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Objetivo e Metodologia

Avaliar a eficiência do Programa junto 

aos professores buscando entender sua 

repercussão entre os alunos 

participantes. Análise com comparação 

dos resultados:  2016 X 2017.

Através de entrevistas pessoais com

aplicação de questionário de

autopreenchimento

Falamos com professores de Escolas

Públicas e Privadas

Totalizando 44 respondentes

Base apenas de professores que

assistiram aos concertos

Sinalização dos dados
Como a base de 2017 foi pequena (44 casos) nem 

todos os dados possuem uma diferença estatística, 

indicando um cenário igual ao ano passado. 

Sinalização para dados com diferença 

estatística significativa a 95%



82% 16%

59% casados
58% casados

36% solteiros
31% solteiros

2% separados
10% separados

Idade média 

de 43 anos

Escola pública: 80%
Escola pública: 88%

Escola privada: 14%
Escola privada: 10%

Ensino Fundamental I: 57%
Ensino Fundamental: 25%

Ensino Fundamental II: 23%
Ensino Fundamental II: 47%

Ensino Médio: 18%
Ensino Médio: 30%

Aumentou a presença de alunos do Ensino Fundamental I em 

detrimento do Ensino Fundamental II

*APAE, Associação Crescer no campo, ONG CAMP – SBC, Federal (curso técnico), SESI, 

Colégio Integrado Lumbni, Monsikearte *EJA (Educação para jovens e adultos) - 2% nos dois anos

78% 21% 41 anos



66% já tinham participado 

do programa outras vezes
49% em 2016

Professores estão retornando ao programa – cresceu a 

participação de quem já havia participado antes

48% já tinham 

participado pelo menos 

quatro vezes

Grau de importância de um 

Projeto como o Descubra a 

Orquestra para o 

desenvolvimento do ensino de 

música nas escolas

Nota 10

Notas 9/10

Média

100%

90%

10

Avaliação do 

Programa Descubra a 

Orquestra (cursos e 

Concerto Didático)

95%

98%

9,9

Nota 10

Notas 9/10

Média

93%

97%

9,9

88%

97%

9,9



Aumentou a concordância total em relação às contribuições do programa para a 

relação dos alunos com música sinfônica e para o desenvolvimento de 

sensibilidade, valores e visão de mundo

Música sinfônica vai contribuir, no futuro, para o desenvolvimento da 

sensibilidade, dos valores e da visão de mundo dos alunos

4,8 77% 20%

Média
Concordo 

Totalmente Concordo

Alunos passaram a apreciar mais a música sinfônica
4,6 61% 36%
4,3 38% 47%

4,6 60% 35%

Total - 44 – para comparação, a base de 2016 corresponde apenas aos professores que assistiram ao concerto didático (178)/ Avaliação de concordância em escala de 5 pontos



Comentários demonstram interesse em aumentar o programa

É ótimo/os alunos adoraram/ 

poderia ter mais vagas (alunos/ 

professores)/ participar + vezes/ 

+ Atividades para alunos e 

adolescentes

Faltou integração/ teatro + 

dinâmico/ apresentação foi rápida  

demais  / limitação do número de 

alunos foi ruim

11% 20%

35%
39%

2016 2017

Negativo Positivo

Total - 44 – para comparação, a base de 2016 corresponde apenas aos professores que assistiram ao concerto didático (178)

Está ótimo / Está excelente / É 

fantástico. 

Poder participar mais vezes / 

Continuar no programa

Faltou integração/ pouca 

participação dos alunos no dia 

do concerto/ participação do 

palhaços dispersou a atenção 

dos alunos/ alunos ficaram 

chateados por não poderem 

participar



Principais Aprendizados

Participação de alunos do Ensino Fundamental I aumentou esse ano – o que indica uma

participação maior de alunos mais jovens no programa.

Boa aceitação do programa parece se refletir em uma frequência recorrente entre os

professores, que voltam a participar do programa depois do primeiro contato com a iniciativa.

Essa percepção é reforçada também pela concordância dos benefícios do Descubra a

Orquestra na vida dos alunos, tanto em relação ao envolvimento com a música sinfônica quanto

sobre desenvolvimento humano (sensibilidade, valores e visão de mundo).

Assim como em 2016, comentários espontâneos demonstram uma vontade de ampliação do

programa, com maior integração com os alunos e maior quantidade de vagas disponibilizadas.
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