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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 – RELATO INDIVIDUAL SOBRE O EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO (Caso exerça mais de uma função registre as atribuições 
das funções separadamente) 
 
A partir dos dados, apresentados como professor, sinto que tenho uma responsabilidade maior em trabalhar com mais efetividade 
e eficácia as premissas do Programa de Ensino Médio Integral (PEI), que permeiam a necessidade de melhorar a qualidade de 
ensino dos alunos desta U E; visto que todos têm dedicação exclusiva ao processo de ensino e aprendizagem, tanto alunos 
quanto professores. Percebe-se que quanto aos resultados de aprendizagem dos alunos, em 2017, ocorreu uma melhora 
significativa no aprendizado dos educandos.  Com base nessas observações, percebe-se que a escola já alcançou uma melhoria 
na aprendizagem, porém persiste a necessidade de elaborar novas ações que minimizem os problemas de aprendizagem 
influenciados por questões sociais dos alunos e contemplem as habilidades requeridas em avaliações externas da Secretaria da 
Educação, marcadoras de indicadores de resultados de aprendizagem desses jovens; havendo, assim, a necessidade de, como 
profissional e educadora do programa, desenvolver atividades concretas que viabilizem o ato de se resgatar a autoestima de 
nossos estudantes para que eles estejam estimulados a aprender, cada vez mais,  conteúdos da Base Comum do Ensino Médio 
e também da base Complementar e Diversificada do Ensino Médio Integral; dando todo auxilio e tutoria possível para que os 
jovens desenvolvam seus projetos de vida. Por isso, há a necessidade de elaborar ações que, pelo menos minimizem os 
problemas de aprendizagem influenciados por questões sociais dos alunos e contemplem as habilidades requeridas em 
Avaliações externas da Secretaria da Educação, marcadoras de indicadores de resultados de aprendizagem desses jovens. Há, 
na escola, uma necessidade imensa de se resgatar a autoestima de nossos estudantes para que eles estejam estimulados a 
aprender conteúdos da Base Comum do Ensino Médio e, também, da base Complementar e Diversificada do Ensino Médio 
Integral. Portanto, nesse Programa de Ação, proponho disponibilizar-me ao máximo, principalmente em formação continuada, 
para desenvolver ações integradoras e significativas do ser (alunos) como um promissor do desenvolvimento do Protagonismo e 
Corresponsabilidade ao encontro do conhecimento em direção aos seus Projetos de Vida, como pessoas que evoluirão à 
capacitação do Mercado de Trabalho diversificado e Preparação Acadêmica, exigidos pela sociedade. 
 
 

3- PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO (Caso exerça mais de uma função registre as atribuições das funções separadamente) 

 
    a) Elaborar o programa de ação com os objetivos, metas e resultados de aprendizagem a serem atingidos – de acordo com os 
prazos estabelecidos com melhoria de resultados. 
    b) Organizar, planejar e executar tarefa institucional de forma colaborativa e cooperativa – cumprir 100% das tarefas 
institucionais. 
    c) Planejar, desenvolver e atuar na parte diversificada do currículo e nas atividades complementares – planejar a Disciplina 
Eletiva de acordo com o projeto de vida dos educandos; atuar de forma com que os educandos busquem as soluções das 
problemáticas levantadas, assim, promovendo o Protagonismo Juvenil. 
    d) Incentivar e apoiar as atividades do protagonismo juvenil, na forma da lei; 
    e) Realizar, obrigatoriamente, a totalidade das atividades de trabalho pedagógico coletivo e individuais no recinto da respectiva 



escola. 
     f) Atuar em atividades de tutoria aos alunos. 
    g) Participar das orientações técnico-pedagógicas relativas à atuação na Escola e de cursos de formação continuada. 
    h) Auxiliar, a critério do Diretor e conforme as diretrizes dos órgãos centrais, nas atividades de orientação técnico-pedagógicas 
desenvolvidas nas escolas; 
     i) Elaborar Plano Bimestral e Guias de Aprendizagem sob a orientação do Professor Coordenador de Área; 
     j) Produzir material didático-pedagógico na área de atuação e na conformidade do modelo pedagógico própria da Escola; 
 Substituir, na própria área de conhecimento e  sempre que necessário em outra área de atuação. 
 
Obs.: Item ‘a’ até ‘l’ constam no Artigo 7º, da Lei Complementar nº1.164, de 4/01/2012) 
4 – ALINHAMENTOS ENTRE ATRIBUIÇÕES (Caso exerça mais de uma função registre os alinhamentos entre as atribuições separadamente) 

 

Alinhamento horizontal com os professores sobre o programa de ação; 

Alinhamento horizontal com os professores de minha área de atuação sobre os  guias e agenda.  

Alinhamento vertical semanal  com o PCA nos HTPCA’s; 

Alinhamento vertical com  PCG e PCA 

Alinhamento vertical semanalmente com o PCG nos ATPCG’s 

5 - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA DESEMPENHAR AS ATRIBUIÇÕES (Caso exerça mais de uma função registre as 

competências e habilidades necessárias separadamente) 

 

. 

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. 

1.1 Valorizar a fala dos 
educandos mesmo que 
estejam erradas, durante as 
aulas ou em tutorias – 
buscando entender o erro. 
 
1.2 Organizar agenda para 
atendimento à tutoria, junto 
com os educandos de modo 
que todos os alunos sejam 



atendidos no mínimo duas 
vezes no mês; 
 
 
1.3 Incentivar o aluno a 
uma postura participativa 
durante as aulas, dando lhe 
espaço para manifestação 
do seu conhecimento, 
apoiando as práticas e 
vivências em protagonismo 
Juvenil na escola; 
 
1.4 Estimular a participação 
cidadã dos educandos em 
todo espaço de vivência 
dos educandos; 
 
1.5 Oportunizar aos 
educandos na disciplina 
Eletiva, espaços 
diferenciados de 
aprendizagem. 
 

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. 

2.1 Contribuir com o grupo 
em momentos de ATPCA e 
ATPCG, buscando articular 
o currículo com a parte 
diversificada,  assim como o 
desenvolvimento das 
turmas de nivelamento dos 
educandos. 
 
2.3 Contribuir com o grupo 
na questão interdisciplinar 
nos ATPC geral, assim, 



facilitando o processo de 
articulação e 
contextualização entre as 
disciplinas. 
 
 

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. 

3.1 Participar de cursos 
direcionados a minha área 
de atuação, promovidos 
por, sites educacionais, 
MEC ou pela SEE-SP; 
 
 
3.2 Contribuir com a equipe 
com informações e 
conhecimentos que me 
forem passados em cursos 
e oficinas fora da escola ou 
dentro dela  - em 
socialização em hora de 
estudo , ATPCG e ATPCA.  
 
3.3 Participar de 
orientações técnicas 
realizadas pela Diretoria de 
Ensino e a SEE-SP 
direcionados a minha área 
de atuação; 
 

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. 

4.1 Analisar o aprendizado 
dos educandos, através das 
atividades desenvolvidas a 
cada dia em sala de aula. 
 
4.2 Elaborar e executar a 
Agenda do Professor, 



semanalmente, atendendo 
a agenda da escola e 
demais membros da escola. 
 
4.3 Elaborar e executar o 
Guia de Aprendizagem,  
que atenda ao Currículo 
Oficial do Estado de São 
Paulo, com organização de 
cronograma, prevendo 
provas, atividades, 
reuniões, feriados, entre 
outros; 
 
4.4 Retomar o Programa de 
Ação, para monitorar as 
ações desenvolvidas e as 
metas a serem alcançadas - 
PDCA; 
 
4.5 Produzir os documentos 
solicitados, entregá-los 
dentro do prazo 
estabelecido e revisá-lo 
periodicamente para novas 
reflexões e ações - PDCA; 
 
4.6 Revisitar 
periodicamente o Plano de 
Ação da escola, auxiliando 
em sua revisão junto à 
equipe escolar, tendo em 
vista o desdobramento das 
ações em meu Programa 
de Ação. 
 



4.7 Participar do 
alinhamento vertical e 
horizontal para o bom 
desempenho de minhas 
atribuições em momentos 
ATPCA e ATPCG ou em 
momentos de estudo; 
 
 4.8 Planejar 
semestralmente a Disciplina 
Eletiva de acordo com o 
projeto de vida dos 
educando. 
      
 4.9 Produzir material 
didático-pedagógico sempre 
que necessário na área de 
minha atuação e na 
conformidade do modelo 
pedagógico própria da 
Escola 
 
 

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. 

5.1 Contribuir da melhor 
forma com o trabalho dos 
colegas de trabalho, como, 
por exemplo, sugerindo 
ideias, ofertando auxilio, 
contribuição na hora de 
estudos, entre outras 
necessárias, quando 
houver; 
 
5.2 Auxiliar os professores 
das demais disciplinas da 
parte diversificada sempre 



que o tema ou metodologia 
estiver relacionado com a 
minha área de atuação; 
 
5.3 Buscar mediar no 
campo de minha atuação os 
conflitos ocorrentes entre os 
indivíduos que compõem a 
comunidade escolar sempre 
que necessário; 
 
5.4 Buscar mediar os 
conflitos escolares 
existentes, em relação aos 
meus alunos tutorados 
quando houver. 
 
5.5 Contribuir para melhoria 
de desempenho dos meus 
alunos tutorados, através 
de conversar , orientações 
e acompanhamento do 
desempenho dos mesmos. 
 
 
5.6 Substituir, na própria 
área de conhecimento, 
sempre que necessário, os 
professores da escola em 
suas ausências e 
impedimentos legais. 
 

REPLICABILIDADE 

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

os problemas que identifica, criando caminhos alternativos sempre que 

necessário. 

6.1 Buscar observar os 
problemas e buscar 
soluções sempre que 
necessário; 



 
6.2 Contribuir nas 
discussões que visam 
buscar as soluções das 
problemáticas existentes na 
escola em reuniões com 
professores, equipe gestora 
e alunos; 
 
 

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

considerando a própria atividade como parte integrante de uma rede. 

 

 
7.1 Difundir as boas 
práticas desenvolvidas do 
Programa de Ensino 
Integral em sites, jornais, 
redes sociais e reuniões 
realizadas pela diretoria de 
ensino ou pela SEE-SP; 
 
7.2 Divulgar o trabalho 
realizado na disciplina 
Eletiva, através das redes 
sociais e jornais locais. 
 
7.3 Divulgar os principais 
eventos realizados pela 
escola para a comunidade - 
através das redes sociais. 
 
7.4 Participar das reuniões 
de trabalho Pedagógico, 
contribuindo com o grupo, 
através de discussões, 
opiniões, troca de ideias e 
apresentação de práticas 
inovadoras; 



*Habilidades a serem desenvolvidas no Piaf: 

 Protagonismo:  
 Organizar agenda para atendimento à tutoria, junto com os educandos de modo que todos os alunos sejam atendidos 

no mínimo duas vezes no mês; 
 Estimular a participação cidadã dos educandos em todo espaço de vivência dos educandos; 

 Solução e criatividade: 

 Buscar observar os problemas e buscar soluções sempre que necessário; 

 

 

 

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 externas  

Planejada  Nivelamento  
 Professores 

de 
matemática    

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  

Planejada  

Recuperação 
contínua e 
intensiva 
interdisciplinar   

 Todos os 
professores   

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  

Planejada  

Proporcionar 
atividades 
mais 
avançadas . 

 Professores 
de 

matemática    

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  

Planejada  

recuperação 
intensiva 
,continua e 
interdisciplinar  

 todos os 
professores     

Passar de 5,9% para 
10,9% de  alunos do 

não foram 
contempladas 

melhoria dos 
resultados das 

Planejada  nivelamento  
 professores 

de 



básico para o adequado  
em matemática  

habilidades de grau 
mais avançado   

avaliações internas  matemática 
nas aulas de 

OE  

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  

Planejada  
Projeto Feira 
de ciências  

 
Professores 

de 
matemática 

e ciências 
da natureza   

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 

Planejada  

intensificar a 
leitura em 
seus 
respectivos 
livro 

 todos os 
professores   

Passar de 0% para 5º de 
alunos para o avançado 
Língua Portuguesa  

não foram 
contempladas as 
habilidades de grau 
mais avançado 

melhoria dos 
resultados das 
avaliações 
externas 

Planejada  

Proporcionar 
atividades 
mais 
avançadas 
.(desafios ) 

 
professores   

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Ações  

ASPECTOS SUA AÇÃO  

P
R

O

T
A

G

O
N

I
S

M
O

 

Protagonismo 
Respeito à 

individualidade 

Respeitar a individualidade, ajudando a formar pessoas autônomas, 
solidárias e competentes. Busca conhecer e trabalhar as dificuldades e 



potencialidades de aprendizagem individuais. Respeitar as escolhas 
pessoais. 

Promoção do 

Protagonismo 

Juvenil 

Despertar o interesse pelo estudo, mostrando que a escola pode 
oferecer meios para ajudar na concepção e realização de seus projetos de 
vida. Ouvi, apoiar, orientar e acompanha os alunos contribuindo para a 
formação de indivíduos motivados e preparados pessoal, acadêmica e 
profissionalmente. Promover práticas da leitura e da pesquisa que 
potencializam a realização dos Projetos de Vida dos alunos. 

Protagonismo 

Sênior 

Buscar clareza do meu propósito de atuação de forma ampla, servindo 
como exemplo (presença educativa). Refletir referente meu propósito de 
atuação, relacionando-o ao meu papel como educador. 

 

Domínio do 

conhecimento e 

contextualização 

Domínio do 

Conhecimento 

Possuir conhecimento aprofundado em minha área de conhecimento, 
demonstrando propriedade no conteúdo, habilidades e competências. 
Conhecer os princípios do Currículo do Estado de São Paulo e sua relação 
com o Programa Ensino Integral. 

Didática 

Organizar o conhecimento e desenvolver formas de garantir a 
aprendizagem do aluno e a orientação dos profissionais da escola. 

Utilizar práticas de ensino-aprendizagem que facilitam a aprendizagem 
pelo aluno 

Contextualização 

Realizar a contextualização (matemática) do assunto de meu domínio, 
relacionando-o com a realidade do aluno, a prática, as disciplinas da Base 
Nacional Comum, a Parte Diversificada e os Projetos de Vida. 

Disposição ao 

autodesenvolvimento 

contínuo 

Formação contínua 

Disposição e proatividade ao desenvolvimento contínuo, investindo 
tempo em sua formação e aperfeiçoamento. Participar frequentemente de 
cursos de formação a fim de aprimorar o exercício de sua função 

Devolutivas 

 

Solicitar devolutiva de minha atuação aos alunos e aos profissionais 
para o autodesenvolvimento, sendo receptivo aos pontos apresentados. 
Buscar devolutiva da sua atuação com os alunos, coordenadores e 
gestores para se desenvolver (conversas dentro e fora da sala de aula, 
análise crítica dos resultados das avaliações aplicadas de minha disciplina 
etc.). 

Disposição para 

mudança 

Estar aberta para o novo (ferramentas, tecnologias, conhecimentos e 
práticas) e apresentar disposição para mudar, tendo em vista o meu 
aprimoramento. Escutar abertamente as devolutivas recebidas e reavaliar 
meus comportamentos e práticas. 

E
X

C
E

L
Ê

N C
I

A
 

E M
 

G E
S

T Ã O
 

Comprometimento Planejamento Demonstrar determinação para planejar, executar e rever ações, de 



com o processo e 

resultado 

forma a atingir os resultados planejados. Elaborar o planejamento de 
minhas ações de forma a contribuir para o alcance das metas do Plano de 
Ação da escola (identificar as necessidades de aprendizagem dos alunos e 
utilizar os instrumentos necessários: Programa de Ação, Guias de 
Aprendizagem e Planos de Aula). 

Execução 
Realizar as ações de aprendizagem e de gestão planejadas. Executar as 

ações planejadas no seu Programa de Ação. 

Reavaliação 

Reavaliar constantemente as ações planejadas a partir da execução das 
ações previstas e dos resultados observados, replanejando sempre que 
necessário. Revisar minha prática para aumentar a leitura e pesquisa pelos 
alunos e atingir melhores resultados de aprendizagem. 

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. Colaborar para um bom clima de trabalho. Apresentar 
disponibilidade para ajudar outras pessoas. Mostra-se próximo e constrói 
vínculo positivo com os alunos e profissionais da escola estando disponível 
dentro e fora da sala de aula. 

Corresponsabilidade 

Apoiar o trabalho e formação dos colegas tendo em vista melhorar os 
resultados conjuntos. Envolver e mobilizar outras pessoas na construção 
de projetos comuns. Busca parcerias e incentiva a participação dos pais 
e/ou responsáveis promovendo a corresponsabilidade pela aprendizagem 
dos alunos. Buscar construir projetos pedagógicos em conjunto com alunos 
e outros professores, por meio da promoção da leitura e dos recursos de 
tecnologia. 

R
E
P
L
I
C

A
B
I
L
I
D

A
D

E
 

 

Solução e 

Criatividade 

Visão crítica 

Ser capaz de identificar avanços e pontos de melhoria. Ponderar minhas 
colocações tendo em vista o contexto. Ter visão crítica, sendo capaz de 
identificar avanços e pontos de melhoria. 

Foco em solução 

Ter foco na solução e não no problema. Propor e implementar ações que 
possam melhorar os resultados. Quando identificar um ponto de melhoria, 
propõe e implementar ações para melhorar os resultados. 

Criatividade 

Disposição para mudanças e flexibilidade para adotar novas práticas e 
tecnologias. Quando identificar um problema que não pode ser solucionado 
por vias comuns, ser capaz de criar soluções alternativas. Disposição para 
testar novas práticas e atividades de modo a desenvolver o aluno 
(organização da sala de aula, forma de avaliação, novas estratégias de 
ensino como debates, grupos colaborativos). 



Difusão e 

Multiplicação 

Registro de boas 

práticas 

Preocupa-se e encontrar formas de registrar boas práticas tendo em 
vista o meu compartilhamento. Documentar as boas práticas adotadas, 
possibilitando o meu compartilhamento (experiências e ferramentas). 

Difusão 

Buscar maneiras de contribuir e favorecer o compartilhamento de boas 
prática. Compartilhar as boas práticas adotadas por mim e outros 
professores junto a outros profissionais da escola (novas estratégias de 
ensino, ações de melhoria de aprendizagem, ações de apoio ao 
nivelamento etc.). 

Multiplicação 

Difundir positivamente o Programa Ensino Integral e as boas práticas 
adotadas, sendo um embaixador para rede e para a comunidade 
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