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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 (Programa de Ensino Integral) no ano de 2017. Esse novo modelo é um desafio educacional, que pretende formar jovens protagonistas, autônomos, 

solidários e competentes, capazes de projetarem seus sonhos e aprimorarem-se como pessoa de sucesso na vida pessoal e profissional. O aluno é 

envolvido, podendo desenvolver sua capacidade de projetar sua vida, tornando-se o ator principal. Com os resultados de aprendizagem dos alunos em 

2018 percebe-se que houve uma pequena progressão acentuada no índice de avaliação do IDESP/SARESP. Quanto ao local, a nossa 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, a comunidade não dispõem de muitos recursos de lazer, cultura, bem como espaços para prática de 

esportes. Após análise dos resultados do SARESP/2018, foi constatado que apesar de um ínfimo crescimento, vários alunos apresentaram rendimento 

escolar Abaixo do Básico, mesmo diante de uma mudança de comportamentos inadequados ao ambiente escolar onde nossos professores sentiram uma 

responsabilidade maior em trabalhar com mais efetividade e eficácia as premissas (PEI), que permeiam a necessidade de melhorar a qualidade de ensino 

dos alunos. Os resultados da aprendizagem apontados pelo IDESP foram de 2,74 em 2017 para 2,75 em 2018. A partir desses dados, o grande desafio 

posto à equipe escolar no ano que se inicia é o desenvolvimento de ações que possibilite desenvolver competências e habilidades orientadas pela nova 

BNCC e o currículo de São Paulo, a diminuição dos índices de porcentagem dos alunos Abaixo do Básico de 26,0% para 21,0% em Língua Portuguesa e 



 

 

48,4% para 43% em Matemática, e, ainda passar de 35,4% para 40,4% alunos do Básico para o Adequado em LP e passar de 4,6% para 10% alunos no 

Básico em Matemática para o Adequado. Intensificar os esforços para que 80% dos alunos matriculados na U.E. em suas menções bimestrais sejam 

avaliados com o mínimo 6,0. 

 
2 - RELATOS INDIVIDUAIS SOBRE O EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO  

 

Na função de professora da Sala Ambiente de Leitura no Programa de Ensino Integral na EE Professora Luciane do Espírito Santo tenho a 

responsabilidade de realizar um trabalho de qualidade para contribuir com a eficácia do ensino oferecido no Programa. Elaborar o Programa de 

ação objetivando o desenvolvimento protagonismo juvenil, a excelência acadêmica, autonomia na busca do conhecimento e melhorias dos 

resultados das aprendizagens. Sugerir ações que proporcione aos educados recuperação das habilidades não adquiridas nas etapas anteriores; 

esforço e empenho em oferecer subsídios de leituras e pesquisas que incentive contemple a realização do projeto de vida; otimização dos espaços 

de leitura na unidade escolar; incentivo que potencializarão o  uso da Sala Ambiente de Leitura pelo professor; empréstimos de livros; promoção  

de ação para através de trocas  de livros com alunos e professores de forma a ampliar o acervo, proporcionando o acesso as bibliografias exigidas 

nas provas do Enem e FUVEST;  sugestões de projetos para incentivo as pesquisas e o uso das  tecnologias disponíveis colaborando com o  

progresso nos estudos; Participação nas disciplinas eletivas; realização do trabalho de tutoria de forma a propiciar apoio aos alunos para 

cumprimento das metas contemplando a nota mínima estabelecida no Programa de Ação;  planejamento e execução de tarefa institucional de 

forma colaborativa e cooperativa. Incentivar empreendedorismo juvenis, participação das orientações técnico-pedagógicas relativas à  atuação na 

escola e de cursos de formação continuada; propor indicadores que possibilitem à equipe escolar avaliar o impacto das atividades desenvolvidas 

na Sala de Leitura nos resultados da aprendizagens Concurso de leitura; acompanhar, avaliar e sistematizar as práticas educacionais; consultas e 

pesquisas, no âmbito da Sala de Leitura,  atuar em atividades de orientação e apoio aos alunos, articulados com o plano de ação da escola e com 

os programas de ação dos outros docentes; coordenar, executar e supervisionar o funcionamento regular da Sala de Leitura, cuidando da 

organização e do controle patrimonial do acervo e das instalações, acompanhar alunos nos usos das tecnologias.. 

 
3- PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO  

    I – elaborar, anualmente, o seu programa de ação com os objetivos, metas e resultados de aprendizagem a serem atingidos e Plano individual 

de aperfeiçoamento PIAF semestralmente; 

 II – organizar, planejar e executar tarefa institucional de forma colaborativa e cooperativa visando ao cumprimento do plano de ação 

estabelecido; 

 III - incentivar e apoiar as atividades de protagonismo / empreendedorismo juvenis; 

 IV – realizar, obrigatoriamente, a totalidade das horas de trabalho pedagógico coletivo e individual, no recinto da escola; 

 V - participar das reuniões de trabalho pedagógico coletivo realizado na escola, a fim de promover sua própria integração e articulação com as 

atividades dos demais professores em sala de aula; 

 VI – participar das orientações técnico-pedagógicas relativas à sua atuação na escola e de cursos de formação continuada; 



 

 

 VII – atuar em atividades de tutoria aos alunos, de acordo com o plano de ação da Escola e com os projetos de vida dos alunos; 

 VIII - propor indicadores que possibilitem à equipe escolar avaliar o impacto das atividades desenvolvidas na Sala/ Ambiente de Leitura nos 

resultados da aprendizagem, no âmbito escolar; 

IX – acompanhar, avaliar e sistematizar as práticas educacionais, estudos, consultas e pesquisas, no âmbito da Sala/ Ambiente de Leitura; 

 X – atuar em atividades de orientação e apoio aos alunos, para utilização de recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação nas áreas de 

pesquisa e produção de materiais em mídias digitais; 

 XI - subsidiar e orientar programas de preservação e organização da memória da escola e da história local, articulados com o plano de ação da 

escola e com os programas de ação dos docentes; 

XII - incentivar a visitação participativa dos professores da escola à Sala/Ambiente de Leitura, para utilização em atividades pedagógicas; 

 XIII - promover e executar ações inovadoras, que incentivem a leitura e a construção de canais de acesso a universos culturais mais amplos; 

 XIV – coordenar, executar e supervisionar o funcionamento regular da Sala/Ambiente de Leitura, cuidando da organização e do controle 

patrimonial do acervo e das instalações; 

 XV – organizar, na escola, ambientes de leitura alternativos. 

 

 

 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 com a PCA Sandra Bento 

 Alinhamento vertical com a diretora, Cacilda Lima de Oliveira. 

 PCG e PCA Alinhamento 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 –- Realizar tutoria, dialogar 

com o aluno, para que ele 

tenha clareza do seu papel 

com educando e protagonista 



 

 

do seu projeto de vida 

2-Mostra-se aberto a ouvir e 

apoiar os alunos em seu 

processo de formação pessoal, 

acadêmica e profissional (por 

exemplo: dúvidas pessoais e 

Projeto de Vida) problemas 

familiares. 

 

 

 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  

1  Leitura de acervo 

significativos para indicação 

títulos  que faça a diferença na 

vida acadêmica dos alunos. 

Ter informar sobre literaturas 

usadas nas séries do ensino em 

sala de aula 

 2 Conhecer o acervo da 

biblioteca para oferecer um 

suporte eficaz. 

3 Manter os livros separados 

para realizar o trabalho os 

empréstimos de forma rápida 

e dinâmica. 

 

 
 

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 freqüentemente de 

cursos de formação oferecidos 

pela SSE a fim de aprimorar o 

exercício da minha função. 

 

2-Escutar abertamente as 

devolutivas recebidas e 

reavalia seus comportamentos 



 

 

e práticas. 

 
 
 

 
 

EXCELÊNCIA EM GESTÃO 

4. COMPROMETIMENTO COM O PROCESSO E RESULTADO: 
Demonstrar determinação para planejar, executar e rever ações, de forma a 
atingir os resultados planejados que seria a elevação do nível de 
aprendizagem do educando. 

1 realizar o planejamento de 

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: realizar as ações 

de aprendizagem e de gestão 

planejadas. 

 

3-Reavaliação: reavaliar 

constantemente as ações 

planejadas a partir da 

execução das ações previstas e 

dos resultados observados, re-

planejar as que não deram 

certo sempre que necessário. 

 

CORRESPONSABILIDADE 

5. RELACIONAMENTO E CORRESPONSABILIDADE: Desenvolver 
sempre relacionamentos positivos com alunos, professores, funcionários, 
direção, pais e responsáveis e atuar de forma cor responsável tendo em 
vista o desenvolvimento dos alunos e profissionais da escola. 

1 - Relacionamento e 

colaboração: criar vínculos 

positivos e desenvolver 

relacionamentos positivos 

procurar ajudar na 

necessidade do colega para 

um bom andamento  de ações 

e projetos. 

2 – Cor responsabilidade: 

Apoiar o trabalho e formação 

dos colegas tendo em vista 



 

 

melhorar os resultados 

conjuntos, trazendo idéias e 

sugestões indicando cursos  

REPLICABILIDADE 

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

1 1 - Visão crítica: ser capaz de 

identificar avanços e pontos 

de melhoria para o 

crescimento pessoal e 

profissional. 

 

2 - Foco em solução: ter foco 

na solução e não no 

problema, agindo de maneira 

ponderada e viável, 

principalmente no ambiente 

escolar. 

 

3 - Criatividade: disposição 

para mudanças e flexibilidade 

para adotar novas práticas e 

tecnologias. 

 
r  

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

Difundir e compartilha boas 
práticas, considerando a 
própria atividade como parte 
integrante de uma rede. 

 

 Competências não desenvolvidas no PIAF.  

 Disposição para o auto desenvolvimento continua 

 Solução criatividade 

 

 



 

 

 

 NAS PRIORIDADES, CAUSAS, RESULTADO ESPERADO, CONSULTAR O 
PLANO DE AÇÃO DA ESCOLA DISPONIVEL NO SITE A PARTIR DE 
01/04/2019 

 

 
6 – Prioridades, Causas, Resultado Esperado e Descrição da Atividade na Função e Premissas. 
 

 
IDESP da escola 2018: 2,75 
 

 
Meta simulada do IDESP da Escola para 2019: 2,93 

Prioridade Causa Raiz  
Resultado 
Esperado 

Tipo Atividade Responsável 
Público 
Previsto  

Início 
Previsto 

Término 
Previsto 

Passar de 48,45 para 

43 o % de Alunos no 

Abaixo Básico em 

Matemática. 

Não possui habilidades 

básicas necessárias para 

efetuar cálculos e 

raciocínio lógico, em 

decorrência de 

defasagem de anos 

anteriores. 

Melhoria dos 
resultados nas 
avaliações internas. 

Ação do 
Planejamento. 

Conscientizar os alunos e 
alunas a realizarem as 
avaliações internas da AAP 
com responsabilidade 

Toda Equipe 363 alunos 01/04/2019 30/11/2019 

Passar de 48,45 para 
43 o % de Alunos no 
Abaixo Básico em 
Matemática. 

Não possui habilidades 
básicas necessárias para 
efetuar cálculos e 
raciocínio lógico, em 
decorrência de 
defasagem de anos 
anteriores. 

Sistematizando e 
compartilhando boas 
práticas 

Ação de 
Planejamento 

Conscientizar os alunos e 
alunas a realizarem as 
avaliações internas da AAP 
com responsabilidade 

PCG 22 01/04/2019 30/11/2019 

 
 
Passar de 5,15% 
para 10,15 % de 
alunos no Adequado 
em Matemática. 

 

 

Os alunos apresentam 
dificuldades em resolver 
problemas que envolvam 
operações métricas e 
trigonométricas em 
polígonos regulares em 
geral. 

Melhoria dos 
resultados nas 
avaliações internas. 

Ação de 
Planejamento 

Conscientizar os alunos e 

alunas a realizarem as 

avaliações internas da AAP 

com responsabilidade 

PCG/PCA 363 alunos 01/04/2019 27/06/2019 



 

 

Passar de 48,45% 
para 43% de Alunos 
no Abaixo Básico em 
Matemática 

Os alunos apresentam 
dificuldadespara efetuar 
cálculos e raciocínio 
lógico. 
 

Melhoria dos 
resultados nas 
avaliações externas. 

Ação de 
Planejamento 

Confeccionar tabuada colocar 
nas salas de aula para 
colaborar com os alunos 

PCG/PCA/PROFES- 
SORES 

363 alunos 01/04/2019 27/06/2019 

 Passar de 48,45 para 
43% de alunos no 
Abaixo do Básico em 
Matemática. 

 
 

Os alunos apresentam 
dificuldadesem resolver 
problemas que envolvam 
operações métricas e 
trigonométricas em 
polígonos regulares em 
geral. 
 

Melhoria dos 
resultados nas 
avaliações externas. 

Ação de 
Planejamento 

Conscientizar os alunos e 
alunas a realizarem as 
avaliações internas da AAP 
com responsabilidade 

EQUIPE GESTORA 363 01/04/2019 30/11/2019 

 
 
Passar de 26,04 para 
21% de Alunos no 
Abaixo Básico em  
Língua Portuguesa. 
 

 

 
 
Os alunos não possuem 
habilidadepara efetuar as 
inferências em textos e 
contextos sociais . 
 

 

Melhoria dos 
resultados nas 
avaliações externas. 

Ação de 
Planejamento 

Elaborar (sexta com Leitura),  
Leitura compartilhada. 
Incentivo a leitura com mais 
espaços alternativos de leitura 
em parcerias co a professora 
Meire. 
Trabalhar Projeto Doses de 
Poesia.  
Confecção de  cartazes  com 
frase de incentivos 
Projeto Salva alunos com 
reforço com Professora 
Fabiana. 
Caligrafia com Professor 
Marcelo 
 

PCG/PCA/PROFESSO
RES DE O. E. 

363 01/04/2019 27/06/2019 

Passar de 38,54 para 
43,54% de  
Alunos no Adequado 
em Língua 
Portuguesa. 
 

A recuperação intensiva 
não foi eficaz. 

Melhoria dos 
resultados nas 
avaliações externas. 

Ação de 
Planejamento 

Elaborar (sexta com Leitura),  
Leitura compartilhada. 
Desenvolver projetos, literatura 
com café, e teatros para o 
desenvolvimento do aluno  
abaixo do básico 

PCG/PCA/PROFESSO
RES DE CÓDIGOS E 

LINGUAGENS 
363 01/04/2019 30/11/2019 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
7- Ações - A partir da descrição de suas atividades na função apontem 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 - Buscar conhecer os alunos em sua individualidade (Projeto de Vida, interesses, 

dificuldades e potencialidades. Dentro da Sala de leitura na hora dos 

atendimentos,  nas reuniões de Assembléias de tutoria e encontros de tutoria 

individuais. 

2- Mostrarem-me aberto a ouvir e apoiar os alunos em seu processo de 

formação pessoal, acadêmica e profissional (dúvidas das disciplinas, aspectos 

pessoais, Projeto de Vida) Quando vão a sala de leitura ou em qualquer 

momento, apoio ajudando com pesquisas ofereço livro suporte tecnológico, na 

sala  de Informática  para realizar seu estudos e trabalhos. 

Promoção do 
Protagonismo 

Juvenil 

– Realizar tutoria para de forma a dialogar com o aluno, para que ele tenha 

clareza do seu papel com educado e protagonista do deu projeto de vida. Uma 

vez por mês  individualmente e nas assembléia todo mês e se houver necessidade 

a qualquer momento 

2-Utilizar práticas com a sala de leitura para facilitam a aprendizagem 

pelo aluno (apresentar o conhecimento com clareza). Quando consultada 

sobre assuntos pertinentes a empréstimos de livros e realização de 

projetos 

3- Sugerir Ações para que o aluno possa participar dos projetos da secretaria da 

educação. Visita a sala de aula informando dos projetos de pasta para que eles 

participem. 

4 Participar   Disciplina Eletiva com sugestões para que os alunos tenham um 

universo mais amplo de conhecimento. Sugerir projeto que contemple PV, 

viabilizar para q ele participem de projetos como peças teatrais. Dia da 



 

 

família  e outras.  

Protagonismo 
Sênior 

1-Refletir sobre o seu propósito de atuação, relacionando com o papel do 

professor da Sala Ambiente de Leitura. Fazer campanha para que os 

 

 

 

 alunos que não lê possam adquirir gosto pela leitura. 

2-Atuar como modelo a ser seguido pelos alunos e profissionais da escola 

ter certeza nas informações. Esta sempre  lendo  para indicar  os livros e 

indicá-los. 

 

Domínio do 
conhecimento e 
contextualização 

Domínio do 
Conhecimento 

Demonstrar e domínio na minha função e conhecimento do Currículo do 

Estado de SP. Estudando o acervo para dar suporte ao aluno. Quando 

conversar para esclarecer dúvidas, nas orientações de tutoria 

 

Didática 

Utilizar práticas de Leitura que favoreçam que facilitem a aprendizagem 

pelo aluno. Dá suporte  duas vezes  por semana aos alunos que tem 

dificuldades na leitura conhecer e competência da BNCC. 

Contextualização 

 

Conseguir relacionar os conceitos das disciplinas às realidades (contexto 

do aluno, Projeto de Vida, mundo do trabalho etc.) Sugerir leitura 

direcionada ao PV com livros do acervo pertinente a essa definição. 

Disposição ao 
auto 
desenvolvimento 
contínuo 

Formação contínua 

Participar de cursos de formação oferecidos pelo programa, 

demonstrando disponibilidade para novas aprendizagens; procurar 

realizar outras capacitações na internet e realizando leitura de livros. 



 

 

Cursos oferecidos para. Filme. 

Devolutivas 

 

Buscar a devolutiva da minha atuação com os alunos, professores e 

demais profissionais para que haja desenvolvimento. Em conversa 

marcada com colegas direção e alunos, buscar indicadores da minha 

atuação. 

Disposição para 
mudança 

Escutar abertamente as devolutivas recebidas e reavalia meus comportamentos e 

práticas, segundo as orientações feitas pela gestão. Fazer diferente 

E
X

C
E

L
Ê

N
C

IA
 E

M
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E
S

T
Ã
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Comprometimento 
com o processo e 
resultado 

Planejamento 

Realizar o planejamento de minhas ações, com definição de metas 

Coerentes com o Plano de Ação da escola (alinhamento vertical) e com os 

Programas de Ação dos demais profissionais (alinhamentos verticais e 

horizontais).  Nas horas de estudos e ATPA 

 

Execução 

Realizar as ações de aprendizagem e de gestão planejadas. Projetos com 

alunos que ajudem no desenvolvimento. 

Reavaliação 

Reavaliar constantemente as ações planejadas a partir da execução das 

ações previstas e dos resultados observados, replanejar as ações sempre 

que necessário. Todo final de cada projeto e ações nos finais de bimestre 

C
O

R
R

E
S

P
O

N
S

A

B
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A

D
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Relacionamento e 
Corresponsabilida

de 

 

 

Relacionamento e 
Colaboração 

 

Ser capaz de criar vínculos positivos e desenvolver relacionamentos 

positivos com colega e alunos. Esta sempre desenvolver buscando ajudá-

los na realização de projetos e ações para melhor resultados de 

aprendizagem. 



 

 

Cor 
responsabilidade 

Apoiar o trabalho e formação dos colegas tendo em vista melhorar os 

resultados conjuntos dando sugestões. Replicando informações sobre 

cursos de aperfeiçoamento 
R

E
P

L
IC

A
B
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A
D

E
 

 

Solução e 
Criatividade 

Visão crítica 

1 - Visão Crítica: Ser capaz de identificar avanços e pontos de melhoria 

quando perceber que meu tutorado amadureceu. 

 2 - Foco em solução: tem foco na solução e não no problema. 

Colaborando com uma opinião sobre o assunto. 

 3 - Criatividade: disposição para mudanças e flexibilidade para adotar 

novas práticas e tecnologias. Transformar os espaços em ambiente leitor. 

Foco em solução 

Ter foco na solução e não no problema. Horários alternativos para fazer 

projeto com os alunos realizar  Dia da Família e Dia do trabalho com 

Professora Meire 

Criatividade 

Disposição para mudanças e flexibilidade para adotar novas práticas e 

tecnologias. Levar a leitura ate o aluno com Lettering nas paredes da 

escola. 

 

Difusão e 
Multiplicação 

Registro de boas 
práticas 

Documentar com vídeos as boas práticas adotadas, possibilitando o seu 

compartilhamento com meus colegas (experiências) Fotografar e filmar 

trabalhos e eventos dos colegas. 

Divulgar possíveis projetos ATPG 

Difusão 

Difundir bem o programa.( falar bem do programa em todos os ambientes e fora do 

mesmo ) 

Compartilhar as boas práticas adotadas por mim e outros professores 



 

 

junto à escola (novidades). Divulgar os vídeos no grupo  site da escola e 

nas reuniões e página da sala de leitura no facebook 

Multiplicação 

Difundir e compartilhar boas práticas, considerando a própria atividade como 

parte integrante de uma rede valorizando as ações e projetos através de cartazes 

informativos grupos de WhatsApp pagina do Facebook..Instagram 

 

DIRETOR DE ESCOLA: 
 

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