
 

Portaria nº 209/18 – Avaliação dos Diretores de Unidades Educativas  

 

 
PORTARIA Nº 209/2018 

 

 

NORMATIZA O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO 
ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCATIVAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 

atribuições legais, com base no inciso VII do artigo 7º da Portaria nº 106, de 01 de julho 

de 2016, e demais disposições em vigor, 

 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º Os Diretores de Unidades Educativas, com mandato no 

período de 02 de janeiro de 2017 a 03 de janeiro de 2020, e os respectivos Projetos de 

Gestão, participarão de procedimento avaliativo que será coordenado pelo Conselho 

Escolar da respectiva Unidade Educativa. 

 

Parágrafo único: Todas as Unidades Educativas com Diretores(as) 

eleitos ou nomeados(as) até o dia 10 de agosto de 2018 deverão participar do Processo 

de Avaliação da Gestão Educacional. 

 

Art. 2º O Processo de Avaliação da Gestão Escolar será constituído 

das seguintes etapas: 

 

I – Realização da Autoavaliação por parte dos Diretores de Unidades 

Educativas, eleitos e nomeados, que deve ser realizada em data anterior a realização da 

Assembleia Geral da Comunidade Educativa; 

 

II – Realização de Assembleia Geral da Comunidade Educativa no 

período de 27 de agosto a 20 de outubro de 2018;  

 

III – Sistematização da Avaliação em formulário próprio, de acordo 

com as demandas apresentadas na Assembleia Geral da Comunidade Educativa e 

diretrizes da presente portaria, até 20 de outubro de 2018. 

 

Art. 3º Compete ao Conselho Escolar coordenar todas as etapas do 

Processo de Avaliação da Gestão Escolar nas Unidades Educativas, bem como: 
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I - Atualizar a relação dos integrantes do Conselho Escolar, contendo 

nome completo, telefones de contato e endereço eletrônico, no link disponibilizado pela 

Diretoria de Avaliação e Supervisão – DAS; 

 

II - Designar um representante para participar do Encontro de 

Formação que será realizado em 23 de agosto de 2018, às 19 horas, no auditório do 

Centro de Formação Continuada – CEC, sito na Rua Ferreira Lima, 82 – Centro, 

Florianópolis; 

 
III - Receber a Autoavaliação do Diretor(a) de Unidade Educativa, 

analisar e emitir o parecer ao final; 

 

IV - Responder, juntamente com o Diretor(a) de Unidade Educativa, 

aos Instrumentos de Avaliação da Gestão, em reunião posterior a Assembleia Geral da 

Comunidade Educativa. 

 
Parágrafo único: Nos casos em que o cargo de Presidente do 

Conselho Escolar seja ocupado pelo Diretor(a) da Unidade Educativa, deve o Vice-

presidente assumir a procedimento avaliativo ou ainda,  preferencialmente, um membro 

da comunidade com assento no respectivo conselho. 

 
Art. 4º Compete ao Diretor(a) de Unidade Educativa: 

 
§ 1º Responder o questionário de Auto Avaliação antes da Assembleia 

Geral da Comunidade Educativa; 

 
§ 2º Subsidiar os insumos e equipamentos necessários para a 

realização da Assembleia Geral da Comunidade Educativa; 

  
§ 3º Apresentar na Assembleia Geral da Comunidade Educativa as 

atividades realizadas mediante o Plano de Gestão e as propostas futuras, a fim de obter 

aprovação do Conselho Escolar; 

 
§ 4º Responder, juntamente com os membros do Conselho Escolar, o 

instrumento de avaliação da gestão após a realização da Assembleia Geral da 

Comunidade Educativa. 

 

Art. 5º A Convocação de Assembleia Geral da Comunidade 

Educativa deverá ocorrer por meio de Edital, amplamente divulgado, estabelecendo dia, 

local, horário e pauta, a ser publicado com até 10 (dez) dias de antecedência da data da 

Assembleia. 

 
§ 1º Todos os segmentos representados no Conselho Escolar deverão 

ser convocados para Assembleia Geral da Comunidade Educativa; 
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§ 2º A cópia do Edital de Convocação de Assembleia Geral da 

Comunidade Educativa deverá ser encaminhada para o e-mail  

gegoa@sme.pmf.sc.gov.br ou entregue diretamente na Gerencia de Gestão Ocupacional 

e Avaliação de Desempenho – GeGOA, Rua Ferreira Lima nº 82 – Centro – 

Florianópolis, com 10 dias de antecedência da realização da Assembleia. 

 
Art. 6º A Assembleia Geral da Comunidade Educativa deverá garantir 

as seguintes etapas: 

I – Constituição da mesa de coordenação dos trabalhos, com 

apresentação dos integrantes do Conselho Escolar, do (a) presidente, do (a) secretário 

(a), para fazer a ata e, caso necessário, de uma pessoa para fazer as inscrições das falas; 

 

II – Apresentação da pauta e da metodologia de trabalho pelo 

Presidente do Conselho; 
 

III – Apresentação do(a) Diretor(a) da Unidade Educativa, destacando 

as propostas do Projeto de Gestão, Ações Realizadas durante o ano letivo de 2018, 

indicadores da Unidade Educativa e propostas de inovação no Plano de Gestão para 

2019 que devem ser aprovadas pelo Conselho e constar em ata; 

 

IV – Manifestação dos presentes na plateia; 

 

V – Considerações finais do(a) Diretor(a) da Unidade Educativa; 

 

VI – Considerações finais da Coordenação da Assembleia; 

 

VII – Leitura e assinatura da ata pelos presentes. 

 
Art. 7º Em data posterior a realização Assembleia Geral da 

Comunidade Educativa, os integrantes do Conselho Escolar, em conjunto com o(a) 

Diretor(a) da Unidade Educativa, deverão sistematizar a avaliação no formulário anexo 

a presente portaria. 

 
Parágrafo único: O formulário da avaliação devidamente assinado e 

as cópias da ata e da lista de presença da assembleia, deverão ser entregues até o dia 30 
de outubro de 2018, na Gerência de Gestão Ocupacional e Avaliação de Desempenho 

– GeGOA, Rua Ferreira Lima nº 82 – Centro – Florianópolis.   

 
Art. 8º Os (As) Diretores (as) das Unidades Educativas, que não 

cumprirem os prazos e as condições estabelecidas nesta portaria, serão submentidos aos 

artigos 148 a 165, da Lei Complementar CMF nº 063/03. 

 
Parágrafo único: Os pareceres finais do Processo de Avaliação da 
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Gestão na Unidade Educativa serão encaminhados para conhecimento e 

encaminhamentos do Secretário Municipal de Educação  

 
Art. 9º Compete à Comissão Geral instituída pela Portaria nº 

057/2018, publicada no Diário Oficial do Município em 11 de maio de 2018: 

I – Coordenar o Processo de Avaliação da Gestão em toda Rede 

Municipal de Ensino; 

 

II - Apresentar ao Conselho Escolar das Unidades Educativas a  

metodologia de trabalho; 

 

III – Realizar os esclarecimentos sobre o processo de Avaliação da 

Gestão; 

 

IV – Receber as avaliações e homologá-las; 

 

V – Gerar parecer final sobre o processo e encaminhá-lo ao Secretário 

Municipal de Educação; 

 

VII - Baixar normas complementares e resolver os casos omissos.  

 
Art. 10 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Florianópolis, 20 de agosto de 2018. 

 

 

 
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA 

Secretário Municipal de Educação 
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CRONOGRAMA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO NAS UNIDADES 

EDUCATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FLORIANÓPOLIS 
 

ATIVIDADES DATAS 
Encontro de Formação para os Conselhos Escolares 
Centro de Educação Continuada (Próximo ao Supermercado Hippo) 

Rua Ferreira Lima nº 82 - Centro 

23/08/2018 

às 19 horas 

Atualização das Nominatas dos Conselhos Escolares  
no link disponibilizado pela Diretoria de Avaliação e Supervisão  

10 dias de antecedência 

da data da Assembleia 

Publicação dos Editais de Convocação das Assembleias de 

Avaliação 

10 dias de antecedência 

da data da Assembleia 

Envio dos Editais de Convocação para a Comissão Geral  
para o e-mail gegoa@sme.pmf.sc.gov.br ou entregue diretamente na 

Gerencia de Gestão Ocupacional e Avaliação de Desempenho 

Na data de publicação 

dos mesmos 

Período de realização das Assembleias de Avaliação nas 

Unidades Educativas 
27/08/18 a 20/10/18 

Entrega das Avaliações para a Comissão Geral 
na Gerência de Gestão Ocupacional e Avaliação de Desempenho – 

GeGOA, Rua Ferreira Lima nº 82 – Centro – Florianópolis 

Até 30/10/2018 
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DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL 

 

Gestão Democrática e Participativa 

• Assegura o que preconiza o Plano Nacional de Educação em sua Meta 18 e as estratégias 

apontadas no Plano Municipal de Educação para a continuidade da Gestão Democrática. 

• Assegura o funcionamento regular do Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, zelando para que as 

decisões sejam articuladas com as prioridades pedagógicas e administrativas da Unidade 

Educativa; 

• Articula o trabalho coletivo, delegando atividade e monitorando a equipe no exercício das suas 

atribuições; 

• Propõe  espaços de discussão e avaliação do Projeto de Gestão, junto às crianças, adolescentes, 

jovens e adultos, pais, professores e demais integrantes da Unidade Educativa; 

• Compartilha conhecimentos, informações, dificuldades, soluções e práticas exitosas que agregam 

valor ao trabalho elaborado/desenvolvido na Unidade Educativa; 

• Aplica avaliação institucional utilizando os dados para elaboração do plano de 

ação/planejamento estratégico situacional, estabelecendo metas, prazos e responsáveis;  

• Promove eventos de integração entre a unidade educativa e a comunidade; 

• Articula com o Conselho Escolar e a Comunidade, ações respeitando a educação inclusiva e o 

direito à diversidade. 

 

Gestão Pedagógica 

• Coordena e articula o Projeto Político Pedagógico, com a aprovação do Conselho Escolar; 

• Entrega para as Diretorias de Educação Fundamental e/ou Educação Infantil o Projeto Político 

Pedagógico e o Regimento da Unidade educativa, revisado anualmente; 

• Planeja o trabalho, coordena e acompanha a execução do Projeto Político Pedagógico e do plano 

de ação/ planejamento estratégico situacional, visando à melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem; 

• Discute e articula estratégias para o desenvolvimento da proposta pedagógica, visando a 

aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, adolescentes, jovens e adultos; 

• Analisa, socializa e acompanha o desempenho/ desenvolvimento pedagógico das crianças, 

adolescentes, jovens e adultos e os resultados obtidos em avaliações externas (Prova Brasil, 

IDEB), inserindo-os no planejamento das ações pedagógicas na unidade educativa, articulando 

recuperação paralela e projetos pedagógicos diferenciados; 

• Realiza ações inovadoras e comprometidas para a oferta do serviço educacional de qualidade; 

• Articula parcerias necessárias para viabilizar a realização de projetos e ações coletivas de 

iniciativa da Secretaria Municipal de Educação e da comunidade educativa; 

• Cumpre e articula o cronograma de planejamento da formação continuada e das reuniões 

indicadas pela Secretaria Municipal de Educação. 
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Gestão Administrativa 

• Cumpre com responsabilidade seu horário de trabalho, desempenhando suas funções com 

qualidade e em conformidade com as normas da administração pública; 

• Organiza o funcionamento da Unidade Educativa no que tange ao atendimento das demandas, de 

acordo com a legislação vigente; 

• Cumpre e faz cumprir o calendário letivo e o quadro de horários, visando a execução das ações 

planejadas como Hora Atividade, Atividades com a comunidade e reuniões com as famílias; 

• Organiza o quadro de pessoal observando as normas estabelecidas pelas Portarias da Secretaria 

Municipal de Educação, em especial a de Matrícula que define o quantitativo de 

crianças/jovens/adultos por turma/grupo; 

• Coordena o processo de Avaliação de Desempenho Profissional dos Servidores da Unidade 

Educativa, garantindo os princípios éticos; 

• Mantém atualizado e fidedigno os dados das crianças/jovens/adultos nos sistemas 

informacionais, bem como todos os registros da unidade educativa, em especial no Censo escolar 

e no movimento mensal para assegurar a legalidade, regularidade e autenticidade das 

informações;   

• Registra todos os dados de aproveitamento e rendimento das crianças/jovens/adultos de maneira 

sistemática e repassa aos órgãos competentes; 

• Aplica e executa os recursos financeiros com base nas normas e legislações vigentes, realizando 

a prestação de contas pontualmente e de forma correta; 

• Assegura a regularidade do funcionamento das Prestações de Contas da APP; 

• Divulga na escola documentação referente a execução e prestação dos recursos financeiros; 

• Promove a conservação, manutenção, organização e a limpeza do patrimônio público e solicita 

reformas, ampliações, consertos e substituição de bens, quando necessário. 

 

Compromisso Institucional 
• Participa efetivamente de reuniões, cursos, eventos e palestras disponibilizados pela SME e 

demais Instituições, buscando o aperfeiçoamento do trabalho, compartilhando as informações 

com a comunidade educativa; 

• Realiza regularmente planejamento, acompanhamento e avaliação da execução de suas  

atividades; 

• Relaciona-se cordialmente com todos do seu ambiente de trabalho e com o público em geral; 

• Toma medidas administrativas cabíveis à sua competência, visando o cumprimento da 

legislação; 

• Zela pelo cumprimento das normas legais e decisões deliberadas nas instâncias hierárquicas, 

agindo segundo os princípios éticos que norteiam a administração pública; 

• Zela pela gestão do patrimônio público; 

• Entrega, com fidedignidade, os dados solicitados pela Secretaria Municipal de Educação, 

respeitando os prazos estabelecidos. 
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Autoavaliação da Direção da Unidade Educativa 

Nome Completo: 
Matrícula: 
Unidade Educativa:  
Data: ____/_____/2018 

“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola, e dentro 
da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão, também. 
Tudo o que agente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se 
põe diante de nós que é o de assumir esse país democraticamente.” 

Paulo Freire - Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa, 1999 
 

01 Por quanto tempo você trabalhou como profissional da educação municipal antes de se tornar 
diretor(a)? 

A) Menos de um ano 

B) 1-2 anos 

C) 3-5 anos 

D) 6-10 anos 

E) 11 – 15 anos 

F) 16 – 20 anos 

G) Mais de 20 anos 
 

 

02 Há quantos anos você trabalha na área da educação? 

A) Menos de um ano 

B) 1-2 anos 

C) 3-5 anos 

D) 6-10 anos 

E) 11 – 15 anos 

F) 16 – 20 anos 

G) Mais de 20 anos 
 

03 Há quantos anos você exerce funções de diretor(a)? 
A) Menos de um ano 

B) 1-2 anos 

C) 3-5 anos 

D) 6-10 anos 

E) Mais de 10 anos 
 

 

04 Há quantos anos você é diretor(a) desta Unidade Educativa? 
A) Menos de um ano 

B) 1-2 anos 

C) 3-5 anos 

D) 6-10 anos 

E) Mais de 10 anos 
 
 

 

05 Houve processo eleitoral democrático e paritário nesta Unidade Educativa na ultima eleição? 
A) Sim. 

B) Não. 

Caso não tenha ocorrido eleição comente a partir de seu ponto de vista, os motivos pelos quais esta etapa 
democrática de participação coletiva não ocorreu: 
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06 Quais das habilidades abaixo você considera relevantes para um diretor(a) escolar?  
 (ordene por relevância, sendo 1 mais relevante a  7 menos relevante) 

(   ) Relações interpessoais. 

(   ) Gestão de pessoas. 

(   ) Mediação Escolar. 

(   ) Gestão de conflitos. 

(   ) Gestão da Aprendizagem. 

(   ) Comunicação (pais , famílias, estudantes). 

(   ) Projeto Político Pedagógico. 

 

07 Durante os últimos dois anos você participou de alguma atividade de formação voltada à gestão 
escolar? 

A) Sim. 

B) Não. 

 

08 Nos últimos dois anos, você gostaria de ter participado de mais atividades de desenvolvimento 
profissional específicas para diretores(as)? 

A) Sim. 

B) Não. 

 

Indicador para 
questões 09 a 12 

Se você gostaria de ter participado de mais atividades de desenvolvimento profissional, 
quais dos motivos impediram sua participação: 

  Sim Não 
09 Cursos com alto valor, não podia pagar.   
10 Conflito com horário de trabalho.   
11 Não tive disponibilidade de tempo.   
12 Não houve oferta nas áreas de meu interesse.   
 

13 Nos últimos dois anos foram organizadasformações pela/na Escola (descentralizada)? 
A) Sim. 

B) Não. 

 

14 Qual foi a quantidade de docentes que participou das atividades formativas realizadas pela Escola? 
A) Poucos professores. 

B) Mais da metade dos professores. 

C) Quase todos ou todos os professores 

D) Não ofertamos formação descentralizada. 

 

15 Considere as condições existentes para o exercício do cargo de diretor nesta escola: Há interferência de 
atores externos em sua gestão? 

A) Sim. 

B) Não. 

 

16 Considere as condições existentes para o exercício do cargo de diretor nesta escola: Há apoio de 
instâncias superiores? 

A) Sim. 

B) Não. 

 

17 Considere as condições existentes para o exercício do cargo de diretor nesta escola: Há troca de 
informações com diretores de outras escolas? 

A) Sim. 

B) Não. 

 

18 Considere as condições existentes para o exercício do cargo de diretor nesta escola: Há apoio da 
comunidade à sua gestão? 

A) Sim. 

B) Não. 
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19 Neste ano qual o principal critério para a atribuição das turmas/grupo aos professores? (Ordene por 
relevância de 1 a 7, sendo 1 mais relevante em decréscimos a 7 menos relevante) 

(   ) Preferência do Professor. 

(   ) Manutenção do professor com a mesma turma. 

(   ) Revezamento de professores entre as turmas/ano ofertadas 

(   ) Sorteio de turmas entre professores. 

(   ) Escolha de acordo com as características das turmas. 

(   ) Escola de acordo com as características e habilidades do professor. 

(   ) Atribuição da direção da escola e equipe pedagógica pelos critérios de diagnostico das turmas realizado no 

ano anterior. 
 

Indicador para as 
questões 20 a 26 

Indique com que frequência realiza as seguintes atividades para minimizar as faltas dos 
estudantes/crianças nesta escola: 

 
Nunca Algumas 

Vezes 
Frequentemente Sempre ou 

quase sempre 
20  Os Professores conversam com os 

estudantes/famílias para tentar verificar os motivos 

das ausências; 

    

21 Pais/responsáveis são avisados por comunicado da 

Unidade Educativa; 

    

22 Pais/Responsáveis são chamados à Unidade 

Educativa para conversar individualmente; 
    

23 Envia alguém à casa do estudante/criança;     
24 Notifica no sistema APOIA e aguarda;     
25 Compartilha a situação com a equipe de Saúde para 

que façam a busca ativa; 
    

26 Leva as situações mais graves ao Conselho Tutelar.     
 

Indicador para as 
questões 27 a 43 

Indique com que frequência você desenvolveu/coordenou as seguintes atividades nesta 
Unidade Educativadiante dos desafios inerentes a função de diretor (a) escolar: 

 
Nunca 

Algumas 
Vezes 

Frequentemente 
Sempre ou 

quase sempre 
27 Propõe ou adota medida para enfrentar ou resolver 

problemas; 
    

28 Promove o respeito mútuo e a hierarquia funcional;     
29 Investe no autodesenvolvimento. Procura atualizar-

se, conhecer a legislação, instruções, normativas e 

manuais; 

    

30 Organiza o calendário contando com a participação 

da comunidade e respeitando o que preconiza a 

legislação e as orientações da Secretaria Municipal 

de Educação; 

    

31 Oportuniza que os profissionais participem  de 

atualização na área específica de atuação. 
    

32 Estimula a pontualidade e assiduidade organizando 

espaços e tempos a fim de favorecer a gestão 

escolar; 

    

33 Dedica-se à execução das tarefas, evitando 

interrupções e interferências; 
    

34 Sabe receber e acatar críticas e aceitar mudanças;     
35 Coopera e participa efetivamente dos trabalhos em 

equipe, revelando consciência de grupo; 
    

36 

 
Assimila ensinamentos e faz transferência de 

aprendizagem. Sabe receber e dar feedback; 
    

37 Fomenta o acompanhamento dos indicadores de 

qualidade relacionando-os com os planejamentos; 
    

38 Esforça-se para aprimorar o trabalho na gestão 

escolar buscando inovações; 
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Nunca 

Algumas 
Vezes 

Frequentemente 
Sempre ou 

quase sempre 
39 Encaminha correta e adequadamente os assuntos 

que fogem à sua alçada decisória; 

    

40 Racionaliza e otimiza o tempo na execução das 

tarefas. Aproveita eventual disponibilidade de 

forma producente; 

    

41 Age com firmeza, discrição e coerência de atitudes 

compatíveis com a função; 
    

42 Lida com situações de violência de modo a agir 

como mediador e apaziguador; 

    

43 Apresenta dificuldade em dar continuidade a 

projetos devido a demandas de urgências do dia-a-

dia. 

    

 

Indicador para as 
questões 44 a 51 

Indique com que frequência você desenvolveu/coordenou as seguintes atividades nesta 
Unidade Educativa no que se refere à Gestão Pedagógica: 

 
Nunca Algumas 

Vezes 
Frequentemente Sempre ou 

quase sempre 
44 Promove discussão do calendário escolar com a 

comunidade/famílias e Conselho Escolar envolvendo 

pais, professores e estudantes; 

    

45 Acompanha sistematicamente o desenvolvimento e/ou 

desempenho dos estudantes/crianças, com vistas à 

intervenção pedagógica (planejamento e replanejamento); 

    

46 Como Gestor da Unidade, participa ativamente do 

processo de elaboração, execução e acompanhamento do 

Projeto Político Pedagógico, do Regimento e do 

Calendário Escolar; 

    

47 Atua para implementação da legislação vigente (Base 

Nacional Curricular Comum; Proposta Curricular do 

Município; Diretrizes Curriculares), nos documentos da 

Unidade Educativa; 

    

48 Estimula a organização dos estudantes em Grêmio 

Escolar (Escolas do Fundamental); 
    

49 Estimula a interdisciplinaridade através de projetos ou 

ações planejadas com o coletivo de professores; 
    

50 Busca promover o comportamento não violento no 

ambiente escolar; 
    

51 Vivencia situações de violência no ambiente escolar.     
 

Indicador para as 
questões 52 a 68 

Indique com que frequência você desenvolveu/coordenou as seguintes atividades nesta 
Unidade Educativa no que se refere à Gestão Administrativa: 

 
Nunca 

Algumas 
Vezes 

Frequentemente 
Sempre ou 

quase sempre 
52 Entrega a frequência dos servidores na data determinada 

pelo Setor responsável; 
    

53 Estimula a sua equipe a cumprir as normas e 

regulamentos promovendo a isonomia; 
    

54 Registra formalmente as ocorrências relativas a condutas 

inadequadas dos servidores e comunica em tempo hábil. 
    

55 Informa com antecedência a programação de férias, 

licenças, afastamentos e término de contrato. 
    

56 Mantém a documentação arquivada e organizada;     
57 Promove o registro diário de ponto por todos os 

servidores; 
    

58 Registra, no Relatório de Anormalidades de frequência, 

as faltas e atrasos dos servidores ocorridas durante o mês.  
    

59 Entrega no prazo as avaliações , dos servidores 

temporários, designados e portaria TIN conforme 

preconiza a legislação; 
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Nunca 

Algumas 
Vezes 

Frequentemente 
Sempre ou 

quase sempre 
60 Acompanha as situações de designação de servidores da 

Unidade; 
    

61 Realiza, sistematicamente, levantamentos das 

necessidades de serviços de manutenção da Unidade 

Educativa; 

    

62 Utiliza os procedimentos recomendados para os 

processos de execução de recursos e prestação de contas. 
    

63 Cumpre os prazos de execução e prestação de contas – 

Programa Dinheiro Direto na Escola e Verba 

Descentralizada; 

    

64 Participa e organiza a Unidade para participar de 

avaliações externas (Prova Brasil; Fundação Carlos 

Chagas); 

    

65 Preenche corretamente e em tempo, dados de 

infrequência escolar no sistema APOIA; 
    

66  Cumpre com os prazos e informa corretamente e em 

tempo a situação do estudante no Censo Escolar; 
    

67 Participa e fomenta ativamente o processo de elaboração, 

execução e acompanhamento do Regimento Escolar; 
    

 

Indicador para as 
questões 68 a 77 

Indique com que frequência você desenvolveu/coordenou as seguintes atividades nesta 
Unidade Educativa no que se refere ao Compromisso Institucional: 

 
Nunca 

Algumas 
Vezes 

Frequentemente 
Sempre ou 

quase sempre 
68 Atua em conjunto com outras Unidades e com a 

Secretaria para o atendimento à demanda de matrícula 

(acesso) de crianças/adolescentes/adultos; 

    

69 Articula externamente com entidades ações que 

estimulem sua participação junto às atividades da 

Unidade Educativa – Trabalho Voluntário; 

    

70 Realiza o monitoramento operacional e pedagógico das 

matriculas; 
    

71 Procura orientação junto a Secretaria Municipal de 

Educação – SME, para solucionar problemas ou dúvidas 

do dia-a-dia. 

    

72 Consegue realizar a gestão de materiais e insumos de 

modo a controlar desperdícios gerando eficiência no uso 

dos mesmos; 

    

73 Fomenta participação da comunidade nos projetos da 

Unidade Educativa; 
    

74 Busca aproximação com a comunidade de modo a 

estimular a participação no acompanhamento dos 

estudantes/das crianças; 

    

75 Conta com a presença dos responsáveis no 

acompanhamento da vida escolar dos estudantes; 
    

76 Recebe estudantes das Universidades para pesquisa e 

extensão nas áreas afins à docência na Educação Básica; 
    

77 Participa de programas de estímulo a docência junto as 

Universidades (PIBID,e outros); 
    

 

Indicador para as 
questões 78 a 82 

Indique com que frequência você desenvolveu/coordenou as seguintes atividades nesta 
Unidade Educativa no que se refere a estímulo ao vinculo Escola/Comunidade/Famílias 

 
Nunca 

Algumas 
Vezes 

Frequentemente 
Sempre ou 

quase sempre 
78 Organiza espaços de discussão do calendário escolar com 

a comunidade/famílias e Conselho Escolar; 
    

79 Realiza atividades em que o desenvolvimento individual e 

coletivo nas atividades pedagógicas é apresentado a 

comunidade/famílias; 
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Nunca 

Algumas 
Vezes 

Frequentemente 
Sempre ou 

quase sempre 
80 Propõe espaços de discussão e avaliação do Projeto de 

Gestão, junto às crianças, adolescentes, jovens e adultos, 

pais, professores e demais integrantes da Unidade 

Educativa; 

    

81 Estimula a organização dos Grêmios Escolares e a 

Integração das Famílias para o envolvimento nas 

atividades pedagógicas coletivas; 

    

82 Fomenta a participação do Conselho Escolar nas decisões 

sobre: calendário escolar, projetos. 
    

 

COMENTÁRIOS 
DO AVALIADO  

Neste espaço expresse sua opinião sobre sua gestão a partir de seu lugar como diretor(a) 
de Unidade Educativa, quais as potencialidades que percebe para a gestão da Unidade e 
destaque três principais dificuldades: 
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL 
 

Unidade Educativa: 
Diretor(a): 

 

CONCEITOS 

A = Atende AP = Atende Parcialmente NA = Não Atende 

 

CRITÉRIO I  - GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA A AP NA 
Fomenta o funcionamento regular do Conselho Escolar, zelando para que as decisões sejam articuladas 

com as prioridades pedagógicas e administrativas da Unidade Educativa. 
   

Articula o Projeto Político Pedagógico à aprovação do Conselho Escolar.    
Toma decisões em parceria com o Conselho Escolar.    
Executa as deliberações do Conselho Escolar, dentro dos parâmetros legais.    
Articula o trabalho coletivo e compartilhado para fortalecer a organização da Unidade Educativa.    
Delega atividades, orienta e monitora a equipe no exercício de suas atribuições.    
Age com ética na condução do projeto de gestão e nos processos administrativos da Unidade Educativa.    
Articula seu processo de formação com os projetos desenvolvidos na Unidade Educativa.    
Aplica os processos de avaliação instituídos na Rede Municipal de Educação, utilizando os dados para 

o Projeto de Gestão. 
   

Apresenta a cada início de ano letivo o Projeto de Gestão, estabelecendo metas, ações e prazos.    
 

CRITÉRIO II – RELAÇÃO ESCOLA/UNIDADE - COMUNIDADE/FAMÍLIAS A AP NA 
Contribui para a integração da comunidade educativa, atuando como articulador das atividades 

realizadas nos diferentes segmentos da Unidade Educativa e motivando a participação da 

comunidade/famílias. 

   

Identifica e propõe espaços de discussão com a comunidade/famílias no âmbito do Projeto Político 

Pedagógico, no Projeto de Gestão, no Regimento e Calendário Escolar. 
   

Fomenta a participação das famílias e da comunidade na proposta pedagógica.    
Articula com o Conselho Escolar e a Comunidade/Famílias as ações, respeitando a educação inclusiva e 

o direito a diversidade. 
   

 

CRITÉRIO III - PROCESSOS PEDAGÓGICOS A AP NA 
Articula e implementa as políticas e os projetos atuais de âmbito federal e municipal.    
Dialoga e sugere estratégias e metas para o desenvolvimento da proposta pedagógica copartilhando 

suas metas com o Conselho Escolar. 
   

Dialoga com a comunidade e sugere estratégias que contribuam para a aprendizagem/desenvolvimento 

efetivo dos estudantes/crianças. 
   

Acompanha a frequência e evasão escolar dos estudantes/crianças. (APOIA)    
Dialoga com a equipe pedagógica sobre os processos de aprendizagem/desenvolvimento dos 

estudantes/crianças. 
   

Organiza e executa o processo de Avaliação de Desempenho Profissional dos Servidores da Unidade 

Educativa, garantindo os princípios éticos de acordo com os parâmetros legais. 
   

Explicita a Comunidade Escolar e ao Conselho Escolar indicadores de aprovação e reprovação, 

explicitando os motivos e justificando os dados. 
   

Dialoga, coordena e acompanha a execução do projeto político pedagógico e o do projeto de gestão da 

Unidade Educativa, visando à melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem/desenvolvimento. 
   

Entrega, com fidedignidade, os dados e documentos solicitados pela Secretaria Municipal de Educação, 

respeitando os prazos estabelecidos. 
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CRITÉRIO IV – GESTÃO ADMINISTRATIVA A AP NA 
Cumpre e faz cumprir o calendário escolar e o quadro de horários, visando à execução das ações 

planejadas como Hora Atividade/ Atividades com a Comunidade e em Reuniões com as famílias. 
   

Compartilha informações com o Conselho Escolar, recebidas nas Reuniões de Diretores, reuniões de 

trabalho e formações promovidas pela Secretaria Municipal de Educação. 
   

Dá ciência ao Conselho Escolar dos regimentos que dizem respeito aos 

profissionais/estudantes/crianças: Estatuto (Lei 063/2013), Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA, Decretos e Portarias, proporcionando discussão sobre os encaminhamentos 

   

Elabora o Regimento interno com a participação do Conselho Escolar e de acordo com os parâmetros 

legais: ECA, Leis, Decretos, Portarias e Resoluções e faz a divulgação do Regimento. 
   

Entrega, com fidedignidade, os dados e documentos solicitados pela Secretaria Municipal de Educação, 

respeitando os prazos estabelecidos. 
   

Promove e articulação  a implemetnação do Grêmio Escolar (Não se aplica a Educação Infantil).    
 

CRITÉRIO V - COMPROMISSO INSTITUCIONAL 
Espaços, Materiais e Recursos Físicos e Financeiros. A AP NA 

Zela pela conservação e limpeza do espaço físico e mobiliário da Unidade Educativa.    
Garante ao Conselho Escolar acesso aos documentos e informações.     
Discute a utilização dos recursos, elegendo as prioridades, junto com Conselho Escolar e Comunidade.    
Divulga na Unidade Educativa documentação referente à execução e prestação de contas dos recursos 

financeiros (Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE; Escola do Campo; Atleta na Escola; Escola 

Sustentável; Mais Cultura; e outros). 

   

Divulga na Unidade Educativa documentação referente à execução e prestação dos recursos financeiros 

(Verba Descentralizada) 
   

Entrega, com fidedignidade, os dados solicitados pela Secretaria Municipal de Educação, respeitando 

os prazos estabelecidos e dá transparência ao Conselho Escolar sobre a tramitação. 
   

Solicita orientações quanto à viabilidade e autorização a respeito de equipamentos antes de adquiri-los, 

junto aos setores competentes (DIOP,Gerencia de Obras e Manutenção Predial e Diretorias de Ensino). 
   

 
 

Pontuação Cálculo Conceito FINAL 
Não atende  ________ X 0 = Pontuação Parecer 

Atende Parcialmente  ________ X 1 = 0 a 33 pontos  Não Atende 
Atende ________ X 2 =  34 a 52 pontos  Atende Parcialmente 

TOTAL  53 a 70 pontos  Atende 
 
 

PARECER FINAL 
(    )Atende (    ) Atende Parcialmente (    ) Não Atende 

 

 

PARECER DO(A) DIRETOR(A) 
Concorda (   ) Não Concorda (   ) 

 

 

Data:                   de                            de 2018. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura 
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL 
Comentário da Coordenação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Se necessário pode-se incluir anexos como continuidade dos comentários. 

 

Comentário do Avaliado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Se necessário pode-se incluir anexos como continuidade dos comentários. 

 

Identificação da Coordenação do Processo de Avaliação 
Nome Segmento Assinatura 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


