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PROGRAMA DE AÇÃO 2018 

E. E. E. I.: Profa. Luciane do Espírito Santo      

NOME: Jonilza Lima de Oliveira 

FUNÇÃO:  

Gestor: VICE - DIRETORA  

Diretor: Cacilda Lima de Oliveira 
Vice-Diretor: Jonilza Lima de Oliveira 
PCG: Luiz Carlos de Souza 
 
 
 

VIGÊNCIA: 2018 ÚLTIMA REVISÃO:  /   /      

 
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. 
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2 - RELATO INDIVIDUAL SOBRE O EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO: 
          Atuando como Vice-Diretora de Escola nesta U.E. há 6 anos, dos quais estou no segundo ano atuando no PEI, tenho expectativas muito 
positivas sobre os resultados para o corrente ano letivo onde iniciamos com o Programa de Ensino Integral. Considerando o trabalho 
pedagógico que tem sido desenvolvido pela equipe docente, acredito que o resultado final da aprendizagem dos alunos deva superar as 
expectativas em relação ao programa. Assumo o compromisso de colaborar com o aprimoramento do trabalho escolar, contribuindo para a 
concretização do Projeto de Vida dos alunos com o foco no sucesso acadêmico e continuidade dos estudos de todos os alunos bem como seu 
ingresso no Mundo do Trabalho, onde temos a parceria do Projeto “QUERO NA ESCOLA” o qual muito tem contribuído. 
 

3- PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO: 
 Planejar atividades destinadas a desenvolver e realizar o conteúdo pedagógico, metodologia adequada, gestão curricular e administrativa 

próprias da escola dando suporte para a execução do PLANO DE AÇÃO DA ESCOLA e tornando-o uma AÇÃO CONCRETA E DE 
RESULTADOS PLENOS NO DECORRER DO ANO; 

 Coordenar anualmente a elaboração do Plano de Ação, articulando-o com os programas de ação dos docentes e os projetos de vida dos 
alunos; 

  Liderar através do exemplo, dedicação, cordialidade e solidariedade, lembrando constantemente a importância de se garantir uma equipe 
coesa, atuante, motivada e capaz de desenvolver com eficiência a “pedagogia da presença”, formando estudantes autônomos, solidários e 
competentes; 

 Gerir recursos humanos e materiais para a ampliação da diversidade do currículo e das atividades de tutoria dos alunos, considerando o 
contexto social da Escola e os Projetos de Vida dos alunos; 

  Buscar, juntamente com o Coordenador geral e Coordenadores de Área, estratégias necessárias ao desenvolvimento do protagonismo e 
empreendedorismo juvenil, além das demais atividades escolares. Buscar parcerias; 

 Acompanhar as atividades do PCG e PA, planejando e orientando-os para atividades e metodologias inovadoras dos docentes, a fim de 
tornar o espaço de aprendizagem sempre instigante e sedutor. Checar e intervir nestas áreas sempre que necessário; 

 Acompanhar e verificar a ação e atividades do pessoal técnico administrativo da escola; 
 Planejar, acompanhar e checar a correta realização das substituições dos professores em áreas afins, nos seus impedimentos legais, 

exceto nos casos de licença gestante e adoção; 
 Organizar o Acolhimento que é uma atividade pedagógica pautada nos princípios do Programa Ensino Integral destinada ao/s alunos, 

funcionários e professores que estão ingressando na escola, sendo planejado e executado por alunos das escolas e/ou egressos que 
experimentaram as práticas e vivências em Protagonismo Juvenil no Programa Ensino Integral. As atividades e dinâmicas apresentadas 
têm o propósito de despertar nos alunos princípios e valores essenciais para seus processos de formação e para o desenvolvimento de 
seus respectivos Projetos de Vida. 

 Orientar e monitorar as atividades e a organização do material produzido durante a realização do Acolhimento.  
 Organizar, implantar e monitorar ações de tutoria na escola. Todos os educadores são responsáveis pela ação tutorial na escola. 

 Acompanhar o PROJETO DE VIDA dos alunos (sonhos e ambições cultivadas ao longo da sua vida) e as condições para a sua execução 
(tempo, recursos, motivação, apoio, grau de relevância e de prioridade), incentivados e direcionados pelo professor específico e todos que 
participam do processo educacional, formando assim o PROTAGONISMO JUVENIL (práticas e vivências na escola e na comunidade que 
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o levem a atuar como parte da solução e não com parte do problema, pelo exercício sistemático da cidadania ativa, construtiva, criativa e 
solidária) que denotam a grande diferença na ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL: estimular os jovens a atuar de maneira protagonista. 

 Planejar e promover ações voltadas ao esclarecimento do modelo pedagógico adotado na Escola de Período Integral, junto aos pais, 
comunidade escolar e todos que deste fizerem menção ou necessidade de conhecê-los sempre que solicitado, atuando como agente 
difusor e multiplicador do modelo pedagógico, das práticas educacionais e de gestão conforme parâmetros fixados pelos órgãos centrais 
da Secretaria da Educação; 

 Acompanhar o planejar da rotina de trabalho de todos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, verificando se o modelo da escola 
fora entendido e assimilado por todos os integrantes da mesma; 

 Sistematizar e documentar as experiências e práticas educacionais e de gestão bem-sucedidas; 
 Registrar as inconsistências e dificuldades apresentadas por todos os setores. Buscar soluções com a Equipe Escolar; 
  Gerir pessoas da comunidade escolar, docentes e discentes integrando-os quanto a necessidade de implantação do PLANO DE AÇÃO 

DA ESCOLA, obtendo resultados significativos no âmbito acadêmico, contribuindo significativamente na preparação do projeto de vida dos 
educandos e na formação de valores agregados aos “4 Pilares da Educação”: APRENDER A APRENDER (competência pessoal), 
APRENDER A CONVIVER ( competência social); APRENDER A FAZER (competência cognitiva), APRENDER A SER (competência 
pessoal). 
 

4 – ALINHAMENTOS ENTRE ATRIBUIÇÕES  
 

Função Alinhamento com: 

Diretor Vice-diretor (alinhamento 
vertical) 

PCG (alinhamento horizontal no que tange à Parte Diversificada e vertical nas 
demais situações) 

Vice-diretor Diretor (alinhamento 
vertical) 

PCG (alinhamento 
horizontal) 

Professores do Projeto de Vida (alinhamento vertical) 

PCG Diretor (alinhamento 
vertical) 

Vice-diretor (alinhamento 
horizontal no que tange à 
Parte Diversificada) 

PCAs (alinhamento 
vertical nas disciplinas - 
Base Nacional Comum) 

Professores das 
disciplinas da Parte 
Diversificada (alinhamento 
vertical) 

PCA PCG (alinhamento vertical 
nas disciplinas - Base 
Nacional Comum) 

PCAs (alinhamento 
horizontal nas disciplinas - 
Base Nacional Comum) 

Professores das disciplinas da Área (alinhamento 
vertical nas disciplinas da Base Nacional Comum) 

Professor PCA da área 
(alinhamento vertical nas 
disciplinas da Base 

Professores das 
disciplinas da sua Área 
(alinhamento horizontal)  

Professores das disciplinas da Parte Diversificada 
(alinhamento horizontal) 
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Nacional Comum)  

 
 

5 - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA DESEMPENHAR AS ATRIBUIÇÕES:  
 
 

PREMISSAS COMPETÊNCIAS 
Pontuar as competências a serem 

desenvolvidas por premissa 

PROTAGONISMO 
JUVENIL 

 

1. PROTAGONISMO: Promove o protagonismo juvenil, ajudando 
a formar pessoas autônomas, solidárias e competentes e sendo 
protagonista também de sua própria atuação. 

 

Respeita a individualidade do aluno. 
Reflete sobre o seu propósito de atuação, 
relacionando-o ao seu papel como 
professor. 
Atuar como modelo a ser seguido pelos 
alunos e profissionais da escola. 

 

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. 

Conhece os princípios do Currículo do 
Estado de São Paulo e sua relação com o 
Programa de Ensino Integral 
 
Domina os processos e conhecer os 
documentos da parte administrativa e 
financeira. 
 
Domina técnicas de prevenção e mediação 
de conflitos. 

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. 

Participa de cursos direcionados a minha 
área de atuação, promovidos por sites 
educacionais, MEC, pela SEE-SP e/ou 
outros. 

 Contribui com a equipe com informações e 
conhecimentos que me forem passados em 
cursos e oficinas fora da escola ou dentro 
dela - em socialização em ATPCG.  
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 Participa 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. 

Elabora o planejamento de suas ações de 
forma a contribuir para o alcance das metas 
do Plano de Ação da Escola. 
 
Executa as ações planejadas no programa 
de ação. 
 Revisa sua prática para atingir melhores 
resultados. 

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. 

Busca se relacionar com os alunos e 
profissionais da escola, construindo 
vínculos positivos. 
 
Ser capaz de ouvir e valorizar outras 
pessoas. 
 
Colabora com os outros profissionais da 
escola no dia a dia (apoiar e oferecer 
ajuda). 
 

 

REPLICABILIDADE 

6. SOLUÇÃO E CRIATIVIDADE: Tem visão crítica e foca em 
solucionar os problemas que identifica, criando caminhos 
alternativos sempre que necessário. 

Disposição para testar novas práticas 
(processos administrativos, financeiros e 
mediação de conflitos) 
 
Incentiva alunos e profissionais da escola a 
testar novas práticas, valorizando as 
diferentes sugestões e reconhecimento de 
boas ideias. 
 
Ao identifica um problema que não pode ser 
solucionado por vias comuns, criar soluções 
alternativas. 

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

 Difundi 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; 
 
Participa das reuniões de trabalho 
Pedagógico sempre que possível, 
contribuindo com o grupo, através de 
discussões, opiniões, troca de ideias e 
apresentação de práticas inovadoras. 
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IDESP da escola 2017 : 2,74 Meta simulada do Idesp 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 

1. Cumprir com todas as ações previstas na 
agenda, dentro dos prazos estabelecidos.  
2-Apoiar e orientar os alunos na construção e 

realização de seus Projetos de Vida 3-
Conscientizar os pais e ou responsáveis 
todas as vezes que possível (atendimento 
individualizado, em visita a eventos na 
escola, em conversa informal,) da 
importância de acompanhar a vida escolar, 
para melhor orientar e gerenciar o tempo de 
estudo do seu filho. 
. 

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 

.  
1. Orientar a equipe gestora e os integrantes da 
equipe escolar acerca do significado, da importância e 
dos desdobramentos do Acolhimento no PEI; 2-
Organizar os preparativos juntamente com os 
acolhedores para o Acolhimento .3- Promover a 
formação dos acolhedores 

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 a prática 
pedagógica e de gestão 

1. Alinhar com a PCG o Relatório Consolidado da 
atividade “A Escalada” realizada no acolhimento; 
2. Apoiar a PCG, na elaboração do cronograma de 
atividades relacionadas às Disciplinas Eletivas; 3. 
 Participar do alinhamento com a PCG das 
ementas das Disciplinas Eletivas, juntamente com 
o Diretor 

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 a prática 
pedagógica e de gestão 

1. Conscientizar os alunos todas as vezes que 
possível (atendimento individualizado, em visita 
em sala, em conversa informal, dentre outras) da 
importância de conhecer os Guias, para melhor 
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otimizar e gerenciar seu tempo de estudo 

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 

1.  Apoiar o Diretor, no estabelecimento do 
passo a passo e o cronograma para a eleição 
dos Líderes de Turma da escola (ações, 
responsáveis, datas e horários), alinhando-o 
com a Equipe Escolar; Equipe Gestora; 2. 
Apoiar o diretor em todas as necessidades 
junto aos líderes de turma. 
 

Passar de 5,9% para 10,9% 

de alunos do básico para o 

adequado matemática 

Não tem o hábito de leitura 

Estudante compreendendo seu 
processo de aprendizagem e o 
percurso educativo necessário para 
atingir sua meta de proficiência. 

1. Incentivar os alunos de 3ª serie para que 
todos se inscrevam no Enem; e monitorar 
essa inscrição. 2. Estabelecer contato com os 
responsáveis pelos alunos ausentes ou que 
não tenham a documentação necessária no 
prontuário;  

Passar de 5,9% para 10,9% 

de alunos do básico para o 

adequado matemática 

O aluno não foi educado, 
orientado, preparado e 
incentivado para os estudos 
por ninguém. 

Comunidade escolar e território 
(equipe escolar, alunos, família, 
responsáveis e instituições parceiras) 
comprometido com a melhoria da 
qualidade da educação. 

1-. Participar e incentivar a equipe a 
participar dos cursos oferecidos pela 
Secretaria da Educação. 2-Planejar, 
organizar e realizar formações sobre PV e 
Tutoria juntamente com PCG em ATPCGs.- 

Passar de 30,2% para 

25.2% de alunos do abaixo 

do básico em Língua 

Portuguesa 

O aluno não domina as 
habilidades de leitura e 
escrita 

Melhoria dos resultados das 
avaliações externas 

1. Conscientizar e incentivar os alunos, 
acerca da importância do monitoramento e 
acompanhamento dos Guias de 
aprendizagem para o seu sucesso 
acadêmico, durante os atendimentos e visitas 
em sala de aula. 
 

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 

1-Acompanhar e orientar os alunos na 
construção e realização de seus Projetos de 
Vida. 2- Dominar técnicas de prevenção e 
mediação de conflitos 

Passar de 41,3% para 

51,3% de  alunos no  
Apresenta dificuldades 
em interpretar textos 

Melhoria dos resultados das 
avaliações externas e internas 

1.Buscar construir projetos pedagógicos em 

conjunto com alunos e outros professores.2 Ao 
identificar um problema que não pode ser 
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adequado  em Língua 

Portuguesa. 

solucionado por vias comuns, criar soluções 
alternativas.- 

Passar de 41,3% para 

51,3% de  alunos no  

adequado  em Língua 

Portuguesa. 

Apresenta dificuldades 
na escrita 

melhoria dos resultados das 
avaliações externas 

1- Orientar professores e alunos a como explorar 

atividades internas e externas à escola em prol 
da realização dos Projetos de Vida (disciplinas, 
atividades e projetos escolares diversos, eventos 
educacionais externos e processos seletivos 
etc.). 

Passar de 0% para 5º de 

alunos para o avançado 

Língua Portuguesa 

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

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

1-Estudar as diretrizes do Programa para 
orientar os professores de PV. 

 
 
 
 

 
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

IS
M

O
 

Protagonismo 

Respeito à 
individualidade 

Buscar conhecer os alunos e os profissionais da escola em sua 
individualidade (Projeto de Vida, Programa de Ação, pontos fortes e pontos 
em desenvolvimento, aperfeiçoamento). 

Promoção do 
Protagonismo 
Juvenil 

Apoiar e orientar os alunos na construção e realização de seus Projetos de 
Vida. 

Protagonismo 
Sênior 

Refletir sobre o meu propósito de atuação, relacionando-o ao meu papel 
como vice-diretor. 

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 

C
O

N
T

IN
U

A
D

A
 

Domínio do 
conhecimento e 
contextualização 

Domínio do 
Conhecimento 

Dominar técnicas de prevenção e mediação de conflitos. 
 

Didática 

Ser didática em minhas orientações (nas reuniões da equipe gestora, nas 
orientações aos funcionários e demais profissionais da escola, nas 
orientações aos pais ou responsáveis etc). 
 

Contextualização Orientar professores e alunos a como explorar atividades internas e externas 
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à escola em prol da realização dos Projetos de Vida (disciplinas, atividades e 
projetos escolares diversos, eventos educacionais externos e processos 
seletivos etc). 

Disposição ao 
autodesenvolvimento 
contínuo 

Formação contínua 

Participar frequentemente de cursos de formação a fim de aprimorar o 
exercício de minha função (temas específicos à função ou ao Modelo 
Pedagógico e de Gestão do Programa Ensino Integral). 
 

Devolutivas 

Buscar devolutiva da minha atuação com os alunos, pais de alunos e 
responsáveis, professores, gestores e outros profissionais da escola para me 
desenvolver. 
 

Disposição para 
mudança 

Escutar abertamente as devolutivas recebidas e reavaliar meus 
comportamentos e práticas. 
 

E
X

C
E

L
Ê

N
C

IA
 

E
M

 G
E

S
T

Ã
O

 

Comprometimento 
com o processo e 
resultado 

Planejamento 
Planejar ações a partir do diagnóstico, com definição de metas corentes com 
Plano de ação da escola (alinhamento vertical e horizontal) 
 

Execução 
Executar as ações planejadas no meu Programa de Ação. 
 

Reavaliação Revisar minha prática para atingir melhores resultados. 

C
O

R
R

E
S

P
O

N
S

A
B

IL
ID

A
D

E
 

 
Relacionamento e 
Corresponsabilidade 
 

Relacionamento e 
Colaboração 

Buscar me relacionar com os alunos e profissionais da escola, construindo 
vínculos positivos. 
 

Corresponsabilidade 

Buscar construir projetos pedagógicos em conjunto com alunos e outros 
professores. 

R
E

P
L

IC
A

B
IL

ID
A

D

E
  

Solução e 
Criatividade 

Visão crítica 

Ponderar minhas colocações tendo em vista o contexto (avaliar o que é viável 
ou não dentro da realidade dos alunos e da escola, levar em consideração o 
momento mais adequado). 
 

Foco em solução 

Incentivar os professores a desenvolver a postura de foco em solução (propor 
e implementar ações para melhorar os resultados). 

Criatividade  
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Disposição para testar novas práticas (processos administrativos, financeiros 
e mediação de conflitos). 
 

Difusão e 
Multiplicação 

Registro de boas 
práticas 

Documentar as boas práticas adotadas possibilitando o seu compartilhamento 
(gestão do Projeto de Vida, prevenção e mediação de conflitos e gestão 
escolar). 
 

Difusão 
Compartilhar as boas práticas adotadas junto a outros profissionais da escola 
(prevenção e mediação de conflitos e práticas de gestão). 
 

Multiplicação 
Disseminar as boas práticas adotadas na escola com professores e gestores 
de outras escolas. 
 

 
DIRETOR DE ESCOLA: Cacilda Lima de 
Oliveira 

SUPERVISOR DE ENSINO: Rosana Freitas DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO (no caso do 
Diretor): 
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