve 

as crianças em discussões e 

conversas utilizando 

perguntas abertas e 

permitem que as crianças 

ajudem a solucionar 

problemas, compartilhem 

ideias, ou expressem suas 

opiniões.  

4. Os professores 

estabelecem conexões entre 

atividades e conceitos com 

a vida a cotidiana das 

crianças ou com 

experiências relevantes. 

Pontue um item com este nível se a instrução inclui dois ou mais 

elementos da aprendizagem por jogos definida no nível 3. 
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ANEXO C – ITENS DO DOMÍNIO DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIOEMOCIONAL (RELATÓRIO DO PROFESSOR E RELATÓRIO DOS 

PAIS E RESPONSÁVEL) 

 

SE1 (NOME DA CRIANÇA) É PERSISTENTE NA TAREFA? (OU 

SEJA, (NOME DA CRIANÇA) TEM BOA CONCENTRAÇÃO?) 

SE2 QUANDO PEDIDO A REALIZAR DIVERSAS TAREFAS, COM 

QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) LEMBRA DE TODAS 

AS INSTRUÇÕES? 

SE3 COM QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) SE PLANEJA? 

SE4 COM QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) SE 

INTROMETE  DE FORMA CONSTRANGEDORA NOS 

ASSUNTOS DE OUTROS? 

SE5 COM QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) TEM 

DIFICULDADE EM FAZER ALGO DE QUE NÃO GOSTA? 

SE6 COM QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) EXPLORA A 

FUNÇÃO DE NOVOS OBJETOS? 

SE7 COM QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) ASSUME A 

RESPONSABILIDADE POR SUAS AÇÕES? 

SE8 COM QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) DEMONSTRA 

CONSIDERAÇÃO PELOS SENTIMENTOS DE OUTROS? 

SE9 (NOME DA CRIANÇA) GERALMENTE SE DÁ BEM COM 

OUTRAS CRIANÇAS COM QUEM BRINCA? 

SE10 COM QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) DIVIDE OU 

COMPARTILHA ALGO COM SEUS PARES? 

SE11 (NOME DA CRIANÇA ) SE ADAPTA BEM A MUDANÇAS? (POR 

EXEMPLO, UMA NOVA PROFESSORA OU SALA DE AULA) 

SE12 COM QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) CONSEGUE 

SE ACALMAR APÓS PERÍODOS DE ATIVIDADE 

EMPOLGANTE? 

SE13 QUANDO INTERAGE COM OUTROS, COMO AO DIVIDIR 

BRINQUEDOS, (NOME DA CRIANÇA) DEMONSTRA 

AUTOCONTROLE? 

SE14 VOCÊ DIRIA QUE (NOME DA CRIANÇA) CHUTA, MORDE OU 
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BATE EM OUTRAS CRIANÇAS OU ADULTOS? 

SE15 COM QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) FICA 

CHATEADO AO SER DEIXADO POR SEUS PAIS OU 

RESPONSÁVEIS? 

SE16 VOCÊ DIRIA QUE (NOME DA CRIANÇA) ESTÁ GERALMENTE 

TRISTE OU INFELIZ? 

SE17 QUANDO É SOLICITADO PARA (NOME DA CRIANÇA) QUE 

ELA PARE DE FAZER ALGUMA ATIVIDADE, COM QUE 

FREQUÊNCIA ELA ATENDE? 

SE18 COM QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) OBEDECE 

INSTRUÇÕES? 

SE19 COM QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) FAZ AS 

TAREFAS ATÉ O FINAL? 

SE20 COM QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) DEMONSTRA 

INTERESSE EM APRENDER COISAS NOVAS? 

SE21 COM QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) OFERECE 

AJUDA PARA ALGUÉM QUE PARECE PRECISAR DE AJUDA? 

SE22 COM QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) REVEZA O 

BRINQUEDO OU A VEZ DE BRINCAR, QUANDO ESTÁ 

BRINCANDO COM OUTROS? 

SE23 COM QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) PRESTA 

ATENÇÃO NA ATIVIDADE EM QUE ESTÁ FAZENDO? (POR 

EXEMPLO, SE (NOME DA CRIANÇA) ESTÁ AJUDANDO A 

ARRUMAR A MESA OU GUARDANDO SUAS ROUPAS, ELE(A) 

PRESTA ATENÇÃO NESSA ATIVIDADE? OU SE ESTÁ 

REALIZANDO UMA TAREFA DE MATEMÁTICA, ELE(A) 

CONSEGUE FOCAR NESTA TAREFA?) 

SE24 COM QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) PENSA ANTES 

DE FAZER ALGO, POR EXEMPLO, ANTES DE TENTAR 

RESOLVER UMA TAREFA? 

SE25 COM QUE FREQUÊNCIA (NOME DA CRIANÇA) FALA COMO 

ESTÁ SE SENTINDO(COMO DIZER "ESTOU FELIZ" OU 

"ESTOU TRISTE")? 

 

 


