ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N/1434/SED de 06/08/2019

Regulamenta o processo de escolha de Plano de Gestão Escolar (PGE) nas Unidades
Escolares da Educação Básica e Profissional da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, em
todos os níveis e modalidades de ensino, e o exercício da função gratificada de diretor de
unidade escolar e de assessor de direção de unidade escolar.

O Secretário de Estado da Educação, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao
Decreto SC nº 194/2019 de 31 de julho de 2019. RESOLVE:

CAPÍTULO I
DO PLANO DE GESTÃO ESCOLAR
Art. 1° O Plano de Gestão Escolar (PGE) representará o compromisso com a
comunidade escolar e com a Secretaria de Estado da Educação e deverá ter como base o Projeto
Político-Pedagógico (PPP) da unidade escolar, a Proposta Curricular do Estado de Santa
Catarina e a legislação vigente.

Parágrafo único: O PGE deverá explicitar metas, objetivos e ações, que evidenciam o
compromisso com o acesso, a permanência, a inclusão, o percurso formativo com êxito na
aprendizagem, na perspectiva da formação integral do estudante da Educação Básica e
Profissional, em consonância com o PPP e a legislação vigente.
CAPÍTULO II
DAS COMISSÕES DE GESTÃO ESCOLAR

Art. 2º Serão criadas:
I-

uma Comissão Estadual de Gestão, no âmbito da Secretaria e Estado da

Educação (SED);
II-

uma Comissão Regional de Gestão em cada Coordenadoria e Supervisão

Regional de Educação;
III-

e uma Comissão Eleitoral em cada Unidade Escolar.
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Parágrafo único: A composição e as atribuições de cada Comissão nominada nos incisos
I, II e II deste artigo, serão tratadas por meio de portaria publicada pela SED no Diário Oficial
do Estado (DOE).
CAPÍTULO III
DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DE PLANO DE GESTÃO
ESCOLAR
Art. 3° O processo de escolha do PGE será realizado considerando as etapas a seguir:
I - inscrição do proponente;
II - apresentação da proposta de Plano de Gestão Escolar;
III - validação da inscrição do proponente pela Comissão Regional de Gestão;
IV - interposição e análise de recurso quanto ao indeferimento da inscrição;
V - homologação e publicação do Plano de Gestão Escolar à comunidade escolar no
portal eletrônico da SED;
VI - defesa pública da proposta de Plano de Gestão Escolar perante a comunidade
escolar; e
VII - escolha do Plano de Gestão Escolar pela comunidade escolar.
VIII - Assinatura do Termo de Compromisso de Gestão Escolar com a SED e a
Regional de Educação, pelo proponente designado para a função de diretor de unidade escolar.
IX - Designação do proponente do PGE escolhido pela comunidade escolar, pelo
Secretário de Estado da Educação para o exercício da função gratificada de diretor de unidade
escolar;
X - Acompanhamento/Monitoramento da execução do PGE pela SED e Regional de
Educação.
SEÇÃO I
DA INSCRIÇÃO DO PROPONENTE E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PGE

Art. 4° Os profissionais da educação interessados em elaborar PGE deverão preencher
os requisitos estabelecidos no art. 9°, do Decreto SC n° 194/2019.

Art. 5º É permitida uma única inscrição por proponente.
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Art. 6° A inscrição e apresentação do PGE dar-se-á em sistema próprio e deverá
considerar os elementos mínimos obrigatórios orientados no Anexo I, desta Portaria.
Art. 7° O proponente de PGE, obrigatoriamente, deverá ter acesso ao Projeto PolíticoPedagógico (PPP) da Unidade Escolar para a qual está propondo o Plano, na forma digital e ou
impressa.
Parágrafo único: A gestão atual da Unidade Escolar, deverá obrigatoriamente, fornecer
o PPP da Unidade Escolar, na forma digital e ou impressa, a partir da data de publicação do
Edital de escolha de PGE a qualquer servidor interessado em propor PGE.
Art. 8º Proponentes de PGE que compõem o Conselho Deliberativo Escolar (CDE),
mesmo como membro nato, deverão oficializar afastamento de suas funções como conselheiro
durante o processo de escolha de PGE.
Parágrafo único: O afastamento do proponente deverá ser oficializado em reunião do
Conselho Deliberativo Escolar, sendo registrado e lavrado em ata, antes da constituição da
Comissão Eleitoral da escola.
SEÇÃO II
DA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO PROPONENTE E HOMOLOGAÇÃO DO
PGE
Art. 9° Caberá à Comissão Regional de Gestão a validação da inscrição do proponente,
em observância aos requisitos do Art. 9º, do Decreto SC n° 194/2019, em sistema próprio.
Parágrafo único: Caberá à Comissão Estadual de Gestão monitorar a inscrição e
validação das inscrições, podendo intervir quando necessário.
Art. 10 Caberá à Comissão Estadual de Gestão homologar e publicar os Planos de
Gestão Escolar para a comunidade em sistema próprio.
Parágrafo único: A Comissão Estadual poderá indeferir o PGE que estiver em desacordo
com o Art. 1º desta Portaria e com o Art. 6º do Decreto SC n° 194/2019.
SEÇÃO III
DA DEFESA PÚBLICA DO PGE

Art. 11 A defesa pública do PGE, na comunidade escolar, compreenderá um período
pré-determinado, iniciando somente após a homologação e publicação do PGE pela Comissão
Estadual de Gestão Escolar, conforme definido em Edital próprio.
Art. 12 A defesa pública do PGE será encerrada conforme definido em Edital próprio.
Art. 13 A defesa pública deverá ser pautada pelas propostas dos proponentes constantes
no PGE num clima de respeito, ética e profissionalismo.
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Art. 14 A SED publicará Portaria própria estabelecendo as condutas proibidas aos
proponentes do PGE e as competências de cada instância.

SEÇÃO IV
DA VOTAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ESCOLAR PELA COMUNIDADE

Art. 15 Poderá votar no processo de escolha do PGE:
I - Diretor de unidade escolar, assessor de direção de unidade escolar, professor
efetivo, professor admitido em caráter temporário, especialista em assuntos educacionais,
assistente técnico-pedagógico, assistente de educação, em efetivo exercício na unidade escolar.
II - Servidor ocupante do quadro civil, em efetivo exercício na unidade escolar.
III - Profissional ocupante de cargo e função integrante do quadro de pessoal do Centro
de Educação Profissional (CEDUP), em efetivo exercício na unidade escolar.
IV - O pai e a mãe ou o responsável legal pelo estudante menor de 18 (dezoito) anos
regularmente matriculado na escola.
V - O estudante regularmente matriculado, com frequência comprovada nos anos finais
do Ensino Fundamental e em todas as séries do Ensino Médio e da Educação Profissional, com
exceção do estudante da Educação de Jovens e Adultos em espaço de privação de liberdade por
se encontrar interno em instituição de segurança.
VI - O estudante regularmente matriculado nos anos iniciais do Ensino Fundamental
na Educação de Jovens e Adultos, com frequência comprovada, com exceção do estudante da
Educação de Jovens e Adultos em espaço de privação de liberdade por se encontrar interno em
instituição de segurança.
§ 1º É vedado o voto por representação, sob qualquer pretexto.
§ 2º Ninguém poderá votar mais de uma vez na mesma escola, ainda que represente
segmentos diversos ou acumule mais de um cargo ou função.
§ 3º O proponente lotado em Unidade Escolar distinta votará na Unidade Escolar em
que inscreveu o Plano de Gestão Escolar.
§ 4º Os profissionais com vínculos diferentes ou completando a carga horária, em
efetivo exercício em mais de uma unidade escolar, poderão votar em qualquer uma delas ou em
todas.
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Art. 16 A Comissão Eleitoral da escola e a secretaria da escola são responsáveis pela
organização e o credenciamento dos eleitores aptos a votar, identificando-os em listagem
específica, emitida em conformidade com esta portaria.
Art. 17 A definição das datas e dos procedimentos para a votação de PGE serão
definidos em Edital publicado no DOE pela Secretaria de Estado da Educação.

SEÇÃO V
DO ESCRUTÍNIO
Art. 18 Será considerado escolhido o PGE que obtiver o maior número de votos válidos
apurados, assim entendidos os votos dados aos Planos de Gestão Escolar que se enquadrem nos
dispositivos do Decreto SC n° 194/2019 e desta Portaria, não sendo computados os votos em
branco e nulos.
Parágrafo único: Na unidade escolar onde houver a proposição de um único Plano de
Gestão Escolar, este será considerado escolhido se obtiver mais da metade dos votos válidos
apurados.
Art. 19 Em caso de empate, serão observados os critérios de escolha na seguinte ordem:
I - o proponente de PGE com mais tempo de exercício na escola em que inscreveu o
PGE;
II - o proponente de PGE com mais tempo de exercício no Magistério Público;
III - o proponente de PGE com maior idade.

CAPÍTULO III
DA NOMEAÇÃO E DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
DE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR
Art. 20 O PGE escolhido pela comunidade resultará em designação da função de diretor,
por ato do Secretário de Estado da Educação, para um período de 04 (quatro) anos, a iniciar-se
12 (doze) meses após o final do mandato do Chefe do Poder Executivo Estadual.
§ 1º O Diretor de Unidade Escolar poderá ser reconduzido à função, desde que se
submeta a novo processo de escolha de PGE.
§ 2° Competirá ao Diretor de Unidade Escolar, a que se refere o caput deste artigo,
indicar o Assessor de Direção, em conformidade com a Lei Complementar Nº 668, de
28/12/2015, e os requisitos do Art. 9°, do Decreto SC n° 194/2019, tendo como base a extração
dos dados de enturmação do ano em curso.
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§ 3º Aplicam-se às funções gratificadas de Diretor de unidade escolar e de Assessor de
Direção de unidade escolar as vedações previstas na Lei nº 15.381, de 17 de dezembro de 2010,
e no Decreto nº 1.836, de 6 de novembro de 2008.

Art. 21 Cabe à Regional de Educação providenciar a assinatura do Diretor e do Assessor
de Direção de Unidade Escolar no Termo de Compromisso de Gestão Escolar.
Art. 22 O Diretor ou Assessor de Direção de Unidade Escolar, incorrendo em infração
disciplinar, nos termos da legislação vigente, será afastado, provisória ou definitivamente, de
suas funções.
Art. 23 Cabe ao Secretário de Estado da Educação a designação de um diretor em caráter
pro tempore, após consultado o Conselho Deliberativo Escolar e a Regional de Educação, em
conformidade com os requisitos de que tratam o Art. 9°, do Decreto SC n° 194/2019, até a
edição de novo processo de escolha de PGE, nas seguintes hipóteses:
I- não havendo proposta de PGE;
II- quando a comunidade não referendar o PGE que lhe for apresentado;
III- na vacância.

Parágrafo único: Nas Unidades Escolares onde o Diretor estiver designado em caráter
pro tempore, a indicação do Assessor de direção de Unidade Escolar, dar-se-á pelo Conselho
Deliberativo Escolar e a Regional de Educação, em conformidade com os requisitos de que
tratam o Decreto SC n° 194/2019.

CAPÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR
Art. 24 O cumprimento do PGE acordado no Termo de Compromisso de Gestão de que
trata o § 3º, Art. 13, do Decreto SC n° 194/2019, será acompanhado e avaliado anualmente pela
Secretaria de Estado da Educação, consultado o Conselho Deliberativo Escolar e a Regional de
Educação.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 25 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Estadual de Gestão Escolar.
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Art. 26 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 27 Ficam revogadas as Portarias N/24/SED/SC, de 02 de julho de 2015, e
N2464/SED/SC /SED, de 29 de agosto de 2017.

Florianópolis, 06 de agosto de 2019.

NATALINO UGGIONI
Secretário de Estado da Educação
ANEXO I
ROTEIRO PARA A INSCRIÇÃO DO PROPONENTE E APRESENTAÇÃO DO
PLANO DE GESTÃO
A inscrição e a apresentação do PGE deverão ser feitas pelo proponente, no Sistema
WEBGESC: Plano de Gestão Escolar, no sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Educação
– SED, com a matrícula e a senha de consulta ao contracheque. O proponente de Plano de
Gestão Escolar deverá atender aos requisitos do Art. 9º, do Decreto SC n° 194/2019.
Quando o proponente possuir mais de um cargo, a inscrição deverá utilizar o vínculo do
cargo que deseja propor PGE.

IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROPONENTE
Ao realizar o login no WEBGESC – Plano de Gestão Escolar, com a matrícula e a senha
de consulta ao contracheque, o cadastro das informações do proponente será importado
automaticamente do SISGESC – Sistema de Gestão Educacional de Santa Catarina. Em caso
de haver alguma inconsistência, a atualização cadastral deverá ser realizada junto à secretaria
da escola de lotação.
-

Matrícula

-

Nome

-

Data de Nascimento

-

CPF

Diário Oficial – SC nº 21.074 de 08.08.2019 (QUINTA-FEIRA)

ESTADO DE SANTA CATARINA

-

Endereço Residencial

-

Telefone

-

E-mail

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR
Ao digitar o código lotacional da unidade escolar, os dados da unidade escolar serão
importados automaticamente do SISGESC – Sistema de Gestão Educacional de Santa Catarina.
Os dados são atualizados periodicamente pelo sistema, podendo ser alterados durante o
processo de inscrição. É possível editar a escola durante o período de inscrição, após finalização
do envio do PGE, esta ação não é mais possível.
- Nome
- Regional
- Município
- Endereço
- Níveis e modalidades de ensino ofertados
- Quantidade de turmas por etapas, modalidades de educação e turno de funcionamento
- Quantidade de professores em exercício da docência (Efetivos e Temporários)
- Quantidade de professores em outras atividades na escola
- Quantidade de servidores

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Neste campo, o proponente poderá incluir toda sua formação profissional,
graduação(ões) e pós-graduação(ões). Poderão ser incluídos quantos cursos forem necessários,
clicando em incluir.
-

Nível de Ensino

-

Curso Habilitado (nome da Instituição; início e conclusão do curso)
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PLANO DE GESTÃO ESCOLAR (PGE)
O Sistema WEBGESC: Plano de Gestão Escolar foi concebido para que o proponente
registre e acesse as informações do PGE em campos específicos para cada um dos itens a seguir:
-

Título do Plano de Gestão Escolar

-

Introdução

-

Objetivo Geral

-

Diagnóstico da Escola

-

Plano de Ação (Metas, objetivos e ações)

-

Avaliação do Plano

-

Considerações Finais

-

Referências
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DA
ESCOLA

O PLANO DE GESTÃO ESCOLAR – O PGE é um instrumento de gestão que se
pauta no Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola, na Proposta Curricular do Estado de
Santa Catarina e na legislação vigente. Representa o compromisso da gestão com a escola e
com a Secretaria de Estado da Educação (SED).
O proponente deverá solicitar o Projeto Político-Pedagógico na versão digital ou
impressa à gestão da Unidade Escolar que deseja propor o PGE. Indica-se que esta solicitação
seja feita por escrito e protocolada.
INTRODUÇÃO: Na introdução o proponente deverá abordar a fundamentação teórica
na qual o PPP da escola está fundamentado. É importante destacar qual estudante esta escola se
propõe a formar e como se dá o processo de ensino aprendizagem para alcançar este objetivo.
O PPP deve estar fundamentado na Proposta Curricular de Santa Catarina e na legislação
educacional em vigor. Caso não esteja, a revisão coletiva do PPP poderá ser uma das metas do
PGE.
A partir do que foi identificado no PPP, o proponente deverá justificar a proposição de
PGE para esta Unidade Escolar.
OBJETIVO GERAL: De natureza qualitativa, deverá explicitar o resultado mais
abrangente que se pretende atingir ao final da realização do Plano de Gestão.
DIAGNÓSTICO DA ESCOLA:
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Para elaborar o PGE, é necessário que haja conhecimento da realidade da escola, seus
indicadores, seus avanços e desafios, para que possa definir objetivos, metas e ações na
perspectiva de dar respostas aos fatores evidenciados.
O diagnóstico deve explicitar e analisar criticamente problemas e necessidades da escola
em relação ao ensino e aprendizagem, a organização do tempo e espaço, as relações de trabalho
na escola, os indicadores de contexto e de qualidade, a organização da prática pedagógica,
participação da comunidade escolar no planejamento e ações da escola, as características da
comunidade atendida.
Para a construção do PGE, é necessário um diagnóstico completo e atualizado. Na
apresentação do PGE o diagnóstico é dividido em dimensões:
1- Dimensão Socioeconômica
2- Dimensão Pedagógica
3- Dimensão Administrativa
4- Dimensão Financeira
5- Dimensão Física
Podem ser analisados a partir de dados coletados por questionários socioeconômicos,
questionários de autoavaliação dos profissionais da escola e dos estudantes, da avaliação
institucional, dos Resultados da Avaliação da Gestão Escolar – SAGE/SC, dos dados retirados
do SISGESC (notas, parciais e finais, frequência, APOIA), diários de classe, atas de conselhos
de classes e demais registros que a escola dispõe. Esses dados devem ser analisados
qualitativamente para a elaboração do PGE no Sistema WEBGESC.
O que é necessário constar em cada uma das dimensões:
1 - Dimensão socioeconômica - Caracterização da clientela da escola, considerando:
- Renda familiar.
- Nível de instrução dos pais ou responsáveis.
- Profissões predominantes dos pais ou responsáveis.
- Procedência das famílias.
- Etnias (percentuais aproximados).
- Participação das famílias em organizações comunitárias.
2 - Dimensão Pedagógica
- Processo de ensino-aprendizagem.
- Conteúdos curriculares e sua adequação à Proposta Curricular de Santa Catarina e Base
Nacional Curricular Comum (BNCC)
- Metodologia de ensino.
- Processos de planejamento.
- Diversidade como princípio formativo.
- Avaliação da aprendizagem.
- Relação professor/estudante.
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- Reuniões pedagógicas, cursos, seminários.
- Projetos pedagógicos.
- Matrícula.
- Indicadores internos da escola tais como: taxas de aprovação, reprovação, infrequência,
abandono.
- Indicadores externos da escola tais como: SAEB, Prova Brasil, IDEB, ANA, ENEM,
olimpíadas nacionais.
- Participação da comunidade escolar.
- Resultados da SAGE/SC
3 - Dimensão administrativa
- Formação acadêmica e profissional do corpo docente e diretivo.
- Organização do tempo e espaços.
- Clima organizacional.
- Organização do atendimento dos estudantes, pais e professores.
- Documentação dos estudantes e professores.
- Proposta de Avaliação Institucional.
- Participação da comunidade escolar nas instâncias deliberativas da escola.
4 - Dimensão financeira
As alternativas de planejamento, captação (PDDE, Cartão CPESC, outros...) e aplicação
dos recursos financeiros para melhorar a permanência do estudante na escola: planejamento de
aquisições diversas (material didático-pedagógico, material de consumo, reparos nas
instalações físicas, outros), cursos de formação dos profissionais da escola, participação em
feiras, seminários, etc.
5 - Dimensão física
- Instalações gerais: biblioteca (espaço físico, acervo, serviços oferecidos), secretaria,
salas de aula e outras, sanitários, etc.
- Instalações, condições materiais de laboratórios específicos: ciências, sala de
tecnologias, etc.
- Condições de acessibilidade para pessoa/estudante com deficiência.
- Áreas de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades esportivas,
de recreação e culturais.
- Local de alimentação e de oferta de serviços.
Após realizados o diagnóstico e a análise qualitativa, é o momento de propor as metas,
objetivos e ações com o objetivo de dar respostas aos fatores evidenciados.
METAS:
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As metas devem apontar para a superação das limitações apontadas no diagnóstico.
As metas devem ser realistas, precisas, específicas e quantificadas, tendo prazos e
durações bem definidos. Exemplo: Elevar o índice de aprovação em 10% nos anos finais do
Ensino Fundamental durante o primeiro ano de gestão.
Poderão ser inseridas quantas metas forem necessárias.
AÇÕES: São os meios para atingir as metas e objetivos, considerando as medidas que
visam a sanar as principais causas dos problemas apontados no diagnóstico, referente à
dimensão pedagógica, administrativa, financeira e física. Se as ações forem bem definidas e
executadas as metas e objetivos serão atingidos. Para cadastrar as ações, é necessário selecionar
a meta na qual esta ação está vinculada e a qual dimensão está sendo proposta a ação. As ações
devem ser cadastradas individualmente, podendo ser inseridas quantas ações forem necessárias
para atingir cada meta.
Cada ação apresentada deverá contemplar os itens abaixo:
-

Objetivos específicos: Definir os objetivos específicos das ações, por dimensão.

-

Período: Estabelecimento de data para a realização da ação.

-

Público Alvo: A quem se destina a ação.

-

Recurso: Apontar o recurso financeiro que será utilizado para a realização da ação.

-

Responsáveis pela ação: Definir quem será responsável pela execução de cada ação.

AVALIAÇÃO DO PLANO: Apontar de que maneira fará a avaliação do PGE
(instrumentos de avaliação, periodicidade, etc.). É por meio do monitoramento e da avaliação
que se verifica como está a execução do PGE, corrigindo e melhorando as rotas se necessário,
para atingir as metas, objetivos e ações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Acrescentar as informações ou comentários que julgar
necessários.
REFERÊNCIAS: Relacionar obras, periódicos ou demais textos consultados para
fundamentar o Plano de Gestão Escolar.

OS PLANOS DE GESTÃO ESCOLAR devem ser redigidos, considerando que os
itens deste plano tenham no máximo os caracteres indicados a seguir:
TÍTULO DO PLANO DE GESTÃO ESCOLAR: 100 caracteres.
OBJETIVO GERAL: 800 de caracteres.
DIAGNÓSTICO DA ESCOLA: 16000 caracteres.
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AVALIAÇÃO DO PLANO: 1400 caracteres.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 2800 caracteres.
REFERÊNCIAS: 1400 caracteres.
METAS: 450 caracteres a cada meta.
AÇÕES: caracteres por ação:
Ação: 1000 caracteres.
Objetivos específicos: 1000 caracteres.
Período: 16 caracteres.
Público Alvo: 200 caracteres.
Recurso: 200 caracteres.
Responsáveis pela ação: 100 caracteres.
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