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INTRODUÇÃO
Prezados(as) Técnicos(as),
Acreditamos que este Guia
Orientador servirá como
um valioso instrumento de
apoio ao processo
implementação da
Educação em Tempo
Integral, para as propostas
pedagógica e de gestão em
sua Escola.

- Cristiane de Jesus Jakymiu
Chefe do Departamento de
Programas para a Educação
Básica.

Coordenação de
Educação Integral

As orientações foram
elaboradas para que a
equipe gestora da Escola
de Educação em Tempo
Integral tenha
conhecimento de todas as
instâncias a serem
observadas e, assim,
desenvolva seu trabalho de
forma segura e eficiente,
contribuindo para o
crescimento de todos os
envolvidos na busca de
uma aprendizagem cada
vez mais significativa para
nossos estudantes!
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O guia de acompanhamento dos gestores é um
instrumento com o objetivo de monitorar e
proporcionar informações que auxiliem a gestão das
escolas com oferta de educação em tempo integral,
fortalecendo o compromisso de efetivar e tornar
significativo o processo de ensino-aprendizagem.
O acompanhamento da atuação dos gestores ocorre
através do levantamento e análise de dois índices que
possuem propósitos diferentes e auxiliam a traduzir as
práticas do cotidiano escolar em informações
mensuráveis e monitoráveis, fornecendo bases para a
atuação focalizada da SEED, visando melhorar a
Educação em Tempo Integral ofertada aos estudantes.

O QUE É?

Estes índices proporcionam uma pontuação mediante
à observação de critérios como frequência dos
estudantes, observações de sala de aula, acessos à
plataforma Alura, redações realizadas na plataforma
Redação Paraná, Protagonismo dos Estudantes,
Monitoria Protagonista e participação na Prova
Paraná.
IAP - ÍNDICE DE ACOMPANHAMENTO
PEDAGÓGICO
Reflete o quanto as práticas das escolas correspondem às
expectativas previstas nos documentos normativos da
SEED.

ID - ÍNDICE DE DESTAQUE
Reflete o quanto as escolas com Educação em Tempo
Integral se destacam dentre as demais escolas de seu
Núcleo Regional de Educação.
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POR QUE
ACOMPANHAR?
A Resolução Seed nº 2.857 - 02/07/2021, que estabelece os
procedimentos complementares referentes à atuação, atribuições
e competências do Diretor e do Diretor Auxiliar das instituições de
ensino da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná, prevê a
necessidade
do
acompanhamento
das
atribuições
e
procedimentos dos diretores, com o objetivo de garantir que a
Gestão Pedagógica, Gestão Administrativo-Financeiro e Gestão
Democrática proporcionem as condições necessárias para gerar
bons resultados no processo ensino e aprendizagem dos
estudantes.
Os gestores das instituições que ofertam educação integral são
designados a partir de um processo de credenciamento, por meio
de edital GS/SEED, organizado pela Diretoria de Educação –
DEDUC e Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar – DPGE da
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.
Dessa
forma,
a
prática
do
acompanhamento dos gestores é
importante, para observar se a gestão
escolar está cumprindo com o seu
papel, dentro das premissas da
educação em tempo integral e,
consequentemente, oferecendo um
contexto que amplie tempos, espaços e
oportunidades escolares.
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QUEM SÃO OS
ENVOLVIDOS?
Coordenação de Educação Integral

Responsável pela elaboração e manutenção do
instrumento, visando aprimorá-lo sempre que necessário.
Além disso, é responsável por organizar os dados do
acompanhamento, coletar alguns dados de indicadores e
disponibilizar os resultados observados.

Técnicos dos NRE

Os técnicos que atuam na demanda da educação integral
nos NRE serão os responsáveis por verificar a situação
da gestão escolar e enviar os dados dos indicadores.
Nesse sentido, é importante destacar que o
acompanhamento dos gestores também é uma
oportunidade para que os técnicos possam acompanhar e
apoiar os gestores de escolas com oferta de tempo
integral de seu NRE.

Gestores das instituições

Os gestores não terão papel ativo no acompanhamento
de sua atuação, sendo sua responsabilidade apenas
desenvolver as premissas da gestão na educação em
tempo integral e auxiliar no levantamento de informações
solicitadas pelo técnico de seu NRE.
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QUANDO
OCORRERÁ?
O instrumento é composto por duas etapas de acompanhamento:

Acompanhamento mensal
Ocorre mensalmente e será aplicado nos primeiros dias do mês posterior
àquele que se pretende analisar. Nesta etapa, serão solicitadas as
informações do desempenho da gestão escolar considerados nos dois
índices. Dessa forma, haverá uma pontuação para todos os meses
acompanhados. Tendo em vista a organização do Calendário Escolar, serão
observados apenas os meses de fevereiro a novembro.

Acompanhamento semestral
Consiste na consolidação da pontuação média dos gestores nos 5 (cinco)
meses de cada semestre, compondo um valor que permite atenuar
oscilações casuais que podem ocorrer nas observações mensais.

1º Semestre
Média da pontuação de fevereiro, março, abril, maio e junho.

(Fev + Mar + Abr + Mai + Jun)
Acompanhamento
do 1º semestre =
5

2º Semestre
Média da pontuação de julho, agosto, setembro, outubro e novembro.

(Jul + Ago + Set + Out + Nov)
Acompanhamento
=
do 2º semestre
5
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EM QUE PLATAFORMA
OCORRERÁ?
O instrumento é composto por quatro
ferramentas utilizadas para a comunicação
com os profissionais envolvidos:
Guia Orientador
Consiste no presente documento, no qual constam as diretrizes do
acompanhamento e os critérios utilizados, contendo os indicadores
monitorados, suas rubricas e o peso de cada um na pontuação final.

Questionário de Acompanhamento
Corresponde ao questionário elaborado na plataforma Google
Fomulários por onde os técnicos dos NRE deverão enviar os dados
das escolas dos gestores acompanhados.

Planilha de cálculo
A Planilha de cálculo é um documento interno da Coordenação de
Educação integral que realiza o cálculo dos índices utilizados no
acompanhamento, a partir dos dados recebidos através do
questionário ou levantados diretamente pela equipe da coordenação.

Painel de Acompanhamento dos gestores
Dashboard no qual os técnicos poderão acompanhar os índices e
indicadores das escolas de seu NRE. Esta será a ferramenta
utilizada para a transparência entre a SEED e os técnicos dos NRE,
permitindo que sejam consultadas as informações necessárias, para
orientar a melhoria da gestão escolar.
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IAP - ÍNDICE DE
ACOMPANHAMENTO
PEDAGÓGICO
O IAP - Índice de Acompanhamento Pedagógico
propõe uma análise da atuação dos gestores de
acordo critérios previstos nos documentos normativos,
que estabelecem as diretrizes fundamentais da
Educação em Tempo Integral na rede estadual de
educação do Paraná. Para contabilizar e tornar estes
critérios mensuráveis, são utilizados indicadores
quantitativos e qualitativos que permitem observar o
desempenho dos gestores ao longo do ano letivo.
Os critérios incluídos no IAP são:

1. Frequência dos estudantes
2. Observações de sala de aula
3. Plataforma Alura
4. Plataforma Redação Paraná
5. Protagonismo dos estudantes
6. Monitoria Protagonista
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De acordo com a performance observada em cada
critério, o acompanhamento de cada gestor será traduzido
em uma pontuação que vai de 0 (zero) a 10 (dez) pontos
e que permite verificar a posição em uma escala que
passa pelos níveis de:

10

0

Insuficiente

Abaixo do
esperado

Dentro do
esperado

Acima do
esperado

Tendo em vista as diferentes características entre as
Instituições de Ensino de Educação em Tempo Integral
com do Programa Paraná Integral e participantes do
Integral Mais, além das diferenças na oferta das etapas
de ensino, os critérios foram flexibilizados para se
adequarem de forma ponderada aos grupos de escolas,
respeitando suas particularidades.
Ao fim deste documento, serão incluídos os links de
acesso para as matrizes de pontuação de cada grupo
de instituições com a rubrica específica de cada critério.
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Os critérios selecionados para compor o IAP são
caracterizados por meio de premissa, expectativa e
indicadores.

Premissa
A atividade que o gestor deve cumprir
em relação a este critério, de acordo
com normativas que orientam as
diretrizes da educação integral.

Expectativa
O resultado ideal que se espera que o
gestor atinja para garantir uma boa
performance no critério verificado.

Indicador
É a forma pela qual a atuação do gestor
é
convertida
em
uma
variável
mensurável, que permite acompanhar
seu desempenho ao longo do tempo.
Cada indicador possui uma meta que
enquadra o resultado nas expectativas
estipuladas.
(Nota: Os técnicos dos NRE não precisam se preocupar com o cálculo dos indicadores,
uma vez que no formulário serão coletadas apenas as informações essenciais. O
tratamento dos dados e cálculos será feito pela equipe da Coordenação de Educação
Integral).
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1. FREQUÊNCIA DOS ESTUDANTES
Premissa: Os gestores devem realizar o acompanhamento da frequência dos
estudantes, verificada por meio do Livro de Registro de Classe On-line (LRCO) ou, na
sua ausência, por meio de controle similar, tendo por base o número de estudantes
matriculados na instituição. (Res. 2857/2021 GS/SEED).
Expectativa: O gestor acompanha a frequência dos estudantes, de modo a garantir a
média de frequência mensal, realizando ações com a equipe pedagógica como busca
ativa e outras previstas no Programa de Combate ao Abandono Escolar, devidamente
registrada no Sistema Educacional da Rede de Proteção – SERP.

INDICADOR: Frequência em Sala de Aula
Descrição: Frequência mensal em sala de aula dos estudantes da escola no
mês de referência. O indicador é mensurado em porcentagem.
Meta: É esperado que a frequência média mensal seja maior ou igual a 85%.
Fonte: Dashboard Presente na Escola.

2. OBSERVAÇÃO DE SALA DE AULA
Premissa: Realização da metodologia de observação de Sala de Aula, que possibilita a
formação em serviço e, proporciona ao professor e à equipe gestora refletirem sobre o
processo de ensino e aprendizagem, construída com base em combinados para o
desenvolvimento de aulas com qualidade pedagógica.
Expectativa: O gestor acompanha a organização, o planejamento e a realização da
observação de sala de aula, com posterior feedback formativo, por meio de escuta ativa
e questionamentos propositivos, documentando o acompanhamento pedagógico pelo
instrumento de avaliação proposto pela mantenedora (Res. 2857/2021 GS/SEED).

INDICADOR: Média diária de observações de sala de aula
Descrição: Número médio de observações de sala de aula realizadas no mês. O
valor é calculado dividindo o número total de observações pelo número de dias
letivos do mês. O indicador é mensurado em valor absoluto.
Meta: É esperado que seja feita pelos menos uma observação de sala de aula
por dia letivo no mês.
Fonte: Relatório próprio do NRE a partir do preenchimento do Anexo I da Res.
2857/2021 GS/SEED.

3. PLATAFORMA ALURA
Premissa: Acompanhamento e fortalecimento, junto aos professores, da participação
dos estudantes na Plataforma Alura no Componente de Programação e Tecnologia
Computacional, disponibilizando os meios necessários para sua utilização, dentro das
condições da instituição de ensino e dos estudantes.
Expectativa: O gestor conseguiu mobilizar todos os estudantes que apresentaram
potencial tecnológico (condições de acesso em casa e/ou na escola) para utilizar a
plataforma e realizar as trilhas propostas no planejamento.

INDICADOR: Porcentagem de alunos ativos na plataforma
Descrição: Valor percentual de alunos ativos na plataforma Alura no mês de
referência. O indicador é apresentado em valor percentual.
Meta: Espera-se que pelo menos 25% dos alunos estejam ativos na plataforma.
Fonte: Dashboard Edutech.

4. PLATAFORMA REDAÇÃO PARANÁ
Premissa: Acompanhamento e incentivo à utilização da plataforma de produção textual
Redação Paraná, pelo estudante com condições de acesso em casa e/ou na escola, de
forma integrada com o professor de Língua Portuguesa, garantindo o uso e a
participação dos professores e estudantes a essa ferramenta tecnológica.
Expectativa: Todos os professores de Língua Portuguesa acessam a Plataforma
Redação Paraná, propondo em seus planos de aula atividades referentes a esse
recurso tecnológico, inserindo na sua prática docente o uso da plataforma com os
estudantes, que por sua vez realizam o quantitativo de redações de acordo com o
proposto na Res. 2857/2021 GS/SEED (propiciar meios e instrumentos para que no
mínimo 85% dos estudantes com frequência realizem e concluam, com a devida
correção realizada pelo professor, pelo menos uma redação mensal, totalizando três por
trimestre, com no mínimo 150 palavras cada redação).

INDICADOR: Índice de Redações Realizadas
Descrição: O índice corresponde à divisão entre as redações realizadas
(enviadas para correção + concluídas) e redações propostas no mês. Indicador
mensurado em valor absoluto.
Meta: Espera-se que pelo menos 84% das redações propostas sejam realizadas,
portanto, o índice deve atingir no mínimo o valor de 0,84.
Fonte: Dashboard Redação Paraná.

5. PROTAGONISMO DOS ESTUDANTES
Premissa: Promoção de oportunidades para o protagonismo dos estudantes de forma a
acolher, orientar e acompanhar os estudantes no desenvolvimento da sua autonomia,
propiciando que eles sejam sujeitos principais da ação e atuem com propostas de
solução aos problemas da escola.
Expectativa: O gestor ofereceu a oportunidade clara para o desenvolvimento do
protagonismo dos estudantes, que lhes permitiu ir da dependência à colaboração e
posteriormente para a autonomia, por meio de plano de ação intencional (planejamento,
desenvolvimento e acompanhamento da execução) na implementação de Ações
Protagonistas.

INDICADOR: Nível de implementação da ação de Clubes de
Protagonismo
Descrição: Diagnóstico de acordo com a escala proposta pela equipe da
Coordenação de Educação Integral:
A escola não conta com clubes de protagonismo e desconhece o entendimento do
conceito e da forma de organização.
A escola conta com clubes de protagonismo, mas sem o pleno entendimento do
conceito e da forma de organização.
A escola conta com clubes de protagonismo, mas a ação envolve menos de 50%
dos estudantes da escola.
A escola conta com clubes de protagonismo e a ação envolve mais de 50% dos
estudantes de tempo integral.

Meta: Espera-se que os clubes de protagonismo estejam pelo menos no terceiro
nível da escala: “A escola possui clubes de protagonismo, mas a ação envolve
menos de 50% dos estudantes de tempo integral”.
Fonte: Dados levantados pelo técnico do NRE.

INDICADOR: Nível de implementação da ação de Líderes de Turma
Descrição: Diagnóstico de acordo com a escala proposta pela equipe da
Coordenação de Educação Integral:
Não há líderes/representantes em todas as turmas da escola.
Há líderes/representantes de turma, mas não realizam as suas atividades, como
participar de reuniões e mediar a comunicação entre equipe escolar e estudantes.
Há líderes/representantes de turma e eles organizam e/ou participam de reuniões
mensais com os demais estudantes, e realizam ações como mediação da
comunicação entre equipe escolar e seus pares.
Há líderes/representantes de turma na escola, e organizam ao menos uma reunião
por mês com os demais discentes e promovem ações por iniciativa própria.

Meta: Espera-se que a implementação da ação esteja pelo menos no terceiro nível
da escala: “Há líderes/representantes de turma e eles organizam e/ou participam de
reuniões mensais com os demais estudantes, e realizam ações como mediação da
comunicação entre equipe escolar e seus pares.”
Fonte: Dados levantados pelo técnico do NRE.

5. PROTAGONISMO DOS ESTUDANTES
INDICADOR: Porcentagem de turmas com líderes/representantes
Descrição: Número percentual de turmas de tempo integral que possuem
líderes/representantes de turma.
Meta: Espera-se que pelo menos 90% das turmas de tempo integral tenham
representantes/líderes de turma.
Fonte: Dados levantados pelo técnico do NRE.

INDICADOR: Nível de implementação das iniciativas de Ações
Protagonistas
Descrição: Diagnóstico de acordo com a escala proposta pela equipe da
Coordenação de Educação Integral:
A escola não conta com nenhuma ação protagonista, desconhece o entendimento do
conceito e não estimula a implementação.
A escola conta com ações protagonistas, mas sem o pleno entendimento do conceito
e da forma de organização, envolvendo até 20% dos estudantes
A escola conta com ações protagonistas e a ação envolve até 50% dos estudantes.
A escola conta com ações protagonistas e a ação envolve mais de 50% dos
estudantes, abrangendo também a comunidade escolar.

Meta: Espera-se que as ações protagonistas estejam pelo menos no terceiro
nível da escala: “A escola conta com ações protagonistas e a ação envolve até
50% dos estudantes.”
Fonte: Dados levantados pelo técnico do NRE.

6. MONITORIA PROTAGONISTA
Premissa: Promoção da prática da Monitoria Protagonista, tendo em vista as várias
formas, como, por exemplo, em grupos de estudo, em duplas, de forma presencial ou
remota, principalmente durante as aulas de Estudo Orientado, em momentos e aulas de
outros componentes e em locais como sala de aula, laboratórios, biblioteca, pátio da
escola, entre outros.
Expectativa: O gestor conseguiu mobilizar os estudantes e implementou a prática da
Monitoria em todas as turmas, com os estudantes que demonstraram interesse, tanto
em fazer a monitoria, como os estudantes que apresentaram a necessidade de apoio de
seus colegas, supervisionados pelo professor do componente curricular Estudo
Orientado.

INDICADOR: Porcentagem de turmas de tempo integral com
monitores
Descrição: Número percentual de turma de tempo integral que possuem
monitores.
Meta: Espera-se que a implementação da prática da Monitoria tenha acontecido
em pelo menos 60% das turmas.
Fonte: Dados levantados pelo técnico do NRE.

ID - ÍNDICE DE
DESTAQUE
O ID - Índice de Destaque proporciona uma visão do
destaque que as escolas de Educação em Tempo
Integral possuem dentro de seus Núcleos Regionais
de Educação, através da análise de três critérios:

1. Frequência dos estudantes
2. Plataforma Redação Paraná
3. Participação na Prova Paraná
Este índice pode assumir valores de 0 a 10, sendo
quanto mais alto seu valor, maior o destaque da
escola dentro de seu Núcleo Regional de Educação.
A primeira etapa do cálculo deste índice ocorre através
do ordenamento decrescente das escolas por núcleo,
considerando os critérios de acordo com o resultado
mensal dos indicadores descritos na página seguinte.
A partir desta estruturação é criado um ordenamento
ponderado que assume o valor 1 para a escola com
indicador de maior valor em seu Núcleo Regional de
Educação, enquanto para a escola com indicador de
menor valor apresentará o ordenamento ponderado
mais baixo de seu Núcleo Regional de Educação,
próximo de zero.
Por fim o ordenamento ponderado das escolas de
Educação em Tempo Integral é multiplicado pelo peso
de cada critério.

Cada critério utilizado no cálculo do ID possui apenas
um indicador que é utilizado no ordenamento.
CRITÉRIO: FREQUÊNCIA DOS ESTUDANTES
Indicador: Frequência em Sala de Aula
Fonte: Dashboard Presente na Escola.

CRITÉRIO: PLATAFORMA REDAÇÃO PARANÁ
Indicador: índice de Redações Rezalizadas
Fonte: Dashboard Redação Paraná.

CRITÉRIO: PARTICIPAÇÃO NA PROVA PARANÁ
Indicador: Porcentagem de participação na Prova Paraná
Fonte: Dashboard Prova Paraná.

A intuição por trás do ID é que uma escola que
apresente os indicadores mais elevados em seu
Núcleo Regional de Educação atinja o valor 10,
enquanto uma escola com os indicadores mais baixos
tende a atingir um valor muito próximo de zero.
Os detalhamentos do cálculo do ID estão disponíveis
no anexo deste documento.

" Esperamos

que o Guia Orientador de Acompanhamento dos
Gestores da Educação em Tempo Integral tenha contribuído
com suas ações, reflexões e ações no sentido de tornar seu
trabalho ainda mais comprometido e expressivo para toda a
comunidade escolar. Desejamos sucesso aos(às) Gestores(as)!

"

Cristiane de Jesus Jakymiu
Chefe do Departamento de Programas
para a Educação Básica

Monalisa Serpe
Coordenadora da Educação Integral
Geceoní Jochelavicius
Especialista Pedagógica
Eliane Andrade
Técnica Pedagógica
Wanda Pereira
Especialista de Infraestrutura
Luciano Gurski
Especialista de Gestão
João Augusto Leite
Residente em Gestão Pública

EXPEDIENTE

Equipe

Contato
Coordenação de Educação Integral
Av. Água Verde, 2140
Vila Izabel, Curitiba - PR
(41) 3340-8423
(41) 3340-8444
(41) 3340-5778
ensinointegralpr@escola.pr.gov.br
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MATRIZES DE
PONTUAÇÃO - IAP
As matrizes de pontuação apresentam a relação de cada
critérios com seus indicadores e rubricas de performance e
pontuação.
Tendo em vista as características e particularidades
pedagógicas da rede, as instituições foram agrupadas em
quatro tipos de matrizes:

PF

Paraná Integral com oferta dos anos finais do EFTI

Link de acesso à matriz das escolas do grupo PF.

PS

Paraná Integral sem oferta dos anos finais do EFTI

Link de acesso à matriz das escolas do grupo PS.

MF

Oferta Mista com oferta dos anos finais do EFTI

Link de acesso à matriz das escolas do grupo MF.

MS

Oferta Mista sem oferta dos anos finais do EFTI

Link de acesso à matriz das escolas do grupo MS.

Coordenação de
Educação Integral

GUIA ORIENTADOR

DETALHAMENTO
DO ID
O ordenamento ponderado, utilizado no cálculo do ID, pode
ser expresso através da seguinte equação:
Ordenamento
Ponderado

=

(Nº de Escolas no NRE + 1) - (Posição da escola no ordenamento)

(Nº de Escolas no NRE)

Após o cálculo dos ordenamentos ponderados de cada
indicador, os valores obtidos são multiplicados pelos pontos
atribuídos a cada critério
(Ordenamento ponderado em frequência x Pontuação do critério de frequência)

Pontuação
final

=

+

(Ordenamento ponderado em Redação PR x Pontuação do critério de Redação PR)

+

(Ordenamento ponderado em Prova PR x Pontuação do critério de Prova PR)

ID

Matriz de pontuação dos critérios do ID

Link de acesso à matriz de pontuação do ID.
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