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APRESENTAÇÃO

Este Guia de Aplicação se constitui no principal instrumento de orientação para
a execução da Sistemática de Avaliação da Gestão Escolar de Santa Catarina
(SAGE–SC), implantada a partir de 2017 como forma de consolidar o processo de
provimento da função de diretor de unidade escolar, por meio de escolha de Plano de
Gestão Escolar, regulamentado pelo Decreto SC nº 1794 de 15 de outubro de 2013 e
suas alterações.
Resultado da discussão articulada entre a Diretoria de Gestão da Rede
Estadual e da Diretoria de Políticas e Planejamento Educacional, busca trazer os
elementos que fundamentam esta avaliação, seus objetivos e o detalhamento dos
procedimentos para a sua execução, com destaque à centralidade dos Conselhos
Deliberativos Escolares na qualidade de instância colegiada que representa todos os
segmentos da comunidade escolar.
Desejamos que esta experiência possa ser incorporada pela comunidade
escolar enquanto espaço de discussão participativa e democrática, cujo resultado
possa ser apropriado no sentido de contribuir para o avanço das práticas educativas
desenvolvidas. Além disso, que a avaliação seja incorporada como um processo que,
além de produzir evidências, direcione a revisão dos Projetos Político-Pedagógicos e
dos Planos de Gestão Escolar possibilitando um olhar sobre a organização escolar,
gestão democrática, direito do aluno de aprender, e que avalie a escola em todas as
suas dimensões.

Contamos com o engajamento de todos!

Marilene da Silva Pacheco
Diretora de Gestão da Rede Estadual

INTRODUÇÃO
A rede estadual de ensino de Santa Catarina, desde 2013, vem implantando
uma nova forma de provimento da função de diretor de unidade escolar por meio
de escolha de Plano de Gestão Escolar (PGE) pela comunidade escolar. Este
processo, está regulamentado pelo Decreto SC nº 1794 de 15 de outubro de 2013,
alterado pelos Decretos n° 243 de 1 de julho de 2015, n° 284 de 3 de agosto de 2015,
n° 307 de 17 de agosto de 2015, nº 359 de 9 de setembro de 2015 e n° 1281 de 28 de
agosto de 2017.
A escolha e implementação do Plano de Gestão Escolar (PGE) tem por
princípio a gestão democrática e a autonomia escolar; e por finalidade priorizar a
qualidade educacional e a transparência dos processos pedagógicos, financeiros e
administrativos.
Uma das principais características do Plano de Gestão Escolar (PGE) é a
proposição de metas, ações e estratégias, na perspectiva de dar respostas aos
fatores críticos evidenciados pelos indicadores e que favoreçam o compromisso com
o ensino e com os resultados na aprendizagem de todos os estudantes.
O Gestor responsável pelo Plano de Gestão Escolar (PGE) escolhido pela
comunidade escolar, juntamente com seus assessores, firmam um Termo de
Compromisso de Gestão, comprometendo-se em cumprir as diretrizes e normas da
Secretaria de Estado da Educação (SED), a legislação educacional vigente, o Projeto
Político-Pedagógico (PPP) e o Plano de Gestão Escolar (PGE), pelo qual será
avaliado anualmente ouvindo o Conselho Deliberativo Escolar (CDE) e a Regional de
Educação.
Assim, este guia foi elaborado para orientar a aplicação da Avaliação da
Gestão Escolar no âmbito da escola pelo Conselho Deliberativo Escolar (CDE) e os
procedimentos das Comissões Regionais de Gestão.
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Avaliação da Gestão Escolar

“Avaliação é um processo abrangente da existência
humana, que implica uma reflexão crítica sobre a
prática no sentido de captar seus avanços, suas
resistências, suas

dificuldades

e possibilita uma

tomada de decisão sobre o que fazer para superar os
obstáculos”.
(VASCONCELLOS)

O Decreto/SC n° 1794/13 e suas alterações, não apresenta apenas uma nova
forma de provimento da função do diretor, mas sim uma nova forma de pensar a
escola. O planejamento das ações deixa de ser centralizado na figura do diretor e
passa a ter a participação de todos os segmentos da comunidade escolar no
processo da gestão da escola.

Na perspectiva da gestão participativa e democrática, ações
periódicas de diagnóstico, planejamento, acompanhamento,
avaliação e replanejamento são de fundamental relevância para a
melhoria do clima organizativo da escola e, em especial, do
processo ensino - aprendizagem. A avaliação, neste contexto, é
parte fundante do processo de planejar e (re)planejar, passando a
ser uma ferramenta de auxílio à gestão

Segundo Fernandes (2001) a avaliação:
[...] prioriza a identificação de dificuldades e sucessos, e a partir daí, formula
ações com o objetivo de transformação e aperfeiçoamento da escola e do
sistema educacional. Contrária à criação de rankings, é vista como meio para
construir uma escola e um sistema de ensino de qualidade. Concebe a
avaliação como ferramenta de melhoria e democratização da educação, com
impacto positivo no processo de transformação social. É chamada de
avaliação para transformação e aperfeiçoamento. (FERNANDES, 2001 p. 28)
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Assim,

os

resultados

da

A comunidade escolar é constituída
pelos servidores em efetivo exercício
na escola, qualquer que seja o regime
de contratação; pelos estudantes
regularmente matriculados e seus
responsáveis.

avaliação, possibilitam a auto avaliação
permitindo a reflexão pela comunidade
escolar,
dificuldades,

na

identificação
necessidades

de
e

as

possíveis soluções para a escola.
Para o êxito da avaliação, é fundamental a adoção de uma postura ética e
responsável, para que seu resultado não produza “rótulos” com a finalidade de
classificar ou punir. Para tanto é fundamental compreender estes resultados a partir
do contexto em que foram produzidos para que contribuam na construção de novas
possibilidades, procedimentos e ações a serem adotados.

Sistemática de Avaliação da Gestão Escolar de Santa Catarina - SAGE-SC

A Sistemática de Avaliação da Gestão Escolar de Santa Catarina (SAGE-SC),
é um processo que considera indicadores externos e internos que podem sinalizar à
gestão escolar os avanços e dificuldades de um período. A análise dos resultados da
SAGE-SC, em estreita articulação com a realidade educacional a qual a escola se
vincula, constitui-se em ferramenta fundamental de (re)planejamento, tomada de
decisão e gestão dos processos escolares, possibilitando intervenções pedagógicas
comprometidas com a aprendizagem dos estudantes. É constituída pela Avaliação da
Gestão Escolar, por Indicadores Contextuais e por Indicadores de Qualidade da
Gestão Escolar.
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Objetivo da Sistemática de Avaliação da Gestão Escolar Santa Catarina
(SAGE–SC)
A SAGE-SC possibilita avaliar a atuação da
gestão escolar por meio da coleta de dados sobre as
várias dimensões da escola, trazendo subsídios para a
gestão e a comunidade escolar entenderem os
“avanços e entraves, para intervir, agir, problematizar,
interferir e redefinir os rumos e caminhos a serem
percorridos”. (Proposta Curricular de SC, 1998, p. 30)

O Conselho Deliberativo e a Avaliação da Gestão Escolar

Na perspectiva de uma escola mais democrática, é fundamental o
envolvimento de todos os segmentos nas decisões que integram todas as dimensões
do

processo

da

gestão

escolar,

seja

no

planejamento,

na

execução,

acompanhamento e avaliação das metas e ações estabelecidas no coletivo da escola.
Assim, o Conselho Deliberativo Escolar
(CDE) assume centralidade no processo de
avaliação, uma vez que é a instância colegiada
que representa todos

os segmentos da

Entende-se por segmentos da
comunidade
os
estudantes,
responsáveis legais por estudantes,
membros do magistério e demais
servidores.

comunidade escolar.
Uma das funções do CDE, conforme o Art. 2° da Portaria N/33/SED/15 de
27/08/15 – (publicada no DO-SC N. 20.137 de 04.09.2015) que estabelece os
procedimentos de implantação referentes ao Conselho Deliberativo Escolar nas
Unidades de Educação Básica da Rede Pública Estadual, é o de avaliar:
Art. 2 - O Conselho Deliberativo Escolar tem a finalidade de assegurar a
participação de todos os segmentos da comunidade escolar na gestão
democrática, com funções de caráter consultivo, normativo, deliberativo e
avaliativo e visa promover o fortalecimento da autonomia pedagógica,
administrativa e financeira das Unidades Escolares.
§1° - Entende-se por segmentos da comunidade os estudantes, responsáveis
legais por estudantes, membros do magistério e demais servidores.
§2° - Entende-se por funções de caráter:
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I - Consultivo - A emissão de pareceres para dirimir dúvidas sobre situações
decorrentes das ações pedagógicas, administrativas e financeiras, bem como,
a proposição de alternativas de soluções e de procedimentos para a melhoria
do trabalho escolar.
II - Normativo - A elaboração, aprovação e execução do Regimento Interno
do Conselho Deliberativo Escolar e participação na elaboração e
acompanhamento do Projeto Político-Pedagógico, bem como a aprovação
nos casos em que esta não se der por assembleia da comunidade escolar.
III – Deliberativo - A tomada de decisões quanto às ações desenvolvidas na
Unidade Escolar, respeitando o Projeto Político-Pedagógico da escola, o Plano
de Gestão Escolar, as normas legais e as diretrizes administrativas e
pedagógicas da Secretaria de Estado da Educação.
IV - Avaliativo - A participação na organização e acompanhamento do
processo avaliativo da Unidade Escolar nos seus aspectos pedagógicos,
administrativos e financeiros. (Grifo nosso)

Nesta direção, reitera-se a cultura de valorização das instâncias colegiadas em
todas as atividades escolares, como estratégia de fortalecimento da participação da
comunidade escolar e de corresponsabilização pelo cuidado com a qualidade social
do ensino e com a aprendizagem dos estudantes.

Aplicação da SAGE-SC

A instituição da Sistemática de Avaliação da Gestão Escolar de Santa Catarina
(SAGE-SC) está regulamentada pelas portarias N/1949/SED/18 e N/1950/SED/18 de
16/7/18, que estabelecem os procedimentos para sua realização, as atribuições e
composição das Comissões de Avaliação no âmbito da Escola, da Regional de
Educação e da Secretaria de Estado da Educação.
A SAGE-SC deverá ocorrer no período de 13 de agosto de 2018 a 14 de
setembro de 2018, tendo como referência a atuação da gestão escolar ao ano de
2017. O instrumento de avaliação está organizado com assuntos do cotidiano escolar
nas dimensões: pedagógica, administrativa, física e financeira.
Este instrumento estará disponível para impressão no site da Secretaria de
Estado da Educação e deve ser utilizado para a discussão preliminar visando
consolidar as respostas finais para o preenchimento do instrumento na versão on-line,
que será disponibilizado por meio de link ao responsável cadastrado pela Comissão
Estadual.
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CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO

Período

Ação

31/07/2018

Web Conferência com Comissão Regional de Gestão

03/08/2018

Encaminhar relação dos membros da Comissão Regional de
Gestão para Comissão Estadual de Avaliação da Gestão Escolar
conforme Portaria N/1949/18.

07/08/2018

Web Conferência com Comissão Regional de Gestão, Diretor
Escolar e Presidente do Conselho Deliberativo (ou representante
indicado)

07/08/2018 a Reunião Comissão Regional com os Presidentes do CDE.
10/08/2018
13/08/2018 a Primeira Reunião do CDE para tratar do processo de Avaliação da
20/08/2018

Gestão na Escolar.

22/08/2018

Escola - Encaminhar dados dos responsáveis pelo preenchimento
on-line para a Comissão Regional.

24/08/2018

Regional - Encaminhar planilha com os dados dos responsáveis
pelo preenchimento on-line das escolas para Comissão Estadual.

21/08/2018 a - Coleta das informações para preenchimento do instrumento.
06/09/2018

- Segunda reunião do CDE para definição das respostas do
instrumento.

03/09/2018 a - Transposição do instrumento impresso para o instrumento on-line
14/09/2018

pelo responsável escolhido dentre os membros do CDE

Todos os procedimentos estão detalhados a seguir:

As Comissões da Regional de Educação e da Escola, desempenham
atribuições específicas conforme sua abrangência, abaixo detalhadas.
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PAPEL DA COMISSÃO REGIONAL DE GESTÃO NA SAGE-SC

Durante o processo de escolha dos Planos de Gestão Escolar, foram
designadas Comissões Regionais de Gestão, em atendimento à Portaria N/26/SED
de 20 de julho de 2015. Em 2018 a Portaria N/1949/SED/18 acrescenta novas
atribuições a esta comissão, que será responsável pela avaliação da gestão escolar
das escolas de sua jurisdição.
As atribuições das Regionais de Educação frente à SAGE-SC são:
✓ Coordenar e orientar as Comissões Escolares de Avaliação da Gestão
Escolar.

COMO A COMISSÃO REGIONAL DEVE ORGANIZAR A SAGE-SC
1) Identificação da Comissão Regional de Gestão
As Comissões Regionais de Gestão Escolar já devem estar instituídas em
cada Regional por conta do processo de escolha de Plano de Gestão Escolar. Caso
tenha

havido

mudanças

dos

membros

da

Comissão,

o

Gerente

Regional/Coordenador da Grande Florianópolis, deverá solicitar publicação Portaria
com os integrantes, no âmbito da ADR e da SED no caso da Coordenadoria da
Grande Florianópolis, seguindo a Portaria SC N/26/SED/15 e N/1949/SED/18.
Cada Regional, deverá encaminhar a relação com os membros da Comissão
Regional para a Comissão Estadual de Avaliação até: 03/08/2018 para o e-mail:
sagesed@sed.sc.gov.br.
Dados necessários:
Nome completo
Matrícula
CPF
e-mail
função que exerce GERED/UA
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2) 1ª Web conferência: Comissão Estadual de Avaliação da Gestão Escolar
com Comissão Regional de Gestão
O presidente da Comissão Regional de Gestão, deve mobilizar sua equipe da
Regional para participar da Web conferência que será organizada pela Comissão
Estadual de Avaliação da Gestão Escolar no dia 31/07 às 14h.
3) Reunião com a Comissão Regional de Gestão
O Gerente/Coordenador da Regional de Educação organiza reunião com a
Comissão Regional de Gestão, para apresentar o Guia da Sistemática da Avaliação
da Gestão Escolar de Santa Catarina (SAGE-SC) e as Portarias N/1949/SED/18 e
N/1950/SED/18, para planejar as ações necessárias à realização da avaliação nas
escolas de sua jurisdição.

4) 2ª Web conferência: Comissão Estadual de Avaliação da Gestão Escolar,
Comissão Regional de Gestão, Gestor Escolar e Presidente do Conselho
Deliberativo

O presidente da Comissão Regional de Gestão, deverá convocar o gestor
escolar e o presidente do Conselho Deliberativo Escolar (ou representante indicado
pelo presidente), para participar da 2ª Web Conferência que será organizada pela
Comissão Estadual de Avaliação da Gestão Escolar no dia 07/08 às 14h.

5) Reunião com os Presidentes dos Conselhos Deliberativos Escolares

A Comissão Regional, deverá organizar reunião com os presidentes dos
CDEs (ou representantes indicados) para reforçar os objetivos da SAGE-SC e as
etapas de sua aplicação.

ATENÇÃO:
Nesta etapa ocorrerá apenas a avaliação nas escolas, os procedimentos
da avaliação que a Regional irá fazer das escolas de sua jurisdição, será
detalhada durante o segundo semestre.
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PAPEL DO CONSELHO DELIBERATIVO ESCOLAR (CDE)/
COMISSÃO ESCOLAR DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR

O presidente do CDE, ou um representante indicado pelo presidente, deverá
participar de dois momentos antes de iniciar o processo de avaliação na escola:
1°) Assistir a Web conferência convocada pela Comissão Estadual de Avaliação da
Gestão Escolar;
2°) Participar da reunião de orientação para aplicação da SAGE-SC 2018 pela
Regional de Educação.
Após toda orientação e estudo do Guia de Aplicação e das Portarias N/1949/18
e N/1950/18, o Presidente deverá organizar a 1ª reunião com os demais
membros do CDE.

Primeira Reunião com CDE

O presidente deverá convocar uma reunião com todos os membros do Conselho
Deliberativo

Escolar:

todos

os

segmentos

da

comunidade

representados.

Não esqueça: Toda reunião deve ter registro em ata.

13

deverão

estar

Pauta da primeira reunião:
✓ Apresentar as Portarias N/1949/SED/18 e N/1950/SED/18 que tratam
da SAGE-SC para o ano de 2018;
✓ Estudar o Guia de Aplicação 2018;
✓ Apresentar o instrumento avaliativo;
✓ Organizar planejamento do processo avaliativo;
✓ Eleger um membro do CDE que será responsável pela transposição do
instrumento final impresso para o instrumento on-line.

•

O instrumento avaliativo de 2018, terão itens que estarão sendo
testados.

•

Estes itens não computarão a nota da escola neste ano.

•

Para identificar os itens que estão sendo testados, no instrumento,
eles estarão destacados com texto itálico e o símbolo # (hashtag) no
final

Planejando o processo avaliativo

▪

Verifique quais ações são necessárias;

▪

Para organizar o planejamento é importante ter em mãos o instrumento
avaliativo e o cronograma das ações;

▪

Elejam os responsáveis por cada ação.

Veja um exemplo:
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Objetivo

Ação

Cronograma

Envolvidos

Responsável

Identificar como é a - Marcar reunião 21 a 24/8

CDE,

João

guarda

responsável

estudantes)

dos com a AE para

documentos

do verificar

arquivo corrente dos estão

como

pela

sendo

dos

estudantes. (Item 47 guardados
do instrumento)

os

guarda Paulo

(segmento

(segmento

professores)

documentos

documentos do
arquivo
corrente.

Verificar

como 1)Durante

o 21 a 30/8

ocorre a revisão do recreio,
PPP na escola (item conversar
1)

com

diferentes
grupos

Todos

os 1)Marta

segmentos

(representante

da

segmento pais)

comunidade
de

2)Manoel

professores,

(representante

para

segmento

identificar

como ocorre a

professores)

revisão do PPP;
2)

Conversar

com o Grêmio
Estudantil como
que

participam

da revisão do
PPP da escola

Observação: Este é apenas um exemplo, cada CDE irá organizar o planejamento
conforme a necessidade da coleta.

15

ATENÇÃO!
✓ A SAGE-SC não é uma pesquisa de opinião. Ou seja, o
instrumento não foi criado para ser respondido individualmente e ser
tabuladas as respostas finais.
✓ É importante que o CDE busque informações junto aos vários
segmentos da escola, para entender os vários pontos de vistas que
podem existir sobre determinado aspecto, mas deverá, colegiadamente
chegar a uma conclusão.

E o diretor e seu(s) assessor(es) pode(m) participar?
➢ O diretor é membro nato do CDE e muitos conselhos também contam com a
participação de assessores de direção, todos poderão participar dos momentos
de reunião e discussão.

Em que momento que o diretor e seu(s) assessor(es) não pode(m) participar?
➢ Não devem ser responsáveis pela coleta das informações;
➢ Não devem ser os responsáveis pela transposição do instrumento ao sistema
on-line.

Quais os dados que deverão ser encaminhados para Comissão Regional de
Gestão do responsável pela transposição do instrumento ao sistema on-line.
Estes dados devem ser encaminhados até 22/8 para Comissão Regional de
Gestão.
Nome completo
CPF
Data de nascimento
Nome da mãe
Telefone
Unidade Escolar
Munícipio
Regional
16

Segunda Reunião com CDE

Após o período de coleta das informações, chegou a hora de definir as
respostas do instrumento com todos os membros do CDE.
É importante que haja amplo debate sobre as questões, principalmente,
quando houver divergências. É importante identificar o motivo que gerou tais
divergências para definir a resposta.

Pronto, o instrumento está preenchido e agora, o que fazer?

Agora o CDE precisará:
✓ Registrar a validação das questões na última página do instrumento.
✓ Rubricar em todas as páginas do instrumento final e assinar a ata com todos os
presentes.
✓ Digitalizar o instrumento final com a rubrica e assinatura dos presentes em
documento único.
✓ Encaminhar cópia do instrumento e do arquivo digitalizado, ao responsável
pela transposição do instrumento para a versão on-line.

Transposição para o instrumento on-line
De posse do instrumento final (cópia impressa e arquivo digitalizado) o
responsável deverá acessar o ambiente on-line pelo link disponibilizado no site da
Secretaria de Estado da Educação, seguindo o manual de preenchimento do
instrumento on-line da SAGE-SC, para:
✓ Postar o arquivo digitalizado do instrumento de avaliação validado, no
ambiente on-line.
✓ Transpor as respostas para o instrumento on-line.
✓ Imprimir recibo com as respostas.
✓ Assinar e rubricar o recibo.
✓ Encaminhar o recibo com as respostas impressas para o CDE arquivar
juntamente com os outros documentos relativos ao processo.
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ATENÇÃO: Todos os documentos deverão ser
arquivados na escola: rascunhos, atas e
instrumentos finais, etc.
Estes documentos poderão ser solicitados pela
Comissão Regional e/ou Estadual de Gestão a
qualquer tempo. As escolas também poderão
passar por auditoria, sendo necessária a
apresentação de todos os comprovantes do
processo.

Orientações para o preenchimento do instrumento de avaliação

O instrumento possui 53 questões.
O instrumento é composto de questões de múltipla escolha e questões com
tabela.
✓

Nas questões de múltipla escolha é necessário escolher uma única resposta,
aquela mais adequada a realidade da escola.
Exemplo:

✓

Nas questões que possuem tabelas, para responder, é necessário para

cada linha, escolher uma única resposta, aquela que melhor retrata a realidade da
escola.
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Exemplo:

Algumas questões trazem o Não se aplica, esta resposta deverá ser utilizada
quando aquele item não faz parte do cotidiano da Unidade Escolar.
Exemplo:
6) Que indicadores educacionais a escola costuma utilizar em seus processos de planejamento e gestão?

Utiliza

Não utiliza

Não se aplica

Resultados da Prova Brasil
Resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)
Resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB)
Notas dos estudantes nas disciplinas
Taxa de infrequência dos estudantes
Taxa de repetência dos estudantes
Taxa de aprovação dos estudantes
Taxa de reprovação dos estudantes
Taxa de abandono dos estudantes
Taxas de analfabetismo

No exemplo acima, uma escola que não possui Ensino Médio, não possui
indicadores do ENEM para utilizar no seu planejamento, assim, utiliza o não se aplica
para não prejudicar no resultado.
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GLOSSÁRIO

A
ALTERIDADE: Nas práticas escolares, a alteridade pressupõe o reconhecimento das
diferenças pessoais, grupais ou culturais sem reduzi-las à compreensão de um eu,
evitando assim processos de homogeneização das diferentes identidades que
integram os espaços formativos.
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: Processo que envolve a análise de informações do
contexto interno e externo à escola a partir da definição de uma metodologia e de
indicadores que possam sinalizar o que se define como qualidade.
ARQUIVO CORRENTE: Contém documentos em uso constante. Também conhecido
como arquivo ativo.
ARQUIVO PERMANENTE: Destinado aos documentos que não estão em uso, mas
que por seu valor histórico e jurídico, não podem ser eliminados. Também conhecido
como arquivo inativo.

C
CO-LIDERANÇA: Corresponde à atuação articulada de influência sobre os destinos
da escola e seu trabalho, de forma planejada e intercomplementar, pelos membros da
equipe de gestão da escola num contínuo processo de diálogo e de mediação. (Lück,
2008)
COMUNIDADE ESCOLAR: A comunidade escolar é constituída pelos servidores em
efetivo exercício na escola, qualquer que seja o regime de contratação; pelos
estudantes regularmente matriculados e seus responsáveis.

E
EQUIPE GESTORA: Art. 4º do Decreto 1794/13 e suas alterações, a gestão escolar
será exercida pela equipe gestora integrada pelo diretor de escola e assessoria, com
observância às diretrizes e normas oriundas da Secretaria de Estado da Educação
(SED), da legislação educacional vigente, do PPP e do Plano de Gestão Escolar.

I
INTERSETORIAIS: que se processa em vários setores.
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N
NEPRE: Núcleo de Educação e Prevenção as Violências na Escola, instituído a partir
de 2010, com a Lei nº 14.408, de 10 de abril de 2008, que instituiu a Política de
Prevenção à Violência (SANTA CATARINA, 2008). Foi publicado o caderno de
Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola,
fundamentado num conjunto de legislações que estabelecem os princípios
orientadores para a efetivação dos Direitos Humanos. (SANTA CATARINA, 2011)

L
LAICIDADE: A laicidade corresponde uma característica do sistema político que
defende a exclusão da influência da religião no estado, na cultura e na educação. A
laicidade de um Estado não significa que ele é contra a religião, significa que as
decisões administrativas do país são tomadas pela classe política e não pela classe
religiosa.

P
PROPOSTA CURRICULAR: Documento que define diretrizes curriculares para
nortear o planejamento dos currículos das escolas de uma rede de ensino. Em Santa
Catarina, a elaboração da proposta curricular tem início no final da década de 80 com
a participação das universidades comunitárias e públicas e de educadores da
Educação Básica.

R
REGISTRO ESCOLAR: O registro escolar permite o acompanhamento da vida
escolar do estudante, desde a efetivação da matrícula, pelo registro e arquivamento
de todos os documentos referentes aos estudantes e aos cursos. Estes registros
tornam possível a emissão de declarações de matrícula, históricos escolares e
atestados, certificados de conclusão, entre outros documentos.

T
TOMBAMENTO DOS BENS: Significa fazer um registro do patrimônio (bens móveis e
imóveis), mantendo-o atualizado (baixas e inclusões), em livros específicos ou
formulários próprios.
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