
PROGRAMA DE AÇÃO 2018 

EE Luciane do Espírito Santo                      

NOME: Eronides Alves da Silva 

FUNÇÃO: Professora da Sala Ambiente de Leitura (licenciatura em 

Pedagogia) 

Diretor: Cacilda Lima de Oliveira 

Vice-Diretor: Jonilsa Lima de Oliveira 

PCA da respectiva área: Sandra Santos Bento da Silva 

 

 

 

 

 

PCG: Luiz Carlos Souza 

VIGÊNCIA: 2018 ÚLTIMA REVISÃO: 27/03/2018 

1-RELATO SOBRE A ESCOLA E A COMUNIDADE EM QUE ESTÁ INSERIDA 

 

A Escola Estadual Professora Luciane do Espírito Santo - PEI, localizada à Rua Francisco Fernandes Frazão, 22 - Lajeado Guaianases, iniciou suas 

atividades no PEI no ano de 2017. A Unidade escolar é constituída por uma comunidade de entorno, e redondezas, pertencentes às famílias de 

classe “média baixa ” assalariados com grande número de mães que trabalham para ajudar no sustento da família a comunidade não dispõem de 

muitos recursos de lazer, cultura, bem como espaços para prática de esportes. Defrontamos cotidianamente com alunos que entram na escola 

sem grandes perspectivas de futuro e essa frustração acaba se refletindo em sua relação com o professor. O aluno sonha em ser médico ou 

advogado, jogador de futebol é visualizam a escola como local para essas conquistas. Após análise dos resultados do SARESP/2017, foi 

constatado que vários alunos apresentam rendimento escolar Abaixo do Básico, além de comportamentos inadequados ao ambiente escolar e 

ausência de hábitos e organização para os estudos. Contudo, os resultados da aprendizagem apontados pelo IDESP foram de 1,83 em 2016 para 

2,74 em 2017. O grande desafio posto à equipe escolar no ano que se inicia é o desenvolvimento de ações que possibilite a evasão e a retenção 

tendendo à zero, a diminuição dos índices de porcentagem dos alunos Abaixo do Básico de 30,2% para 25,2% em Língua Portuguesa e 45,6% 

para 40% em Matemática, e, ainda passar de 41,3% para 51,3% alunos do Básico para o Adequado em LP e passar de 5,9% para 10,9% alunos 

no Básico em Matemática para o Adequado. Intensificar os esforços para que 70% dos alunos matriculados na U.E. em suas menções bimestrais 

sejam avaliados com o mínimo 6,0. 



2 - RELATO  INDIVIDUAL SOBRE O EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO  

  

  Na função de professora da Sala Ambiente de Leitura no Programa de Ensino Integral na EE Professora Luciane do Espírito Santo tenho a 

responsabilidade de realizar um trabalho de qualidade para contribuir com a eficácia do ensino oferecido no Programa. Elaborar o Programa de 

ação objetivando o desenvolvimento protagonismo juvenil, a excelência acadêmica, autonomia na busca do conhecimento e melhorias dos 

resultados das aprendizagens. Sugerir ações que proporcione aos educados recuperação das habilidades não adquiridas nas etapas anteriores; 

esforço e empenho em oferecer subsídios de leituras e pesquisas que incentive contemple a realização do projeto de vida; otimização dos espaços 

de leitura na unidade escolar; incentivo que potencializarão o  uso da Sala Ambiente de Leitura pelo professor; empréstimos de livros; promoção  

de ação para através de trocas  de livros com alunos e professores de forma a ampliar o acervo, proporcionando o acesso as bibliografias exigidas 

nas provas do Enem e FUVEST;  sugestões de projetos para incentivo as pesquisas e o uso das  tecnologias disponíveis colaborando com o  

progresso nos estudos; Participação nas disciplinas eletivas; realização do trabalho de tutoria de forma a propiciar apoio aos alunos para 

cumprimento das metas contemplando a nota mínima estabelecida no Programa de Ação;  planejamento e execução de tarefa institucional de 

forma colaborativa e cooperativa. Incentivar empreendedorismo juvenis, participação das orientações técnico-pedagógicas relativas à  atuação na 

escola e de cursos de formação continuada; propor indicadores que possibilitem à equipe escolar avaliar o impacto das atividades desenvolvidas 

na Sala de Leitura nos resultados da aprendizagens Concurso de leitura; acompanhar, avaliar e sistematizar as práticas educacionais; consultas e 

pesquisas, no âmbito da Sala de Leitura,  atuar em atividades de orientação e apoio aos alunos, articulados com o plano de ação da escola e com 

os programas de ação dos outros docentes;  promover acesso a universos culturais mais amplos,  coordenar, executar e supervisionar o 

funcionamento regular da Sala de Leitura, cuidando da organização e do controle patrimonial do acervo e das instalações. 

3- PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO  

    I – elaborar, anualmente, o seu programa de ação com os objetivos, metas e resultados de aprendizagem a serem atingidos; 

 II – organizar, planejar e executar tarefa institucional de forma colaborativa e cooperativa visando ao cumprimento do plano de ação 

estabelecido; 

 III - incentivar e apoiar as atividades de protagonismo / empreendedorismo juvenis; 

 IV – realizar, obrigatoriamente, a totalidade das horas de trabalho pedagógico coletivo e individual, no recinto da escola; 

 V - participar das reuniões de trabalho pedagógico coletivo realizado na escola, a fim de promover sua própria integração e articulação com as 

atividades dos demais professores em sala de aula; 

 VI – participar das orientações técnico-pedagógicas relativas à sua atuação na escola e de cursos de formação continuada; 

 VII – atuar em atividades de tutoria aos alunos, de acordo com o plano de ação da Escola e com os projetos de vida dos alunos; 



 VIII - propor indicadores que possibilitem à equipe escolar avaliar o impacto das atividades desenvolvidas na Sala/ Ambiente de Leitura nos 

resultados da aprendizagem, no âmbito escolar; 

IX – acompanhar, avaliar e sistematizar as práticas educacionais, estudos, consultas e pesquisas, no âmbito da Sala/ Ambiente de Leitura; 

 X – atuar em atividades de orientação e apoio aos alunos, para utilização de recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação nas áreas de 

pesquisa e produção de materiais em mídias digitais; 

 XI - subsidiar e orientar programas de preservação e organização da memória da escola e da história local, articulados com o plano de ação da 

escola e com os programas de ação dos docentes; 

XII - incentivar a visitação participativa dos professores da escola à Sala/Ambiente de Leitura, para utilização em atividades pedagógicas; 

 XIII - promover e executar ações inovadoras, que incentivem a leitura e a construção de canais de acesso a universos culturais mais amplos; 

 XIV – coordenar, executar e supervisionar o funcionamento regular da Sala/Ambiente de Leitura, cuidando da organização e do controle 

patrimonial do acervo e das instalações; 

 XV – organizar, na escola, ambientes de leitura alternativos. 

 

4 – ALINHAMENTOS ENTRE ATRIBUIÇÕES  

 Alinhamento vertical com a Supervisora e a PCNP responsáveis pelo Programa de Ensino Integral; 

 Alinhamento horizontal com os professores sobre o programa de ação;  

 Alinhamento horizontal com os professores de Ciências humanas e suas tecnologias Alinhamento vertical com o PCA nos HTPCA; 

 Alinhamento vertical com a diretora ,Cacilda Lima de Oliveira ; 

 PCG e PCA Alinhamento vertical semanalmente dos PCAs com a PCG , Luiz Carlos de Souza. 

5 - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA DESEMPENHAR AS ATRIBUIÇÕES 

 

PREMISSAS COMPETÊNCIAS 
Descrever as competências a 

serem desenvolvidas por premissa 

PROTAGONISMO 

 

1.  PROTAGONISMO: Promove o protagonismo juvenil, ajudando a formar pessoas 

autônomas, solidárias e competentes e sendo protagonista também de sua própria 

atuação. 

1- Realizar tutoria, dialogar com o 

aluno, para que ele tenha clareza 

do seu papel com educado e 

protagonista do seu projeto de 

vida. 



1-Busca conhecer os alunos em sua 

individualidade (Projeto de Vida, 

interesses, dificuldades e 

potencialidades.) 

 

2-Mostra-se aberto a ouvir e apoia 

os alunos em seu processo de 

formação pessoal, acadêmica e 

profissional (por exemplo: 

dúvidas pessoais e Projeto de 

Vida). 

 

FORMAÇAO 

CONTINUADA 

 

2. DOMÍNIO DO CONHECIMENTO E CONTEXTUALIZAÇÃO: Domínio de sua área de 

conhecimento, sendo capaz de comunicá-la e contextualizá-la, relacionando-a com a 

realidade do aluno, à prática, às disciplinas da Base Nacional Comum, à parte 

diversificada, às atividades complementares e aos Projetos de Vida. 

1 Procurar lê livros significativos  

para indicação títulos  que faça a 

diferença na vida acadêmica dos 

alunos. 

 2 Conhecer o acervo da 

biblioteca para oferecer um 

suporte eficaz. 

3 Manter os livros separados para 

realizar o trabalho os empréstimos 

de forma rápida e dinâmica. 

 

 

 

3. DISPOSIÇÃO AO AUTODESENVOLVIMENTO CONTÍNUO: Busca contínua da 

aprendizagem e do desenvolvimento como pessoa e profissional, apresentando 

predisposição para reavaliar suas práticas, tecnologias, ferramentas e formas de pensar. 

1-Participar frequentemente de 

cursos de formação oferecidos 

pela SSE a fim de aprimorar o 

exercício da minha função. 

 

2-Escutar abertamente as 

devolutivas recebidas e reavalia 

seus comportamentos e práticas. 

 

EXCELÊNCIA EM GESTÃO 

4. COMPROMETIMENTO COM O PROCESSO E RESULTADO: Demonstra 

determinação para planejar, executar e rever ações, de forma a atingir os resultados 

planejados. 

1-Planejamento: realizar o 

planejamento de ações a partir do 

diagnóstico, com definição de 

metas Coerentes com o Plano de 



Ação da escola (alinhamento 

vertical) e com os Programas de 

Ação dos demais 

Profissionais (alinhamentos 

vertical e horizontal). 

 

2-Execução: realizar as ações de 

aprendizagem e de gestão 

planejadas. 

 

3-Reavaliação: reavaliar 

constantemente as ações 

planejadas a partir da execução 

das ações previstas e dos 

resultados observados, replanejar 

as que não deram certo sempre 

que necessário. 

CORRESPONSABILIDADE 

5. RELACIONAMENTO E CORRESPONSABILIDADE: Desenvolve relacionamentos 

positivos com alunos, professores, funcionários, direção, pais e responsáveis e atua de 

forma corresponsável tendo em vista o desenvolvimento dos alunos e profissionais da 

escola. 

1 - Relacionamento e colaboração: 

criar vínculos positivos e 

desenvolver relacionamentos 

positivos. 

 

2 - Corresponsabilidade: Apoiar o 

trabalho e formação dos colegas 

tendo em vista melhorar os 

resultados conjuntos, trazendo 

idéias e sugestões.  

 

REPLICABILIDADE 
6. SOLUÇÃO E CRIATIVIDADE: Tem visão crítica e foca em solucionar os problemas 

que identifica, criando caminhos alternativos sempre que necessário. 

1 - Visão crítica: ser capaz de 

identificar avanços e pontos de 

melhoria para o crescimento 

pessoal e profissional. 

 

2 - Foco em solução: ter foco na 

solução e não no problema, 

agindo de maneira ponderada e 

viável, principalmente no 

ambiente escolar. 



 

3 - Criatividade: disposição para 

mudanças e flexibilidade para 

adotar novas práticas e 

tecnologias. 

 

7. DIFUSÃO E MULTIPLICAÇÃO: Difunde e compartilha boas práticas, considerando 

a própria atividade como parte integrante de uma rede. 

 

1-Difundir e compartilhar boas 

práticas, considerando a própria 

atividade como parte integrante 

de uma rede. 

 

2- Montar painéis e campanhas, 

na escola, de incentivo ao estudo 

e à leitura para que os demais 

profissionais  aprimore e utilize 

nas respectivas áreas de 

conhecimento. 

 

 

6 – Prioridades, Causas, Resultado Esperado e Descrição da Atividade na Função e Premissas. 

Preencher os campos abaixo em consonância com o Plano de Ação da escola (Ferramenta de Gestão). Os dados de Prioridades, Causas e 

Resultado Esperado encontram-se no ícone “Elaboração do Plano de Ação”. A descrição da atividade na função são as ações que cada 

profissional irá desenvolver de acordo com sua função para atingir o resultado esperado pela escola.  

IDESP da escola 2018: 2,74 Meta simulada do IDESP da Escola para 2018: 2.91 

 

PRIORIDADES DA 

ESCOLA 

CAUSAS RESULTADO ESPERADO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE NA FUNÇÃO 

Passar de 45,6% para 

40% de alunos do abaixo 

do básico em matemática 

Não foram contempladas 

as habilidades básicas 

 

Melhoria dos resultados 

das avaliações externas. 

 

 

- Colaborar com auxilio realizando reforços com alunos 

abaixo do básico. 

             

 

Passar de 45,6% para 

40% de alunos do abaixo 

Não foram contempladas 

as habilidades básicas. 

 

Melhoria dos resultados 

- Participar do trabalhar interdisciplinarmente a festas das 

nações.  



do básico em matemática das avaliações  internas. 

 

Passar de 5,9% para 

10,9% de  alunos do 

básico para o adequado  

matemática 

Não foram contempladas 

habilidades de grau mais 

avançado   

Melhoria dos resultados 

das avaliações  externas. 

 

- Sugerir leitura de livros e jogos que auxiliem os alunos no 

processo para que aconteçam avanços.  

Passar de 5,9% para 

10,9% de  alunos do 

básico para o adequado  

matemática 

Não foram contempladas 

habilidades de grau mais 

avançado   

Melhoria dos resultados 

das avaliações internas 

 

- Auxiliar o professor no trabalho com os alunos 

recuperação intensiva. 

 

Passar de 5,9% para 

10,9% de  alunos do 

básico para o adequado  

matemática 

 

 Não foram contempladas 

habilidades de grau mais 

avançado   

 

Melhoria dos resultados 

das avaliações internas 

 

  

- Colaborar no Projeto Feira de Ciências. 

Passar de 30,2% para 

25.2% de alunos do 

abaixo do básico em 

Língua Portuguesa 

 

 Não domina as 

habilidades de leitura e 

escrita 

 

Melhoria dos resultados 

das avaliações internas 

 

  

- Participar Projeto Dose de Leitura.  

- Trabalhar oferecendo variedades de gêneros   auxiliandos 

- os no nivelamento. 

- Projeto Leitura compartilhada com os professores. 

- Projeto Doses de poesia com os professores. 

- Recuperação Intensiva Projeto Reforço e alfabetização 

com os alunos que não sabe ler. 

 -Criar espaço de leitura interativa através de painéis e 

informações no espaço escolar. 

Sugerir ação no dia do Livro e do Livro Infantil 

incentivando a leitura. 

 

Passar de 30,2% para 

25.2% de alunos do 

abaixo do básico em 

Língua Portuguesa. 

Não domina as habilidades 

de leitura e escrita 

Melhoria dos resultados 

das avaliações externas e 

internas 

 

- Trabalhar em conjunto com a professora de classe. 

- Elaborar em parceria com a professora Meire um espaço 

de gibiteca para o auxilio a leitura. 

Passar de 41,3% para 

51,3% de alunos no 

 

 Não domina as 

 

Melhoria dos resultados 

  

 - Auxiliar o professor para que sejam  Intensificadas as 



adequado em Língua 

Portuguesa . 

habilidades de leitura e 

escrita 

das avaliações externas e 

internas 

 

leituras diária por parte dos educandos dos livros 

respectivos sugerido no currículo.  

- Promover com o professor o uso da sala de leitura. 

 

Passar de 41,3% para 

51,3% de alunos no  

adequado  em Língua 

Portuguesa . 

 

 Não domina as 

habilidades de leitura e 

escrita 

 

Melhoria dos resultados 

das avaliações internas 

 

- Incentivar   leitura que promovam o avanço. 

- Realizar uma ação de leitura de informação para a família 

(Pasta Literária) 

Passar de 0% para 5º de 

alunos para o avançado  

em  Língua Portuguesa 

 

 não foram contempladas 

as habilidades de grau mais 

avançado 

 

Melhoria dos resultados 

das avaliações internas 

 

  

- Pesquisar as leituras    do Projeto Leitura Compartilhada  

3ª aula as terças-feiras. 

- Trabalha junto com o professor resenhas para o vestibular. 

- Promover informação para os alunos das bibliografias 

cobradas nos vestibulares e ENEM. 

 

 

7- Ações - A partir da descrição de suas atividades na função, aponte as ações correspondentes a cada Premissa.  

ASPECTOS SUA AÇÃO  

P
R

O
T

A
G

O
N

I
S
M

O
 

Protagonismo 

Respeito à 

individualidade 

1 - Buscar conhecer os alunos em sua individualidade (Projeto de Vida, interesses, dificuldades 

e potencialidades.) 

2- Mostrar-se aberto a ouvir e apoiar os alunos em seu processo de formação pessoal, 

acadêmica e profissional (dúvidas das disciplinas, aspectos pessoais, Projeto de Vida) 

Promoção do 

Protagonismo 

Juvenil 

1– Realizar tutoria para de forma a dialogar com o aluno, para que ele tenha clareza do seu 

papel com educado e protagonista do deu projeto de vida. 

2-Utilizar práticas de com a sala de leitura para facilitam a aprendizagem pelo aluno 

(apresentar o conhecimento com clareza). 

3- Sugerir Ações para que o aluno possa participar dos projetos da secretaria da educação. 

4 Participar   Disciplina Eletiva com sugestões para que os alunos tenham um universo mais 

amplo de conhecimento.  

Protagonismo 

Sênior 

1-Refletir sobre o seu propósito de atuação, relacionando com o papel do professor 

da Sala Ambiente de Leitura. 

2-Atuar como modelo a ser seguido pelos alunos e profissionais da escola ter certeza 

nas informações. 

 Domínio do Domínio do Demonstrar e domínio na minha função e conhecimento do Currículo do Estado de 



conhecimento e 

contextualização 

Conhecimento SP. Estudando o acervo para dar suporte ao aluno. 

 

Didática Utilizar práticas de Leitura que favoreçam que facilitem a aprendizagem pelo aluno.  

Contextualização 
Conseguir relacionar os conceitos das disciplinas às realidades (contexto do aluno, 

Projeto de Vida, mundo do trabalho etc.) 

Disposição ao 

autodesenvolvimento 

contínuo 

Formação contínua 

Participar de cursos de formação oferecidos pelo programa, demonstrando 

disponibilidade para novas aprendizagens; procurar realizar outras capacitações na 

internet e realizando leitura de livros. 

Devolutivas 

 

Buscar a devolutiva da minha atuação com os alunos, professores e demais 

profissionais para que haja desenvolvimento. 

Disposição para 

mudança 

Escutar abertamente as devolutivas recebidas e reavaliar meu comportamento e 

minha prática. 

 
 
 
 
E
X

C
E
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N

C
I
A
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M
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E
S
T

Ã
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Comprometimento 

com o processo e 

resultado 

Planejamento 

Realizar o planejamento de minhas ações, com definição de metas Coerentes com o 

Plano de Ação da escola (alinhamento vertical) e com os Programas de Ação dos 

demais profissionais (alinhamentos verticais e horizontais). 

 

Execução Realizar as ações de aprendizagem e de gestão planejadas. 

Reavaliação 
Reavaliar constantemente as ações planejadas a partir da execução das ações previstas 

e dos resultados observados, replanejando as ações sempre que necessário. 

C
O

R
R

E
S
P
O

N
S
A

B
I
L
I
D

A
D

E
 

 

Relacionamento e 

Corresponsabilidade 

 

Relacionamento e 

Colaboração 

Ser capaz de criar vínculos positivos e desenvolver relacionamentos positivos com 

colega e alunos. 

Corresponsabilidade 

Apoiar o trabalho e formação dos colegas tendo em vista melhorar os resultados 

conjuntos dando sugestões. 

R
E
P
L
I
C

A
B
I
L
I
D

A
D

E
 

 

Solução e 

Criatividade 

Visão crítica 

 1 - Visão Crítica: Ser capaz de identificar avanços e pontos de melhoria. 

 2 - Foco em solução: tem foco na solução e não no problema. 

 3 - Criatividade: disposição para mudanças e flexibilidade para adotar novas práticas 

e tecnologias. 

Foco em solução Ter foco na solução e não no problema. 

Criatividade 
Disposição para mudanças e flexibilidade para adotar novas práticas e tecnologias. 

 



Difusão e 

Multiplicação 

Registro de boas 

práticas 

Documentar com vídeos as boas práticas adotadas, possibilitando o seu 

compartilhamento com meus colegas (experiências) 

Difusão 
Compartilhar as boas práticas adotadas por mim e outros professores junto à escola 

(novidades). 

Multiplicação 

Difundir e compartilhar boas práticas, considerando a própria atividade como parte 

integrante de uma rede valorizando as ações e projetos através de cartazes informativos 

grupos de WhatsApp pagina do Facebook. 

 

DIRETOR DE ESCOLA: SUPERVISOR DE ENSINO: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO (no caso do 

Diretor): 
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