ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ESCALA DE ATUAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA

Gestão Democrática

Planejamento Escolar

EIXO

Na atuação da Gestão Escolar Democrática, em cada nível, é mais provável identificar que:

NÍVEL 1

NÍVEL 2

NÍVEL 3

NÍVEL 4

NÍVEL 5

NÍVEL 6

Abaixo de 140

De 140 a 150

De 150 a 170

De 170 a 180

De 180 a 220

Maior ou igual a 220

É necessário implantar e tornar permanentes
práticas de planejamento, com participação
efetiva dos segmentos da comunidade
escolar, que contemplem: a revisão do PPP e
do PGE (principais instrumentos norteadores
do fazer escolar), o monitoramento contínuo
e a avaliação das ações planejadas, a
avaliação institucional interna e
considerando os indicadores educacionais
como ferramentas nesse processo.

É necessário implantar e tornar
permanentes práticas de planejamento,
com participação efetiva dos segmentos
da comunidade escolar, que
contemplem: a revisão do PPP e do PGE
(principais instrumentos norteadores do
fazer escolar), o monitoramento
contínuo e a avaliação das ações
planejadas, a avaliação institucional
interna e considerando os indicadores
educacionais como ferramentas nesse
processo.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes as práticas de revisão do
PPP, de monitoramento contínuo e de
avaliação das ações planejadas,
considerando os indicadores
educacionais como ferramentas nesse
processo, e com participação efetiva dos
segmentos da comunidade escolar.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes as práticas de
planejamento que contemplem: a
revisão do PPP e do PGE (principais
instrumentos norteadores do fazer
escolar), o monitoramento contínuo
das ações planejadas, a avaliação
institucional interna, considerando os
indicadores educacionais como
ferramentas nesse processo e com
participação efetiva dos segmentos da
comunidade escolar.

Estão implantadas as práticas de
planejamento, com ações concretas
de revisão do PPP e do PGE (principais
instrumentos norteadores do fazer
escolar), de monitoramento contínuo
das ações planejadas, de avaliação
institucional interna, considerando os
indicadores educacionais como
ferramentas nesse processo, e com
participação efetiva de parte dos
segmentos da comunidade escolar.

Estão implantadas as práticas
permanentes de planejamento, com
ações concretas de revisão do PPP e
do PGE (principais instrumentos
norteadores do fazer escolar), de
monitoramento contínuo das ações
planejadas, de avaliação institucional
interna, considerando os indicadores
educacionais como ferramentas
nesse processo, e com participação
efetiva dos segmentos da
comunidade escolar.

É necessário implantar e tornar permanentes
práticas de gestão democrática que:
oportunizem a atuação efetiva das instâncias
colegiadas nas discussões e deliberações
sobre questões administrativas, financeiras,
físicas e pedagógicas da escola; promovam
práticas de co-liderança; estabeleçam
comunicação com a comunidade escolar e
local, com vistas à efetivação da gestão
participativa; divulguem as atividades da
escola e os resultados de seus indicadores
educacionais, de forma transparente e em
espaços acessíveis a toda comunidade e;
favoreçam o conhecimento e o cumprimento
das normas e regulamentos escolares
pactuados coletivamente no PPP por toda a
comunidade escolar.

É necessário implantar e tornar
permanentes práticas de gestão
democrática que: oportunizem a
atuação efetiva das instâncias
colegiadas nas discussões e deliberações
sobre questões administrativas,
financeiras, físicas e pedagógicas da
escola; promovam práticas de coliderança; divulguem os resultados dos
indicadores educacionais da escola, de
forma transparente e em espaços
acessíveis a toda comunidade e;
favoreçam o conhecimento e o
cumprimento das normas e
regulamentos escolares pactuados
coletivamente no PPP por toda a
comunidade escolar.
É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que: promovam o
conselho de classe participativo com
todos os segmentos da comunidade
escolar; estabeleçam comunicação com
a comunidade escolar e local, com vistas
à efetivação da gestão participativa;
divulguem as atividades da escola, de
forma transparente e em espaços
acessíveis a toda comunidade e;
favoreçam o conhecimento e o
cumprimento das normas e
regulamentos escolares pactuados
coletivamente no PPP por toda a
comunidade escolar.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas de gestão
democrática que: oportunizem a
atuação efetiva das instâncias
colegiadas nas discussões e
deliberações sobre questões
administrativas, financeiras, físicas e
pedagógicas da escola; promovam as
práticas de co-liderança, com ações
concretas de compartilhamento de
responsabilidades; promovam o
conselho de classe participativo com
todos os segmentos da comunidade
escolar; divulguem as atividades da
escola e os resultados de seus
indicadores educacionais, de forma
transparente e em espaços acessíveis
a toda comunidade e; favoreçam o
conhecimento e o cumprimento das
normas e regulamentos escolares
pactuados coletivamente no PPP por
toda a comunidade escolar.

Estão implantadas as práticas que:
oportunizam a atuação efetiva das
instâncias colegiadas nas discussões e
deliberações sobre questões
administrativas, financeiras, físicas e
pedagógicas da escola; promovam
práticas de co-liderança; divulgam as
atividades da escola, de forma
transparente e em espaços acessíveis
a toda comunidade e; favorecem o
conhecimento e o cumprimento das
normas e regulamentos escolares
pactuados coletivamente no PPP por
toda a comunidade escolar.

É necessário aprimorar e tornar permanentes
práticas que promovam o conselho de classe
participativo com todos os segmentos da
comunidade escolar.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas de gestão
democrática que: oportunizem a
atuação efetiva das instâncias
colegiadas nas discussões e deliberações
sobre questões administrativas,
financeiras, físicas e pedagógicas da
escola; promovam práticas de coliderança; promovam o conselho de
classe participativo com todos os
segmentos da comunidade escolar;
estabeleçam comunicação com a
comunidade escolar e local, com vistas à
efetivação da gestão participativa;
divulguem as atividades da escola e os
resultados de seus indicadores
educacionais, de forma transparente e
em espaços acessíveis a toda
comunidade e; favoreçam o
conhecimento e o cumprimento das
normas e regulamentos escolares
pactuados coletivamente no PPP por
toda a comunidade escolar.

Estão implantadas de forma
permanente práticas de gestão
democrática que: oportunizam a
atuação efetiva das instâncias
colegiadas nas discussões e
deliberações sobre questões
administrativas, financeiras, físicas e
pedagógicas da escola; promovem
práticas de co-liderança; promovem
o conselho de classe participativo
com todos os segmentos da
comunidade escolar; divulgam as
atividades da escola e os resultados
de seus indicadores educacionais, de
forma transparente e em espaços
acessíveis a toda comunidade e;
favorecem o conhecimento e o
cumprimento das normas e
regulamentos escolares pactuados
coletivamente no PPP por toda a
comunidade escolar.

É necessário implantar e tornar
permanentes práticas de revisão do
PGE, de monitoramento contínuo e de
avaliação das ações planejadas, de
avaliação institucional interna,
considerando os indicadores
educacionais como ferramentas nesse
processo, e com participação efetiva dos
segmentos da comunidade escolar.

Há uma boa comunicação com a
comunidade escolar e local, com vistas
à efetivação da gestão participativa.

Há uma ótima comunicação com a
comunidade escolar e local, com vistas
à efetivação da gestão participativa.
É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que promovam
o conselho de classe participativo com
todos os segmentos da comunidade
escolar; divulguem os resultados dos
indicadores educacionais da escola, de
forma transparente e em espaços
acessíveis a toda comunidade.

Há uma excelente comunicação com
a comunidade escolar e local, com
vistas à efetivação da gestão
participativa.

Diversidade

Currículo e Práticas Pedagógicas

EIXO

Na atuação da Gestão Escolar Democrática, em cada nível, é mais provável identificar que:

NÍVEL 1

NÍVEL 2

NÍVEL 3

NÍVEL 4

NÍVEL 5

NÍVEL 6

Abaixo de 140

De 140 a 150

De 150 a 170

De 170 a 180

De 180 a 220

Maior ou igual a 220

É necessário implantar e tornar permanentes
práticas que: promovam a atualização do
currículo escolar, contemplando os temas
multidisciplinares, as áreas de conhecimento
e a diversidade como princípio formativo;
orientem e acompanhem as práticas
docentes no planejamento e na execução de
suas ações, em conformidade com o que foi
pactuado no PPP; promovam o
desenvolvimento e a aplicação de projetos
pedagógicos escolares, com vistas ao êxito da
aprendizagem dos estudantes; oportunizem
horários e locais adequados para preparação
de aulas pelos professores, reunindo-os por
área de atuação, com foco no PPP e;
promovam a comunicação eficaz junto aos
pais/responsáveis sobre a vida escolar dos
estudantes.

É necessário implantar e tornar
permanentes práticas que promovam a
comunicação eficaz junto aos
pais/responsáveis sobre a vida escolar
dos estudantes.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que: promovam a
atualização do currículo escolar,
contemplando os temas
multidisciplinares, as áreas de
conhecimento e a diversidade como
princípio formativo; orientem e
acompanhem as práticas docentes no
planejamento e na execução de suas
ações, em conformidade com o que foi
pactuado no PPP; promovam o
desenvolvimento e a aplicação de
projetos pedagógicos escolares, com
vistas ao êxito da aprendizagem dos
estudantes e; oportunizem horários e
locais adequados para preparação de
aulas pelos professores, reunindo-os por
área de atuação, com foco no PPP e;
promovam a comunicação eficaz junto
aos pais/responsáveis sobre a vida
escolar dos estudantes.

É necessário aprimorar práticas que:
promovem a atualização do currículo
escolar, contemplando os temas
multidisciplinares, as áreas de
conhecimento e a diversidade como
princípio formativo; orientem e
acompanhem as práticas docentes no
planejamento e na execução de suas
ações, em conformidade com o que foi
pactuado no PPP; promovam o
desenvolvimento e a aplicação de
projetos pedagógicos escolares, com
vistas ao êxito da aprendizagem dos
estudantes e; oportunizem horários e
locais adequados para preparação de
aulas pelos professores, reunindo-os
por área de atuação, com foco no PPP
e; promovam a comunicação eficaz
junto aos pais/responsáveis sobre a
vida escolar dos estudantes.

Estão implantadas práticas adequadas
que: promovem a atualização do
currículo escolar, contemplando os
temas multidisciplinares, as áreas de
conhecimento e a diversidade como
princípio formativo; orientam as
práticas docentes no planejamento e
na execução de suas ações, em
conformidade com o que foi pactuado
no PPP; promovem o desenvolvimento
e a aplicação de projetos pedagógicos
escolares, com vistas ao êxito da
aprendizagem dos estudantes;
promovem a comunicação eficaz junto
aos pais ou responsáveis sobre a vida
escolar dos estudantes.

É necessário implantar práticas que
contemplem: o educar na alteridade; a
consciência política e histórica da
diversidade; o reconhecimento, a valorização
da diferença e o fortalecimento das
identidades; a sustentabilidade
socioambiental; o pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas e; a laicidade do
Estado e da escola pública.

É necessário implantar práticas que
contemplem: o educar na alteridade; a
consciência política e histórica da
diversidade; o reconhecimento, a
valorização da diferença e o
fortalecimento das identidades; a
sustentabilidade socioambiental e; o
pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que contemplem:
o educar na alteridade; a consciência
política e histórica da diversidade; o
reconhecimento, a valorização da
diferença e o fortalecimento das
identidades; a sustentabilidade
socioambiental e; o pluralismo de ideias
e de concepções pedagógicas

É necessário aprimorar e tornar permanentes
práticas que contemplem a igualdade de
direito para acesso, permanência e
aprendizagem na escola.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que contemplem
a laicidade do Estado e da escola
pública.

Estão implantadas práticas
permanentes que contemplam o
educar na alteridade; a consciência
política e histórica da diversidade; o
reconhecimento, a valorização da
diferença e o fortalecimento das
identidades; a sustentabilidade
socioambiental; o pluralismo de ideias
e de concepções pedagógicas; a
laicidade do Estado e da escola
pública; a igualdade de condições para
o acesso, a permanência e a
aprendizagem na escola.

É necessário implantar práticas que atendam
às políticas e aos programas de prevenção,
criando oportunidades para atuação de
serviços presentes na comunidade, em
núcleos ou grupos de trabalho existentes na
escola.

Estão implantadas práticas que
contemplam a igualdade de direito para
acesso, permanência e aprendizagem na
escola.

Estão implantadas práticas que
contemplam a igualdade de direito para
acesso, permanência e aprendizagem na
escola e; a laicidade do Estado e da
escola pública.

Estão implantadas práticas que
contemplam: o educar na alteridade; a
consciência política e histórica da
diversidade; o reconhecimento, a
valorização da diferença e o
fortalecimento das identidades; a
sustentabilidade socioambiental; o
pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas; a laicidade do Estado e
da escola pública e; a igualdade de
direito para acesso, permanência e
aprendizagem na escola.

Estão implantadas de forma
permanente práticas que:
promovem: a atualização do
currículo escolar, contemplando os
temas multidisciplinares, as áreas de
conhecimento e a diversidade como
princípio formativo; orientam as
práticas docentes no planejamento e
na execução de suas ações, em
conformidade com o que foi
pactuado no PPP; promovem o
desenvolvimento e a aplicação de
projetos pedagógicos escolares,
considerando problemáticas
identificadas no cotidiano da escola,
com vistas ao êxito da aprendizagem
dos estudantes; oportunizam
horários e locais adequados para
preparação de aulas pelos
professores, reunindo-os por área de
atuação, com foco no PPP e;
promovem a comunicação eficaz
junto aos pais/responsáveis sobre a
vida escolar dos estudantes.
Estão implantadas práticas que
contemplam o educar na alteridade;
a consciência política e histórica da
diversidade; o reconhecimento, a
valorização da diferença e o
fortalecimento das identidades; a
sustentabilidade socioambiental; o
pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas; a laicidade do Estado e
da escola pública; a igualdade de
condições para o acesso, a
permanência e a aprendizagem na
escola.

É necessário implantar práticas que
promovam as condições de acessibilidade ao
ambiente físico, aos recursos didáticos, às
adaptações curriculares e às diferentes
formas de comunicação na escola.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que: promovam a
atualização do currículo escolar,
contemplando os temas
multidisciplinares, as áreas de
conhecimento e a diversidade como
princípio formativo; orientem e
acompanhem as práticas docentes no
planejamento e na execução de suas
ações, em conformidade com o que foi
pactuado no PPP; promovam o
desenvolvimento e a aplicação de
projetos pedagógicos escolares, com
vistas ao êxito da aprendizagem dos
estudantes e; oportunizem horários e
locais adequados para preparação de
aulas pelos professores, reunindo-os por
área de atuação, com foco no PPP.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que atendam às
políticas e aos programas de prevenção,
criando oportunidades para atuação de
serviços presentes na comunidade, em
núcleos ou grupos de trabalho
existentes na escola.
É necessário implantar práticas que
promovam as condições de
acessibilidade ao ambiente físico, aos
recursos didáticos, às adaptações
curriculares e às diferentes formas de
comunicação na escola.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que atendam às
políticas e aos programas de prevenção,
criando oportunidades para atuação de
serviços presentes na comunidade, em
núcleos ou grupos de trabalho
existentes na escola.
É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que promovam as
condições de acessibilidade ao
ambiente físico, aos recursos didáticos,
às adaptações curriculares e às
diferentes formas de comunicação na
escola.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que atendam às
políticas e aos programas de
prevenção, criando oportunidades
para atuação de serviços presentes na
comunidade, em núcleos ou grupos de
trabalho existentes na escola.
Estão implantadas práticas que
promovem as condições de
acessibilidade ao ambiente físico. É
necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que promovam
as condições de acessibilidade aos
recursos didáticos, às adaptações
curriculares e às diferentes formas de
comunicação na escola.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que
oportunizam horários e locais
adequados para preparação de aulas
pelos professores, reunindo-os por
área de atuação, com foco no PPP.

Estão implantadas práticas que
atendem às políticas e aos programas
de prevenção, criando oportunidades
para atuação de serviços presentes na
comunidade, em núcleos ou grupos de
trabalho existentes na escola.
Estão implantadas práticas que
promovem as condições de
acessibilidade ao ambiente físico, aos
recursos didáticos, às adaptações
curriculares e às diferentes formas de
comunicação na escola.

Estão implantadas práticas
permanentes que atendem às
políticas e aos programas de
prevenção, criando oportunidades
para atuação de serviços presentes
na comunidade, em núcleos ou
grupos de trabalho existentes na
escola.
Estão implantadas práticas
permanentes que promovem as
condições de acessibilidade ao
ambiente físico, aos recursos
didáticos, às adaptações curriculares
e às diferentes formas de
comunicação na escola.

Cotidiano Escolar

Gestão
Financeira

Formação e
Gestão de Pessoas
Desenvolvimento

EIXO

Na atuação da Gestão Escolar Democrática, em cada nível, é mais provável identificar que:

NÍVEL 1

NÍVEL 2

NÍVEL 3

NÍVEL 4

NÍVEL 5

NÍVEL 6

Abaixo de 140

De 140 a 150

De 150 a 170

De 170 a 180

De 180 a 220

Maior ou igual a 220

É necessário aprimorar e tornar
permanentes as práticas: de organização
dos horários dos servidores da escola, a
partir de critérios acordados coletivamente
que favorecem seu bom funcionamento; de
supervisão dos registros da frequência dos
servidores; da forma como é realizada a
Avaliação Especial de Desempenho do
Servidor em estágio probatório e; de
registros das ocorrências indisciplinares dos
servidores.

Estão implantadas práticas adequadas
de organização dos horários dos
servidores da escola, a partir de critérios
acordados coletivamente que
favorecem seu bom funcionamento.

Estão implantadas práticas adequadas:
de organização dos horários dos
servidores que favoreçam o bom
funcionamento da escola; de supervisão
dos registros da frequência dos
servidores e; realização da Avaliação
Especial de Desempenho do Servidor
em estágio probatório.

Estão implantadas práticas adequadas:
de organização dos horários dos
servidores que favoreçam o bom
funcionamento da escola; de
supervisão dos registros da frequência
dos servidores; realização da Avaliação
Especial de Desempenho do Servidor
em estágio probatório e; de registros
das ocorrências indisciplinares dos
servidores.

Estão implantadas práticas adequadas:
de organização dos horários dos
servidores que favoreçam o bom
funcionamento da escola; de
supervisão dos registros da frequência
dos servidores; realização da Avaliação
Especial de Desempenho do Servidor
em estágio probatório e; de registros
das ocorrências indisciplinares dos
servidores.

Estão implantadas práticas
adequadas e permanentes: de
organização dos horários dos
servidores que favoreçam o bom
funcionamento da escola; de
supervisão dos registros da
frequência dos servidores; realização
da Avaliação Especial de
Desempenho do Servidor em estágio
probatório e; de registros das
ocorrências indisciplinares dos
servidores.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que promovam os
processos de formação continuada aos
professores, à equipe gestora e aos
demais servidores, com vistas ao êxito
escolar.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que promovam
os processos de formação continuada
aos professores, à equipe gestora e
aos demais servidores, com vistas ao
êxito escolar.

Estão implantadas práticas adequadas
que promovem os processos de
formação continuada aos professores,
à equipe gestora e aos demais
servidores, com vistas ao êxito escolar.

É necessário implantar e tornar
permanentes práticas que promovam os
processos de formação continuada às
instâncias colegiadas, com vistas ao
êxito escolar.
Os recursos financeiros encaminhados à
escola são utilizados na sua totalidade e
os prazos de aplicação e de prestação
de contas são seguidos corretamente.

É necessário implantar e tornar
permanentes práticas que promovam
os processos de formação continuada
às instâncias colegiadas, com vistas ao
êxito escolar.
Os recursos financeiros encaminhados
à escola são utilizados na sua
totalidade e os prazos de aplicação e
de prestação de contas são seguidos
corretamente.

Estão implantadas práticas
adequadas e permanentes que
promovem os processos de
formação continuada à comunidade
escolar (professores, equipe gestora,
demais servidores da escola e
instâncias colegiadas), com vistas ao
êxito escolar.

É necessário implantar e tornar
permanentes práticas que promovam os
processos de formação continuada à
comunidade escolar (professores, equipe
gestora, demais servidores da escola e
instâncias colegiadas), com vistas ao êxito
escolar.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes as práticas: de supervisão
dos registros da frequência dos
servidores; da forma como é realizada a
Avaliação Especial de Desempenho do
Servidor em estágio probatório e; de
registros das ocorrências indisciplinares
dos servidores.
É necessário implantar e tornar
permanentes práticas que promovam os
processos de formação continuada à
comunidade escolar (professores,
equipe gestora, demais servidores da
escola e instâncias colegiadas), com
vistas ao êxito escolar.

Os recursos financeiros encaminhados à
escola eventualmente são utilizados na sua
totalidade e raramente os prazos de
aplicação e de prestação de contas são
seguidos corretamente.

Os recursos financeiros encaminhados à
escola são utilizados na sua totalidade e
eventualmente os prazos de aplicação e
de prestação de contas são seguidos
corretamente.

É necessário implantar e tornar
permanentes práticas adequadas de
planejamento e de prestação de contas dos
recursos financeiros recebidos, com
transparência e envolvimento das
instâncias colegiadas e da comunidade
escolar.
É necessário implantar e tornar
permanentes práticas que assegurem a
organização do cotidiano escolar no que
tange às rotinas de limpeza, de segurança,
de alimentação escolar, de registros nos
diários de classe, de escolha dos materiais
didáticos-pedagógicos, de conservação e
manutenção do espaço físico e dos
equipamentos, promovendo ações e
campanhas objetivando a participação da
comunidade interna e externa na
preservação e na conservação da escola.

É necessário implantar e tornar
permanentes práticas adequadas de
planejamento e de prestação de contas
dos recursos financeiros recebidos, com
transparência e envolvimento das
instâncias colegiadas e da comunidade
escolar.

É necessário aprimorar práticas de supervisão
do cumprimento do calendário escolar.

É necessário implantar e tornar
permanentes práticas que assegurem a
organização do cotidiano escolar no que
tange às rotinas de limpeza, de segurança,
de registros nos diários de classe, de escolha
dos materiais didáticos-pedagógicos, de
conservação e manutenção do espaço físico
e dos equipamentos, promovendo ações e
campanhas objetivando a participação da
comunidade interna e externa na
preservação e na conservação da escola.
É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que: assegurem as
rotinas de alimentação escolar e;
supervisionem o cumprimento do calendário
escolar.
Estão implantadas práticas de supervisão do
cumprimento do calendário escolar.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes as práticas: de registros
das ocorrências indisciplinares dos
servidores.

É necessário implantar e tornar
permanentes práticas de planejamento
e de prestação de contas dos recursos
financeiros recebidos, com
transparência e envolvimento das
instâncias colegiadas e da comunidade
escolar.
É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que assegurem a
organização do cotidiano escolar no que
tange às rotinas de limpeza, de
segurança, de registros nos diários de
classe, de escolha dos materiais
didáticos-pedagógicos, de conservação
e manutenção do espaço físico e dos
equipamentos, promovendo ações e
campanhas objetivando a participação
da comunidade interna e externa na
preservação e na conservação da escola.
Estão implantadas práticas que:
asseguram as rotinas de alimentação
escolar e; supervisionam o
cumprimento do calendário escolar.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas de
planejamento e de prestação de
contas dos recursos financeiros
recebidos, com transparência e
envolvimento das instâncias
colegiadas e da comunidade escolar.
Estão implantadas práticas que
asseguram a organização do cotidiano
escolar no que tange às rotinas de
limpeza, de segurança, de alimentação
escolar, de supervisão do
cumprimento do calendário escolar,
de registros nos diários de classe, de
escolha dos materiais didáticospedagógicos, de conservação e
manutenção do espaço físico e dos
equipamentos.
É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que promovam
ações e campanhas objetivando a
participação da comunidade interna e
externa na preservação e na
conservação da escola.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que promovam
os processos de formação continuada
às instâncias colegiadas, com vistas ao
êxito escolar.
Os recursos financeiros encaminhados
à escola são utilizados na sua
totalidade e os prazos de aplicação e
de prestação de contas são seguidos
corretamente.

Os recursos financeiros
encaminhados à escola são utilizados
na sua totalidade e os prazos de
aplicação e de prestação de contas
são seguidos corretamente.

Estão implantadas práticas adequadas
de planejamento e de prestação de
contas dos recursos financeiros
recebidos, com transparência e
envolvimento das instâncias
colegiadas e da comunidade escolar.

Estão implantadas práticas
adequadas e permanentes de
planejamento e de prestação de
contas dos recursos financeiros
recebidos, com transparência e
envolvimento das instâncias
colegiadas e da comunidade escolar.
Estão implantadas práticas
permanentes que asseguram a
organização do cotidiano escolar no
que tange às rotinas de limpeza, de
segurança, de alimentação escolar,
de supervisão do cumprimento do
calendário escolar, de registros nos
diários de classe, de escolha dos
materiais didáticos-pedagógicos, de
conservação e manutenção do
espaço físico e dos equipamentos e
de promoção de ações e campanhas
objetivando a participação da
comunidade interna e externa na
preservação e na conservação da
escola.

Estão implantadas práticas que
asseguram a organização do cotidiano
escolar no que tange às rotinas de
limpeza, de segurança, de alimentação
escolar, de supervisão do
cumprimento do calendário escolar,
de registros nos diários de classe, de
escolha dos materiais didáticospedagógicos, de conservação e
manutenção do espaço físico e dos
equipamentos e de promoção de
ações e campanhas objetivando a
participação da comunidade interna e
externa na preservação e na
conservação da escola.

(clima organizacional)

Ambiente Escolar

EIXO

Na atuação da Gestão Escolar Democrática, em cada nível, é mais provável identificar que:

NÍVEL 1

NÍVEL 2

NÍVEL 3

NÍVEL 4

NÍVEL 5

NÍVEL 6

Abaixo de 140

De 140 a 150

De 150 a 170

De 170 a 180

De 180 a 220

Maior ou igual a 220

É necessário implantar e tornar
permanentes práticas de promoção de um
ambiente escolar orientado pelos princípios
do PPP e pela função social da escola que
contemplem: a valorização do trabalho
desenvolvido pelos professores; o
compromisso e a preocupação da equipe
escolar com os estudantes; a prática do
bom relacionamento interpessoal entre
todas as pessoas da escola; o atendimento
cordial, ético e respeitoso e; o
relacionamento cooperativo com a equipe
de trabalho, estudantes, pais e demais
segmentos da comunidade escolar.

É necessário implantar práticas
permanentes de promoção de um
ambiente escolar orientado pelos
princípios do PPP e pela função social da
escola que contemplem: a valorização
do trabalho desenvolvido pelos
professores; o compromisso e a
preocupação da equipe escolar com os
estudantes; a prática do bom
relacionamento interpessoal entre
todas as pessoas da escola; o
relacionamento cooperativo com a
equipe de trabalho, estudantes, pais e
demais segmentos da comunidade
escolar.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas de promoção de
um ambiente escolar orientado pelos
princípios do PPP e pela função social da
escola que contemplem: a valorização
do trabalho desenvolvido pelos
professores; o compromisso e a
preocupação da equipe escolar com os
estudantes; a prática do bom
relacionamento interpessoal entre
todas as pessoas da escola; o
atendimento cordial, ético e respeitoso
e; o relacionamento cooperativo com a
equipe de trabalho, estudantes, pais e
demais segmentos da comunidade
escolar.

Patrimônio Escolar

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas de atendimento
cordial, ético e respeitoso.
É necessário implantar e tornar
permanentes práticas que promovam o
acompanhamento do registro escolar dos
estudantes.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que promovam o
acompanhamento do registro escolar
dos estudantes.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que: assegurem a
guarda dos documentos dos estudantes nos
arquivos corrente e permanente, de forma
organizada e conservada, e garantam a
elaboração e a emissão dos documentos
dos estudantes no prazo legal e de acordo
com a legislação.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que: assegurem a
guarda dos documentos dos estudantes
nos arquivos corrente e permanente, de
forma organizada e conservada, e
garantam a elaboração e a emissão dos
documentos dos estudantes no prazo
legal e de acordo com a legislação.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que assegurem a
guarda e a emissão dos documentos dos
professores e demais servidores da escola
de forma organizada, atualizada e no prazo.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que assegurem a
guarda e a emissão dos documentos dos
professores e demais servidores da
escola de forma organizada, atualizada
e no prazo.

É necessário implantar e tornar
permanentes práticas de organização dos
registros e dos arquivamentos das
prestações de contas, das atas de reuniões,
das atas de assembleias, das atas de
eleições e demais documentos das
instâncias colegiadas.
É necessário implantar e tornar
permanentes práticas que assegurem o
arquivamento e a acessibilidade dos
documentos de criação e funcionamento da
unidade escolar de forma adequada.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas de organização
dos registros e dos arquivamentos das
prestações de contas, das atas de
reuniões, das atas de assembleias, das
atas de eleições e demais documentos
das instâncias colegiadas.
É necessário implantar e tornar
permanentes práticas que assegurem o
arquivamento e a acessibilidade dos
documentos de criação e
funcionamento da unidade escolar de
forma adequada.

Estão implantadas práticas de
promoção de um ambiente escolar
orientado pelos princípios do PPP e
pela função social da escola que
contemplem: a valorização do
trabalho desenvolvido pelos
professores; a prática do bom
relacionamento interpessoal entre
todas as pessoas da escola e; o
atendimento cordial, ético e
respeitoso.

Estão implantadas práticas que:
promovem o acompanhamento do
registro escolar dos estudantes;
asseguram a guarda dos documentos
dos estudantes nos arquivos corrente e
permanente, de forma organizada e
conservada, e garantem a elaboração e
a emissão dos documentos dos
estudantes no prazo legal e de acordo
com a legislação.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas: de
compromisso e preocupação da
equipe escolar com os estudantes e;
de relacionamento cooperativo com a
equipe de trabalho, estudantes, pais e
demais segmentos da comunidade
escolar.
Estão implantadas práticas que:
promovem o acompanhamento do
registro escolar dos estudantes;
asseguram a guarda dos documentos
dos estudantes nos arquivos corrente
e permanente, de forma organizada e
conservada; garantem a elaboração e
a emissão dos documentos dos
estudantes no prazo legal e de acordo
com a legislação.

Estão implantadas práticas que
asseguram a guarda e a emissão dos
documentos dos professores e demais
servidores da escola de forma
organizada, atualizada e no prazo.

Estão implantadas práticas que
asseguram a guarda e a emissão dos
documentos dos professores e demais
servidores da escola de forma
organizada, atualizada e no prazo.

Estão implantadas boas práticas de
organização dos registros e dos
arquivamentos das prestações de
contas, das atas de reuniões, das atas de
assembleias, das atas de eleições e
demais documentos das instâncias
colegiadas.

Estão implantadas boas práticas de
organização dos registros e dos
arquivamentos das prestações de
contas, das atas de reuniões, das atas
de assembleias, das atas de eleições e
demais documentos das instâncias
colegiadas.

É necessário aprimorar e tornar
permanentes práticas que assegurem o
arquivamento e a acessibilidade dos
documentos de criação e
funcionamento da unidade escolar de
forma adequada.

Estão implantadas boas práticas que
assegurem o arquivamento e a
acessibilidade dos documentos de
criação e funcionamento da unidade
escolar de forma adequada.

Estão implantadas práticas
adequadas de promoção de um
ambiente escolar orientado pelos
princípios do PPP e pela função
social da escola que contemplem: a
valorização do trabalho desenvolvido
pelos professores; o compromisso e
a preocupação da equipe escolar
com os estudantes; a prática do bom
relacionamento interpessoal entre
todas as pessoas da escola; o
atendimento cordial, ético e
respeitoso e; o relacionamento
cooperativo com a equipe de
trabalho, estudantes, pais e demais
segmentos da comunidade escolar.

Estão implantadas práticas
adequadas e permanentes de
promoção de um ambiente escolar
orientado pelos princípios do PPP e
pela função social da escola que
contemplem: a valorização do
trabalho desenvolvido pelos
professores; o compromisso e a
preocupação da equipe escolar com
os estudantes; a prática do bom
relacionamento interpessoal entre
todas as pessoas da escola; o
atendimento cordial, ético e
respeitoso e; o relacionamento
cooperativo com a equipe de
trabalho, estudantes, pais e demais
segmentos da comunidade escolar.

Estão implantadas práticas
adequadas que: promovem o
acompanhamento do registro
escolar dos estudantes; asseguram a
guarda dos documentos dos
estudantes nos arquivos corrente e
permanente, de forma organizada e
conservada; garantem a elaboração
e a emissão dos documentos dos
estudantes no prazo legal e de
acordo com a legislação.

Estão implantadas práticas
adequadas e permanentes que:
promovem o acompanhamento do
registro escolar dos estudantes;
asseguram a guarda dos documentos
dos estudantes nos arquivos
corrente e permanente, de forma
organizada e conservada; garantem
a elaboração e a emissão dos
documentos dos estudantes no
prazo legal e de acordo com a
legislação.

Estão implantadas práticas
adequadas que asseguram a guarda
e a emissão dos documentos dos
professores e demais servidores da
escola de forma organizada,
atualizada e no prazo.
Estão implantadas ótimas práticas de
organização dos registros e dos
arquivamentos das prestações de
contas, das atas de reuniões, das
atas de assembleias, das atas de
eleições e demais documentos das
instâncias colegiadas.
Estão implantadas ótimas práticas
que assegurem o arquivamento e a
acessibilidade dos documentos de
criação e funcionamento da unidade
escolar de forma adequada.

Estão implantadas práticas
adequadas e permanentes que
asseguram a guarda e a emissão dos
documentos dos professores e
demais servidores da escola de
forma organizada, atualizada e no
prazo.
Estão implantadas excelentes
práticas de organização dos registros
e dos arquivamentos das prestações
de contas, das atas de reuniões, das
atas de assembleias, das atas de
eleições e demais documentos das
instâncias colegiadas.
Estão implantadas excelentes
práticas que assegurem o
arquivamento e a acessibilidade dos
documentos de criação e
funcionamento da unidade escolar
de forma adequada.

Fonte: OLIVEIRA, Maristelee Barbosa de. Escala para avaliar a gestão escolar democrática da rede estadual de ensino de Santa Catarina com o uso da teoria da resposta ao item. 2018. 207f. Dissertação (Mestrado Profissional em Métodos e Gestão em Avaliação). Programa de Pós-Graduação em Métodos e Gestão em Avaliação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.

