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

A EE Prof. Luciane do Espírito Santo, localizada próxima à Rua Francisco Fernandes Frazão, 22 lageado Guaianases, iniciou suas atividades no PEI 

no ano de 2017. A Unidade escolar é constituída por uma comunidade com o entorno e redondezas, constituída por famílias de classe “média 

baixa”, assalariados com grande número de mães que trabalham para ajudar no sustento do lar, comunidade que não dispõe de muitos recursos 

para o lazer, cultura , assim como, espaços para prática de esportes. Em relação ao campo pedagógico, após uma análise sobre os resultados do 

SARESP/2017, analisando os avanços e desafios do programa de ensino integral, foi estabelecidas metas e prioridades com objetivo de elevar o 

nível de proficiência em matemática e português, identificando a causa raiz, os resultados esperados e a corresponsabilidade de cada profissional, 

em ações de nivelamento, recuperação contínua e projeto interdisciplinares, com intuito de diminuição dos índices de porcentagem dos alunos 

abaixo do básico de 30.2% para 25.2% em língua Portuguesa e de 45.6% para 40% em matemática e ainda passar para 10.9% para 5.9% de 

Alunos no Básico em LP e de 5.9% para 10.9% de Alunos no Básico em Matemática e por fim passar de 0% dos alunos em nível avançado para 

5%. 

 

2 - RELATO INDIVIDUAL SOBRE O EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO  

Levando em consideração o contexto acima apresentado, as dificuldades socioeconômicas da comunidade, as defasagens na aprendizagem e as 

metas estipuladas pelo grupo escolar, buscarei aplicar as premissas do programa e atingir os resultados esperados, articulando os referenciais com 

a prática escolar, viabilizando os meios para que o currículo apresentado seja significativo e meio para se atingir as habilidades de um jovem 

autônomo e cidadão.  



3- PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO  

    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; 

     k) Substituir, na própria área de conhecimento, sempre que necessário, os professores da escola em suas ausências e impedimentos 

legais – ministrar aulas de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Disciplinas Diversificadas, Disciplinas Eletivas e Nivelamento. 

 
Obs.: Item ‘a’ até ‘l’ constam no Artigo 7º, da Lei Complementar nº1. 164, de 4/01/2012) 

 

 

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 Códigos e Linguagens 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 - 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. 

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 conhecimento; 

2 - Organiza o conhecimento e 

garante a aprendizagem dos 

alunos; 

3 - É capaz de contextualizar o 

assunto de seu domínio, 

relacionando-o com a realidade 

do aluno. 

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 - Formação contínua: 

disposição e proatividade ao 

desenvolvimento contínuo; 

2 - Devolutivas: solicita 

devolutiva de sua atuação aos 

alunos e aos profissionais para 

autodesenvolvimento; 

3 - Disposição para mudança: 

está aberto para o novo 

(ferramentas, tecnologias, 

conhecimentos e 



práticas) e apresenta disposição 

para mudar. 

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: 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). 

2 - Execução: realiza as ações 

de aprendizagem e de gestão 

planejadas. 

3 - Reavaliação: 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 - Relacionamento e 

colaboração: é capaz de criar 

vínculos positivos e 

desenvolver relacionamentos 

positivos. Colabora para um 

bom clima de trabalho. 

Apresenta disponibilidade para 

ajudar outras pessoas. 

2 - Corresponsabilidade: apoia 

o trabalho e formação dos 

colegas tendo em vista 

melhorar os resultados 

conjuntos. Envolve e mobiliza 



outras pessoas na construção de 

projetos comuns. Busca 

parcerias e 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 - 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. 

CONSIDERAÇÕES: Cada profissional dentro de sua função deverá observar as competências que ainda precisam ser desenvolvidas 

apontadas na devolutiva da avaliação de desempenho. É importante ressaltar que essas competências não desenvolvidas devem 

constar do PIAF de cada profissional. O quadro 5 foi preenchido com todas as competências, porém cada profissional de acordo com 

o seu PIAF, preencherá apenas os campos necessários. 



 

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 

 

Diminuir em 5% os 

alunos abaixo do básico 

na disciplina de 

matemática. 

 

Não foram contempladas 

as habilidades básicas 

 

 Melhoria dos resultados 

das avaliações internas 

 

Participação efetiva nos projetos escolares que contemplam 

e valorizam a disciplina de matemática. 

 

Matemática 
(aumentar em 5% os 
alunos no adequado) 

 

Não foram contempladas 
as habilidades de grau 
mais avançadas. 
 

 

Melhoria dos resultados 

das avaliações externas e 

na formação integral dos 

jovens. 

 

Através da série: O legado de Pitágoras, compreender a 

importância do teorema de Pitágoras e sua viabilidade 

histórica. Mostrando a aplicabilidade e importância do 

teorema e da disciplina. 

 

 

Português (diminuir 
em 5% os alunos do 
AB) 
 

Não domina a 
habilidade de leitura 
e escrita 

 

Melhoria dos resultados 

das avaliações externas e 

o desenvolvimento das 

habilidades básicas da 

leitura e escrita. 

 

 

1. Manter diálogos com a professora Ero, com intuito de 

pensar estratégias mais adequada para esse público. 

2. Desenvolver prática pedagógica que atenda a 

necessidade desses alunos 

 

Português(aumentar 
em 10% os alunos no 
adequado) 
 

 

Não possuem o 

hábito da leitura. 

 

 

Melhoria dos resultados 

das avaliações externas 

 

Intensificar a leitura, interpretação e produção de textos no 

campo da História. 

 

Diminuição do fluxo 

  1. Acompanhamento da presença dos alunos em sala 

de aula através das chamadas e entrega das 



 atividades. 

2. Ações diagnósticas, em conjunto a equipe de professores, 

para descobrir as defasagens dos alunos, já que grande parte 

dos alunos abandona os estudos devido as suas dificuldades 

na aprendizagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.    Desenvolver atividades observando o grau de proficiência dos alunos,  

2. Preparar aulas com estratégias e sequências didática adaptadas, 

respeitando as individualidades.  

 

Promoção do 

Protagonismo 

Juvenil 

Apoio ao grêmio estudantil, orientando para atitudes responsáveis e 

protagonista 

 

Protagonismo 

Sênior 

Apresentação de seminário para o grêmio estudantil, Exposição: Dia 

internacional da mulher, com biografias de mulheres brasileiras que 

marcaram a história do país com a professora Meire.  

 



 

 

 

Domínio do 

conhecimento e 

contextualização 

   Domínio do          

Conhecimento 

 Domínio do Currículo do Estado de São Paulo; conhecimento dos  

princípios do Currículo do Estado de São Paulo  

 

 

Didática 

 

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

aulas de forma a melhorar o aprendizado 

Contextualização 

Contextualizar o currículo e 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 

Fazer autocrítica, com intuito de aprimorar a prática pedagógica, tendo a 

devolutiva como instrumento para este fim. 

 
 
 
 

E
X
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I
A

 

E
M

 
G

E
S
T

Ã
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Comprometimento 

com o processo e 

resultado 

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

metas do Plano de Ação da escola 

Execução  

Reavaliação 
Revisar a  prática para atingir melhores resultados 

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 

 

 

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

vínculos positivos. 



Corresponsabilidade 

Orientar os alunos e criar espaços para que se tornem autônomos e 

responsáveis pela sua aprendizagem 

Orientar pais e responsáveis sobre o desempenho escolar dos alunos, 

incentivando sua participação. 

 

R
E
P
L
I
C

A
B
I
L
I
D

A
D

E
 

 

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 
Disposição para mudanças na gestão de sala de aula, implementando novas 

metodologias, avaliação e estratégias de ensino 

Difusão e 

Multiplicação 

Registro de boas 

práticas 

 

Difusão  

Multiplicação 

Disseminar as boas práticas adotadas na escola com professores de outras 

escolas. Difundir positivamente o Programa Ensino Integral 

 



 

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

do Diretor): 

DATA DA ELABORAÇÃO: 

___/___/201X 

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

Ação. 

 

 

 

 

 

 


