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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. 

 

2 - RELATO INDIVIDUAL SOBRE O EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO: 

 

          Atuando como Diretora de Escola nesta U.E. há 2 anos, neste atual modelo, tenho expectativas muito positivas sobre os resultados para 



o corrente ano letivo. Considerando o trabalho pedagógico que vem sendo desenvolvido pela equipe docente, acredito que o resultado final da 

aprendizagem dos alunos deva superar o resultado final apresentado no último ano letivo.  O meu protagonismo frente à difusão do PEI no 

segundo semestre de 2017, possibilitou a construção de uma parceria sólida com os pais/responsáveis pelos educandos. Haja vista a maciça 

participação dos mesmos nas últimas reuniões promovidas pela equipe gestora. (à comunidade). A comunidade tem reconhecido o trabalho 

de toda equipe escolar tecendo elogios aos docentes, funcionários e gestores bem como disseminando positivamente tal trabalho. O apoio 

recebido dos órgãos da SEE ainda está aquém do requerido e prometido quando da adesão da escola à este modelo de ensino. A escola está 

vivendo a situação limite. Os parceiros da escola têm colaborado na medida do possível com o desenvolvimento do trabalho escolar, 

entretanto, a percepção desta colaboração ainda não é vista por todos da equipe escolar. 

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

I - planejar, implantar e articular todas as atividades destinadas a desenvolver o conteúdo pedagógico, método didático e gestão escolar; II - 

coordenar a elaboração do plano de ação, articulando-o com os programas de ação dos docentes e os projetos de vida dos alunos; III - gerir 

os recursos humanos e materiais para a realização da parte diversificada do currículo e das atividades de tutoria aos alunos, considerados o 

contexto social da respectiva Escola e os projetos de vida dos alunos; IV - estabelecer, em conjunto com os Professores Coordenadores, as 

estratégias necessárias ao desenvolvimento do protagonismo juvenil, entre outras atividades escolares, inclusive por meio de parcerias, 

submetendo-as aos órgãos competentes; V - acompanhar e orientar todas as atividades do pessoal docente, técnico e administrativo da 

respectiva Escola; VI - zelar pelo cumprimento do regime de trabalho do corpo docente de que trata esta lei complementar; VII - organizar, 

entre os membros do corpo docente da respectiva Escola, a realização das substituições dos professores, em áreas afins, nos seus 

impedimentos legais e temporários; VIII - planejar e promover ações voltadas ao esclarecimento do modelo pedagógico da Escola junto aos 

pais e responsáveis, com especial atenção ao projeto de vida; IX - acompanhar e avaliar a produção didático pedagógica dos professores da 

respectiva Escola; X - sistematizar e documentar as experiências e as práticas educacionais e de gestão específicas da respectiva Escola; XI - 

atuar como agente difusor e multiplicador do modelo pedagógico da Escola, de suas práticas educacionais e de gestão, conforme os 

parâmetros fixados pelos órgãos centrais da Secretaria da Educação; XII - decidir, no âmbito de sua competência, sobre casos omissos. 

Parágrafo único - O Diretor poderá delegar atribuições ao Vice-Diretor 

 



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

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 
Nacional Comum)  

Professores das 
disciplinas da sua Área 
(alinhamento horizontal)  

Professores das disciplinas da Parte Diversificada 
(alinhamento horizontal 

 

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

registre as competências e habilidades necessárias separadamente) 

Preencha nos campos abaixo as competências necessárias para o exercício da sua função que ainda precisam ser desenvolvidas. Vide 

Caderno do Gestor - Modelo de Gestão de Desempenho das Equipes Escolares, páginas 35 à 50, disponível na Intranet e na versão 

impressa. 

Os profissionais que já elaboraram o seu Plano Individual de Aperfeiçoamento e Formação devem considerar as competências a serem 

desenvolvidas apontadas no plano. 

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. 

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. 

 

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. 

Participar frequentemente de 
cursos de formação a fim de 
aprimorar o exercício da 
função (temas específicos à 
função ou modelo pedagógico 
e gestão e gestão do 
programa ensino integral. 
2-Escuta abertamente  as 
devolutivas recebidas e 
reavalia seus comportamentos 
e práticas. 

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. 

 

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. 
É capaz de ouvir e valorizar 
outras pessoas. 
Colabora com os outros 
profissionais da escola no dia 
a dia (apoia e oferece ajuda). 
 

REPLICABILIDADE 

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

 

7. DIFUSÃO E MULTIPLICAÇÃO: 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: 3,07 

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 resultado 
da avaliações externas  

 1– Alinhar com o PCG para elaborar material sobre a 
metodologia de Nivelamento;  
2- Alinhar com o PCG o planejamento para aplicação da 
Avaliação Diagnóstica;  
3- Apresentar junto com o PCG para toda equipe escolar o 
planejamento para aplicação da Avaliação Diagnóstica; 
4- Alinhar a e validar com o PCG os resultados das 
turmas, das séries e o mapa de defasagem da escola. 
5- Alinhar e validar com o PCG o Plano de Ação do 
Nivelamento (PAN)  
 6-Avaliar com o PCG quanto a necessidade da 
continuidade do processo de nivelamento. 
7- Atuar como corresponsável na análise dos resultados e 
contribuir para a promoção de ações corretivas no que 
couber 

 
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. Mobilizar a equipe escolar para a participação na 
elaboração do Plano de Ação da escola; 
2. Orientar a equipe escolar para a elaboração dos 
programas de ação; 
5.Monitorar a elaboração da agenda individual 
bimestralmente pela equipe gestora e docentes; 
6.Monitorar a elaboração dos guias de aprendizagem pelo 
docente. 
 



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-Validar com o PCG a relação de pontos convergentes e 
complementares do Currículo a ser contemplados nos 
Guias de Aprendizagem da escola. 
 
2-Validar os indicadores para monitorar cada disciplina, 
cada área e a escola quanto ao desenvolvimento do 
Currículo e da aprendizagem de cada aluno e turma à luz 
do Plano de Ação da escola; 
 
3-Alinhar com o Vice-diretor sobre o desenvolvimento dos 
Projeto de vida dos alunos 
 

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 prática pedagógica 
e gestão  

1-Promover a participação das equipes escolares nas 

formações. 

2-Organizar as pautas das ATPC e ATPA com vistas ao 

aprimoramento das habilidades e competências dos 

educadores. 

3-Organizar e desenvolver o Plano de Desenvolvimento 
Individual dos profissionais da unidade (PIAFs 
 
4-Divulgar amplamente à equipe escolar os cursos a 
serem oferecidos pelos órgãos centrais e incentivar a 
participação de todos. 
5-Estimular a plena participação das equipes escolares 
nas formações oferecidas em suas respectivas instâncias 
1-Alinhar com o PCG e Peças e desenvolver pautas 
formativas na ATPCG e ATPAs onde os professores 
possam se apropriar da Ferramenta de Gestão / Plano de 
Ação da escola.  
 
 
 

Passar de 5,9% para Não foram contempladas Melhoria dos resultados   



10,9% de alunos do 
básico para o adequado 
matemática  

habilidades de grau mais 
avançado   

das avaliações externas  1-Validar com o PCG a relação de pontos convergentes e 
complementares do Currículo a ser contemplados nos 
Guias de Aprendizagem da escola. 
2- O Diretor e o PCG, valida os indicadores para monitorar 
cada disciplina, cada área e a escola quanto ao 
desenvolvimento do Currículo e da aprendizagem de cada 
aluno e turma à luz do Plano de Ação da escola; 
. 
4– Apresentar para os Líderes de Turma os indicadores e 
formas de monitoramento do Currículo.  
Dos alunos semanalmente em planilha própria. 
8- Dar ciência aos alunos quanto suas ausências, 
  

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-Atuar como corresponsável na preparação e realização 
dos Encontros Escola e Família. 
2-. Promover o chamamento das famílias para os eventos 
promovidos pela escola bem como os responsáveis para a 
corresponsabilidade da aprendizagem dos educandos 
3-Atuar como corresponsável junto à vice-diretora, PCG e 
Peças na definição de estratégias e na orientação aos 
pais/responsáveis, em especial acerca das necessidades 
de aprendizagem específicas dos alunos que não 
atingiram as notas satisfatórias nas avaliações internas e 
externas. 
- 
 

Passar de 5,9% para 
10,9% de  alunos do 
básico para o adequado  
em matemática  

Não foram contempladas 
habilidades de grau mais 
avançado   

Melhoria dos resultados 
das avaliações internas  

Proporcionar espaços para desenvolvimento da leitura nos 
horário de almoço, cafés ... 

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-Alinhar com o Vice-diretor sobre o desenvolvimento dos 
Projeto de vida dos alunos, 
2-Distribuir as aulas das disciplinas da parte diversificada 
conforme perfil docente.  
4- Monitorar e acompanhar os registros de observação das 
aulas definindo ações corretivas quando necessário 



através de alinhamento com a PCG. 
 

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 

 
Alinhar com PCG, PCA de código de linguagem e 
Professor da sala de leitura no desenvolvimento de projeto 
para incentivo à leitura. 
2-Pesquisar atividades de alfabetização para ser 
trabalhado junto a professora da sala de leitura com os 
alunos que têm dificuldade na alfabetização. 

 

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-Formular ações para o alcance das metas projetadas, 

considerando os resultados das AAP e avaliações 

bimestrais. 

2-Aplicar a avaliação diagnóstica 

3-Atuar como corresponsável junto à vice-diretora, PCG e 

Peças na definição de estratégias e na orientação aos 

pais/responsáveis, em especial acerca das necessidades 

de aprendizagem específicas dos alunos que não 

atingiram as notas satisfatórias nas avaliações internas  

 

 

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 

1-Acompanhar a Elaboração das guias de aprendizagem 

de todos os bimestres 

2-Divulgar os Guias do Aluno aos estudantes e orientá-los 

acerca da sua utilização enquanto espaço de autogestão 

da aprendizagem, incentivar o clube de leitura com a 

parceria da PCA de código de linguagem. 

 



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 

1--Organizar e desenvolver a aprendizagem dos alunos 

em todos os espaços pedagógicos da Unidade 

2- Monitorar mensalmente o desenvolvimento das 

habilidades e competências por meio de situações 

didáticas diversificadas 

 3-Alinhar com os líderes de turma sobre a importância da 

utilização dos Guias de Aprendizagem para autogestão de 

todos os alunos 

4-Acompanhar as inscrições dos alunos do 3º ano do 

Ensino médio  no ENEM. 

 

CONSIDERAÇÕES: O quadro 6 foi preenchido especificando todas as funções dos diferentes profissionais da escola com 
exemplos possíveis, considerando a atuação e os alinhamentos. Observar o campo que se refere à sua atuação profissional. 

 

 

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 

1-Conhecer bem os alunos, os professores e os gestores em sua 
individualidade. 
2-Acompanhar o Programa de Ação de todos os professores, 
4-Procurar reconhecer os pontos fortes e de melhoria de cada um. 
 

Promoção do 
Protagonismo Juvenil 

1-Realizar semanalmente reuniões com líderes de turma, grêmio 
estudantil e lideres de clube, ouvindo-os e orientando-os em suas 
práticas, respeitando suas idéias. 
2-Junto a equipe escolar promover práticas que desenvolvam os 
Projetos de vida dos alunos. 
3-Alinhar com os líderes de turma sobre a importância da utilização dos 
Guias de Aprendizagem para autogestão de todos os alunos 



Protagonismo Sênior 

1-Realizar reuniões de alinhamento com a equipe promovendo reflexões 
e ações a serem desenvolvidas para o fortalecimento do protagonismo 
juvenil. 

2-Refletir sobre minha atuação como diretor e se apropriar do Modelo 
pedagógico do PEI3-Propor ações de apoio as   atividades dos lideres 
de clube e de turma bem como ao grêmio estudantil. 

3Planejar e implementar os clubes juvenis, 

-Acompanhar o desenvolvimento dos clubes através de reuniões 
semanais 

 

4-Apresentar os Guias de Aprendizagem e formas de monitoramento do 
Currículo para os familiares dos alunos, durante as reuniões de difusão 
do PEI.  
 

 

 

 

 

Domínio do  

 

conhecimento e 
contextualização 

Domínio do 
Conhecimento 

Dominar o Modelo de Gestão do Programa Ensino Integral. 
 
 
 

Didática 

Ser didático 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 
Apoiar os Clubes Juvenis mostrando aos alunos a sua relação com o 
exercício do protagonismo e com a realização de seus Projetos de Vida 
 



Disposição ao 
autodesenvolvimento 
contínuo 

Formação contínua 

1 Participar de cursos de formação propostos pelos órgãos centrais,  
2 incentivar a equipe escolar na participação de cursos oferecidos pela 
secretaria. 
3Realizar formação dos líderes de turma, presidentes de Clubes e 
Grêmio Estudantil para efetiva participação protagonista. 
 

Devolutivas 

 

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

Disposição para 
mudança 

Colocar em prática o que aprendi nas formações  

 

E
X

C
E

L
Ê

N
C

IA
 E

M
 G

E
S

T
Ã

O
 

Comprometimento 
com o processo e 
resultado 

Planejamento 

Liderar a elaboração do Plano de Ação da escola alinhado ao Plano de 
Ação do Programa Ensino Integral, incentivando e viabilizando a 
participação de toda a comunidade escolar. 
 

Execução 

Acompanhar e orientar a execução das ações planejadas pelos 
gestores, lideres de clube, de turma e grêmio estudantil 
 
3. Elaborar a agenda da escola bimestralmente 

Reavaliação 

Reavaliar as práticas empregadas na escola e apoiar alunos, 
professores e gestores de forma a sempre buscar melhores resultados. 
 

 

 

C
O

R
R

E
S

P
O

N
S

A
B

I

L
ID

A
D

E
 

 

Relacionamento e 
Corresponsabilidade 

 

 

Relacionamento e 
Colaboração 

 

1- Relacionar-se com os alunos e profissionais da escola, construindo 
vínculos positivos. 
2-Pesquisar atividades de alfabetização para ser trabalhado junto a 
professora da sala de leitura com os alunos que têm dificuldade na 
alfabetização. 

2-Confeccionar documento para registro de ausência dos alunos   



3 orientar os Líderes de turma para fazerem o levantamento de faltas 

4-Garimpar materiais de alfabetização nas escolas vizinhas  

Corresponsabilidade 

2-Orientar e monitorar as entregas da equipe gestora nas reuniões de 
alinhamento. 

3-Atuar como corresponsável na organização das pautas das Após e 

Apas, enquanto espaço de formação, com vistas ao aprimoramento das 

habilidades e competências dos educadores 

5- Atuar como corresponsável no monitoramento das ações das aulas de 

O.E. através de alinhamentos com a PCG 

3- Organizar o horário das aulas de PV para que os professores das 
disciplinas se alinhem entre os pares e com o Vice-diretor 
 

R
E

P
L

IC
A

B
IL

ID
A

D
E

 

 

Solução e 
Criatividade 

Visão crítica 

Ter visão crítica, sendo capaz de identificar avanços e pontos de 
melhoria  

 

Foco em solução 

Quando identificar um ponto de melhoria, propor e implementar ações 
para melhorar os resultados. 
 

Criatividade 
Ter disposição para testar novas práticas. 
 

Difusão e 
Multiplicação 

Registro de boas 
práticas 

- Documentar as boas práticas adotadas, possibilitando o seu 
compartilhamento. Incentivar a equipe escolar a documentar as boas 
práticas adotadas, tendo em vista o seu compartilhamento com os pares 



e comunidade externa, bem como com outras escolas da rede e do PEI. 

Difusão 

. Compartilhar as boas práticas adotadas por ele junto a outros 
profissionais da escola. Incentivar a equipe escolar a multiplicar as boas 
práticas com outras escolas da rede.  
3-Apresentar os Guias de Aprendizagem e formas de monitoramento do 
Currículo para os familiares dos alunos, durante as reuniões de difusão 
do PEI.  
 

Multiplicação 

 Disseminar as boas práticas adotadas na escola, difundindo 
positivamente o Programa Ensino Integral, sendo um embaixador para a 
rede e comunidade. Incentivar o compartilhamento das boas práticas 
adotadas pela equipe escolar, valorizando a participação em projetos e 
feiras para a replicabilidade. 
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