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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 orientados 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  
 

Tendo em vista as dificuldades e desafios apresentados acima, principalmente nas habilidades de Matemática e Língua Portuguesa, deve-se 

atentar para diferentes estratégias que atinjam os resultados esperados, a importância da elaboração de atividades alinhadas, planejadas, 

criativas e eficazes. Nota-se que a equipe de trabalho está engajada para isso, porém a instituição carece de recursos para a realização do 

mesmo, exigindo assim esforço, determinação e empenho de todos. Em relação aos alunos deve-se destacar que a escola situa-se em zona 

periférica de SP, que grande parte possui diferentes demandas, tais como: (vestimenta, estrutura familiar, em alguns casos a própria 

alimentação etc.) Desta forma, deve-se considerar os contextos sócio - econômicos dos mesmos e assim conscientiza-los de sua realidade, 

para que possuam instrumentos e preparo para mudar e desenvolver-se diante essas dificuldades, realizando assim seus projetos de vida. 

3 - PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO    
 Promover atividades, projetos e ações que promovam o protagonismo dos alunos e assim contribuam para o seu desenvolvimento integral, sua excelência 

acadêmica e projeto de vida. Criar as condições, espaço e ferramentas para o desenvolvimento das atividades, considerando a individualidade de cada 

aluno, suas dificuldades, sentimentos, formas de pensar. Além disso, é fundamental atentar-se a cada quadro de competências dos macro e 

microindicadores por função, buscando assim o autodesenvolvimento contínuo e plano de metas e resultados da escola. 

4 – ALINHAMENTOS ENTRE ATRIBUIÇÕES  
Considerando a função de professor e PCA deve-se diferenciar as respectivas funções no cotidiano escolar, naquilo que se refere somente a 
PCA e naquilo que está relacionado, apenas, a função de professor, por exemplo: Formação e acompanhamento dos professores (PCA), sala 
de aula, didática, plano de aula, guia de aprendizagem etc. (professor). Existem situações em que se combinam, é o caso de projetos e ações 
pedagógicas que se complementam. Em relação ao PCG e gestão escolar deve-se definir que as ações devem ser acompanhadas e sob 
orientação dos mesmos, em especial o PCG que é responsável pela parte pedagógica. Destaca-se os professores da área, que num trabalho 
em equipe, devem atingir aos objetivos pedagógicos daquele campo específico, assim como, os demais professores da escola, num trabalho 
colaborativo e corresponsável. Além disso, os alunos devem receber o maior destaque na escola, na oferta de atividades e ações diversas que 
oportunizem o seu desenvolvimento integral, sua excelência acadêmica e protagonismo juvenil. 
 

5 - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA DESEMPENHAR AS ATRIBUIÇÕES  
• Promove práticas que potencializem a realização dos Projetos de Vida dos alunos. 
• Propicia o espaço para que os alunos sejam sujeitos principais da ação (exemplos: propostas de atividades da disciplina, gestão de sua aprendizagem, acompanhamento 
dos Guias de Aprendizagem etc.). 



 • Mostra-se aberto a ouvir e apoia os alunos em seu processo de formação pessoal, acadêmica e profissional (exemplos: dúvidas da disciplina, aspectos pessoais, Projeto 
de Vida). 

 

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. Desenvolver a eletiva 
“vestibulando” para 
ajudar os alunos em 
seus projetos de 
vida. 

2. Orientar os alunos do 
grêmio estudantil. 

3. Tomar iniciativa para 
realização de 
projetos e ações 
diversas. 

4. Laboratório de 
humanas. 

 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. Desenvolver o trabalho 
interdisciplinar 
“Projetando cidades”. 

2. Desenvolver assuntos 
no atpca que estejam 
interligados a BNCC, 
parte diversificada, 
projeto de vida e 
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. Realizar o curso 
avançado de Filosofia 
Clínica (com habilitação 
para atendimento 
terapêutico) – Um 
grande suporte para 
tutoria, projeto de vida 
etc. 

2. Pesquisa contínua de 



temáticas e novas 
estratégias para serem 
desenvolvidas junto aos 
professores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Entrega de documentos 
(guias, programa de 
ação, agenda e piaf) 
Nos prazos previstos. 

2. Organizar passeios 
pedagógicos para 
realização de pesquisa 
de campo. (Av. Paulista, 
Barracão e Mogi) 

3. Solicitar relatórios dos 
alunos dos 3 anos para 
o desenvolvimento da 
escrita, pedir auxílio 
para a professora de 
português. 

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. Realizar vínculos 
positivos com os alunos 
em sala de aula.  

2. Acompanhar e orientar 
os alunos tutorados de 
maneira próxima e 
eficaz.  

3. Acompanhar os alunos 
no clube de xadrez. 

4. Desenvolver dinâmicas 
de grupo e outras 
atividades de 
autoconhecimento na 
disciplina de Projeto de 
vida. (Ex. Cuidar de um 
ovo). 
 



REPLICABILIDADE 

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

1. Desenvolver atividades 
dinâmicas, fazendo uso 
de diferentes espaços 
da escola e diversas 
estratégias de ensino e 
aprendizagem, tais 
como: Dinâmicas, 
Seminários, projetos, 
pesquisa de campo, 
filme, vídeos, leituras, 
História em quadrinhos, 
vídeo game em sala de 
aula etc. 

2. Trabalhar com 
atividades diferenciadas 
nas aulas de projeto de 
vida com o objetivo de 
propiciar a reflexão dos 
alunos sobre seu futuros 
(projeto do ovo, teatro, 
filme, música, etc.) 

3. Para solucionar as 
dificuldades dos alunos 
em matemática, irei 
desenvolver o projeto de 
leitura do livro “Diabo 
dos números”. Para os 3 
anos. 

 

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

1. Registrar e publicar 
boas práticas através de 
Redes sociais, status do 
Zap, site da escola... 
(utilizando 
#peilucianedoespírito 
#secretariadaeducaçaod
esp e 



#diretoriadeensinolested
ois. Para a difusão de 
boas práticas. 

2. Compartilhar e 
multiplicar boas práticas 
em atpca, atpcg e 
culminância das 
eletivas, com o objetivo 
de multiplicar para os 
pares e comunidade. 

 

 Competências não desenvolvidas no PIAF.  

 

 
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 
48,4% para 
43% de alunos 
do abaixo do 
básico em 
matemática  

Não foram 
contempladas 
as 
habilidades 
básicas  

melhoria 
dos 
resultados 
das 
avaliações 
externas  

Planejada  Nivelamento  
 Professores 

de 
matemática    

alunos no 
abaixo do básico  

01/04/19 27/06/19 

Passar de 
48,4% para 
43% de alunos 
do abaixo do 
básico em 
matemática  

Não foram 
contempladas 
as 
habilidades 
básicas  

melhoria 
dos 
resultados 
das 
avaliações 
internas  

Planejada  

Recuperação 
contínua e 
intensiva 
interdisciplinar   

 Todos os 
Professores   

alunos abaixo 
do básico  

06/02/19 27/06/19 



Passar de 
48,4% para 
43% de alunos 
do abaixo do 
básico em 
matemática  

Não foram 
contempladas 
as 
habilidades 
básicas  

melhoria 
dos 
resultados 
das 
avaliações 
internas  

Planejada  
  

alunos abaixo 
do básico  

01/03/19 27/06/19 

Passar de 
48,4% para 
43% de  alunos 
do abaixo do 
básico em 
matemática  

Não foram 
contempladas 
as 
habilidades 
básicas  

equipe 
Gestora e 
professores 
qualificados 
para prática 
pedagógica 
e gestão  

planejada  

formar 
professores no 
preparo de suas 
aulas , 
considerando 
habilidades e 
competências  

 PCAs   Professores  01/02/19 13/12/19 

Passar de 4,6% 
para 10% de  
alunos do 
básico para o 
adequado  
matemática  

não foram 
contempladas 
habilidades 
de grau mais 
avançado   

melhoria 
dos 
resultados 
das 
avaliações 
externas  

Planejada  
Proporcionar 
atividades mais 
avançadas . 

 Professores 
de 

matemática    
alunos  01/03/19 21/12/19 

Passar de 4,6% 
para 10% de  
alunos do 
básico para o 
adequado  
matemática  

não foram 
contempladas 
habilidades 
de grau mais 
avançado   

melhoria 
dos 
resultados 
das 
avaliações 
internas  

Planejada  

recuperação 
intensiva 
,continua e 
interdisciplinar  

 todos os 
Professores     

alunos  01/03/19 21/12/19 

Passar de 4,6% 
para 10% de  
alunos do 
básico para o 
adequado  em 
matemática  

não foram 
contempladas 
habilidades 
de grau mais 
avançado   

melhoria 
dos 
resultados 
das 
avaliações 
internas  

Planejada  nivelamento  

 Professores 
de 

matemática 
nas aulas de 

OE  

alunos  01/04/19 27/06/19 

Passar de 4,6% 
para 10% de  
alunos do 
básico para o 
adequado  
matemática  

não foram 
contempladas 
habilidades 
de grau mais 
avançado  

melhoria 
dos 
resultados 
das 
avaliações 
internas  

Planejada  
Projeto Feira de 
ciências  

 Professores 
de 

matemática e 
ciências da 
natureza   

alunos  01/09/19 30/09/19 



Passar de 26% 
para 21% de  
alunos do 
abaixo do 
básico em 
Língua 
Portuguesa  

não domina 
as  
habilidades 
de leitura e 
escrita  

melhoria 
dos 
resultados 
das 
avaliações 
externas 

Planejada  nivelamento  
 Professores 

de Língua 
Portuguesa  

alunos abaixo 
do básico  

01/04/19 27/06/19 

Passar de 26% 
para 21% de  
alunos do 
abaixo do 
básico em 
Língua 
Portuguesa  

não domina 
as  
habilidades 
de leitura e 
escrita  

melhoria 
dos 
resultados 
das 
avaliações 
internas  

Planejada  
Recuperação 
paralela . 

 Professora 
da sala de 

leitura   

alunos abaixo 
do básico  

01/03/19 13/12/19 

Passar de 
38,4% para 
41,4% de  
alunos no  
adequado  em 
Língua 
Portuguesa . 

apresenta 
dificuldades 
em interpretar 
textos  

melhoria 
dos 
resultados 
das 
avaliações 
externas 

Planejada  
intensificar a 
leitura em seus 
respectivos livro 

 todos os 
Professores   

alunos  01/03/19 13/12/19 

Passar de 
38,4% para 
41,4% de  
alunos no  
adequado  em 
Língua 
Portuguesa . 

Apresenta 
dificuldades 
na escrita  

melhoria 
dos 
resultados 
das 
avaliações 
externas 

planejada  
intensificar a 
produção textual 
nos 3º anos  

 Professor de 
língua 

Portuguesa   
alunos  01/03/19 13/12/19 

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 

Planejada  

Proporcionar 
atividades mais 
avançadas 
.(desafios ) 

 Professores   alunos  01/03/19 13/12/19 



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 e 
internas  

planejada  

promover a 
participação de 
todos da equipe 
nas formações 
oferecidas pela 
SE D E ,outros  

 Diretor PCG   equipe escolar  01/02/19 13/12/19 

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 e 
internas  

planejada  

Elaborar plano de 
acompanhamento 
de gestão em 
sala de aula  

 PCG, PCA e 
Vice  

Diretora 
equipe escolar  04/02/19 13/12/19 

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 

PLANEJADA  

elaborar e 
executar plano de 
formação  
continuada da 
parte 
diversificada e 
BNCC 

 PCG   Professores  01/02/19 13/12/19 

 

 
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 

Considerando a singularidade de cada aluno, nas tutorias, na sala de 

aula, reuniões etc. 

Respeitando o modo de ser, pensar e agir de cada aluno. (em suas 

dúvidas, formas de aprender, avaliações, seminários etc.) 



Buscando novas estratégias de ensino de acordo com as dificuldades de 

cada estudante. (diferentes metodologias de ensino para que todos 

sejam contemplados) 

Promoção do 
Protagonismo Juvenil 

Incentivando os alunos em suas ações (sala de aula, grêmio 

estudantil...) 

Orientando os alunos em suas ações, sobre como planejar, realizar, 

avaliar etc.(reuniões quinzenais com o grêmio, mensais com os 

tutorados, atendimentos individuais dos tutorados...) 

Protagonismo Sênior 

Tendo iniciativa enquanto professor para realização de novos projetos, 

atividades e aulas diferenciadas. (projeto das maquetes, projeto do ovo, 

rodas de conversa com os alunos em pv, atividades diferenciadas, 

passeios pedagógicos etc.). Organização do espaço para o laboratório 

de humanas. 

Participando dos momentos formativos, de maneira que agreguem ao 

processo formativo de todos. (palestra sobre Buber e a relação professor 

e aluno no planejamento, organizando um plano formativo junto aos 

professores de humanas para os atpcas...) 

 

Domínio do 
conhecimento e 
contextualização 

Domínio do 
Conhecimento 

Buscando aplicar o currículo de maneira contextualizada e interessante 

aos alunos, através de diferentes estratégias de ensino, tais como: 

Quadrinhos, jogos, seminário, dinâmicas, teatro, rodas de conversa etc. 

Didática 

Inovando nas estratégias de ensino e aprendizagem 

Esclarecendo as dúvidas e sanando as dificuldades 

Utilizando diversos recursos e linguagens para a compreensão dos 



alunos 

Contextualização 

Trazendo os conhecimentos para a realidade do aluno (projetando 

cidades, projeto do ovo, currículo...) 

Relacionando os conhecimentos curriculares com a parte diversificada e 

projeto de vida dos alunos 

Incentivando a pesquisa e leituras diversas, tais como: Obras literárias, 

filmes, canais no youtube... 

  

Disposição ao 
autodesenvolvimento 
contínuo 

Formação contínua 

Realizando o curso de Filosofia Clínica no módulo avançado 

Realizando leituras complementares que contribuam para a prática 

docente 

Devolutivas 

 

Procurando saber o que os colegas, alunos e gestores acham de minha 

atuação. Estando em busca de aprimoramento, de acordo com as 

premissas do programa. 

Disposição para 
mudança 

Escutando as devolutivas e buscando agir de acordo com as solicitaçoes 

(Ex. Atividades diferenciadas com os alunos, trabalho alinhado aos pcas 

e registro de boas 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 

Planejando as ações na escola, tais como: (pesquisa de campo, 

agendamentos, planos de aula, debate e eleições do grêmio, projetos 

desenvolvidos com alunos...) 

Execução Executando de maneira sistemática as ações planejadas 

Reavaliação Revisando as práticas, dificuldades e obstáculos que surgem etc. 



C
O

R
R

E
S

P
O

N
S

A
B

IL
ID

A
D

E
 

 

Relacionamento e 
Corresponsabilidade 

 

 

Relacionamento e 
Colaboração 

 

Buscando escutar os alunos e colocar-se em seu lugar, nas tutorias, em 

sala de aula... 

Valorizando e colaborando com seus trabalhos (grêmio) 

 

Corresponsabilidade 

Buscando desenvolver trabalhos junto com outros professores 

(projetando cidades, projeto do ovo, laboratório de humanas, eletiva 

vestibulando, área de humanas...) 

Acompanhando os alunos no clube de Xadrez. 

Colaborando em momentos formativos (atpca, atpcg, planejamento...) 

Deixando atividades de substituição e não faltando. 

R
E

P
L

IC
A

B
IL

ID
A

D
E

 

 

Solução e 
Criatividade 

Visão crítica 

Observando criticamente os acontecimentos da escola e buscando 

melhorias (observando o comportamento dos alunos, andamento da 

escola, relacionamentos etc.) 

Foco em solução 

Propondo atividades, projetos, formações que possam contribuir para as 

melhorias. (relatórios para o pcg, projeto Diabo dos números, observar a 

escrita dos alunos, organização do espaço para o laboratório de 

humanidades etc.) 

Criatividade 

Fazer uso de diferentes métodos e instrumentos para solucionar 

dificuldades encontradas, ofertar aulas diferenciadas e associando 

diferentes recursos para atingir os resultados almejados. 

Difusão e 
Multiplicação 

Registro de boas 
práticas 

Registrar as atividades por intermédio de relatórios escritos, fotografias, 



elaboração de projetos etc. 

Difusão 

Compartilhando as boas práticas entre os professores da escola, através 

dos momentos formativos, planejamento e hora de estudo (projetando 

maquetes, projeto do ovo, eletiva, Diabo dos números etc.) 

Multiplicação 

Multiplicar as atividades em outras escolas, através de publicações em 

redes sociais, tais como: Facebook, instagran e site da escola 

(#lucianedoespíritosanto, #ensinointegral, #diretoriadeensinolestedois e 

#secretariadeeducaçaodesp). Além disso, realizar convite para a escola 

Vila Yolanda no projeto das maquetes. 
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