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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 X 2018.

Através de entrevistas pessoais com
aplicação de questionário de
autopreenchimento

Falamos com professores de Escolas
Públicas e Privadas

Totalizando 53 respondentes (178 em 2016
e 44 em 2017)

Base apenas de professores que

assistiram aos concertos

Sinalização dos dados
Como a base de 2018 foi pequena (53 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%

Idade média 
de 42 anos

Participação de Escolas Privadas vem aumentando, mas predomina a Pública
Maior presença de alunos do FII, retornando aos patamares de 2016

Base Total - 53 

*APAE, Instituto Ana Rosa
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66% já tinham participado do 

programa outras vezes

Mesma proporção de quem já havia participado antes (igual a 2017)
2/3 da amostra declara já ter participado pelo menos 04 vezes

66% já tinham 
participado pelo menos 
quatro vezes

Base Total - 53 

2016 2017 2018

Nota 10 93 100 96

Nota 9/10 97 100 98

Média 9,9 10,0 9,9

66% em 2017
49% em 2016

Grau de importância de um Projeto como o Descubra a Orquestra para o desenvolvimento do ensino de 
música nas escolas



Avaliações sobre o programa em 2018 um pouco mais baixas do 
que as observadas nos anos anteriores

Base Total - 53 

2016 2017 2018

Seus alunos passaram a apreciar mais a música 
sinfônica

TOP TWO BOX 85 98 72
Concordo totalmente 38 61 23
MÉDIA 4,3 4,6 4,0

A música sinfônica vai contribuir, no futuro, para o 
desenvolvimento da sensibilidade, dos valores e da 

visão de mundo de seus alunos

TOP TWO BOX 95 98 81
Concordo totalmente 60 77 58
MÉDIA 4,6 4,8 4,5

Houve uma queda na concordância total sobre a percepção de que os alunos passaram a apreciar mais a música 
sinfônica e sobre a música contribuir para o desenvolvimento da sua sensibilidade, valores e visão do mundo.



Base Total - 53

2016 2018

Seus alunos demonstraram sensibilidade em relação à música 
sinfônica

TOP TWO BOX 96 87
Concordo totalmente 48 49
MÉDIA 4,4 4,5

A música sinfônica ganhou importância na vida dos seus alunos
TOP TWO BOX 86 81
Concordo totalmente 39 25
MÉDIA 4,3 4,1

A experiência contribui para desenvolver novos valores na vida 
de seus alunos

TOP TWO BOX 95 85
Concordo totalmente 56 57
MÉDIA 4,5 4,5

Avaliações sobre o programa em 2018 um pouco mais baixas do 
que as observadas nos anos anteriores



Mas os comentários demonstram reconhecimento e satisfação 
com a qualidade do 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%
8%

35%

39%

21%

2016 2017 2018

Negativo Positivo

Base Total - 53)

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 Está ótimo / Está excelente / 
É fantástico poder participar 
mais vezes / Experiência 
única

Monitoramento de 
entrada e saída são 
despreparados



Principais Aprendizados

Parece que o programa vem atraindo um pouco mais Escolas Particulares, mas a incidência
ainda é bem maior de alunos de escolas públicas.

Este ano a participação de alunos do Fundamental II aumentou, retornando aos patamares de
2016 (maior equilíbrio entre FI e FII)

Apesar da boa avaliação, há uma queda na percepção 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).



Principais Aprendizados

A melhor avaliação do Programa ocorreu em 2017 onde havia uma concentração maior de
alunos mais novos – F1 – o que pode ter impacto nesta percepção.

Independente dos índices observados, os comentários espontâneos reforçam a avaliação
positiva do Programa e a oportunidade que seus alunos tem em conhecer a orquestra. Em
comparação aos demais anos, houve uma queda nas menções negativas sobre o programa de
uma maneira geral.
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