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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 de1,83 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 32,61 em Língua Portuguesa e 56,3 para 32,61, em Matemática e ainda passar de 28,6 para 47,83 o % de Alunos no Básico em LP e 

passar de 39,1 para 48,91 o % de Alunos no Básico em Matemática, intensificar os esforços para que 50% 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 (Caso exerça mais de uma função registre as atribuições das funções separadamente) 

 

Como professor coordenador de área , sinto que tenho uma responsabilidade maior em trabalhar com mais efetividade e eficácia as premissas do Programa de Ensino 
Médio Integral (PEI) junto aos professores em ATPCA a fim de dar formação aos professores mostrando lhes a importância de formar alunos  autônomo solidário e 
competente , assim como a necessidade de melhorar a qualidade de ensino dos alunos desta U E,  visto que na atribuição de minhas funções me vejo responsável pelo  
processo de ensino e aprendizagem do aluno com  alto nível de proficiência e excelência acadêmica. É notório um maior comprometimento, empenho e compromisso dos 
aluno no que se refere ao comparativo do ano anterior. Junto a equipe da área de ciências da natureza, matemática e sua tecnologias se fará um trabalho de nivelamento 



e recuperação continua para que a escola possa  atingir  melhorias significativas  na aprendizagem, porém  se faz necessário  a elaboração de  novas ações que minimizem 
os problemas de aprendizagem influenciados por questões sociais, regionais ou por ideologia de gênero  dos alunos, de tal forma que est as ações  contemplem as 
habilidades requeridas em avaliações internas dadas pelos blocos de avaliação, A, B , C e D instituído em planejamento , assim, se faz necessária um plano de formação 
que capacite os professores desta área a realizar ações que visem um melhor desemprenho nas avaliações  em larga escala estabelecidas pela SEE, marcadoras de 
indicadores de resultados de aprendizagem desses jovens. Em ATPCA tratar  assuntos que viabilizem o desenvolvimento de   atividades concretas , interdisciplinar e 
contextualizada de maneira a resgatar  a autoestima de nossos estudantes para que eles estejam estimulados a aprender conteúdos da Base nacional  Comum do Ensino 
Médio e também da base Complementar e Diversificada do Ensino Médio Integral, dando todo suporte  possível  aos professores um bom trabalho . Visando um melhor 
desempenho do educando  me coloco a disposição desta U.E nas limitações de minhas atribuições como PCA.  
 

3- PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO ( PCA ) 

(Artigo 3ª, Resolução SE 22/2012) 

1. Desempenhar, em sua área específica de conhecimento, as seguintes atribuições do Professor coordenador; 

Executar o projeto político-pedagógico de acordo com o currículo, os programas de ação e os guias de aprendizagem; 

Orientar as atividades dos professores em horas de trabalho pedagógico coletivo e individual; 

Orientar os professores na elaboração dos guias de aprendizagem; 

Organizar as atividades de natureza interdisciplinar e multidisciplinar de acordo com o plano de ação; 

Participar da produção didático-pedagógico em conjunto com os professores; 

Avaliar e sistematizar a produção didático-pedagógica; 

Elaborar, anualmente, o Programa de Ação, com os objetivos, metas e resultados a serem atingidos. 

2. Dedicar parte de sua carga horária a atividades docentes, ministrando aulas de disciplinas para as quais seja habilitado, de acordo com o disposto na 

legislação concerne ao processo anual de atribuição de classes e aulas da Secretaria de Educação; 

 

3. Substituir, sempre que se faça necessário, os professores de sua área de conhecimento em suas ausências e impedimentos legais de curta duração. 

 

4 – ALINHAMENTOS ENTRE ATRIBUIÇÕES (Caso exerça mais de uma função registre os alinhamentos entre as atribuições separadamente) 

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 os PCA em alinhamento informal  

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 - Respeito à individualidade dos 

alunos; 

2 - Tem clareza que deve servir de 

exemplo para os alunos; 

3 - Desperta o interesse dos alunos 

pelos estudos ouvindo, apoiando 

e orientando os alunos; 

preparando-os para sua vida 

acadêmica e pessoal. 

4- Mostra-se aberto a ouvir e 

apoia os alunos em seu processo 

de formação pessoal, acadêmica e 

profissional (por exemplo: 

dúvidas da disciplina, aspectos 

pessoais, 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 - Possui conhecimento em sua 

área de atuação  da base nacional 

comum. 

2 - Organiza o conhecimento e 

garante a aprendizagem dos 

alunos.  
3-      Utiliza estratégias  que 

facilitam a aprendizagem pelo 

aluno , apresentando  o 

conhecimento com clareza. 

4-      Realiza avaliação coerentes 

com o que foi trabalhado nas 

aulas. 

5-  É capaz de contextualizar o 

assunto de seu domínio, 

relacionando-o com a realidade 

do aluno e com seu projeto de 

vida .  

3. * DISPOSIÇÃO AO AUTODESENVOLVIMENTO CONTÍNUO: Busca contínua da 

aprendizagem e do desenvolvimento como pessoa e profissional, apresentando 

1 - disposição e proatividade  

ao desenvolvimento contínuo 



predisposição para reavaliar suas práticas, tecnologias, ferramentas e formas de pensar. 2 - Solicita devolutiva de sua 

atuação aos alunos e aos 

profissionais para 

autodesenvolvimento. 

3 - Está aberto para o novo 

sempre revendo as práticas e 

reavaliando –as . 

4- Participa frequentemente de 

cursos de formação a fim de 

aprimorar o exercício de sua 

função (temas específicos à 

função ou ao Modelo 

Pedagógico e de Gestão do 

Programa Ensino Integral) 

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- Raliza o planejamento de suas 

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 -Realiza as ações de 

aprendizagem e de gestão 

planejadas. 

3 -Reavalia constantemente as 

ações planejadas a partir da 

execução das ações previstas e dos 

resultados observados, 

replanejando 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 – É capaz de criar vínculos 

positivos e desenvolver bom 

relacionamento entre os pares,  

colaborando  para um bom clima 

de trabalho. Apresenta 



disponibilidade para ajudar outras 

pessoas sendo solícito sempre que 

possível . 

2 - Apoia o trabalho e formação 

dos colegas tendo em vista atingir 

metas e  melhorar as os resultados 

estabelecidos em plano de ação . 

3- Envolve e mobiliza outras 

pessoas na construção de projetos 

comuns, buscando  parcerias que  

incentiva a participação dos pais e 

responsáveis promovendo a 

corresponsabilidade pela 

aprendizagem dos alunos. 

REPLICABILIDADE 

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

que identifica, criando caminhos alternativos sempre que necessário. 

1 - É capaz de identificar avanços e 

pontos de melhoria. Pondera suas 

colocações, tendo em vista o 

contexto. 

2 - Tem foco na solução e não no 

problema. Propõe e implementa 

ações que possam melhorar os 

resultados. 

3-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. 

 

1-Compartilha suas boas 

práticas adotadas junto a 

outros profissionais da 

comunidade escolar a fim de 

multiplicar  suas ações.(novas 

estratégias de ensino, ações de 

melhoria de aprendizagem, 

ações de apoio ao nivelamento 

etc). 

2-      Documenta as boas 



práticas adotadas, 

possibilitando o seu 

compartilhamento 

(experiências e ferramentas). 

*habilidades a serem 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: 2,90 

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 

Dar subsidio para que o professor tenha acesso as sequencias 

didáticas propostas pela SSE 

Orientar os professores quanto a necessidade de aplicar 

atividades de nivelamento em O.E 

Organizar projetos que visem o desenvolvimento do 

aprendizado do educando. 

Organizar em atpca plano de nivelamento sendo norteado pelo PCG 
Organizar plano de formação a fim de obter melhoria nos resultados 
externo na área de ciências da natureza , matemática e suas 
tecnologias 
 

Trabalhar atividades de nivelamento em cima das sequencias 

didáticas propostas pela SSE 

Desenvolver em O.E atividades de nivelamento  

Organizar projetos que visem o desenvolvimento do 

aprendizado do educando  
Elaborar atividades de recuperação paralela e continua , a fim de leva 
– lo a intender as propriedades matemáticas . Realizar atividades de 



revisão. Realizar levantamento de dados para posterior  nivelamento 

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 

Dar subsidio para que o professor tenha acesso as sequencias 

didáticas propostas pela SSE 

Orientar os professores quanto a necessidade de aplicar 

atividades de nivelamento em O.E 

Organizar projetos que visem o desenvolvimento do 

aprendizado do educando. 

Dar formação em ATPCA visando a aplicação de atividades 

diferenciadas elevando assim o nível de compreensão das 

habilidades de um grupo   Desenvolver atividades 

diferenciadas que atendam aos diferentes níveis de 

compreensão das habilidades não adquiridas e as 

potencialidades de aprendizagem de cada aluno. 

Proporcionar atividades mais avançadas de forma a  

desenvolver   novas competências e habilidades.   

 

  

Levar 5% dos 

alunos do nível 

adequado para 

o avançado  

Não foram propostas 

atividades que desafiassem 

seus conhecimentos  

melhoria dos resultados das 
avaliações externas 

Propor aos professores elaborarem  atividades de nível 

avançado de maneira a desafiar a capacidade de 

desenvolvimento cognitivo do educando.    

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 

Promover formação para que os professores desenvolvam 

atividades  contextualizadas  voltados para a realidade do 

aluno sempre trabalhando a interpretação textual e seus 

gêneros literários . 

  

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  externas e internas 

Trabalhar com os professores a importância de exercícios 

contextualizados voltados para a realidade do aluno 

sempre trabalhando a interpretação textual e seus gêneros 

literários . 

 

Passar de 0% Não foram propostas melhoria dos resultados das Desenvolver atividades diferenciadas que atendam aos 



para 5% dos 

alunos do nível 

o avançado 

atividades que desafiassem 

seus conhecimentos 

avaliações  externas e internas diferentes níveis de compreensão das habilidades não 

adquiridas e as potencialidades de aprendizagem de cada 

aluno. Proporcionar atividades mais avançadas de forma a  

desenvolver   novas competências e habilidades.   

 

 

 

 

 

 

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 

Trabalhar atividades de nivelamento e verificar o andamento dos mesmo junto aos 

professores  

 Respeito  à individualidade de alunos e professores  

 

Promoção do 

Protagonismo 

Juvenil 

Mostra-se aberto a ouvir e apoia os professores em seu processo de formação 

pessoal, acadêmica e profissional 

Protagonismo 

Sênior 

Respeitar a individualidade do educando no exercício de minha função  

 

Domínio do 

conhecimento e 

contextualização 

Domínio do 

Conhecimento 

 

Verificar o andamento do programa de ação e a organização de atividades de 

forma que garantam  a aprendizagem dos alunos 

Didática 

Utiliza estratégias  que facilitam a aprendizagem pelo aluno , apresentando  o 

conhecimento com clareza. 

 

Contextualização 
Contextualiza o assunto de seu domínio, relacionando-o com a realidade do aluno 

e com seu projeto de vida . 

Disposição ao *Formação disposição e proatividade  ao desenvolvimento contínuo 



autodesenvolvimento 

contínuo 

contínua 

*Devolutivas 

 

Solicita devolutiva de sua atuação aos alunos e aos profissionais para 

autodesenvolvimento 

*Disposição para 

mudança 

Está aberto para o novo sempre revendo as práticas e reavaliando –as . 

 
 
 
 
E
X

C
E
L
Ê
N

C
I
A

 
E
M

 
G

E
S
T

Ã
O

 

Comprometimento 

com o processo e 

resultado 

Planejamento 

Realiza o planejamento de suas 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). 

 

Execução 

Realiza as ações de aprendizagem e de gestão planejadas junto aos professores  

Orientar aos professores trabalhar atividades de nivelamento em cima das 

sequencias didáticas propostas pela SSE 

 

Reavaliação 

Verificar se os professores reavaliam  constantemente as ações planejadas a partir da 

execução das ações previstas e dos resultados observados, replanejando 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 

 

É capaz de criar vínculos positivos e desenvolver bom relacionamento entre os 

pares,  colaborando  para um bom clima de trabalho. Apresenta disponibilidade 

para ajudar outras pessoas sendo solícito sempre que possível . 

Corresponsabilidade 

Envolve e mobiliza outras pessoas na construção de projetos comuns, buscando  

parcerias que  incentiva a participação dos pais e responsáveis promovendo a 

corresponsabilidade pela aprendizagem dos alunos. 

R
E
P
L

I
C

A
B

I
L
I
D

A
D

E
 

 
Visão crítica 

Identificar avanços e pontos de melhoria dentro de suas atividades docentes e 

conhecer o contexto atual para atender a comunidade a qual está inserido. 



Solução e 

Criatividade Foco em solução 

Tem foco na solução e não no problema. Propõe e implementa ações que possam 

melhorar os resultados. 

 

Criatividade 
Quando identifica um problema que não pode ser solucionado por vias comuns, é 

capaz de criar soluções alternativas. 

Difusão e 

Multiplicação 

*Registro de boas 

práticas 

Compartilha suas boas práticas adotadas junto a outros profissionais da 

comunidade escolar a fim de multiplicar  suas ações.(novas estratégias de 

ensino, ações de melhoria de aprendizagem, ações de apoio ao nivelamento 

etc). 

 

*Difusão 
Documenta as boas práticas adotadas, possibilitando o seu 

compartilhamento 

*Multiplicação 

Compartilha suas boas práticas adotadas junto a outros profissionais da 

comunidade escolar a fim de multiplicar  suas ações. 

 

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

do Diretor): 

DATA DA ELABORAÇÃO:  

21/03/2018 

DATA DA REVISÃO: anotar todas as datas em que foram feitas as revisões do Programa de 

Ação. 

 

 

 

 

 

 


