INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR
QUESTÕES DA REGIONAL

 Para responder ao instrumento de
avaliação da Gestão Escolar leia,
atentamente, o Guia de Aplicação
disponível no Portal da SED-SC.
 Lembre-se que esta avaliação se refere ao
ano de 2016.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE ESTADUAL
DIRETORIA DE POLÍTICAS E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR - QUESTÕES DA REGIONAL

48) Durante o processo de elaboração do Calendário Escolar, a equipe gestora:

Nunca

Raramente

Algumas vezes

Frequentemente

Sempre

Considera a orientação da Secretaria de Estado da Educação.
Considera a legislação.
Considera as datas previstas de início, recesso e término do ano
letivo.
Prevê datas para atividades educativas e pedagógicas.

49) A equipe gestora busca a integração entre escola-comunidade-sociedade?

A) Nunca.
B) Raramente.
C) Algumas vezes.
D) Frequentemente.
E) Sempre.

50) No que se refere aos problemas de violência, uso de álcool e outras drogas por estudantes e servidores, a equipe
gestora atua conforme a Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola?

A) Nunca.
B) Raramente.
C) Algumas vezes.
D) Frequentemente.
E) Sempre.
ATENÇÃO: A Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola pode ser acessada pelo link:
http://www.sed.sc.gov.br/servicos/programas-e-projetos/6613-politica-de-educacao-prevencao-atencao-e-atendimento-as-violencias-na-escola
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51) Nos procedimentos para a contratação de Professores Admitidos em Caráter Temporário (ACT), é possível afirmar que:

Sim

Não

Não se aplica

Depois de confirmada a necessidade de contratação de ACT, as aulas são
oferecidas, prioritariamente, aos professores da unidade escolar.
Esgotadas as possibilidades, as vagas são encaminhadas para a Gerência de
Educação (GERED), no momento que é confirmada a necessidade de
contratação de ACT.

52) A equipe gestora divulga informações sobre cursos, facilitando a participação dos servidores nas formações externas
promovidas e financiadas pelos órgãos regionais e/ou central?

A) Não houve eventos de formação, durante o período de avaliação da gestão escolar.
B) Não há divulgação de cursos por parte da equipe gestora.
C) Não há divulgação de cursos por parte da equipe gestora, que cria obstáculos quando os profissionais da escola acessam a informação
por outros mecanismos.
D) Não há divulgação de cursos por parte da equipe gestora, mas facilita a participação dos profissionais da escola quando acessam a
informação por outros mecanismos.
E) Há divulgação de cursos por parte da equipe gestora, mas não facilita a participação dos profissionais interessados da escola.
F) Há divulgação de cursos por parte da equipe gestora, que facilita a participação dos profissionais interessados da escola.

53) A equipe gestora assegura o cumprimento das normas legais e orientações emanadas dos órgãos superiores?

A) Nunca.
B) Raramente.
C) Algumas vezes.
D) Frequentemente.
E) Sempre.

54) Com relação ao procedimento de matrícula, a equipe gestora:

Sim

Não

Não se aplica

Respeita a legislação quanto à idade mínima para a matrícula no 1º ano do
Ensino Fundamental.
Respeita a legislação quanto à idade mínima para os estudantes da Educação
de Jovens e Adultos.
Respeita o zoneamento.
Exige a documentação do estudante, determinada pela legislação e pelo
plano de matrícula.
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55) Como a equipe gestora procede com relação à criação de turmas e à enturmação dos estudantes?

Nunca

Raramente

Algumas vezes

Frequentemente

Sempre

Segue o período de criação de turma estabelecido pela
Secretaria de Estado da Educação.
Segue o período de enturmação estabelecido pela Secretaria de
Estado da Educação.
Solicita à Gerência de Educação/Secretaria de Estado da
Educação a autorização para abertura de novas turmas, quando
necessário.
Assegura o número de estudantes por turma, conforme a
legislação.
Realiza a reenturmação quando o número de estudantes é
insuficiente para a manutenção das turmas existentes.

56) A equipe gestora supervisiona o tombamento dos bens móveis e imóveis, utilizando formulários próprios, para realizar
baixas ou inclusões no patrimônio escolar?

A) Nunca.
B) Raramente.
C) Algumas vezes.
D) Frequentemente.
E) Sempre.
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