Regulamento • 2021

O Escolas Exponenciais é uma instituição independente que nasceu
com o intuito de ajudar o mercado do ensino privado no Brasil. Através
de pesquisas, estudos, análises, insights e eventos presenciais e online,
o objetivo desta instituição é ser o parceiro ideal para as escolas privadas
entenderem e adentrarem na nova economia exponencial.

Dentre os principais serviços prestados a seu público está a realização
do Ranking Escolas Exponenciais - uma pesquisa que avalia o nível
de fidelização e satisfação dos pais e professores na escola. Neste
ano, a Certificação é acompanhada de uma novidade: o Ranking Escolas
Exponenciais, iniciativa que irá destacar nacional e regionalmente as
instituições de educação básica mais bem avaliadas por seus pais e alunos.

1. O que é e como funciona?

Através de três formulários com perguntas voltadas aos responsáveis,
pais e gestores, a pesquisa ajuda a produzir insumos valiosos para as
escolas participantes poderem observar como as famílias e professores
avaliam a qualidade do serviço, do atendimento, da comunicação e do
relacionamento que mantém com a instituição de ensino.
Além do Ranking e da Certificação, toda escola participante tem direito
a um relatório com o compilado dos resultados da pesquisa relativos
à sua própria instituição. Escolas que forem Associadas ao EX (Escolas
Exponenciais), terão acesso a um relatório especial, contendo além dos
próprios números, comparativos com notas médias nacionais das demais
escolas participantes da pesquisa, desde que satisfeitos os critérios
propostos mais adiante neste regulamento.
Após confirmarem a inscrição da instituição, serão enviados para
os email utilizado no cadastro 3 links, um para o formulário de pais
(obrigatório), um para professores e outro para o diretor/mantenedor
da escola.

2. Cronograma de Participação
As escolas interessadas em participar da Certificação Escolas Exponenciais poderão
se inscrever a partir do dia 04 de agosto de 2021. As inscrições permanecerão abertas até
o dia 09 de setembro de 2021, sendo que o período de envio dos formulários e coleta de
respostas será feito entre 04 de agosto a 24 de setembro de 2021. A partir de 25/09 os
formulários serão fechados para novas respostas, dando-se início à compilação dos resultados.

04/08
Período de Inscrição
Aplicação da pesquisa
Compilação de
resultados
Envio de email para
escolas certificadas
Divulgação do Ranking
Escolas Exponenciais
Entrega dos relatórios
individuais

09/09

24/09

25/09

29/09

04/10

15/10

3. As Perguntas presentes na pesquisa
Escolas privadas

Escolas privadas → Formulário de Pais
1. Qual a probabilidade de você recomendar a escola para outros responsáveis?
1

2

3

4

5

6

7

Baixa

8

9

10

a) Em qual segmento seu filho encontra-se matriculado?

Alta

2. Você se sente suficientemente informado a respeito das atividades,
progressos e desafios cotidianos do seu filho na escola?
Sim

Não

Educação Infantil

4. Escolha três palavras que representam melhor a essência da escola:

Estou pensando, mas não me decidi

Sim, já estou decidido

Se sim, qual a principal alternativa para solucionar o problema econômico
que você está considerando?

Ética

Sustentável

Focada em resultados

Renegociação comercial na mesma escola

Criativa

Referência

Tradicional

Formação integral

Buscar escola de mensalidade mais barata

Humanizada

Confiável

Inovadora

Familiar

Transferir para Ensino Público

Segura

Inclusiva

Acolhedora

Moderna

Utilizar homeschooling

Participativa

Visionária

Religiosa

Internacional

Comprometida com o ensino

Ensino Médio

Não

Inovadora

Preza princípios e valores

Fundamental II

c) O principal motivo é financeiro?
SIM

Não

Fundamental I

b) Você pensa em trocar seu filho de escola no ano que vem?
Não

3. Na sua opinião, a escola valoriza genuinamente a participação dos
responsáveis?
Sim

5. Caso você tenha mais de um filho matriculado na escola, escolha um deles
e responda às perguntas a seguir sempre pensando no mesmo aluno. Caso
queira enviar mais de uma resposta, após finalizar este questionário, acesse
o link enviado pela escola e responda novamente para o(s) outro(s) filho(s).

Se você tivesse acesso a um programa de financiamento estudantil,
isso seria um determinante para manter o aluno na escola?
SIM

Não

Escolas privadas → Formulário de Pais
d) Quais os três principais motivos de você pensar em trocar seu filho de escola?

e) Quais os três principais motivos para querer continuar na escola?

Bullying com o filho(a)

Relacionamento próximo e participativo com pais e alunos

Baixa qualidade de ensino

Informação e comunicação frequentes das atividades pedagógicas

Busca de performance nos vestibulares

Escola com procedimentos simples, práticos e inteligentes para os pais

Busca por mais segurança para os filhos

Ênfase na educação de valores morais e éticos

Localização distante de sua casa ou de seu trabalho

Investimentos em melhorias e inovações

Tratamento impessoal ou falta de atenção com seu filho(a)

Compatibilidade ideológica

Infraestrutura inadequada e poucos espaços abertos

Qualificação da equipe pedagógica

Falta de qualificação de professores e/ou equipe desatualizada

Infraestrutura de ensino adequada

Pouca abertura para relacionamento com aqueles
que atuam diretamente com seu filho(a)

Localização próxima à sua casa ou ao seu trabalho

Atividades pedagógicas pouco divulgadas ou com informações incompletas
Falta de organização e disciplina, com excesso de liberdade
Falta de investimento em melhorias e inovação
Incompatibilidade ideológica
Baixa qualidade do ensino híbrido
Impossibilidade de ter aulas 100% presenciais
Outro

Cuidado e atenção pessoal com seu filho(a)
Infraestrutura que propicia contato com a natureza
Infraestrutura de sala de aula, laboratórios e bibliotecas
Ensino bilíngue
Qualidade do material de ensino
Educação de habilidades socioemocionais
Formação de alunos empreendedores
Formação de alunos responsáveis e disciplinados

Escolas privadas → Formulário de Pais
Qualidade na formação
acadêmica dos alunos

Investimento em segurança

Qualidade do ensino híbrido

Protocolos de higiene e
segurança adotados

Performance nos vestibulares

Outro

1

Não, é incompatível

2

3

4

5

6

7

8

Baixa

9

10
Alta

i) Pensando no próximo ano letivo e considerando que a pandemia venha a ser
controlada, CASO SEJA MANTIDA A POSSIBILIDADE DO ENSINO HÍBRIDO, com
parte dos alunos podendo acompanhar as aulas de casa, você pretende:

f) O valor da mensalidade da escola é compatível com o serviço prestado?
Sim, é compatível

h) Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar a escola do
seu filho para outros pais EM FUNÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO utilizado?

Não se aplicA

Enviar seu filho para a escola, para as aulas presenciais
g) Qual Sistema de Ensino / Material Didático é utilizado pela escola no
segmento em que seu filho estuda?

Manter seu filho em casa, acompanhando as aulas à distância

Anglo

Dom Bosco

Farias Brito

Mackenzie

pH

AZ

Etapa

FTD

Moderna

Pitágoras

Bernoulli

Eleva

Geekie

Múltiplo

Poliedro

COC

Ético

Max

par

Positivo

Ser

Rede Cristã

Objetivo

OPET

SAS

UNOi

Pueri
Bilíngue

Outro

Não sei

A escola cria o próprio material didático

j) Quais das aulas, atividades, formações e/ou serviços complementares descritos
abaixo são diferenciais para você na hora de escolher por uma escola?
Educação midiática

Empreendedorismo

Educação financeira

Espaços makers

Atividades artísticas (circo, teatro,
música, dança ou artes plásticas)

Atividades em contato com a natureza
(plantas, animais e ambientes)

Período integral

Serviços de alimentação

Escolas privadas → Formulário de Pais
Presença de profissionais
de saúde

Programas de intercâmbio/
educação internacional

Desenvolvimento da saúde
emocional do aluno

Trabalhos voluntários

Treinamento esportivo

Preparação intensiva para
vestibulares

Realização de pesquisas

Desenvolvimento socioemocional
do aluno

Desenvolvimento de projetos

Orientação profissional

Uso saudável de tecnologias

Cursos de idiomas

Robótica/programação

Obrigado por participar.

Escolas privadas → Formulário de Professores
Recebo equipamentos e recursos necessários para realizar o meu trabalho.

1. Em qual segmento você leciona?
Educação Infantil

Fundamental I

Fundamental II

Ensino Médio

1

2

3

4

Discordo

2. Qual a probabilidade de você indicar, para outros professores, a escola como
um excelente local de trabalho?
1

2

3

4

5

6

7

Baixa

8

9

3

4

5
Concordo

Alta

Inovadora

Ética

Sustentável

Focada em resultados

Criativa

Referência

Tradicional

Formação integral

Humanizada

Confiável

Inovadora

Familiar

Segura

Inclusiva

Acolhedora

Moderna

Participativa

Visionária

Religiosa

Internacional

Preza princípios e valores

Comprometida com o ensino

4. Nas perguntas a seguir responda às afirmações considerando 5 para
concordo totalmente e 1 para discordo totalmente.

Meu trabalho e esforço são reconhecidos pela instituição.

Discordo

2

Discordo

3. Escolha três palavras que representam melhor a essência da escola:

1

Concordo

As instalações da escola contribuem para o bom desenvolvimento das aulas.
1

10

5

2

3

4

5
Concordo

O material didático adotado pela escola é um diferencial para a instituição.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

A escola mantém um relacionamento próximo e participativo com as famílias.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

A escola se comunica de maneira clara e efetiva com as famílias.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

A escola promove o desenvolvimento de valores morais e éticos pelos alunos.
1
Discordo

2

3

4

5
Concordo

Escolas privadas → Formulário de Professores
A escola realiza frequentemente investimentos em melhorias e inovações.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

A escola investe na qualificação de sua equipe pedagógica.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

A escola possui uma infraestrutura adequada para o ensino.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

A escola valoriza genuinamente a importância dos professores para a instituição.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

A localização da escola é privilegiada e favorece a captação de alunos.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

O cuidado e a atenção pessoal para com os alunos é um diferencial.
1
Discordo

2

3

4

5
Concordo

Laboratórios, quadras, parques são diferenciais da instituição.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

Os resultados acadêmicos positivos dos alunos representam um diferencial
para a escola.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

A escola promove o desenvolvimento de habilidades socioemocionais pelos alunos.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

A escola promove a formação de alunos responsáveis e disciplinados.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

A escola promove a formação de alunos criativos e proativos.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

O ambiente escolar propicia o contato com a natureza.
1
Discordo

2

3

4

5
Concordo

Escolas privadas → Formulário de Professores
A escola possui um ambiente seguro para alunos e professores.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

As ações tomadas pela escola para organizar o ensino híbrido foram adequadas.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

Sinto-me seguro em meu emprego.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

Sinto-me uma parte importante da escola.
1
Discordo

2

3

4

5
Concordo

Os resultados obtidos pelos alunos com o ensino híbrido têm
sido satisfatórios.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

Sinto-me confortável com o formato atual das aulas.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

Minha carga atual de trabalho é razoável.
1
Discordo

2

3

4

5
Concordo

Obrigado por participar.

Escolas privadas → Formulário de Diretores/Mantenedores
1. Qual o seu cargo dentro da instituição?
Mantenedor

Diretor

Vice-diretor

Coordenador

4. Nesta primeira parte, gostaríamos de saber a sua avaliação sobre o Sistema
de Ensino e/ou material didático adotado pela escola.
a) Qual Sistema de Ensino / Material Didático é utilizado pela escola?

2. Com quais segmentos a escola trabalha?
Educação Infantil

Fundamental I

Fundamental II

Ensino Médio

Cursos Livres
3. Escolha três palavras que representam melhor a essência da escola:

Anglo

Dom Bosco

Farias Brito

Mackenzie

pH

AZ

Etapa

FTD

Moderna

Pitágoras

Bernoulli

Eleva

Geekie

Múltiplo

Poliedro

COC

Ético

Max

par

Positivo

Objetivo

OPET

SAS

Inovadora

Ética

Sustentável

Focada em resultados

Ser

Rede Cristã

Criativa

Referência

Tradicional

Formação integral

UNOi

Pueri Bilíngue

Humanizada

Confiável

Inovadora

Familiar

Segura

Inclusiva

Acolhedora

Moderna

Participativa

Visionária

Religiosa

Internacional

Preza princípios e valores

Comprometida com o ensino

Outro

b) Qual a probabilidade de você recomendar o Sistema de Ensino/Material Didático
para outra instituição?
1

2

3

4

Baixa

5

6

7

8

9

10
Alta

c) Nos últimos 12 meses você pensou em trocar de Sistema de Ensino / Material Didático?
Sim

Não

Escolas privadas → Formulário de Diretores/Mantenedores
5. Nesta segunda parte, gostaríamos de saber mais sobre o impacto da
suspensão das aulas presenciais e adoção do ensino híbrido na sua instituição.
a) Qual é o número atual de alunos da instituição?

Sim

b) De maneira geral, comparando-se o início do ano letivo de 2020 e o cenário
atual, a escola:
Ganhou alunos

Perdeu alunos

Manteve, aproximadamente,
a quantidade alunos

c) Indique a situação atual em relação ao NÚMERO DE ALUNOS de cada
segmento, se comparada com o início de 2020.
Perdeu

Manteve

f) Nos últimos 12 meses, a escola perdeu uma quantidade significativa
de alunos por limitações pedagógicas relacionadas às aulas remotas?

Ganhou

INF

Não

g) Atualmente, a escola enfrenta dificuldades para realizar o pagamento
de funcionários e professores?
Sim

Não

h) Atualmente, a inadimplência das famílias é um problema significativo
para a instituição?
Sim

Não

i) Aproximadamente, qual é o percentual das famílias que encontram-se
inadimplentes?

EFI
EFII
EM

d) No total, quantos alunos, aproximadamente, a escola ganhou / perdeu?

e) Nos últimos 12 meses, a escola perdeu uma quantidade significativa de
alunos em função de dificuldades financeiras dos pais?
Sim

Não

j) Qual é a principal ferramenta/solução utilizada pela escola para a
REALIZAÇÃO DE AULAS ONLINE ou para o APOIO a tais atividades?
ClassApp

Google Classroom

Moodle

Youtube

Edmodo

Google Meet

Zoom

Outro

Email

Microsoft Teams

Whatsapp

Escolas privadas → Formulário de Diretores/Mantenedores
k) Considere a hipótese de que no ano de 2022 a pandemia esteja controlada
e, mesmo assim, o governo permita a continuidade das aulas no modelo
híbrido, dando aos pais a opção de mandar ou não seus filhos para as aulas
presenciais. Essa situação, para a sua escola, representaria um:
Oportunidade

Desafio

6. Nesta terceira parte, gostaríamos de saber mais sobre os desafios
de comunicação enfrentados pela sua escola.
a) Durante o momento atual, qual é a PRINCIPAL ferramenta
de comunicação entre a escola e os pais?

l) Considere a infraestrutura atualmente disponível na sua escola.
Aproximadamente, QUANTOS ALUNOS A MAIS sua instituição seria
capaz de atender se chegasse a sua capacidade máxima?
m) Pensando no ano letivo de 2022, sua instituição pretende:
Realizar novos investimentos.

n) Em uma escala de 1 a 5, quão satisfeito você se sente em relação
ao DESEMPENHO DOS ALUNOS com o ensino híbrido?
3

4

Insatisfeito

5

2

Insatisfeito

AGENDA

Google Meet

WHATSAPP

Email

Microsoft Teams

Outro app de comunicaçÃo escolar

Agenda Edu

isCool

CLASAPP

ClipEscola

Telegram

Aplicativo próprio da escola

Escola em

Tell Me

b) Qual a probabilidade de você recomendar este aplicativo/ferramenta para
outra instituição?

Satisfeito

o) Em uma escala de 1 a 5, quão satisfeito você se sente em relação
ao DESEMPENHO DOS PROFESSORES na condução das aulas com
ensino híbrido?
1

Telefone

(apenas se na anterior for selecionado “outro aplicativo de comunicação”)

Realizar cortes de pessoal e de custos.

2

Redes sociais

Qual é o aplicativo adotado pela escola?

Não realizar nenhum novo investimento

1

ClassApp

3

4

5
Satisfeito

1

2

3

4

Baixa

5

6

7

8

9

10
Alta

c) Os pais têm acesso aos professores através dessa ferramenta de
comunicação?
Sim

Não

Escolas privadas → Formulário de Diretores/Mantenedores
7. Para finalizar, algumas questões sobre a concessão de bolsas de estudo
e atração de alunos de alto desempenho.
a) A sua escola possui um programa de bolsas de estudo?
Sim

Não

Se sim:
a.a) Quais modalidades de bolsas?
Bolsas de estudo INTEGRAIS
Bolsas de estudo PARCIAIS

a.d) A escola tem vagas ociosas de bolsas de estudo?
Sim, para bolsas PARCIAIS com critérios SOCIOECONÔMICOS
Sim, para bolsas PARCIAIS com critérios ACADÊMICOS
Sim, para bolsas INTEGRAIS com critérios SOCIOECONÔMICOS.
Sim, para bolsas INTEGRAIS com critérios ACADÊMICOS
Não possui bolsas de estudo disponíveis
a.e) Qual é o valor médio da mensalidade na sua escola?

AMBAS as anteriores
a.b) Quais são os critérios utilizados para seleção dos alunos?
Análise socioeconômica
Desempenho acadêmico
Ambos
a.c) Como é realizada a divulgação do seu programa de bolsas de estudo?

Obrigado por participar.

3. As Perguntas presentes na pesquisa
Escolas públicas

Escolas públicas → Formulário de Pais
1) De maneira geral, quão satisfeito você se sente em relação à escola do(s) seu(s) filho(s).

Em relação à atuação dos professores frente ao ensino, você se sente:

Em relação aos valores humanos e sociais promovidos pela escola, você se sente:
2) Para cada um dos itens a seguir dê seu grau de satisfação referente ao que é
oferecido pela escola:
Em relação à QUALIDADE DO ENSINO, de maneira geral você se sente:

Em relação ao cuidado, atenção e acolhimento oferecidos pela escola aos alunos, você se sente:

Em relação à SEGURANÇA DO AMBIENTE ESCOLAR, você se sente:
OBS: por segurança entende-se a proteção física dos alunos contra agressões, ameaças e
violências.

Em relação aos esforços do seu filho frente aos estudos, você se sente:

Em relação à clareza das informações e comunicações da escola para os pais, você se sente:
Em relação às ações realizadas pela escola durante o período de suspensão das aulas
presenciais para garantir o aprendizado dos alunos, você se sente:
3) Você se sente suficientemente informado a respeito das atividades, progressos e
desafios cotidianos do seu filho na escola?
De maneira geral, em relação à infraestrutura da escola, você se sente:

Sim

Não

4) Na sua opinião, a escola valoriza genuinamente a participação dos responsáveis?
Sim

Não

Escolas públicas → Formulário de Pais
5) Você já buscou bolsas de estudo para o seu filho em uma escola privada?
Sim

7) Qual é o seu maior desejo em relação à formação escolar do seu filho?

Não

a) Caso existisse a opção de uma bolsa de estudos parcial, você teria interesse
em matricular seu filho em uma escola particular.
Sim

Não

b) Dadas suas condições financeiras atuais, até que valor você poderia investir
em uma mensalidade escolar?
Não tenho condições de investir nada.
Menos de R$200

Entre R$ 400 e R$ 600

Entre R$ 200 e R$ 400

Entre R$ 600 e R$ 800

Mais de R$ 800

6) Qual o principal motivo para seu filho frequentar a escola atual?
A localização facilita muito a minha rotina.
Professores e funcionários são muito atenciosos com os alunos.
A escola oferece uma ótima formação e um ensino de qualidade.
Gostaria de transferi-lo para uma escola particular,
mas não tenho condição de pagar uma mensalidade.
Outros

Obrigado por participar.

Escolas públicas → Formulário de Diretores
c) TODOS os professores da instituição têm algum tipo de interação online
com os alunos que não estão frequentando as aulas presencialmente?

1. Qual o seu cargo dentro da instituição?
Vice-diretor

Diretor

Coordenador

Supervisor

Sim

Não

Se não, qual o percentual de professores que atendem os alunos online?
2. Sua escola está vinculada a qual esfera administrativa?
Estadual

Municipal

d) A escola possui recursos tecnológicos necessários para realizar aulas no
formato híbrido?

Federal

3. Com quais segmentos a escola trabalha?
Educação Infantil

Fundamental I

Sim
Fundamental II

Ensino Médio

4. Nesta primeira parte, gostaríamos de saber como estão sendo as aulas ao
longo de 2021.
a) Os alunos têm frequentado a escola presencialmente?
Sim

Não

Se sim, qual o percentual?

b) TODOS os professores da instituição têm dado aulas presenciais?
Sim

Não

Se não, qual o percentual de professores voltaram para as atividades
presenciais?

Não

e) A escola tem enfrentado problemas de evasão / abandono escolar em
função da pandemia?
Sim

Não

f) Durante o período de suspensão das aulas presenciais, a escola conseguiu
manter contato direto com as famílias dos alunos?
Sim

Não

g) ATUALMENTE, a comunicação e o contato direto da escola com as famílias
dos alunos se dá através de:
informes impressos entregues aos alunos.
informes impressos afixados em locais acessíveis aos pais.
mensagens de e-mail

mensagens de Whatsapp

redes sociais da escola

aplicativo próprio disponibilizado pela administração pública.
Não temos um canal de comunicação direto com as famílias.
outros

Escolas públicas → Formulário de Diretores
5) Nesta segunda parte, gostaríamos de saber mais sobre o impacto da
suspensão das aulas presenciais e adoção do ensino híbrido na sua instituição.
Para cada uma das afirmações, pensando no que aconteceu nos últimos 12
meses, assinale 1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente:

e) Mesmo com defasagens pontuais, com o retorno das aulas presenciais será possível
compensar as perdas pedagógicas acumuladas com a suspensão das aulas.
1

2

3

4

Discordo

a) A escola foi capaz de oferecer aos alunos conteúdos pedagógicos mínimos
para que continuassem seu desenvolvimento acadêmico.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

b) O aluno que mostrou-se pró-ativo, foi capaz de manter uma rotina mínima
de estudos e continuar seu desenvolvimento acadêmico.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

c) Os professores buscaram alternativas para contornar os desafios
pedagógicos impostos pela pandemia.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

d) Os órgãos públicos ofereceram à escola os recursos de infraestrutura e de
materiais necessários para a manutenção das aulas mesmo que remotamente.
1
Discordo

2

3

4

5
Concordo

5
Concordo

f) Percebo que a grande maioria dos pais apoia a volta, o quanto antes,
das aulas presenciais.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

g) Percebo que a grande maioria dos professores apoia a volta, o quanto antes,
das aulas presenciais.
1

2

3

4

Discordo

5
Concordo

6) Para finalizar, só mais 3 perguntas.
a) A escola teria o interesse em indicar alunos de alto desempenho para
concorrerem a bolsas integrais/parciais de estudo em escolas privadas
da região?
Sim

Não

b) A escola possui uma associação de pais e mestres atuante?
Sim

Não

c) Qual o melhor canal para contato com a direção da instituição para falar
sobre eventuais bolsas de estudo para alunos da sua escola?
E-mail institucional? Qual? | Telefone institucional? Qual?

4.1. Amostragem mínima e acesso ao relatório comparativo

4. Critérios para
participação no Ranking,
metodologia e prazos
A partir do dia 04 de agosto de 2021, as escolas que estiverem inscritas, ou
que venham a tornar-se posteriormente, receberão nos e-mails cadastrados
junto ao Escolas Exponenciais 3 (três) links individuais da sua instituição.
Cada link deverá ser enviado a um público diferente: pais de alunos
matriculados, professores e ao diretor / mantenedor da instituição.

Para que tenham acesso à Certificação Escolas Exponenciais e terem a chance
de figurarem entre as melhores escolas do Ranking Escolas Exponenciais, as escolas
participantes deverão atingir uma amostragem mínima em relação ao número de alunos
matriculados na instituição, considerando-se como data de referência o dia 30 de junho
de 2021. Esta amostragem mínima garante a confiabilidade da certificação e coloca
os resultados dentro de uma margem de erro previamente estabelecida.
Escolas que eventualmente não atinjam o número mínimo de respostas, além de não
poderem fazer parte do Ranking e da Certificação, também não terão acesso ao relatório
comparativo, exclusivo para Associados ao Escolas Exponenciais, que mostra dados da
escola comparado com o resultado das demais instituições brasileiras participantes.
Para garantir uma confiabilidade de 95%, serão adotadas as seguintes margens
de erro aceitáveis:
a. Para escolas com até 100 alunos: 7,5%
b. Para escolas com mais de 100 alunos: 5%
A partir desses parâmetros, o tamanho n da amostra necessária para garantir a participação
da escola no Ranking e na Certificação pode ser calculada a partir da seguinte fórmula:

A partir deste dia, as escolas terão até o dia 24 de setembro para divulgar
entre os respectivos públicos-alvo o link para coleta de respostas, além de
incentivar a participação de todos, destacando que a participação se
encerra às 23h59 do dia 24/09.

Onde:
n - amostra calculada
N - população (correspondendo ao número de alunos da instituição)
p - verdadeira probabilidade do evento
e - erro amostral

O número de respostas necessárias para
cada instituição será calculado no momento
da inscrição e informado às escolas no
e-mail no qual estarão os links de acesso
aos formulários de coleta de dados. Para
que se tenha uma referência, a tabela ao
lado apresenta o número aproximado de
respondentes de acordo com o número de
alunos da instituição.
Serão consideradas para fim de amostragem
mínima, de acordo com os critérios acima,
apenas as respostas de pais.
Dessa forma, todas as escolas que atingirem
a amostragem mínima em relação ao
número de alunos, terão acesso ao relatório
individual com os resultados da sua
instituição relativos aos questionários de
pais e de professores. Para terem acesso
ao relatório completo, contendo, além
dos dados da instituição, os comparativos
com a média geral das demais instituições
participantes, a escola inscrita deverá
ser também uma Associada ao Escolas
Exponenciais. Para mais informações sobre
a associação, clique aqui.

Número de alunos

Número de respostas

50

39

75

53

100

64

200

132

300

169

400

196

500

217

600

234

700

248

800

260

900

269

1000

278

1200

291

1400

302

1600

310

4.2. Critérios para Certificação e
presença no Ranking das escolas
particulares
Além do critério de amostragem, para que uma
escola receba a Certificação Escolas Exponenciais
e tenha sua marca divulgada no Ranking Escolas
Exponenciais, é preciso que a instituição seja
reconhecida pelos pais dos alunos através da
metodologia NPS (Net Promoter Score). Tal
metodologia avalia o grau de satisfação de um
cliente com uma empresa, produto ou serviço.
A pergunta que fundamenta o cálculo do NPS
encontra-se no questionário de pais nos seguintes
termos: “Qual é a probabilidade de você
recomendar a escola para outros pais?”. Cada
respondente deverá assinalar um número de 0 à
10, onde 10 representa uma probabilidade alta de
indicar a escola e 0 representa uma probabilidade
baixa.
A partir da totalidade das respostas de pais da
instituição, é calculado o NPS da escola através da
fórmula NPS = % de promotores - % de detratores,
onde promotores são aqueles que indicaram
probabilidade 9 ou 10, neutros aqueles que
indicaram 7 ou 8 e detratores os que indicaram
probabilidade de 0 a 6.
Através dessa fórmula, tem-se que o valor do NPS
pode variar entre -100 e 100. Consideramos as
seguintes zonas de acordo com o NPS das escolas:

Zona Crítica
NPS menor que 0

Zona de Aperfeiçoamento
NPS entre 0 e 49

Escolas que têm mais detratores que
promotores encontram-se em uma
situação desafiadora, com riscos grandes
referentes à sobrevivência da instituição.

Escolas que tem mais promotores que
detratores, porém ainda tem o desafio
de encantar mais famílias para que
possam crescer.

Zona de Qualidade
NPS entre 50 e 74

Zona de Excelência
NPS maior ou igual a 75

Escolas em que tem pelo menos metade dos
seus pais como promotores, mas que ainda
pode evoluir mais ainda encantando pais que
são neutros ou solucionando problemas que
fazem pais tornarem-se detratores.

Escolas nessa zona tem pelo menos 3x
mais pais promotores que detratores. São
escolas que se destacam na cidade e que
tem grande potencial de crescimento.

Considerando-se, então, o NPS geral da instituição, para
que uma escola receba a Certificação Escolas Exponenciais
é preciso que seja verificado um NPS maior ou igual a 50.
As escolas que atingirem estes resultados, além da
amostragem mínima de participantes, também irão
figurar no Ranking escolas exponenciais. Este ranking
será divulgado na página do Escolas Exponenciais e
em nossas redes sociais e terá validade de 1 ano. No
Ranking não será divulgado o NPS de cada instituição. Em
casos de empates, serão utilizados os seguintes critérios de
classificação:
1. Valor decimal do NPS da instituição
Tanto nos relatórios quanto na Certificação, o valor do NPS
é apresentado com arredondamento para o valor inteiro
mais próximo. Porém, para critério de desempate será
utilizado o valor decimal calculado.
2. Percentual de alunos participantes
Caso duas escolas empatem em relação ao valor decimal
do NPS, aquelas que atingirem o maior percentual de
alunos respondendo a pesquisa terão uma classificação
superior. Por exemplo, duas escolas tiveram o NPS igual a
73,4. Porém, a escola “A” contou com a participação de 93%
dos alunos enquanto a escola “B” atingiu um índice de 95%.
Neste cenário, a escola “B” figurará à frente da escola “A”
pelo critério 2.

3. Maior percentual de professores participantes
Por mais que não exista uma amostragem mínima para
a participação de professores, em caso de empates
segundo os critérios 1 e 2, terão vantagem na classificação
as escolas que tiverem o maior percentual de professores
respondendo à pesquisa de acordo com o número de
docentes informados na inscrição.
Além do Ranking nacional, serão divulgados ainda
uma série de rankings com destaques por Estado e
por Municípios, apenas para os casos em que forem
registradas pelo menos 50 escolas inscritas na respectiva
localidade ou pelo menos 5 escolas que tenham
conquistado índices mínimos para a certificação. Serão
divulgados, ainda, destaques por segmento de atuação Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Para que uma escola possa figurar como destaque por
segmento, é necessário que o diretor / mantenedor
responda ao respectivo questionário, informando o
número de alunos para cada segmento de modo que
possa ser calculada a amostragem mínima de respostas
necessárias.
OBS: a amostragem mínima por segmento é necessária
apenas para a presença no ranking de destaques por
segmento, não sendo um critério para a Certificação ou
presença nos rankings por localidade.

Escolas que atingirem NPS mínimos de modo a serem
certificadas poderão divulgar em suas redes sociais, sites e
materiais de campanhas a marca da Certificação Escolas
Exponenciais pelo prazo de 1 (um) ano. Tais instituições
receberão, também, um mídia kit com artes customizáveis
para auxiliá-las na divulgação da conquista.

IMPORTANTE
O Escolas Exponenciais reserva-se o direito de excluir
da participação no Ranking Escolas Exponenciais
e na Certificação Escolas Exponenciais instituições
que venham a tentar fraudar os resultados da
pesquisa manipulando os resultados. Por exemplo,
várias respostas de pais oriundas de um mesmo
endereço de IP, inserção de respostas falsas ou
sugestionamento para que os pais respondam
aos formulários segundo exigência da escola,
são exemplos de situações que podem levar a
desclassificação da instituição.
A participação dos pais deve ser voluntária e
espontânea. Por esse motivo, ações como a escola
reunir pais para responderem a pesquisa ou
oferecerem ambientes na própria instituição para que
os pais registrem suas avaliações são iniciativas que
não devem ser estimuladas.

4.3. Critérios para Certificação e presença no
Ranking das escolas públicas
Da mesma forma que ocorre com a certificação das escolas
privadas, no caso das escolas públicas, além do critério de
amostragem, para que uma escola receba a Certificação Escolas
Exponenciais é preciso que a instituição seja reconhecida pelos
pais dos alunos. No caso das escolas municipais, estaduais ou
federais, o índice utilizado será o CSAT (Customer Satisfaction Score).
A pergunta que fundamenta o cálculo do CSAT encontra-se no
questionário de pais nos seguintes termos: “De maneira geral,
quão satisfeito você se sente em relação à escola do(s) seu(s)
filho(s)”. Cada respondente deverá assinalar uma dentre cinco
opções, indo de Totalmente Insatisfeito a Totalmente Satisfeito.

1
2

Totalmente Insatisfeito
Insatisfeito

3

Indiferente

4

Satisfeito

5

Totalmente Satisfeito

A partir dessas respostas, o índice é construído somando-se o
número de respostas que assinalaram 4 ou 5 e dividindo-se esse
valor pelo total de participantes da respectiva instituição.

já a utilização dos dados fornecidos em questionários de pais,
professores e gestores na realização de pesquisas que venham a
descrever o cenário nacional do ensino privado brasileiro.

Para poder ser certificada e aparecer no ranking, a escola
deverá obter um CSAT maior ou igual a 70%. As demais regras
estabelecidas para escolas particulares também serão válidas para
escolas públicas.

Além disso, resultados gerais que consolidam as respostas de todo
o universo de participantes inscritos serão utilizados no relatório
a ser disponibilizado para as escolas que atingirem os critérios
amostrais mínimos e fizerem parte do programa Associados EX.
Tais resultados, em hipótese alguma, permitirão a identificação
de outras instituições além daquela a que diz respeito o relatório
individual.

4.4. Divulgação dos Resultados
Após o encerramento do período de coleta de respostas (entre
04/08 e 24/09) o Escolas Exponenciais iniciará o período de
compilação dos resultados. Para que possam ser calculados
os resultados de cada instituição, gerado o Ranking Escolas
Exponenciais e produzidos os relatórios individuais digitais para as
instituições que atingiram os critérios mínimos, fica estabelecido o
prazo de 25 dias do encerramento da pesquisa.
Dessa forma, com o encerramento do período de coleta de dados
em 24 de setembro, o Ranking Escolas Exponenciais será
divulgado no dia 15 de outubro. Entre essas duas datas, as escolas
que conquistarem certificações serão individualmente
comunicadas para que possam se preparar para o anúncio dos
resultados.

4.5. Comparativos nacionais presentes no
relatório individual
As instituições que se inscreverem para participarem da
Certificação e Ranking Escolas Exponenciais, autorizam desde

Desta forma, toda instituição inscrita autoriza a utilização das
respostas anônimas oriundas da sua própria instituição para:
• Compor o relatório comparativo para instituições que atingirem
os critérios mínimos;
• Fundamentar estudos sobre o sistema privado de ensino
brasileiro.
Os dados gerais não identificados serão utilizados em publicações,
eventos e outros relatórios produzidos e distribuídos pelo Escolas
Exponenciais.

PESQUISA

