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PAUTA
Objetivos:

 O Grêmio Aliança Estudantil órgão máximo de
representação dos estudantes da escola irá dar alguns
avisos .

AVALIAÇÃO 360 - Resolução SE-68, de 17-12-2014. 
Dispõe sobre o processo de avaliação dos profissionais 
que integram as equipes das escolas estaduais do 
Programa de Ensino Integral .



DESENVOLVIMENTO

 Grêmio Estudantil.

 Vídeo – “O POVO CONTRA O SISTEMA 
ESCOLAR”.

 Resolução SE-68 de 17/12/2014 – AVALIAÇÃO 
360.

 Encerramento.





FORTE NÉ????

VAMOS FAZER UMA ANÁLISE DO VÍDEO? 

ENTÃO LÁ VAI UMA QUESTÃO:

HÁ UM QUESTIONAMENTO PERTURBADOR QUE
TRANSITA PELAS MENTES DE MUITOS DE NÓS,
PROFESSORES, HOJE EM DIA: QUAL O MEU PAPEL NO
CENÁRIO ATUAL DA EDUCAÇÃO?



SOBRE A AVALIAÇÃO 360 QUE INICIOU-SE EM 05/05 E IRÁ ATÉ O DIA 
21/06/2018.

A Resolução SE-68 de 17/12/2014, da Coordenadoria de Gestão da Educação
Básica – CGEB, estabelece normas, critérios e procedimentos que assegurem
a eficácia, legitimidade e transparência ao processo de avaliação de
servidores que atuam sob o regime de dedicação plena e integral – RDPI
em escolas participantes do Programa de Ensino Integral. tendo a
finalidade de avaliar o desempenho de cada profissional no
cumprimento de suas atribuições.

1º) Os resultados da avaliação, a que se refere a Avaliação 360 será
subsidiar o plano formativo de cada profissional (PIAF), para
aprimoramento das competências e dos resultados no efetivo desempenho
de sua função.

2º) A avaliação do seu desempenho subsidiará a decisão quanto à
permanência do profissional no Programa, em
função do desenvolvimento das competências, do engajamento
e do cumprimento das atribuições previstas no modelo pedagógico e/
ou de gestão, conforme o caso, de acordo com o que estabelece a Lei
Complementar 1.164, de 4 de janeiro de 2012.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1030671/lei-complementar-1164-12










Para a calibragem da avaliação das competências, de que
trata A AVALIAÇÃO 360º, deverá ser observado o
comportamento esperado do profissional avaliado, descrito
no macro indicadores do Programa Ensino Integral,
ponderando-se cada competência na seguinte conformidade:

1 – Raramente apresenta o comportamento
esperado: 1,0 (um) ponto;
2 – Às vezes apresenta o comportamento esperado:
2,0 (dois) pontos;
3 – Quase sempre apresenta o comportamento
esperado: 3,0 (três) pontos;
4 – Sempre apresenta o comportamento esperado:
4,0 (quatro) pontos.



A avaliação da atuação do profissional, se dará
mediante a apuração do cumprimento das ações
planejadas em seu Programa de Ação, será
consignada como se segue:

1 – Com pontuação de 1,0 a 2,0 pontos: quando menos 
de 50% das ações planejadas tenham sido realizadas;

2 – Com pontuação de 2,1 a 3,0 pontos: quando se 
tenha realizado um total de 50 (cinquenta) a 75% das 
ações planejadas;

3 – Com pontuação de 3,1 a 4,0 pontos: quando mais 
de 75% das ações planejadas tenham sido realizadas.



Na continuidade da apuração do cumprimento das ações
planejadas, deverão ser computadas as ausências do profissional,
em seu registro de frequência, referente ao ano letivo em curso,
aplicando-se o indicador de assiduidade como redutor da
pontuação obtida na apuração, na seguinte conformidade:

1 – Com o total de 6 (seis) a 8 (oito) ausências: redução de 1,0 (um) 
ponto;
2 – Com mais de 8 (oito) ausências: redução de 2,0 (dois) pontos.

Obs. Na verificação de frequência do profissional, para
aplicação, considera-se ausência todo e qualquer não
comparecimento à unidade escolar, consignado como falta de
qualquer tipo ou licenças/ afastamentos de qualquer natureza,
exceto licença à gestante, licença-adoção, licença-maternidade,
férias e dias de serviço obrigatório por lei (SOL) e de convocações
por órgão desta Pasta.



RESOLUÇÃO SE 84, de 19/12/2013

A conclusão da avaliação final de cada profissional decorrerá
da combinação das pontuações obtidas na avaliação das
competências, após a calibragem, e na avaliação do resultado
da apuração do cumprimento das ações planejadas, após
verificação da possibilidade de aplicação do indicador de
assiduidade, que implicará a definição do encaminhamento
devido à situação configurada, na conformidade da matriz de
nove quadrantes. Os quadrantes da matriz, a que se refere,
apresentam as possíveis combinações de pontuação das
avaliações aplicadas, indicando, cada um, o encaminhamento
correspondente à situação que configura, conforme a seguir se
especifica:



1 – Quadrante 9 – pontuação alta na avaliação das competências (entre 3,1 e 4,0 pontos)
e pontuação alta na avaliação do resultado (entre 3,1 e 4,0 pontos): definição de plano
de desenvolvimento e formação específico para o profissional, considerando o potencial
para assumir funções superiores no alinhamento vertical;
2 – Quadrantes 7 e 8 – pontuação baixa/média na avaliação das competências (entre
1,0 e 3,0 pontos) e pontuação alta na avaliação do resultado (entre 3,1 e 4,0 pontos):
definição de plano de desenvolvimento e formação específico, considerando a
necessidade de potencializar seu desempenho na dimensão das competências;
3 – Quadrantes 2, 3 e 6 – pontuação média/alta na avaliação das competências (entre
2,1 e 4,0 pontos) e pontuação baixa/média na avaliação do resultado (entre 1,0 e 3,0
pontos): definição de plano de desenvolvimento e formação específico, considerando a
necessidade de potencializar o desempenho na dimensão de resultado;
4 – Quadrante 5 – pontuação média na avaliação das competências (entre 2,1 e 3,0
pontos) e pontuação média na avaliação do resultado (entre 2,1 e 3,0 pontos): definição
de plano de desenvolvimento e formação específico, considerando a necessidade de
potencializar seu desempenho na dimensão das competências e na dimensão do
resultado;
5 – Quadrantes 1 e 4 – pontuação baixa na avaliação das competências (entre 1,0 e 2,0
pontos) e pontuação baixa/ média na avaliação do resultado (entre 1,0 e 3,0 pontos): a
permanência do profissional deve ser discutida e cogitada pelos gestores da unidade
escolar, devendo, caso a decisão seja pela permanência do profissional no Programa,
ser definido plano de desenvolvimento e formação específico.



PARA FINALIZAR....

Caberá ao Dirigente Regional de Ensino a
homologação da avaliação final dos profissionais das
escolas do Programa Ensino Integral, bem como a
decisão de recursos, quando houver.
Sempre que a avaliação final de um profissional
implicar a cessação de sua designação no Programa
Ensino Integral, a devolutiva deverá ser realizada
pelo Diretor de Escola e pelo Supervisor de Ensino da
unidade escolar.
A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica–
CGEB/SE poderá baixar orientações complementares
que se façam necessárias ao cumprimento do disposto
nestas resoluções.




