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Rio dos Cedros 2022 

 

1.IDENTIFICAÇÃO DO  DIRETOR: 

1.1. NOME: Vanderlei Norberto Schneider 

1.2. FORMAÇÃO (graduação e pós- graduação); Graduado em Licenciatura em 

Matemática pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci/ Pós-Graduado em Gestão escolar 

pelo FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - FAVENI 

1.3. ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Belo Horizonte No 910, Das Capitais, Timbó, 

Santa Catarina.   

1.4. TELEFONE: (47) 3382-8644 / (47) 98461-8670. 

1.5. EMAIL:vanderleischn@gmail.com  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

2.1. NOME: Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito João Floriani 

2.2. ENTIDADE MANTENEDORA:  Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros  

2.3. ENDEREÇO: Rua: Vereador Nelo Floriani  n°700, Bairro: Rio Rosina, Rio dos Cedros, 

Santa Catarina.    

2.4. NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO OFERTADOS: A Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Prefeito João Floriani atende a um total de 271 alunos do Ensino 

Fundamental e Educação Infantil distribuídos em dois turnos: matutino e vespertino 

2.5. QUANTIDADE DE TURMAS POR ETAPAS E MODALIDADES DE EDUCAÇÃO 

E TURNO:  Jardim – 18 alunos,  Pré-Escolar – 20 alunos, 1º ano – 30 alunos,  Ensino 

Regular - Vespertino / 2º ano -22 alunos, Ensino Regular – Vespertino / 3º ano – 23 alunos, 

Ensino Regular – Vespertino / 4º ano – 25 alunos, Ensino Regular – Vespertino / 5º ano – 

24 alunos, Ensino Regular – Vespertino / 6º ano –21 alunos Ensino Regular – Matutino / 7º 

ano – 29, Ensino Regular – Matutino / 8º ano –29, Ensino Regular – Matutino / 9º ano –23, 

Ensino Regular – Vespertino – Cada Etapa tem apenas uma turma.  

 

 



2.6. QUANTIDADE DE PROFESSORES EM EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA (EFETIVOS 

E TEMPORÁRIOS): 18  

2.7. QUANTIDADE DE PROFESSORES EM OUTRAS ATIVIDADES NA ESCOLA:   

01 diretor, 01 coordenadora pedagógica, 02 secretárias de escolas, 03 serviços gerais, 02 

cozinheiras, 01 psicóloga, 01 psicopedagoga, 01 professora de AEE, 1 professora de 

biblioteca e para o laboratório de informática, 01 professora de música ( Banda), 01 

professor para Clube de Ciências, 01 professora de Educação Física, que vem à escola às 

segundas-feiras (Escolinha de Voleibol e dança), 02 professores de Educação Física, que 

vem à escola às quartas-feiras (Escolinha de Futsal). 

2.8. QUANTIDADE DE SERVIDORES: 12 

 

3. INTRODUÇÃO  

 

A gestão da escola, através de um trabalho coletivo e democrático pode buscar 

alternativas e propor ações, criando estratégias para que todos aprendam, além disso, 

através das entidades democráticas, como Associação de Pais e Professores (APP), Grêmio 

Estudantil, dentre outras, a escola pode se tornar um espaço coletivo de conhecimento e 

troca de vivências.  

 

Uma das principais funções da escola é oportunizar uma educação de qualidade e 

com isso oferecer as mais variadas oportunidades de interação com o conhecimento. Pensar 

o conhecimento apenas como a aquisição de conceitos sistematizados ao longo da trajetória 

humana precisa ser superado no trabalho educativo. O conhecimento, em todo o percurso 

formativo do aluno na escola, precisa permitir aos envolvidos conhecer e interagir com as 

pessoas e com o mundo de uma forma consciente, determinada, reflexiva, crítica, criativa, 

harmoniosa, respeitosa. Dessa forma, é necessário trabalhar para que todos se sintam parte 

da escola, desenvolvendo o sentimento de pertencimento de todos os envolvidos no 

processo. De acordo com o material da formação para gestores de 2017 “(...) uma escola 

pública efetivamente democrática só garantirá participação de todos os seus sujeitos quando 

os vínculos ultrapassarem a formalidade protocolar das reuniões estanques. ”  Dessa forma, 

com diversas ações, se busca desenvolver e trabalhar o ambiente da escola como sendo 



todos e o mais importante, para todos.  

Pensando no desenvolvimento integral do sujeito, analisando seu percurso 

formativo, a Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina, traz a seguinte contribuição 

(pág.31, 2014) : “Desse modo, é fundamental que as práticas pedagógicas a serem levadas a 

efeito nas escolas considerem a importância do desenvolvimento de todas as 

potencialidades humanas, sejam elas físicas/motoras, emocionais/afetivas, artísticas, 

linguísticas, expressivo-sociais, cognitivas, dentre outras, contribuindo assim para o 

desenvolvimento do ser humano de forma omnilateral.” Sendo assim, pensando o 

planejamento da escola é fundamental considerar o estudante sob as diversas perspectivas, 

dentre elas, levar em consideração sua historicidade e o contexto em que vive.  

Atualmente, não é mais possível utilizar o discurso de que a família não participa 

do processo ou que esta dificulta o trabalho da escola. É fundamental criar um vínculo entre 

escola e família em que estas são parceiras no desenvolvimento integral do sujeito, 

tornando o ambiente escolar um espaço privilegiado de aprendizagem. Tendo em vista que 

a escola é um espaço coletivo, a gestão da escola precisa trabalhar de forma que favoreça o 

processo de aprendizagem, nas diversas dimensões a serem gerenciadas dentro da unidade 

escolar: pedagógica, administrativa, financeira e física. 

 

 

 

 

4. OBJETIVO GERAL 

 

Consolidar ações de participação da comunidade escolar, estabelecendo vínculos e 

significados, desenvolvendo o sentimento de pertencimento, qualificando a comunicação 

entre escola e família, garantindo à gestão escolar a perspectiva participativa e democrática.  

 

 

5. DIAGNÓSTICO DA ESCOLA  

 

 Atualmente a EM Pref. João Floriani, atende 271 alunos, divididos em  famílias, está 



localizada no Bairro Rio Rosina, um dos bairros mais afastado do centro (interior do 

município) de Rio dos Cedros (SC). Está próxima do Posto de Saúde e da igreja N. S. Do 

Rosário. A escola atende prioritariamente os alunos do interior do município na região dos 

Lagos. Os alunos vivem em famílias compostas por pai e mãe, avós e responsáveis.  As 

famílias que compõem a comunidade escolar, são em sua maioria, trabalhadores 

assalariados e profissionais autônomos de baixa renda, trabalhando nas empresas do 

município ou em cidades vizinhas. Os profissionais autônomos normalmente prestam seus 

serviços ao público sazonal de veraneio na Região dos Lagos e nos estabelecimentos 

ligados ao turismo de finais de semana como pousadas, hotéis, bares, restaurantes e afins. 

De acordo com as informações prestadas pelas famílias no ato de matrícula de seus filhos, 

90% das mesmas possui acesso à internet em suas casas e o fazem através de aparelhos 

celulares. Poucas famílias de estudantes possuem computador. A socialização da 

comunidade ocorre nos bares, igrejas e pequenos piquetes. A comunidade conta com as 

barragens onde constantemente encontram diferentes turistas, para poder disfrutar da paz 

que encontra na natureza. O transporte público ainda é oferecido com poucos horários. Para 

os alunos ou moradores da comunidade em idade escolar, a Unidade de Ensino oferece 

atividades esportivas como: futsal e dança, no contra turno. 

 O processo de ensino e aprendizagem realizado na escola entende a criança como um 

sujeito, que aprende o tempo todo, mesmo fora dos muros da escola, entende que estes 

saberes adquiridos pela experiência de vida da criança precisam ser considerados na relação 

de ensinar e aprender. Além disso, é fundamental desenvolver um vínculo de confiança com 

os alunos, pais e professores, de forma que eles se sintam parte da escola, sendo assim, 

desenvolver o sentimento de pertencimento de todos envolvidos no processo de 

aprendizagem é a base desse plano de gestão e vem de encontro com a proposta pedagógica 

da escola. Além disso, o professor também precisa ser entendido como aquele que aprende 

com sua experiência e não somente com a educação formal que teve e tem. Neste contexto, 

a “Orientação Curricular com foco no que ensinar: Conceitos conteúdos para a Educação 

Básica”, a Proposta Curricular de Santa Catarina e mais recentemente o Currículo Base do 

Ensino Fundamental do Território Catarinense são suportes para a organização da sequência 

de conceitos e conteúdos, com o objetivo de melhorar a compreensão dos alunos e efetivar 

a aprendizagem, garantindo os direitos de aprendizagem para cada faixa etária. A partir do 



ano de 2018, a metodologia de trabalho e planejamento das séries finais estão baseados na 

sequência didática. Nas séries finais, está prevista a aplicação de uma atividade de 

aprendizagem por bimestres e por área.  Sabe-se que o ato de avaliar remete ao desejo de 

conhecer e, através dos instrumentos avaliativos se coletam informações sobre os processos 

de ensino e aprendizagem. Neste aspecto, fica implícito que, devemos avaliar para conhecer 

e para transformar. De acordo com a legislação e as orientações, constantes na Resolução 

183 e na Portaria 31, a avaliação é processual, participativa, formativa, cumulativa e 

diagnóstica.  

São desenvolvidos os seguintes projetos na escola: Escola e Família: Parceiras pela 

Educação Integral, Apoio pedagógico de Português e Matemática, Clube de Ciências, 

Escolinha de Voleibol e dança, Escolinha de Futsal, música ( Banda), Clube de informática, 

Atendimento de Psicopedagoga Escolar,  Professor de AEE (Atendimento Educacional 

Especializado), Psicóloga Educacional. Com o objetivo de fortalecer o processo de ensino e 

aprendizagem. Desde que não prejudique o direito do aluno à aula, os professores têm 

possibilidade de participar de cursos, seminários ou outras formações fora da escola.  

 

A Unidade Escolar oferece boas condições de trabalho, com disponibilidade de vários 

recursos pedagógicos e ambientes próprios para desenvolvimento das atividades, e uma sala 

de estudo adequada para o planejamento das aulas, estudo e pesquisa para os professores. 

Quanto ao atendimento aos pais e alunos, a escola o realiza em horário normal de 

funcionamento e em horários alternativos, quando agendados com antecedência. Em 

relação aos professores, o atendimento é feito quando uma das partes sente necessidade. 

Outra preocupação da escola é com os documentos de alunos e funcionários, com arquivos 

de forma a agilizar o trabalho. Os documentos são disponibilizados sempre que houver 

requisição ou necessidade.  

Para avaliar seu trabalho, a escola realiza avaliação institucional, tendo participação alunos, 

pais, professores e entidades democráticas. A escola apresenta entidades ativas e 

participativas, como Grêmio Estudantil, APP. 

- A escola recebe anualmente recursos do PDDE vindos do Governo Federal a APP realiza 

eventos na comunidade e conta com a contribuição espontânea das famílias, arrecadando 

em média...... reais por ano. Os investimentos serão realizados depois de discutidos nas 



entidades. São priorizados gastos com manutenção, melhora do espaço escolar e ampliação 

dos recursos pedagógicos, que garantam segurança e levem a melhor qualidade no ensino. 

- A escola tem 8 salas de aula, 1 biblioteca, 1 sala de tecnologias,1 auditorio, sala dos 

professores com cozinha anexa, sala de estudos para os professores, secretaria, direção, 

coordenação pedagógica, e sala de atendimento AEE. Sala de atendimento psicologico, 

Banheiros de uso exclusivo para alunos e Banheiros de uso exclusivo para professores e 

banheiros para pessoas com deficiência. Um refeitório coberto, uma cozinha e lavação. Tem 

quadra coberta, um depósito de materiais, reforma da lavação e outras depedencias. 

 

6. METAS 

 

1) PEDAGÓGICAS  

* Fortalecer e consolidar o trabalho com o projeto educacional cooperativo da escola 

“Escola e Família: Parceiras pela Educação Integral”. 

* Aquisição de materiais pedagógico necessário para o desenvolvimento das aulas. 

Ex: reguas, mapa do municipio, tintas, materiais espotivos (rede, bolas e entre 

outros materiais). 

* Projeto de Educação Ambiental com as ações: horta escolar, composteira, redução 

dos resíduos produzidos na escola. 

* Qualificar cada vez mais o diálogo entre a escola e a família através dos grupos de 

WhatsApp dos pais das séries iniciais e séries finais essa ferramenta, além da 

comunicação constante com a comunidade atendida; 

* Oferecer oportunidades de atividades no contra turno para alunos nos dois anos de 

vigência do plano. 

* Realizar Avaliação Institucional anualmente com enquetes e estratégias para dar 

espaço aos pais que não podem estar constantemente na escola, mas que tem 

sugestões e proposições;  

* Diminuir índices no número de faltas dos alunos chegando a um índice de 97% 

frequência até o final do plano; 

* Aprimorar os instrumentos de avaliação da aprendizagem realizados pela escola e 



seus registros constantemente até o final do plano.    

* Promover 03 oficinas integradoras, envolvendo todos os alunos, cada um no seu 

período de estudo, misturando as diferentes faixas etárias, com atividades de 

circuito, que trabalhem a cooperação e temas necessários, apontados pela 

comunidade escolar. 

* Atualizar o PPP da escola de forma que todos participem desse processo, sempre 

que necessário,  

* Conselho de classe participativo  

* Uso do Celular como ferramenta de aprendizagem 

* Incentivar e promover ações dos projetos pedagógicos já existentes na escola: apoio 

pedagógico de Portugues e  Matemática - Grupo de leitores e contadores de 

histórias, oficina de ciência, horta, educação ambiental, escolinha e fanfarra na 

escola (banda). 

 

 

2) ADMINISTRATIVA 

* Consolidar o trabalho e a participação das entidades democráticas atuantes na 

escola, contribuindo para o seu fortalecimento, através de constante formação, 

promovendo reuniões ;  

* Ampliar número de alunos e pais que fazem uso do site da escola e da página da 

escola no Facebook, utilizando-os como uma ferramenta de acompanhamento e 

participação das ações desenvolvidas pela escola, para atingir 70% até o final da 

vigência do plano  

* Ampliar acervo da biblioteca dos alunos e professores  

* Aumentar índices de participação da comunidade escolar nas assembleias    

* Buscar parcerias com outras entidades, trazendo oportunidades de atividades 

diversificadas para a comunidade escolar.  

* Promover 03 atividades integradoras, envolvendo a comunidade escolar 

(professores, pais e alunos). 1o) feira mutidiciplinar. 2o) tarde cultural 3o) gincana 



sustentável.  

* Palestras e Oficinas para a comunidade escolar. 

3) FINANCEIRA  

* Garantir a qualificação e a manutenção de um grupo de no mínimo sete pessoas 

formado por pais, alunos e professores, membros das entidades democráticas (APP), 

para ajudar no controle dos gastos da escola, promovendo uma administração 

transparente, até o final da vigência do plano. 

* Pestação de contas da arecadação da APP, bimestral  

* Buscar parcerias com entidades e empresas para a promover arrecadação finaceiras. 

* Aquisição de uma nova impressora para a sala dos professores. 

* Promover 02 atividades integradoras, envolvendo a comunidade escolar 

(professores, pais e alunos). 1o)  pastelada . 2o) feijoada.  

*   

4) FÍSICA  

* Construir um horta ao fundo da escola nova. 

* Adquirir (construir) o suporte para a tabela de basquete 

* Adquirir as tabelas novas de basquete 

* Implementação de uma sala verde – Laboratório de Aprendizagem;  

* Pintar no patio da escola bricadeiras de recreação. ex: (amarelinha e caracol)  

* Realizar manutenção no telhado da escola, o mesmo esta chovendo dentre de varias 

sala. 

* Aquisição de torneiras para o banheiro e bebedouros. 

* Conservação do predio da escola e melhorias necessarias durante o periodo. 

* Reforma da construção ao fundo do pavilhão de esporte. 

* Construção de uma composteira para de resto de alimento.  

 

 

 



Dimensão Título 

 

Meta 

 

Objetivos específicos Ação (Metodologia) 

Pedagógica Escola e 

Família: 

Parceiras pela 

Educação 

Integral 

Fortalecer e 

consolidar o 

trabalho com o 

projeto educacional 

cooperativo da 

escola “Escola e 

Família: Parceiras 

pela Educação 

Integral”,  

Promover práticas 

pedagógicas que 

possibilitem aos alunos, 

pais e professores 

compartilharem do 

processo educativo. 

Consolidar ações de 

participação da 

comunidade escolar, 

estabelecendo vínculos e 

significados, qualificando 

o processo educativo 

cooperativo. 

Mobilizar os profissionais 

da escola para a 

importância do trabalho 

coletivo e das práticas 

pedagógicas cooperativas 

que favorecem a 

aprendizagem. 

Realizar os seguintes 

eventos a partir da 

perspectiva da contribuição 

da família no processo 

educativo: 

Homenagem Dia das Mães 

e Café Coletivo; 

Festa da Família; 

Acampadentro 

Realizar um movimento 

cooperativo anualmente 

(gincana cooperativa) 

Instituir o mês de abril 

como o mês da família na 

escola, através do dia da 

família e as reuniões 

pedagógicas por turma a 

serem realizadas neste mês; 

Realizar os Conselhos de 

Classe participativo de 

forma que a família 

participe efetivamente e se 

envolva com as questões 

apontadas, buscando 

soluções de maneira 

coletiva. 

Pedagógica Diálogo 

Qualificar cada vez 

mais o diálogo entre 

a escola e a família 

através dos grupos 

de WhatsApp dos 

pais das séries 

iniciais e 

gradativamente 

ampliar para as 

séries finais essa 

ferramenta, além da 

comunicação 

constante com a 

comunidade 

atendida; 

Promover o encontro entre 

a escola e a família através 

da interação, realizando 

atividades que estimulem a 

participação da família na 

escola, utilizando o 

whatsapp como ferramenta 

de comunicação com a 

família 

Formar grupos de 

WhatsApp para auxiliar e 

otimizar  a comunicação 

entre a escola e a família 

Pedagógica Avaliação Realizar Avaliação Levantar dados e Encaminhar para cada 



Institucional Institucional 

anualmente com 

enquetes e 

estratégias para dar 

espaço aos pais que 

não podem estar 

constantemente na 

escola, mas que tem 

sugestões e 

proposições; 

informações para 

implementação de 

melhorias na escola sob a 

ótica da família, 

 

família e toda a equipe de 

trabalho anualmente, uma 

avaliação institucional, 

tratando de todas as 

dimensões da escola 

Pedagógica 
Frequência 

Escolar 

Diminuir índices no 

número de faltas dos 

alunos chegando a 

um índice de 

frequência de 97% 

até o final do plano 

Realizar um trabalho de 

conscientização e 

acompanhamento junto as 

famílias, alunos e 

Conselho Tutelar 

Promover ações através de 

parcerias com diversas 

entidades para trazer 

palestras sobre a 

infrequência escolar e suas 

consequências até o final 

do plano. 

Pedagógica Avaliação  

Aprimorar os 

instrumentos de 

avaliação da 

aprendizagem 

realizados pela 

escola e seus 

registros 

constantemente até 

2023. 

Aumentar número de 

alunos com aprendizagem 

efetiva através da 

reformulação constante do 

processo de avaliação com 

foco na recuperação 

paralela, utilizando 

diversos instrumentos de 

avaliação. 

Promover avaliações 

diagnósticas semestrais em 

todas as turmas para 

acompanhar a 

aprendizagem dos alunos; 

 

Pedagógica 

 

Oficinas de 

Integração  

Promover 03 

oficinas 

integradoras, 

envolvendo todos os 

alunos, cada um no 

seu período de 

estudo, misturando 

as diferentes faixas 

etárias, com 

atividades de 

circuito, que 

trabalhem a 

cooperação e temas 

necessários, 

apontados pela 

comunidade escolar. 

Proporcionar aos alunos, 

momentos de integração, 

interação e cooperação  

Realizar 01 oficina a cada 

trimestre com temáticas 

apresentadas pela 

comunidade escolar, 

Pedagógica 
Atualização 

PPP  

Atualizar o PPP da 

escola de forma que 

todos participem 

Promover a atualização do 

PPP de forma participativa 

e democrática  

Discutir e apresentar 

durante a Assembleia Geral 

de Pais e Professores, 



desse processo, 

sempre que 

necessário, 

reuniões pedagógicas e 

conselhos de classe 

participativo o PPP da 

escola  

Pedagógica  

Uso do Celular 

como 

ferramenta de 

aprendizagem 

Propor em 

Assembleia Geral de 

pais, o uso do celular 

como ferramenta de 

aprendizagem 

Utilizar o celular em sala 

de aula como ferramenta 

de pesquisa  

Criar um plano de ação 

com a comunidade escolar, 

estabelecendo critérios de 

uso. Instalação de voucher 

de senha para uso 

pedagógico  

Pedagógica  
Identidade da 

escola  

Incentivar e 

promover ações dos 

projetos pedagógicos 

já existentes na 

escola: Grupo de 

leitores e contadores 

de histórias, horta, 

educação ambiental 

e fanfarra na escola 

Trabalhar para que os 

projetos existentes, sejam 

pilares da proposta 

pedagógica da escola, 

identificando-a como um 

espaço de aprendizagem  

Promover ações dentro do 

planejamento da escola, 

inserindo os projetos já 

existentes  

Administrati

va 

 

Entidades 

Democráticas 

Consolidar o 

trabalho e a 

participação das 

entidades 

democráticas 

atuantes na escola, 

contribuindo para o 

seu fortalecimento, 

através de constante 

formação 

Promover reuniões de 

formação para as entidades 

democráticas atuantes na 

escola 

Proporcionar durante as 

reuniões e em outros 

momentos, formação para 

os membros das entidades 

democráticas 

Administrati

va 

 

Comunicação 

Assertiva 

Ampliar número de 

alunos e pais que 

fazem uso do site da 

escola como forma 

de acompanhar e 

participar das ações 

desenvolvidas na 

escola passando dos 

atuais 20% para 50% 

até o final de 2018. 

Divulgar para a 

comunidade escolar as 

ações realizadas na escola 

Divulgar a utilização de 

novas ferramentas de 

comunicação e 

acompanhamento dos 

trabalhos realizados na 

escola. 

Administrati

va 
Biblioteca 

Ampliar acervo da 

biblioteca dos alunos 

e professores  

Ampliar as oportunidades 

de aprendizagem através 

da aquisição de livros. 

A cada ano, buscar recursos 

para adquirir em média 70 

livros para o acervo da 

biblioteca, a partir da 

indicação dos alunos 

Administrati

va 

Participação 

nos Conselhos 

Implantar na escolar 

o conselho de classe 

Aumentar o índice de 

participação dos pais na 

Realizar a entregas de 

boletins, de forma que a 



participativo. vida escolar dos filhos  família participe 

efetivamente e se envolva 

com as questões apontadas, 

buscando soluções de 

maneira coletiva. 

Administrati

va 

Palestras e 

Oficinas para a 

comunidade 

Buscar parcerias 

com outras 

entidades, trazendo 

oportunidades de 

atividades 

diversificadas para a 

comunidade escolar 

Consolidar o espaço da 

escola como um ambiente 

privilegiado de 

aprendizagem para toda a 

comunidade escolar 

Promover ao longo do ano, 

palestras, oficinas e 

atividades para as famílias 

dos alunos  

Financeira 

Prestação de 

Contas   

Garantir a 

qualificação e a 

manutenção de um 

grupo de no mínimo 

sete pessoas 

formado por pais, 

alunos e professores, 

membros das 

entidades 

democráticas, para 

ajudar no controle 

dos gastos da escola, 

promovendo uma 

administração 

transparente até o 

final da vigência do 

plano. 

Garantir a gestão 

democrática e transparente 

dos recursos financeiros 

através da criação de 

grupos de 

acompanhamento e 

divulgação dos resultados. 

Realizar a prestação de 

contas mensal da APP; 

Divulgar através de bilhete, 

para cada família os valores 

arrecadados com a 

contribuição espontânea 

mensalmente 

Financeira 

 
Transparência 

Publicar nos murais 

da escola, as 

informações das 

reformas e melhorias 

aprovadas com as 

seguintes 

informações: 

Descrição da 

obra/melhoria, 

fornecedor, origem 

do recurso e o valor 

Garantir a gestão 

democrática e transparente 

dos recursos financeiros 

através da transparência  

com a prestação de contas 

Realizar as prestações de 

forma clara e transparente, 

além disso, discutir com 

toda a comunidade a 

aplicação dos recursos 

 

 

 Física  

Sala Verde – 

Laboratório de 

Aprendizagem  

Implatar uma Sala 

Verde – Laboratório 

de Aprendizagem; 

Criar um ambiente de 

aprendizagem ao ar livre 

 Aproveitar o espaço da 

escola velha para plantar 

umas arvrores  



Física Compostagem 

Construção de um 

local para deposito 

de resto de alimento 

para a   

Trabalhar a importância da 

compostagem no ambiente 

escolar e fora dele 

Promover ações de 

conscientização quanto a 

importância de aproveitar 

de restos de alimentos para 

produção de adubos, não só 

na infraestrutura, mas de 

comunicação também 

Financeira 
Impressora. 

 

Aquisição de uma 

nova impressora 

para a sala dos 

professores. 

 

Estabelecer a promoção de 

um evento para juntar o 

recurso necessario 

Buscar recurso junto da 

APP para aquisição  

 

 

8. AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇAO 

 O plano de gestão será avaliado semestralmente nas reuniões pedagógicas e 

conselhos de classe. Pela comunidade, anualmente, através da pesquisa de avaliação 

institucional. Pela APP em suas reuniões periódicas.  

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para que todos tenham o seu direito de acesso a uma educação de qualidade, é 

necessário refletir sobre qual o papel da escola e sua importância para a sociedade. O 

espaço escolar deve ser um espaço privilegiado de aprendizagem, onde ensinar e aprender 

são os resultados de uma prática pedagógica bem embasada, voltada para as necessidades 

dos sujeitos que nela estão inseridos. 

A gestão democrática é uma forte aliada para a melhoria da qualidade da 

educação ofertada pela escola. O sentimento de pertencimento é necessário para que todos 

sintam-se parte da escola e só através da participação e representação coletiva teremos uma 

gestão democrática que priorize o trabalho coletivo e atenda a real necessidade da 

comunidade na qual a escola está inserida. Para isso, é fundamental que a escola crie 

mecanismos de coleta de dados para a realização de um diagnóstico que retrate a realidade 

em que a comunidade está inserida.  

Dar voz a todos os sujeitos que participam do processo educativo é fundamental 



para qualificar o processo de ensino e aprendizagem, sendo assim, a participação das 

entidades democráticas é um caminho para construirmos uma escola onde todos os 

estudantes possam aprender. 

O plano de gestão se torna um instrumento fundamental de gestão democrática 

dentro do contexto escolar na medida em que parte da realidade retratada no diagnóstico e 

propõe ações de melhoria que atendem a necessidade real da comunidade. 
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