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

A Escola Estadual Professora Luciane do Espírito Santo, 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”, assalariada com grande número de mães que trabalham para ajudar no sustento da família, comunidade não 

dispõem de muitos recursos de lazer, cultura, bem como espaços para prática de esportes. 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 - RELATOS INDIVIDUAIS SOBRE O EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO  

 
Professora da disciplina de História a 18 anos, no Ensino Estadual, período regular tendo inicio no  Programa Ensino Integral em 2017 segue 

ciente de que preciso melhorar as minhas habilidades profissionais embasando-me   na literatura indicativa do PEI e na adequação à realidade 

da escola. Estou simultaneamente em processo de aprendizagem e crescimento profissional. Pretendo construir com o grupo gestor, corpo 



docente e comunidade o trabalho de formar cidadãos autônomos, solidários e competentes. No planejamento das metas, da execução das 

ações, dos resultados, de todo o processo de ensino aprendizagem visando a excelência acadêmica, possuo o objetivo de desenvolver 

plenamente o currículo oficial, permitindo a realização do Projeto de Vida dos alunos. 

 

São atribuições específicas dos professores das Escolas Estaduais de Ensino Fundamental de Período Integral, além daquelas inerentes ao 

respectivo cargo ou função-atividade: 

I - elaborar o seu programa de ação com os objetivos, metas e resultados de aprendizagem a serem atingidos; (NR). 

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

das Escolas; 

III - planejar, desenvolver e atuar na parte diversificada do currículo e nas atividades complementares; (NR) 

IV - incentivar e apoiar as atividades de protagonismo juvenil, na forma da lei; (NR) 

V - realizar, obrigatoriamente, a totalidade das atividades de trabalho pedagógico coletivas e individuais no recinto da respectiva escola; 

(NR) 

VI - atuar em atividades de tutoria aos alunos; 

VII - participar das orientações técnico-pedagógicas relativas à sua atuação na Escola e de cursos de formação continuada; 

VIII - auxiliar, a critério do Diretor e conforme as diretrizes dos órgãos centrais, nas atividades de orientação técnico-pedagógicas 

desenvolvidas nas Escolas; 

IX - elaborar Plano Bimestral e Guias de Aprendizagem, sob a orientação do Professor Coordenador de Área; (NR). 

X - produzir material didático-pedagógico em sua área de atuação e na conformidade do modelo pedagógico próprio da Escola; 

XI - substituir, na própria área de conhecimento, sempre que necessário, os professores da Escola em suas ausências e impedimentos legais. 

Parágrafo único - As atividades de trabalho pedagógico de que trata o inciso V deste artigo, poderão ser utilizadas para ações formativas, 

conforme regulamentação específica. (Incluído pela Lei Complementar n° 1.191, de 28 de dezembro de 2012 ) 

 

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. 

 

 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. 

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 - Fazer o exercício dos 3c´s:  
1) O que eu devo continuar a 
fazer?  
2) O que eu devo cessar (parar de 
fazer)? 
 3) O que eu devo começar a 
fazer?   
Para esta atividade, pedir a 
colaboração de um colega( 

observar e dar devolutiva) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Replicar as boas práticas 

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 – Leitura do livro: Os 5 
desafios das equipes 
 

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: é capaz de 
identificar avanços e pontos 
de melhoria. Pondera suas 
colocações, tendo em vista 
o contexto. 
2 - Foco em solução: tem 
foco na solução e não no 



problema. Propõe e 
implementa ações que 
possam melhorar os 
resultados. 
3 - Criatividade: disposição 
para mudanças e 
flexibilidade para adotar 
novas práticas e 
tecnologias. 
Quando identifica um 
problema que não pode ser 
solucionado por vias 
comuns, é capaz de criar 
soluções alternativas. 

7. DIFUSÃO E MULTIPLICAÇÃO: Difunde e compartilha boas 
práticas, considerando a própria atividade como parte integrante de uma 
rede. 
 

Difunde e compartilha boas 
práticas, considerando a 
própria atividade como parte 
integrante de uma rede. 

 Competências não desenvolvidas no PIAF.  

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

 

 

IDESP da escola 2017: 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 internas 

Colaborar com os professores de matemática para 
melhoria dos resultados (trabalhar algarismos 
romanos nas aulas de História) 

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 internas 

Colaborar  com professores de matemática para 
melhoria dos resultados( montagem de  tabuada 
interativa) 



Passar de 45,6% para 
40% de alunos do abaixo 
do básico em matemática  

Não foram contempladas 
as habilidades básicas  

Equipe Gestora e professores 
qualificados para prática 
pedagógica e gestão  

Colaborar com atividades referentes a festa das 
nações junto ao grêmio estudantil 

    

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 com os professores de matemática para 
melhoria dos resultados enigmas matemáticos, (nível 
fácil) 

Passar de 5,9% para 
10,9% de  alunos do 
básico para o adequado  
em matemática  

Não foram contempladas 
habilidades de grau mais 
avançado   

Melhoria dos resultados das 
avaliações internas  

Colaborar com os professores de matemática para a 
melhoria dos resultados ( tabuada interativa) 

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  

Montar juntamente com a professora da sala de 
leitura uma gibiteca para incentivar a leitura 

Passar de 41,3% para 
51,3% de  alunos no  
adequado  em Língua 
Portuguesa. 

Apresenta dificuldades em 
interpretar textos  

Melhoria dos resultados das 
avaliações externas 

Leitura semanal de textos históricos, colaborando 
para a melhora dos resultados em Língua portuguesa 
( acentuação, pontuação, coesão, estética, entre 
outros) 

 
ASPECTOS 

 

 
SUA AÇÃO 
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Protagonismo 

Respeito à 
individualidade 

Incentivar os alunos sobre a importância da parte diversificada para a construção 

de seus projetos de vida 

Promoção do 
Protagonismo Juvenil 

Incentivar meus tutorados sobre a importância da leitura 

Protagonismo Sênior 

1- Divulgar os quatro pilares ( montagem de painéis)  

2- Incentivar os alunos do 3º ano do Ensino médio sobre as inscrições do  no ENEM. 

3- Promover palestras com profissionais de outras áreas colaborando assim  para a 

realização dos Projetos de Vida dos alunos 

4- Montar uma gibiteca juntamente com a professora de sala de leitura, visando a 



melhoria dos resultados ( tirar alunos abaixo do básico para o básico) 

5- Exposição   Dia Internacional da Mulher com biografias de mulheres brasileiras 

que marcaram a História do país, vídeos e poemas com o professor Alexssandro 
 

 

 

 

Domínio do 
conhecimento e 
contextualização 

Domínio do 
Conhecimento 

  

 

 

Didática 

 

Usar de tecnologias e material de apoio e outras ferramentas á favor das aulas 

de forma a melhorar o aprendizado (seminários) 

Contextualização 

.Contextualizar , relacionar a parte diversificada com o currículo da base nacional 

comum 

Disposição ao 
autodesenvolvimento 
contínuo 

Formação contínua 
Participar de Orientações Técnicas. promovidas pela D. E. Leste II e pela EFAP 

outros, leitura de livros, documentos do PEI 

Devolutivas 

 

 

Disposição para 
mudança 

Escutar abertamente as devolutivas recebidas. 
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Comprometimento 
com o processo e 
resultado 

Planejamento 
Elaborar o planejamento de suas ações de forma a contribuir para o alcance das 

metas do Plano de Ação da escola. 

Execução  

Reavaliação Revisar sua prática para atingir melhores resultados 
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Relacionamento e 
Corresponsabilidade 

 

 

Relacionamento e 
Colaboração 

 

 

Buscar se relacionar com os alunos e profissionais da escola, construindo 

vínculos positivos. 

Corresponsabilidade 

 

 Elaborar e desenvolver projetos pedagógicos para os alunos com dificuldades 

na leitura e escrita. Alunos abaixo do básico. (gibiteca) 
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Solução e 
Criatividade 

Visão crítica 
Ter visão crítica, sendo capaz de identificar avanços e pontos de melhoria.  

Foco em solução 

identificar  pontos de melhoria, propondo  implementar ações para melhorar os 

resultados. 

Criatividade Ter disposição para testar novas práticas  

Difusão e 
Multiplicação 

Registro de boas 
práticas 

Documentar as boas práticas adotadas, possibilitando o seu compartilhamento  

Publicar no site: 

 https://eeeilucianedoespiritosanto.wordpress.com 

Difusão  

Multiplicação 
Incentivar os pares sobre a importância de multiplicarem as boas práticas com 

outras escolas da rede,  no site da escola. 

 
DIRETOR DE ESCOLA: 
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