N/1949 de 16/07/2018

Regulamenta as atribuições e a composição da
Comissão Estadual de Avaliação da Gestão Escolar,
da Comissão Regional de Gestão Escolar e da
Comissão Escolar de Avaliação da Gestão
Escolar.

A Secretária de Estado da Educação, no uso de suas atribuições
legais, em atenção ao Decreto SC nº 1794, de 15 de outubro de 2013, alterado pelos Decretos
SC nº 243, de 1º de julho de 2015, nº 284, de 03 de agosto de 2015, nº 307, de 17 de agosto de
2015, e nº 359, de 09 de setembro de 2015 e n° 1281, de 28 de agosto de 2017 e a Portaria
N/24/SED/SC, de 02 de julho de 2015, alterada pela Portaria N/32/SED/SC, de 17 de agosto
de 2015 e N/2464/17, de 29 de agosto de 2017.

RESOLVE:
Art. 1º Para conduzir o processo de avaliação da Gestão Escolar
serão constituídas as seguintes comissões:
I - Comissão Escolar de Avaliação da Gestão Escolar.
II - Comissão Regional da Gestão Escolar.
III - Comissão Estadual de Coordenação da Sistemática de Avaliação da
Gestão Escolar.
Art. 2º A Comissão Escolar de Avaliação da Gestão Escolar será
constituída pelos membros do Conselho Deliberativo Escolar – CDE.
Parágrafo único: Na unidade escolar onde não há Conselho
Deliberativo Escolar - CDE constituído, a Associação de Pais e Professores – APP ou
entidade equivalente assumirá a responsabilidade pelo presente processo de avaliação.
Art. 3º São atribuições da Comissão Escolar de Gestão Escolar:
I- cumprir, fazer cumprir e divulgar as normas legais desta
Portaria e da Portaria que institui a Sistemática de Avaliação da Gestão Escolar de Santa
Catarina SAGE/SC;
II
- organizar os registros de todos os momentos do
processo, conforme as orientações do Guia de Aplicação disponibilizado pela SED;
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III
- escolher um responsável dentre os membros do
Conselho Deliberativo Escolar pelo preenchimento e impressão do instrumento on-line;
IV
- encaminhar, à Comissão Regional de Gestão Escolar,
os dados do responsável pelo preenchimento do instrumento on-line para o cadastramento em
sistema próprio;
V
- providenciar material de apoio quando necessário ao
processo de avaliação da Gestão Escolar;
VI
- responsabilizar-se por promover a discussão junto aos
diversos setores da escola, acerca da Gestão Escolar e dos itens que integram a avaliação;
VII

- responsabilizar-se pela coleta dos dados buscando os

insumos (documentos, atas, informações complementares, legislação, etc.) necessários às
respostas do instrumento de avaliação;
VIII

- elaborar sugestão de resposta a partir dos dados

IX

– validar a resposta final do instrumento de avaliação em

coletados;

reunião específica, com a presença obrigatória dos representantes de cada segmento da
comunidade escolar, preenchendo o instrumento na forma impressa, rubricando todas as
páginas e assinando a última folha;
X
- digitalizar e postar o instrumento impresso, rubricado e
assinado pelo CDE, em ambiente virtual específico disponibilizado pela SED;
XI
- assegurar que o responsável transponha as respostas
validadas pelo CDE em instrumento on-line, imprima, rubrique e assine a última folha;
XII
- realizar a análise dos resultados da SAGE/SC em
caráter preliminar, quando disponibilizados pela SED, impetrando recurso, se necessário;
XIII

– realizar a análise do resultado final, juntamente com os

segmentos da comunidade escolar, com vistas a melhoria dos processos de planejamento e de
gestão escolar;
XIV
- providenciar o arquivamento, na escola, de todos os
documentos relativos ao processo de avaliação da Gestão Escolar;
XV

- acompanhar e avaliar o processo de avaliação da Gestão

Escolar.
Art. 4º A Comissão Regional de Gestão Escolar permanece a que
foi constituída e instalada por iniciativa do Secretário Executivo da Agência de
Desenvolvimento Regional ou, no caso da Coordenadoria Regional da Grande Florianópolis,
do Secretário de Estado da Educação.
Parágrafo único: O presidente desta comissão poderá solicitar o
auxílio de outros técnicos da regional que acompanham o dia-a-dia das escolas, bem como do
tutor designado para a formação dos gestores escolares.
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Art. 5º São atribuições da Comissão Regional de Gestão Escolar,
além das previstas na Portaria N/26/SED de 20 de julho de 2015, as seguintes:
I
- implantar e coordenar a Sistemática de Avaliação da
Gestão Escolar das Escolas da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina – SAGE/SC, no
âmbito de sua atuação;
II
- orientar as Comissões Escolares de Avaliação da
Gestão Escolar;
III
- responsabilizar-se pela coleta dos dados buscando os
insumos necessários às respostas do instrumento de avaliação;
IV
- responsabilizar-se pela discussão coletiva das respostas
ao instrumento de avaliação;
V
- validar, imprimir, rubricar, assinar e arquivar os
instrumentos avaliativos;
VI
- responsabilizar-se pela escolha
do
coordenador responsável pelo preenchimento do instrumento on-line;
VII
- providenciar o material necessário ao processo de
avaliação da Gestão Escolar;
VIII
- organizar o registro de todos os momentos do processo,
conforme as orientações do Guia de Aplicação disponibilizado pela SED.
Art. 6º A Comissão Estadual de Coordenação da Sistemática de
Avaliação da Gestão Escolar será constituída e instalada por iniciativa da Secretária de Estado
da Educação, com a seguinte composição:
I – o(a) Diretor(a) da Diretoria de Gestão da Rede Estadual da
Secretaria de Estado da Educação – SED, que a coordenará;
II
- seis representantes da Diretoria de Gestão da Rede
Estadual - SED;
III- cinco representante das demais diretorias da Secretaria de
Estado da Educação
IV- um representante da Consultoria Jurídica da SED.

Art. 7º São atribuições da Comissão Estadual de Coordenação da
Sistemática de Avaliação da Gestão Escolar:
I – implantar, implementar e coordenar a Sistemática de
Avaliação da Gestão Escolar de Santa Catarina – SAGE/SC;
II
- orientar as Comissões Regionais de Gestão Escolar
neste processo;
III
- cadastrar
os
coordenadores responsáveis pelo
preenchimento do instrumento de avaliação;
IV
- analisar e emitir parecer acerca dos recursos aos
resultados preliminares da avaliação;
V
- dirimir os casos omissos, concernentes ao processo de
avaliação da Gestão Escolar;
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VI - organizar orientações e materiais complementares a esta
sistemática, possibilitando a adequada interpretação e utilização de seus resultados.
Art. 8º- A instalação da Comissão Escolar de Avaliação da Gestão
Escolar e a Comissão Regional da Gestão Escolar deverá se dar em até 15 (quinze) dias antes
da aplicação da Sistemática de Avaliação da Gestão Escolar – SAGE/SC.
Art 9° Fica revogada a Portaria P/2896 de 23 de setembro de
2015.
Art. 10 Fica revogada a Portaria N/1385 de 22 de maio de 2017.
Art. 11 Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, XXXXX
Simone Schramm
Secretária de Estado da Educação
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