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Introdução

Diante das mudanças impostas pela pandemia 
Covid-19 e considerando as principais demandas 
apresentadas por nossos tradicionais parceiros da 
área da Educação e Assistência Social, a equipe do 
Instituto Criança é Vida, em conjunto com o corpo 
de consultores multidisciplinares, elaborou a 
aplicação de Módulos Pontuais de forma virtual com 
o objetivo de acolher e apoiar, primeiramente, os 
educadores e profissionais que, em algum momento, 
retornarão às atividades de atendimento de crianças 
e adolescentes.



Introdução

Os temas abordados nos Módulos Pontuais foram:

1. O mundo em que vivemos: história das pandemias

2. Entendendo ansiedade e estresse

3. Uma reflexão sobre resolução de conflitos

4. Saúde financeira: enfrentando desafios

5. A Lagarta e a Borboleta: uma reflexão sobre o luto, as 

perdas, as mudanças e a esperança
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Com o objetivo de monitorar e avaliar a qualidade do 
trabalho desenvolvido, a equipe do Instituto Criança é Vida 
desenvolveu um Formulário de Avaliação, respondido pelos 
participantes ao final de cada módulo.

Esse formulário coletou dados para a emissão dos certificados 
dos participantes, que responderam perguntas relacionadas a 
aspectos específicos dessa experiência.

As respostas dos participantes foram analisadas para verificar 
o cumprimento dos objetivos do trabalho da organização, 
mantendo os pontos fortes e buscando soluções para os 
pontos a desenvolver. 



Avaliação 
2020

Amostra

No ano de 2020, houve 7.305 participações de 476 instituições. 
O Formulário de Avaliação foi implementado após a realização de 
alguns módulos teste. 93% das participações responderam ao 
formulário, portanto, foram computadas 6.790 respostas.

Amostra
2020

93%
2016 2017 2018 2019

81% 87% 81% 82%

O percentual de participação atual é maior que nos 
anos anteriores, se bem a metodologia tenha sido 
outra.



01 Escala de 
Satisfação

02 Contribuição 
em uma palavra

03 Nota Geral 04 Depoimentos

As questões do Formulário de Avaliação possibilitam as 
seguintes análises específicas:

Avaliação 
2020



01 Escala de Satisfação

Após preencherem seus dados, os participantes 
avaliaram a experiência por uma escala de 
satisfação em relação a 4 aspectos específicos da 
formação. Os resultados são apresentados a seguir:



Formato do módulo

Didática do profissional 

Recursos de tecnologia

Aprendizado

01 Escala de Satisfação

n= 6.790



02 Contribuição com uma palavra

Aqui os participantes podem preencher com qualquer resposta curta. 
Buscamos a primeira palavra que vem à mente (Top of Mind). 



As palavras mais mencionadas 
aparecem em destaque, em 
tamanho maior em relação às 
outras. São elas: aprendizado, 
reflexão, gratidão e conhecimento.

02 Contribuição com uma palavra



03 Nota Geral

No final do formulário, os participantes dão uma nota geral 
de 0 a 10 para a formação realizada.



03 Nota Geral

Média
2020

9,7

2016 2017 2018 2019

9,5 9,4 9,4 9,4

Média dos anos anteriores:



03 Nota Geral

Análise de média por módulo:

n= 6.790



04 Depoimentos

Na avaliação também são coletados 
depoimentos. Nesse campo os participantes 
têm a oportunidade de fazer um breve relato 
e em seguida autorizam a sua divulgação.

Selecionamos alguns depoimentos que serão 
apresentados a seguir:



04 Depoimentos

“Além de muito acolhedora, a equipe no 
faz sentir bem em expressar nossos 
pensamentos e vivências, propondo 
sempre uma reflexão sobre pontos que 
muitas vezes não damos a devida 
atenção. 

É a segunda formação que faço com o 
Instituto e quero ter a oportunidade de 
realizar muitas outras. 
Gratidão pela atenção e carisma de 
todas as envolvidas.”

Marina de Lima Castro
SAS Sapopemba SP

“Foram assuntos muito importantes 
neste período de pandemia, que nos 
ajudarão a passar a entender todos 
estes estágios. 
A escolha da plataforma e as 
ferramentas usadas foram de muita 
valia.

Tudo aconteceu de forma muito 
prazerosa, e foi uma troca muito 
gostosa e legal!
Gratidão a todos da equipe que fizeram 
isso acontecer! Parabéns!”

Andréa do Carmo Santos
ASSAF SP

“Foi tudo muito bom, me despertou 
muito interesse e foi uma aula 
bem leve, muito boa de se 
participar.”

Bianca Berto Mirancos Soares
10ª CRE - Rio de Janeiro

“Muito bom! Formadores 
capacitados, formação importante 
para a vida pessoal e profissional. 
Estão de parabéns.”

Filipe Benício de Oliveira
Feira Nova PE



Pontos a 
desenvolver

Com o objetivo de manter a excelência do trabalho 
que vem sendo construído há 24 anos e sempre 
aprimorar o que é oferecido ao público, destacamos 
aqui um olhar cuidadoso às avaliações de nota 
mais baixa e menor nível de satisfação. 



Nota Geral e Escala de Satisfação

Menos de 1% das notas gerais 
dadas pelos participantes foram 
abaixo de 8.

Analisando a escala de 
satisfação somente neste 1% de 
avaliações com notas menores, 
em todos os aspectos, mais da 
metade declarou-se satisfeito.

n= 66



Conclusões

Primeiro, é preciso considerar as transformações no trabalho realizado 
pela organização, isso influencia no comparativo com anos anteriores. Os 
módulos pontuais realizados virtualmente ampliaram o alcance do 
trabalho e o número de participações.

Dessa forma, iniciamos pelo crescimento significativo no percentual de 
respondentes. Em relação ao ano anterior, houve um crescimento de 11%, o 
que possivelmente está ligado à ampliação do trabalho, ao atrelamento 
da avaliação à emissão de certificado e à automatização desse processo.

Com 93% das participações avaliadas, considera-se que as análises feitas 
a partir do formulário possuem efetiva representatividade.



Observando os números da escala de satisfação, em todos os aspectos 
analisados, mais de 75% dos participantes se declararam “muito 
satisfeitos”; as “insatisfações” representam menos de 0,5%.

Em relação às palavras escolhidas espontaneamente pelos participantes, é 
perceptível um alinhamento com os objetivos específicos deste trabalho e 
também com os valores do Instituto: “Solidariedade e comprometimento 
na transmissão do conhecimento com leveza e alegria”.

Além das palavras em destaque: “aprendizado, reflexão, gratidão e 
conhecimento”, temos também acolhimento, compreensão, trocas, ajuda e 
transformação, entre as mais citadas.

Conclusões



A nota geral dada pelos participantes obteve a maior média dos últimos 5 
anos, mesmo com a ampliação da amostra e uma nova forma de trabalho. 
Vale acrescentar, no entanto, que a metodologia é diferente. 

As médias recebidas por cada tema não apresentam diferenças 
significativas, menos ainda as médias recebidas por cada formadora. Os 
diferentes projetos são multiplicados por duplas de uma equipe 
constituída por 14 profissionais, entre formadores e analistas. A diferença 
máxima foi de 0,03 pontos, o que fortalece que há uma uniformidade no 
trabalho ofertado ao público, tanto em relação ao conteúdo, como quanto 
à didática com que é transmitido.

Os depoimentos representam o alinhamento com as demandas do público 
e o alcance dos principais objetivos desses módulos. Além do conteúdo e 
da didática, as atividades e ferramentas utilizadas também foram bem 
avaliadas.

Conclusões
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