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1 JUSTIFICATIVA 

 

A construção deste plano de gestão justifica-se pela necessidade em dispor 

mecanismos de estruturação administrativa voltada à Gestão Democrática nas 

unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Rio dos Cedros, por meio do  

edital, SEMED N° 001/2022, processo de qualificação- diretor escola e através do 

decreto Nº 3.374, de 15 de agosto de  2022, amparado na meta 19,  assegurando 

condições, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a 

critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade 

escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da 

União para tanto (BRASIL, 2014, p. 83). 

Foram traçados metas e objetivos a serem alcançados pela instituição de 

curto, médio e longo prazo, para que assim possam ser tomadas decisões e realizar 

ações necessárias para o cumprimento desses propósitos. 

 

O presente plano, compreende alguns dos pontos que norteiam o modelo de 

gestão escolar que defendemos, partindo do fundamento estabelecido na relação 

entre servidores, estudantes e pais. A consolidação dessa aliança, através de um 

diálogo contínuo tende a promover um modelo de educação que viabiliza o respeito 

e a integração das diferenças entre todos os agentes que o integram. Esse respeito 

tem como baliza os princípios básicos estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação que por sua vez, integra as especificidades regionais na qual a escola 

se enquadra. Acreditamos na parceria entre a comunidade escolar e a gestão da 

mesma.  

O sucesso administrativo chegará a partir do envolvimento de pais, alunos, 

professores, funcionários e outras pessoas da comunidade no gerenciamento 

escolar democrático. Discutir propostas é abrir espaço para que todos possam 

participar ativamente das decisões, com o objetivo de programar ações conjuntas 

por meio de parcerias, proporcionando grandes resultados para aprimorar a 

qualidade da escola. Nosso objetivo é ampliar os canais democráticos e considerar a 

participação de mais pessoas para os próximos anos ao passo que crescemos em 

gestão democrática. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

 Analisar as diversas facetas do trabalho escolar, com a finalidade de 

aprimorar as dimensões da gestão escolar, com vistas na aprendizagem 

com sucesso dos estudantes.  

 

2.2 Específicos 

 

 Analisar as diversas dinâmicas escolares, e propor melhores práticas, com 

a finalidade de melhor fluir o trabalho; 

 Identificar as necessidades do ambiente escolar e democraticamente 

pensar o que é realmente indispensável; 

 Buscar a integração da comunidade escolar como forma de aperfeiçoar a 

gestão democrática e criar a cultura de pertencimento; 

 Propor metas e ações nas dimensões da gestão pedagógica, democrática, 

administrativa e financeira; 

 Reconstruir o Projeto Politico Pedagógico (PPP), traçando novas rotas 

para a educação da escola, na perspectiva democrática e de equipe; 

 Identificar os pontos fortes e fraquezas internas  propondo melhorias 

continuas; 

 Identificar os fatores externos: oportunidades e ameaças na comunidade 

escolar e entorno da escola; 

 Identificar as necessidades reais do ambiente escolar e democraticamente 

buscar o que é realmente indispensável. 

 

3 DIAGNÓSTICO 

 

A Escola Municipal Expedicionário está situada na Avenida Expedicionário 

Anselmo Leitempegher, número 4500, no Bairro Cedro Central. Foi fundada no ano 

de 1953, no Bairro Alto Pomeranos (Glória), mas devido à nucleação das escolas 

municipais houve a necessidade de mudança. Por isso, em 2013 foi reinaugurada a 
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nova escola, situada no Bairro Cedro Central. A nova escola conta com salas de 

aula preparadas para o ensino, área de merenda, informática, biblioteca, sala de 

reforço, parque, pavilhão coberto, campo de futebol, sala de ciências, arte, música, 

psicopedagogia, atendimento educacional especializado, entre outros espaços.  

O público da UE é formado por famílias que residem no município, sendo um 

total de 578 famílias, que em sua maioria são oriundas do estado de Santa Catarina 

(83%), os demais alunos vem de outro estados/países (17%). Quanto à religião a 

maioria são católicos e evangélicos (81%), que não declararam (17%). Em relação 

formação acadêmica: ensino médio (45%) ensino fundamental (43%), ensino 

superior/curso técnico (12%). Na maioria com renda de um (1) a três (3) salários 

mínimos (89%), que tem renda entre três (3) e oito salários (11%). Das famílias 

(83%) possuem de um (1) a três (3) filhos o restante possuem mais de três (3) filhos 

(17%). Em questão profissional (60%) atuam na indústria, (12%) empresários, (10%) 

trabalham na agricultura familiar, (15%) profissional liberal e (3%) que não 

declararam atividade profissional. Das famílias citadas acima, aproximadamente 

(3%) apresentam vulnerabilidade social. 

 As comunidades atualmente atendidas são: Rio Esperança, Cedro Alto, 

Cedro Central, Rio Ada, Alto Pomeranos, Caravaggio, Pomeranos Médio, Cruzeiro, 

Centro, Divinésia, São Bernardo, Alto São Bernardo, Rio Cunha e Alto Rio Cunha. 

No contexto apresentando, a escola atende em torno de 700 alunos, sendo estes de 

1° ao 6° ano, distribuídos nos turnos matutino e vespertino, totalizando 27 turmas, 

contando em média 25 alunos por turma. 

Em seu corpo profissional, o educandário possui trinta e cinco (35) 

professores, sendo deles dez (10) professores efetivos e vinte e cinco (25) admitidos 

em caráter temporário (act), sendo destes: (29%) graduados, (51%) pós-graduados/ 

especialização e (20%) cursando. Seis (6) assistentes de sala, cinco (5) serventes 

de serviços gerais, três (3) merendeiras, uma (1) secretária, duas (2) estagiárias, 

duas (2) coordenadoras, uma (1) auxiliar de direção e uma (1) diretora. Os 

funcionários passam por constante formação para aprimorar seus conhecimentos. 

Além das aulas regulares a escola conta com atividades extracurriculares 

ofertadas aos alunos, sendo elas: canto coral, violão e fanfarra. Ainda, a escola 

disponibiliza aulas de reforço, apoio pedagógico, apoio psicopedagógico e 

atendimento especializado para os alunos laudados. As aulas citadas são ofertadas 

no contraturno.  
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A Unidade Escolar efetua o atendimento das 07h30min às 11h30min e das 

13h15min às 17h15min, sendo estes os horários de aula e também de atendimento 

ao público na Secretaria da escola.  

 

4 ANÁLISE QUALITATIVA 

 

 A Escola Municipal Servino Mengarda faz parte da rede municipal de 

ensino do município de Rio dos cedros; portanto, é uma instituição sem fins 

lucrativos e oferece serviços gratuitos à comunidade local. Nesse sentido, ela 

apresenta características distintas das escolas particulares, por não ter como um de 

seus focos a lucratividade. Como toda organização, ela apresenta pontos fortes e 

fracos, além de oportunidades e ameaças, sendo possível ser feita a análise da 

mesma, com o objetivo de identificar os fatores que contribuem ou não para o seu 

crescimento.  

Com estudo do Projeto Politico Pedagógico (PPP) e  conversar com a 

comunidade escolar, foram edentificados os pontos fortes e fracos e suas ameaças 

e oportunidades, fazendo-se assim a análise da organização.  

.  

  

4.1 Forças 

 

Nesse ponto observa-se as competências da organização.. Alguns fatores 

foram considerados como pontos fortes da organização, são eles: 

 Gestão democrática: essa é uma característica da escola, sendo um ponto 

bastante positivo, visto que é através da democracia que se consegue 

beneficiar o maior número de pessoas. Outro benefício é que a gestão 

estará mais aberta ao diálogo para corrigir as suas falhas, contando com a 

opinião dos demais envolvidos; 

 Bom relacionamento professor x escola x comunidade: há uma relação 

tranquila entre eles, favorecendo um ambiente de trabalho saudável; 

 Professores capacitados: esse é um ponto bastante forte, pois é um fator 

importante para que aconteça uma educação de qualidade; no entanto, é 

preciso haver oportunidades para que essa competência seja bem 

trabalhada; 
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 Todos tem o mesmo objetivo: o bem do educando. Todas as ações  

planejadas e concretizadas na escola são com o objetivo de atingir o 

estudante; 

 Material didático: o material didático oferecido pelo município à escola é de 

boa qualidade, contribuindo para a melhoria do ensino; 

 Biblioteca escolar: proporciona um momento de rico aprendizado para os 

alunos da escola, em que há a possibilidade de maior acesso aos livros. 

 

4.2 Fraquezas 

 

As fraquezas atrapalham o desenvolvimento da organização e deve-se 

corrigi-las, a fim de evitar consequências maiores e futuras. Os pontos fracos que 

foram identificados são os seguintes: 

 Professores com muito tempo de serviço, cansados e sem estímulo para o 

trabalho: esse fator compromete diretamente a qualidade do ensino 

oferecido aos alunos. A profissão de professor é bastante desgastante, o 

que necessita de incentivo/ valorização profissional, de modo que seu 

trabalho tenha o mesmo ou quase o mesmo nível de serviço ao longo dos 

anos; 

 Professores com pouca experiência em sala de aula, mesmo com 

formação, alguns professores apresentam dificuldades em relação a 

disciplina de sala; 

 Falta de compromisso de alguns pais: essa ameaça reflete no aprendizado 

dos alunos, pois o professor sozinho não garantirá uma eficácia de 100% 

do ensino. Os pais precisam incentivar seus filhos e acompanhar seu 

processo de aprendizagem; 

 Devido ao tamanho da escola, existem muitos funcionários trabalhando 

em horários diferenciados. Isso dificulta, em alguns momentos, o trabalho 

em equipe.  

 

4.3 Oportunidades 
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As oportunidades são forças externas, mas influenciam positivamente a 

organização. Como a escola é pública, as ações políticas do governo são 

responsáveis por grande parte das oportunidades oferecidas à escola. As 

observadas foram as seguintes:  

 Boa localização da escola: a escola é localizada em um bairro tranquilo, 

em que há poucas evidências de violência urbana, além de ser na rua 

principal do bairro, sendo de fácil acesso para alunos e funcionários da 

mesma; 

 Embarque e desembarque com segurança dos estudantes que utilizam o 

transporte escolar; 

 Corpo de bombeiros localizado aproximadamente a 500m da escola; 

 Facilidade de acesso ao posto de saúde nas proximidades da escola; 

 Bom relacionamento com o comércio ao entorno da escola. 

 

4.4 Ameaças 

 

 As ameaças pesam negativamente para a unidade escolar. Elas são 

consideradas como um desafio, necessitando de um maior monitoramento por parte 

do gestor. As ameaças identificadas para a escola foram: 

  Salários mais baixos que em outros municípios e na rede estadual: alguns 

professores acabam saindo da escola em busca de salários mais atrativos; 

 Fluxo intenso de veículos do transporte escolar e veículos das famílias ao 

início e final das aulas. 

 

5 DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

 

A BNCC (Brasil, 2017) está norteada, pelo documento de maior importância 

do país, pelas diretrizes da Constituição Federal 1988, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) de 1990, da LDB de 1996, das DCN’s de 2010, do Plano 

Nacional de Educação (PNE) de 2014, com vistas a assegurar a qualidade da 

educação básica ofertada no país respeitando valores, atitudes, culturas regionais e 

nacionais. Neste sentido, a educação nacional prevê novas formas de pensar, agir, 

refletir, conhecer, significar, descobrir. O foco está na mediação da aprendizagem a 
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fim de possibilitar vivências, experiências e atividades que desencadeiem o 

desenvolvimento de habilidades e competências e consequentemente a Formação 

Integral dos sujeitos. (BRASIL, 2017). 

No Brasil, a lei nº. 8069/1990 (ECA) define que a infância é um tempo social, 

definido histórica e culturalmente, que se desenvolve de zero (0) a doze (12) anos 

de idade. A criança, ao longo da história da humanidade sempre existiu como ser 

humano que nasce, cresce se desenvolve. Os estudos sociológicos, antropológicos, 

históricos, psicológicos e pedagógicos têm contribuído para que tratemos a criança 

para além de sua natureza biológica.  

 

Ensino é todo aquele saber, conteúdo, prática ou conhecimento que é 
passado para frente, independentemente da forma é uma atividade que só 
existe em cooperação com a ideia do aprendizado. Só está pronto para 
ensinar quem verdadeiramente tem o coração aberto para aprender. A 
recíproca é de fato genuína e todos nós que já tivemos dos dois lados 
dessa linha sabemos do que se trata. (MARQUES, 2016, p. 1). 
 

Com as intensas movimentações em muitas facetas escolares, várias 

questões tornaram-se complexas e de difícil discussão, o ambiente escolar passa 

por mudanças no espaço, tempo escolar e aspectos metodológicos, em um curto 

espaço de tempo. Por isso a discussão do Projeto Politico Pedagógico (PPP) 

necessita ser revisada constantemente durante o ano letivo, observando e 

adequando normas, planejamento e organizações dentro da realidade escolar. Essa 

ação deve ser promovida anualmente com toda a comunidade e o documento 

produzido será disponibilizado amplamente na comunidade estudantil. 

A organização anual da unidade escolar é norteada pelo calendário escolar. 

Primeiramente vindo da Secretaria municipal de Educação, com os eventos e 

paradas municipais as quais a escola deve cumprir. Tendo o documento em mãos a 

escola passa a complementá-lo adicionando as atividades escolares a serem 

cumpridas no recorrente ano.   

A escola Servino Mengarda atualmente conta com (29%) de professores 

efetivos e (71%) contratados em caráter temporário, apesar disso não há muitas 

mudanças no corpo docente, pois todos os contratados em caráter temporário fazem 

a prova para serem admitidos e permanecem na escola. 

A escola atende alunos de 1° ao 5° ano no período matutino e alunos de 1° ao 

6° ano no período vespertino. Diante disso a escola tem a seguinte organização: os 
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professores de 1° ao 5° ano trabalham componente curricular de português, 

matemática história, geografia, ensino religioso. E professor de área especifica 

trabalha a disciplina de arte, educação física, ciências e inglês. As turmas de 6° anos 

têm professores para cada disciplina específicas sendo elas língua portuguesa 

matemática história, geografia, ensino religioso, arte, educação física, ciências e 

inglês. Os professores possuem um terço (1/3) de sua carga horária destinada a 

hora atividades, cumpridas na escola, como objetivo de planejar aulas, alimentar o 

sistema SGE, participar de reuniões com a coordenação direção e atender aos pais 

quando solicitado. 

A informática pedagógica é mais uma ferramenta de aprendizagem oferecida 

pela escola. As aulas de 1° ao 5° ano já estão fixadas no horário do professor 

regente que deve acompanhar a aula. O professor de informática faz troca constante 

com o regente planejando junto o que pretendem trabalhar com as turmas. Essas 

aulas podem acontecer uma vez por semana durante quarenta e cinco minutos. 

A biblioteca educacional conta com acervo literário infantil e infanto-juvenil. As 

aulas de 1° ao 5° também possui um horário determinado e as turmas de 6 ° fazem 

essa troca nas aulas de português com o objetivo de fazer trocas de livros. A 

biblioteca conta com uma professora que auxilia os alunos, organiza o ambiente e 

trabalha em conjunto com o professor regente para proporcionar momentos 

diferenciados e incentivar a leitura. 

A escola conta com três professores de reforço escolar para alunos de 1° ao 

5°ano, sendo um no turno matutino e outro no vespertino, e um professor de apoio 

pedagógico para alunos de 6° ano que atende no período matutino. Tanto o reforço 

escolar quanto o apoio pedagógico têm o objetivo de atender alunos com dificuldade 

de aprendizagem que estão em processo de alfabetização. Os alunos que estão no 

reforço escolar, apoio pedagógico, canto e fanfarra ficam na escola o período 

integral, e recebem alimentação/almoço na escola.  

O atendimento psicopedagógico ofertado na escola, em contraturno escolar 

destina-se para alunos com dificuldade de aprendizagem, ocorrendo uma vez por 

semana aulas de quarenta e cinco (45) minutos à uma hora de forma individual. 

Esses alunos são encaminhados pelo professor regente visto alguma dificuldade 

específica que necessita desse atendimento individualizado. 

A escola conta com a sala de AEE onde alunos que apresentam laudo são 

atendidos uma vez por semana, durante quarenta e cinco (45) minutos, por uma 
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professora de educação especial. O atendimento Educacional Especializado (AEE) 

caracteriza-se como serviço disponibilizado pela escola, de forma individual, e no 

contraturno. O objetivo é oferecer suporte às necessidades educacionais dos 

estudantes com deficiência, transtorno do Espectro Autista (TEA), transtorno de 

déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) e altas habilidades/Superlotação (AH/SD). 

Mediante relatório de professores e coordenação pedagógica, a escola conta 

com o atendimento de uma psicóloga educacional dois dias na semana, no período 

de aula. 

A diversidade do currículo também ocorre na escola por meio de aulas de 

violão, canto e fanfarra no contraturno escolar, para alunos do 3° ao 6° ano. Essas 

aulas acontecem todas as segundas e terças. O objetivo dessas aulas é aprimorar a 

comunicação e expressão, ajudar no desenvolvimento da mente, da fala, respiração 

Além de utilizar como metodologia atividades que favoreçam o processo, tais como 

trazer para a sala de aula interpretações de músicas já existentes, para que os 

alunos possam da autoestima e do próprio desenvolvimento cognitivo da criança. 

vivenciar o processo de expressão individual e em grupo, permitindo também 

improvisar, compor, observar e analisar suas estratégias e de seus colegas nas 

atividades de produção. 

No inicio do ano de 2022 a escola retornou com suas atividades100% 

presenciais após praticamente dois (2) anos de restrições devido à pandemia. No 

inicio já se previa as dificuldades pedagógicas que a escola enfrentaria, pois mesmo 

trabalhando de forma remota (online e apostila), isso não seria o suficiente. A falta 

de frequência de alguns alunos, verificada pela secretaria escolar através da 

chamada, e comprometimento das famílias também tem sido um problema no 

desempenho dos mesmos. 

Diante da situação a Secretaria de Educação propôs à escola uma avaliação 

diagnóstica, com finalidade de investigar e reconhecer a defasagem na 

aprendizagem de cada estudante e assim poder buscar estratégias para resgatar os 

déficits encontrados. 

As avaliações diagnósticas do Ensino Fundamental foram elaboradas e 

aplicadas pelos professores regentes de turma, abordando conteúdos contemplados 

pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC referente ao ano anterior, que seriam 

conteúdos mínimos que os alunos deveriam se apropriado.  Através dos resultados 

obtidos, os alunos que não atingiram as habilidades esperadas para seu ano de 
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curso, foram encaminhados para o reforço escolar, apoio pedagógico e 

psicopedagogia, além de receberem um trabalho diferenciado em sala de aula.  

Ter um plano de recuperação se faz necessário, pois quando o professor 

aplica uma avaliação e seus resultados indicam que há lacunas de aprendizagem a 

serem sanadas, precisamos ter uma ação de intervenção pedagógica focada em 

sanar as lacunas de aprendizagem diagnosticadas no processo de avaliação. 

O planejamento diário do corpo docente da escola segue os seguintes 

passos: 

TEMA - O primeiro passo é definir o tema (conteúdo) a ser trabalhado, de 

acordo com os conteúdos programados pela BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular) para cada turma. 

HABILIDADES - Após a definição do tema deverão ser inclusas as 

habilidades, propostas pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular) onde serão 

trabalhadas de acordo com o assunto. 

OBJETIVOS - Para um plano de aula é fundamental a elaboração dos 

objetivos da aula relacionados ao tema, visando a aprendizagem do aluno. Os 

objetivos do plano deverão abranger as metas que se deseja alcançar, prever as 

possíveis experiências de aprendizagem à partir dos assuntos trabalhados 

 ESTRATÉGIAS - As estratégias de ensino-aprendizagem são técnicas ou 

métodos utilizados com o objetivo de ajudar o aluno a construir seu conhecimento. 

Essas técnicas são essenciais para extrair o melhor aproveitamento do aluno, 

ajudando-o a adquirir e a fixar o conteúdo que foi ministrado. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE -  Descreve-se as atividades desenvolvidas em 

detalhes, deixando claro como as atividades serão realizadas, contemplando, 

materiais que serão ou poderão ser utilizados na sala de aula, explicando de que 

forma as estratégias usadas foram aplicadas e os conteúdos tratados com os 

alunos. 

AVALIAÇÃO - A avaliação faz parte da atividade escolar do docente e 

precisa ser vista como uma ferramenta importante para o processo formativo do 

aluno, possibilitando uma reflexão constante das habilidades e dificuldades. Avaliar 

não é apenas atribuir números a cada aluno, mas também refletir acerca do 

processo de ensino e aprendizagem e das condições estabelecidas a cada 

estudante. Podemos dizer que é um procedimento contínuo, que ocorre, através da 

coleta de informações. E com base nos resultados obtidos no processo das 
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avaliações, podemos estabelecer estratégias de superação de problemas, buscando 

novas formas de organização, ação e reflexão das ações pedagógicas, como 

retomada de conteúdos e revisões, de modo a resgatar conteúdos não assimilados, 

tirando dúvidas em relação aos assuntos já trabalhados.  

A coordenação pedagógica faz o acompanhamento dos conteúdos 

programáticos no sistema SGE e em seguida durante o período de hora atividade do 

professor faz as intervenções, quando necessárias. 

A Unidade Escolar, por meio dos Conselhos de Classe que realizam-se 

bimestralmente, em acordo com o Calendário Escolar, efetua registro em  ata das 

decisões tramitadas, bem como os professores, previamente, elaboram o relatório 

da turma e registram as avaliações, recuperação paralela e frequência no Sistema 

SGE, 

Ao finalizar o momento do Conselho de Classe, todos os profissionais 

assinam a ata, sendo todos responsáveis pelas deliberações tomadas. O término 

desse momento avaliativo do ensino e aprendizagem ocorre com a entrega de 

boletins escolares às famílias. 

Há também, no âmbito escolar, a realização de avaliação institucional, a qual 

é realizada anualmente por intermédio da Secretaria de Educação. A avaliação 

institucional tem como finalidade identificar os déficits educacionais e assim apontar 

quais habilidades necessitarão aprimorar.. 

 

 

5.1 Adaptação Curricular - Casos De Alunos Com Laudo Ou Dificuldade 

De Aprendizagem 

 

Adaptação curricular é definida como modificações do planejamento, 

objetivos, atividades e formas de avaliação, no currículo como um todo ou em parte 

dele, de forma a acomodar TODOS os alunos. A adaptação curricular é de extrema 

importância para uma real inclusão da criança especial no ambiente escolar. Com 

fatores sensoriais, sociais e de linguagem, esta adaptação visa transformar a 

experiência de aprendizado da criança o mais produtivo e agradável possível. 

Podemos compreender como adaptação curricular ou adequação curricular, toda e 

qualquer ação pedagógica que tenha a intenção de flexibilizar o currículo para 

oferecer respostas educativas às necessidades dos alunos no contexto escolar. Por 
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exemplo, no ano de 2022, a escola organizou um evento de mostra de trabalhos 

sobre o qual os professores e TODOS os alunos apresentaram projetos e 

sequências didáticas dos conteúdos trabalhados no primeiro semestre para as 

famílias. A participação das famílias resultou em grande sucesso para o evento. A 

escola se faz presente em eventos como a Feira do Livro, apresentações artísticas 

na praça da cidade, no pavilhão da festa Trentina,  desfile cívico de 7 de setembro e 

desfile alegórico da festa Trentina estimulando a participação de todos. 

No contexto apresentado, este plano de gestão traça metas e ações em curto 

prazo (6 meses), médio prazo (12 meses) e longo prazo (24 meses). Segue a 

descrição. 

 

META 1: Divulgar para a comunidade escolar as Diretrizes Curriculares 

Municipais. 

Objetivos: Entender a proposta das atuais diretrizes relacionadas à Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e o currículo base do município. Auxiliar a 

equipe docente a adequar as práticas pedagógicas de acordo com a proposta de Rio 

dos Cedros. 

Ações e estratégias: Apresentar para a comunidade escolar a necessidade 

de assegurar aos educandos um percurso contínuo de aprendizagens garantido o 

avanço das habilidades e competências a partir das Diretrizes Curriculares 

Municipais. 

Período: Longo prazo 

Público Alvo: Professores, estudantes e comunidade em geral. 

Recursos humanos e financeiros: Direção, equipe pedagógica da escola e 

da secretaria de Educação. 

Responsáveis: Direção, equipe pedagógica da escola e da secretaria de 

Educação. 

Monitoramento e avaliação: Registrar em ata as reuniões, ouvir relatos dos 

envolvidos. 

 

META 2: Promover reuniões por turmas com as famílias.  

Objetivo: Apresentar a equipe de trabalho, as propostas pedagógicas e o 

funcionamento da escola e ouvir das demandas das famílias. 
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Ações e estratégias: Convite para as famílias, acolhimento às famílias, 

apresentação do corpo docente, da proposta pedagógica e de como a escola 

funciona. 

Período: Curto prazo 

Público Alvo: Alunos e famílias e comunidade escolar. 

Recursos humanos e financeiros: Equipe gestora, professores, equipe 

técnica e Associação de Pais e Professores (APP), Conselho Escolar. 

Responsáveis: Equipe gestora, equipe técnica e professores. 

Monitoramento e avaliação: Registrar em ata a data e a forma como as 

reuniões acontecerão, sendo realizadas no início do ano letivo, bem como de 

acordo com a necessidade e verificar os resultados. 

 

META  3:  Trabalhar na recuperação das aprendizagens pós-pandemia  

Objetivos: Recuperar as defasagens na aprendizagem. Pesquisar indícios 

que permitam identificar os motivos pelos quais o aluno apresenta menos 

habilidade em relação ao currículo e se necessário realizar a investigação junto a 

família durante as reuniões de pais. Valorizar todos os alunos da recuperação 

criando um ambiente de positividade. Organizar o trabalho de forma que a 

recuperação e a sala de aula estejam inseridas num mesmo contexto. Planejar 

estratégias diversificadas que possibilitem o desenvolvimento das atividades 

básicas. 

Ações e Estratégias: Fazer sondagens para detectar as habilidades e 

dificuldades de cada turma e de cada aluno. Organizar grupos de alunos por níveis 

de saberes, faixa etária, interesse ou turma. 

Período: Durante a vigência do plano 

Público Alvo: Alunos de 1° ao 7º ano do Ensino Fundamental 

Recursos humanos e financeiros: Professores estudantes Associação de 

Pais e Professores (APP) e equipe gestora. 

Responsáveis: Direção, coordenação pedagógica e professores. 

Monitoramento e avaliação: Analisar se os objetivos estão sendo 

alcançadas por meio de avaliação diagnóstica, reuniões pedagógicas com os 

professores, em momentos planejados na hora atividade e nos conselhos de 

classe. 
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META 4:  Organizar mostra de trabalho interna. 

Objetivos: Envolver a comunidade com as atividades realizadas, explorar 

das áreas coletivas utilizando recursos gráficos e audiovisuais. Incentivar a troca de 

experiências entre turmas para que o trabalho do educando passe a ser mais 

valorizado,. 

Período: Curto prazo 

Público Alvo: Equipe gestora professores, alunos e famílias. 

Recursos humanos financeiros: Equipe gestora, professores, estudantes e 

estudantes Associação de Pais e Professores (APP). 

Responsáveis: Equipe gestora, equipe técnica, professores e alunos. 

Monitoramento e avaliação: Fazer avaliação dos resultados com corpo 

docente, discente e famílias, por meio de relatos. 

 

META  5: Desenvolver o projeto soletrando 

Objetivos: Desenvolver de forma prazerosa, habilidades de leitura e 

conhecimentos da Língua Portuguesa, despertando a curiosidade e a necessidade 

de pesquisar, tornando-se cidadãos leitores, capazes de não só decodificar 

palavras de um texto, mais interpretá-lo e também reproduzí-lo de forma criativa 

conforme normas gramaticais. 

Ações e estratégias: O Projeto abrange todas as séries do Ensino 

Fundamental, sendo composto por três fases: estudo das regularidades e/ou 

irregularidades ortográficas eliminatórias e competição final. 

Período: Médio prazo 

Público Alvo: Alunos de 5° 6°e 7° ano do Ensino Fundamental. 

Recursos humanos financeiros: Equipe gestora, professores e Associação 

de Pais e Professores (APP). 

Responsáveis: Professores e equipe gestora 

Monitoramento e avaliação: Acompanhar o desempenho dos estudantes e  

resultados.  

 

META 6: Projeto biblioteca ativa 

Objetivos: Transformar a nossa Biblioteca em um ambiente cada vez mais 

agradável. Resgatar o interesse pela leitura. Ampliar o conhecimento geral, pois 

além de ser envolvente, a leitura expande nossas referências e nossa capacidade 
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de comunicação. Estimular  a criatividade, afinal ler é fundamental para soltar a 

imaginação. Por meio dos livros, criamos lugares, personagens, história. Facilitar a 

escrita, ler é um hábito que se reflete no domínio da escrita, ou seja, quem lê mais 

escreve melhor. Trabalhar projetos interdisciplinares de forma lúdica. 

Ações e estratégias: Continuar a reorganização da biblioteca, preparando 

um espaço agradável para leitura e pesquisas, para que todos os alunos se sintam 

atraídos a frequentá-la. Organizar um cronograma de uso deste espaço, 

oportunizando que todas as turmas tenham acesso à biblioteca para leitura, 

pesquisa e entretenimento. Proporcionar diferentes atrações para tornar o espaço 

bem dinâmico (momento com autores, também somos autores, cotação de 

histórias, dramatizações etc.). Permitir que o aluno participe ativamente deste 

universo da leitura, ouvindo histórias, contando, recontando, discutindo, montando 

cenários, emitindo opinião sobre a obra lida, dando sugestões, para que se tornem 

adultos leitores. Realizar campanha de troca de livros dentro da unidade de ensino; 

Promover a  interdisciplinaridade trabalhando temas da atualidade. 

Período: Médio Prazo. 

Público alvo: Alunos do 1° ao 7° ano de Ensino Fundamental. 

Responsáveis: Diretor, coordenador pedagógico e professores, Associação 

de Pais e Professores (APP). 

Recursos humanos financeiros: Bibliotecário, equipe gestora, Associação 

de Pais e Professores (APP) e Programa Dinheiro Direto na Escola     ( PDDE). 

Monitoramento e avaliação: Através de relatos feitos pelos professores e 

estudantes. 

 

META 7:  Realizar busca ativa escolar 

Objetivos: Identificar, registrar, controlar e acompanhar crianças e 

adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão.  

Ações e estratégias: Contatos telefônicos e/ou virtuais, Conversas 

presenciais. 

Período: Longo Prazo. 

Público Alvo: Alunos com problema de frequência escolar. 

Recursos humanos financeiros: Secretaria escolar e equipe gestora e 

professores. 



 
19 

Monitoramento e avaliação: Acompanhar através das chamadas a 

frequência dos alunos. 

 

META 8: Formação continuada para a equipe escolar 

Objetivos: Desenvolver conhecimentos que possam agregar no aprendizado 

dos educandos. Além disso, a formação continuada é uma forma de valorização do 

profissional, assegurar a atuação de profissionais mais preparados e capacitados 

dentro das salas de aula. Dessa forma, ela garante uma educação de qualidade 

para os seus estudantes e, consequentemente, a comunidade na qual a escola 

está inserida. 

Ações e estratégias: Realizar formação continuada por meio de 

profissionais do próprio município, ou ainda, contratar formadores e palestrantes de 

outras cidades para ministrar cursos com temas direcionados para o ensino na 

escola. 

Responsáveis: Secretaria de Educação. 

Período: Longo prazo. 

Público Alvo: Equipe gestora, professores e comunidade escolar em geral. 

Recursos humanos financeiros: Secretaria de Educação. 

Monitoramento e avaliação: Por meio de relatórios das reuniões gerais, 

registros de falas dos professores durante as reuniões de formação, observação e 

anotação das reuniões de supervisão, verificação de atividades realizadas em sala 

de aula. 

 

6 GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

 A Gestão Democrática é caracterizada por todas as ações realizadas no 

âmbito escolar em que há compartilhamento de decisões, divulgação e 

transparência na prestação de contas, assim como a preocupação com a qualidade 

da educação e a elaboração do Projeto Politico Pedagógico (PPP) de modo coletivo 

e participativo. Este compartilhamento implica o envolvimento de pais, alunos, 

professores, funcionários e outras pessoas da comunidade no gerenciamento 

escolar, já que a gestão não é trabalho individualista. Discutir propostas e abrir 

espaço para que todos possam participar ativamente das decisões, com o objetivo 
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de implementar ações conjuntas por meio de parcerias proporciona grandes 

resultados para melhorar a qualidade da escola.  

Ancoradas em estudos Silva e Xavier, destacam Libâneo quando afirma: 

 “[...] que o conceito de participação se fundamenta no de autonomia que significa a 

capacidade das pessoas e dos grupos de livre determinação de si próprios, isto é, de conduzirem sua 

própria vida”. Como a autonomia opõe-se às ações autoritárias de tomada de decisões, sua 

realização concreta nas instituições é a participação. [...] 

 

A LDB, em seus artigos 14 e 15, apresentam algumas determinações no 

tocante à gestão democrática, afirmando que “os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo 

com as suas peculiaridades”. Desta forma a lei estabelece princípios como a 

“participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola” e “participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes” (BRASIL, 1996).  

Assim sendo, a gestão democrática tem como principal marca, a conduta 

colaborativa, envolvendo todos os atores da comunidade escolar, sendo esses: 

Associação de Pais e Professores (APP), Conselho Escolar, proporcionando 

avanços significativos para a escola, através de um processo transparente e 

igualitário, além de possibilitar a participação de todo grupo na tomada de decisões. 

. 

No cenário apresentado, o plano de gestão traça metas e ações em curto 

prazo (6 meses), médio prazo (12 meses) e longo prazo (24 meses). Segue a 

descrição. 

 

META 1: Formar o Grêmio Estudantil. 

Objetivo: Representar o seu corpo discente de forma livre e autônoma. Inserir 

o jovem na vida social, cultural e política, e oportuniza que ele desenvolva a 

autonomia e o espírito de liderança. 

Ações e estratégias: Divulgar a proposta na escola e convidar os alunos 

interessados e os líderes de sala de aula para formar a comissão pró grêmio. Este 

grupo elabora uma proposta de estatuto que será discutida e aprovada pela 

assembleia geral. 

Período: Médio prazo. 
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Publico Alvo: Estudantes. 

Recursos humanos financeiros: Equipe gestora, estudantes, e Associação 

de Pais e Professores (APP). 

Responsáveis: Equipe gestora e alunos. 

Monitoramento e avaliação: Acompanhar a formação do grêmio e se o 

trabalho esta sendo efetivo por meio de relatórios. 

 

META 2: Intensificar a participação do Conselho escolar nas decisões 

tomadas pela escola. 

Objetivo: Zelar pela manutenção escolar e pela participação na gestão 

administrativa, pedagógica e financeira da escola. Contribuir com as ações dos 

dirigentes escolares para assegurar a qualidade de ensino e a gestão democrática 

na escola. Aumentar o engajamento de todos nas decisões sobre a instituição de 

ensino, aliviando também a sobrecarga de cada um. 

Ações e estratégias: Incentivar a gestão de um trabalho em parceria, 

fomentando uma política de corresponsabilidade. 

Período: Longo prazo. 

Publico Alvo: Gestão escolar, professores, famílias e estudantes. 

Responsáveis: Gestão escolar, professores, famílias e estudantes. 

Recursos humanos financeiros: Gestão escolar, professores, equipe 

técnica, estudantes, famílias e Associação de Pais e Professores (APP). 

Monitoramento e avaliação: Acompanhar a formação do Conselho Escolar e 

seu trabalho através por meio de reuniões e registro em ata. 

 

META 3: Valorizar o professor pelo empenho e dedicação. 

Objetivos: Escutar o corpo docente. Dar voz aos professores além de escutá-

los. Estimular cada um deles a buscar a melhor versão de si. Investir na formação 

continuada dos profissionais. Criar boas condições de trabalho. Encorajar a 

colaboração. Dar visibilidade ao trabalho dos professores;  

Ações e estratégias: Buscar uma boa comunicação estando sempre aberto 

para ouvir as ideias dos professores, acolhendo críticas construtivas, entendendo 

suas necessidades e dificuldades no dia a dia. Atuar como equipe e não como 

patrão/funcionário. Inclui-los  em todas as  tomada de decisões da escola. Estar 

sempre de olho no que há de melhor no mercado para capacitar os profissionais 
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como: cursos, palestras, entre outros. Reconhecer seus pontos fortes e trabalhar 

para melhorar seus prontos fracos. Oferecer todo o suporte necessário para que o 

professor realize seu trabalho da melhor forma. Criar articulações entre as 

disciplinas, aumentando a cooperação entre os professores, buscando formar um 

time forte e unido. Divulgar seus projetos em redes sociais e mostra de trabalhos.  

Manifestar  gratidão e reconhecimento ao trabalho realizado em pequenos gestos no 

dia a dia, através de mensagens incentivadoras, lembrar de datas especiais, dar 

feedbacks positivos, promover confraternizações, eventos motivacionais, etc. 

Período: Longo prazo  

Público alvo: Professores e demais funcionários da escola. 

Recursos humanos e financeiros: Direção Coordenadora Pedagógica, 

Associação de Pais e Professores (APP), Conselho Escolar e Secretaria de 

Educação. 

Responsáveis: Direção/ Coordenação/ secretaria de educação e Associação 

de Pais e Professores (APP), Conselho Escolar e Secretaria de Educação. 

Monitoramento e avaliação: A avaliação será feita por meio de relatos feitos 

pelos funcionários da escola visando sempre a satisfação e reconhecimento do 

profissional.  

 

META 4: Implementar a gestão democrática e integração da comunidade 

escolar. 

Objetivo: Intensificar o envolvimento de toda a comunidade, sendo pais, 

alunos, professores, funcionários e diretor nas decisões que impactam o dia a dia do 

ambiente escolar. 

Ações e estratégias: Oportunizar e incentivar o acesso à formação 

continuada para aperfeiçoamento de professores, funcionários. Auto avaliação da 

equipe pedagógica aos professores e funcionários. Estimular momentos de 

pesquisa, experimentos, debates e reflexão da prática pedagógica em uma 

perspectiva crítico reflexiva. Incentivar o estudo dos documentos legais que balizam 

e norteiam a educação no ensino fundamental. 

Período: Longo prazo 

Publico Alvo: Gestão escolar, famílias, funcionários, professores, 

estudantes. Associação de Pais e Professores (APP) e Conselho Escolar. 



 
23 

Recursos humanos e financeiros: Equipe gestora, professores,  

,Associação de Pais e Professores (APP) e Conselho Escolar. 

Responsáveis: Gestão escolar, professores, famílias, estudantes e 

comunidade escolar. 

Monitoramento e avaliação: Avaliar a participação da comunidade escolar 

nas decisões e demandas da escola. 

 

META 5: Realizar avaliação de desempenho com  a equipe escolar 

Objetivo: Oferecer aos professores e funcionários a oportunidade de realizar 

uma discussão frequente com a gestão sobre seus comportamentos, seu 

desempenho e suas competências, fornecer a equipe  gestora uma forma de 

visualizar os pontos fortes e fracos de cada pessoa da equipe , mostrar de forma 

objetiva quais são os pontos que cada um precisa melhorar, implementar um 

programa de treinamento personalizado e de mudança de hábitos.  

Ações e estratégias: Fazer análises diárias do perfil comportamental do 

funcionário, considerando suas limitações, sucessos e fracassos, identificar 

problemas rapidamente e buscar pelas melhores soluções. 

Período: Longo prazo. 

Publico Alvo: Toda a equipe escolar. 

Recursos humanos e financeiros: Equipe Técnica de gestão, Associação 

de Pais e Professores (APP) e Conselho Escolar, Grêmio Estudantil.  

Responsáveis: Equipe gestora. 

Monitoramento e avaliação: buscar feedbacks da equipe escolar. 

 

1: Garantir a atualização do Projeto Político Pedagógico da Unidade em 

conjunto com a comunidade escolar. 

Objetivo: Promover a autonomia na gestão administrativa e pedagógica, por 

meio de ações que se adequam à realidade, identidade, diversidade cultural e 

religiosa de cada da instituição escolar, além de considerar a especificidade de 

cada escola. 

Ações e estratégias: Promover reuniões para discussão sobre o tema, 

definir metas que visem otimizar a relação de ensino/aprendizagem. 

Período: Curto prazo. 

https://impulse.net.br/competencias-essenciais-avaliacao-de-desempenho/
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Publico Alvo: Equipe gestora, professores, alunos, famílias e comunidade 

escolar. 

Recursos humanos e financeiros: Gestão Escolar, professores, alunos, 

famílias, comunidade escolar, Associação de Pais e Professores (APP) e Conselho 

Escolar. 

Responsáveis: Gestão Escolar, professores, alunos, famílias, comunidade 

escolar, Associação de Pais e Professores (APP) e Conselho Escolar. 

Monitoramento e avaliação: Elaboração e analise de planilha com os dados 

coletados nas reuniões realizadas periodicamente  

 

7 DIMENSÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

 O ambiente escolar deve ser sempre orientado pela colaboração e sempre 

dando valor ao diálogo e o bom senso. Todos os participantes são seres humanos 

que precisam ser incentivados para que façam o melhor trabalho possível, sendo 

todos respeitados na sua dignidade e tratados com solidariedade nas suas 

dificuldades.  

No entanto, havendo discordâncias, ou sansões necessárias a aplicar, a 

gestão escolar deve recorrer ao Regimento Interno Escolar, ao Projeto Político 

Pedagógico e à Lei do Sistema Municipal de Ensino para que as providências 

cabíveis sejam tomadas, sempre, considerando a legalidade, a impessoalidade, a 

moralidade, a publicidade e a eficiência dos serviços públicos. 

Como explicitado no diagnóstico deste plano, a escola recebe clientela de 

diferentes bairros da cidade e, inclusive de outros estados. Para que se possa ter 

um conhecimento prévio do alunado e famílias que chegam, anualmente, em 

período determinado pela Secretaria Municipal de Educação são realizadas as 

rematrículas e matrículas novas, por meio de formulário físico pelos pais ou 

responsáveis. Esse processo se dá presencialmente. 

No decorrer no ano letivo, havendo vaga, sempre que há procura, a matrícula 

é efetivada, assim como, quando da necessidade de transferência escolar, a 

secretária da escola emite o atestado de vaga e ou frequência escolar, 

 

Raramente temos  faltas de professores na escola, isso se torna mais fácil de 

administrar as diversas equipes que atuam no processo de ensino. Havendo 
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ausências, a ajuda mutua é incentivada para que se crie um ambiente agradável. 

Isso faz com que os profissionais temporários desejem sempre retornar no próximo 

ano, atraindo assim gente que queira influenciar positivamente e estar no ambiente. 

Para controle de horas trabalhadas, todos os funcionários necessitam 

registrar o controle ponto, realizados através de digital ou em casos específicos 

registro escrito no complemento ponto.  

Por se tratar de uma equipe numerosa, é importante ressaltar que, a 

comunicação é fundamental. E, quando se fala em comunicação, precisamos 

considerar a impressa, a oral, a formal, a informal e levar em conta os diferentes 

perfis geracionais que compõe a equipe de trabalho; pois, cada geração pensa e 

age diferentemente em cada situação. 

 

O aspecto administrativo precisa ser norteado pelo sentimento de “pertencer”, 

estimulando o envolvimento de todos. Desta forma, teremos pessoas alegres e 

motivadas que anseiam estar no ambiente escolar para se desafiarem na sua 

atuação e não desejarem que a semana termine logo. A ajuda mutua é incentivada 

para que se crie um ambiente agradável. Isso faz com que os profissionais 

temporários desejem sempre retornar no próximo ano, atraindo assim gente que 

queira influenciar positivamente e estar no ambiente.  

Ao considerar o fato de que passamos mais tempo no trabalho do que no seio 

da nossa família, faz sentido criar um espaço favorável e amigável, que vai 

influenciar diretamente no ambiente de aprendizado dentro ou fora da sala de aula. 

Profissionais valorizados valorizam o seu trabalho, isto é, atendem o aluno de uma 

forma mais amistosa e respeitosa, diminuindo os conflitos e maximizando o 

aprendizado. O objetivo da gestão é se nortear pelo diálogo com todas as partes 

envolvidas, e estimular a dedicação ao ensino e ao aprendizado e a importância 

deles.   

As reuniões são organizadas periodicamente, em grupo abrangendo todos os 

funcionários do educandário, trabalhando a motivação, organização e desempenho 

de cada um.   

A escola mantém conselhos de classe entre os professores para discutir 

sobre os melhores caminhos pedagógicos para cada aluno. Trabalhamos com a 

perspectiva de que cada aluno possui suas próprias particularidades e precisa ser 

respeitado nelas quando escolhemos uma estratégia pedagógica.  
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A divulgação dos investimentos na escola, fornecido pelo poder público e a 

importâncias arrecadadas em eventos escolares é efetuada primeiramente a 

Associação de Pais e Professores (APP), Conselho Escolar e direção, que em 

seguida divulga para toda a comunidade.  

O registro de dados é realizado pela secretaria escolar, a qual realiza todo o 

processo de captura de documentos e informações através dos pais durante a 

matrícula e rematrícula dos alunos. Os dados são informatizados através do Sistema 

SGE, o qual é monitorado pela Secretaria de Educação. O cadastro individual do 

aluno contém toda e qualquer tipo de informação relacionado à ele e sua família, 

ocorrências em sala/escola, documentos scaneados do aluno, da família e também 

todos documentos cabíveis para tal.  

 A estrutura física atende a demanda do educandário, espaços equipados que 

priorizem um ambiente acolhedor e significativo para quem o habita. O patrimônio 

público é monitorado pela Secretaria de Educação Municipal a qual realiza 

frequentemente a atualização de bens. 

De acordo com o que apresentamos acima, o plano de gestão traça metas e 

ações em curto prazo (6 meses), médio prazo (12 meses) e longo prazo (24 meses). 

Segue a descrição. 

 

META1: Reorganizar o Regimento Escolar 

Objetivo: Reestruturar, à luz da legislação o Regimento Escolar. 

Ações e estratégias: Por meio de 5 reuniões com representantes do 

Conselho Escolar, APP, Grêmio Estudantil, Gestão Escolar, representante dos 

professores e representante dos demais profissionais da escola, fazer a leitura e 

reestruturar o regimento escolar, com aprovação do documento em assembleia.  

Período: Médio Prazo 

Público alvo: estudantes, professores e demais profissionais da Unidade 

Escolar. 

Recursos humanos e financeiros: órgãos colegiados, instituições auxiliares, 

gestão e representantes dos segmentos citados. 

Responsáveis: Gestão 

Monitoramento e avaliação: Elaboração e analise de planilha com os dados 

coletados nas reuniões realizadas periodicamente. 
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META 2: Aplicação dos princípios da administração pública: LIMPE – 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Objetivo: Levar a conhecimento da  comunidade escolar a legislação básica 

educacional. 

Ações e estratégias: semestralmente apresentar em painel da escola, uma 

das legislações a seguir, os aspectos mais contundentes a serem determinados 

junto aos professores, gestão, conselho escolar, APP e grêmio estudantil: Lei 

9394/96 – LDB; Lei 8069/90 – ECA; Lei do Sistema Municipal de Ensino, Projeto 

Político Pedagógico, Regimento Escolar. 

Período: Médio prazo 

Público alvo: Comunidade escolar 

Recursos humanos e financeiros: Equipe gestora  

Responsáveis: Equipe gestora 

Monitoramento e avaliação: analisar os resultados através das atas de 

reuniões e relatos da comunidade escolar. 

 

8 DIMENSÃO FINANCEIRA 

 

A unidade escolar tem sua administração financeira gerida pela APP, 

juntamente com o Conselho Escolar E a direção da escola. São feitas reuniões 

periódicas para decidir sobre os investimentos, sempre priorizando o pedagógico e 

demandas do dia a dia. A prestação de contas é realizada mensalmente, 

apresentada pela Associação de Pais e Professores (APP), encaminhada para a 

contabilidade e estão disponíveis na escola para a comunidade escolar. 

Referente à estrutura física, possuímos excelentes instalações, quanto as 

despesas de água, luz, telefone e internet são custeadas pela Secretaria Municipal 

de Educação, como também as melhorias físicas do prédio. Os recursos do FNDE 

são investidos a partir de reuniões registradas com os membros do Conselho 

Escolar, seguido da APP para decidir o destino das verbas. Todas as decisões têm 

registro em ATA para maior transparência a todas as decisões tomadas. O mesmo 

acontece com recursos da APP.   

No ano de 2022 foram entregues seis (6) salas de aula pela Secretaria de 

Educação para atender alunos de 6º ano reforço sala de AEE e sala da 

psicopedagoga. No final do ano de 2022 está prevista a entrega de mais cinco salas 
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com o objetivo de atender as turmas de 7º ano e um auditório para atender as 

demandas da escola (investimentos da Secretaria de Educação).  

No contexto apresentado, o plano de gestão traça metas e ações em curto 

prazo (6 meses), médio prazo (12 meses) e longo prazo (24 meses). Segue a 

descrição. 

 

META1: Trocar das persianas das salas por cortinas corta luz. 

Objetivo: Adequar a iluminação nas salas,  com o objetivo de aprimorar a 

atenção e o aproveitamento das aulas. 

Ações e estratégias: Fazer os orçamentos e efetuar a compra das cortinas. 

Período: Curto prazo. 

Público alvo: Professores e alunos. 

Recursos humanos e financeiros: Associação de Pais e Professores (APP) 

e Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 

Responsáveis: Direção e  Associação de Pais e Professores (APP) 

 

META 2: Comprar materiais pedagógicos. 

Objetivo: Atender as demandas pedagógicas dos alunos e professores. 

Ações e estratégias: Fazer orçamentos e efetuar as compras dos materiais 

solicitados. 

Período: Longo prazo. 

Público alvo: Professores e alunos 

Recursos humanos e financeiros: Associação de Pais e Professores (APP) 

e Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 

Monitoramento e avaliação: Acompanhar a compra dos materiais e as 

planilhas de prestação de contas. 

 

 META 3: Mudar o local de embarque dos alunos nos ônibus, com a 

construção de uma passarela coberta no local de embarque para dias de chuva e 

mudança do local do estacionamento dos professores. 

Objetivo: Proporcionar um local de saída da escola mais seguro e 

confortável.  

Ações e estratégias: Construção da área de estacionamento para os ônibus 

e mudança do estacionamento dos professores. 
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Período: Curto prazo 

Público alvo: Alunos, professores. 

Recursos humanos e financeiros: Secretária de Educação 

Monitoramento e avaliação: Acompanhar a execução da obra.  

 

META 4: Aquisição e manutenção de instrumentos e uniformes para os 

alunos da fanfarra. 

Objetivo: Envolver os jovens no processo fazendo que os mesmos tomem 

decisão e tenha iniciativa. Valorizar o bom comportamento e dar oportunidade aos 

adolescentes com problemas de relacionamento. Manter uma convivência 

harmoniosa e alegre dentro do grupo.  

Ações e estratégias: fazer os orçamentos e efetuar as compras  

Período: Curto prazo 

Publico alvo: Alunos que participam da fanfarra. 

Recursos: Secretária de Educação, Associação de Pais e Professores (APP) 

e Programa Dinheiro Direto na Escola ( PDDE), Secretaria municipal de Educação. 

Monitoramento e avaliação: Acompanhar a compra dos materiais e as 

planilhas de prestação de contas. 

 

META 5: Construção de parte da escola nova para atender os alunos e 

funcionários do ensino fundamental II 

Objetivo: Atender as demandas de professores funcionários e alunos do 

ensino fundamental II. 

Período: Médio prazo 

Público alvo: Professores, funcionários e alunos.  

Recursos humanos e financeiros: Secretária de Educação. 

Monitoramento e avaliação: Acompanhar a construção das salas. 

 

META 6:  Buscar junto a secretaria de Educação verba para construir um 

espaço coberto para recreação. 

Objetivo: Utilizar esse espaço para desenvolver atividades de recreação no 

horário do recreio e em momentos direcionados pelos professores. 

Período: Longo prazo 

Público alvo: Todos os alunos e professores 
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Recursos humanos e financeiros: Secretária de Educação 

Monitoramento e avaliação: Acompanhar a construção do espaço coberto. 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma escola não vive apenas de concreto e materiais. Existe um valor maior 

que deve ser conquistado através das ações pedagógicas e gerar melhor qualidade 

de vida aos estudantes. Existe um patrimônio imaterial que precisa ser conquistado 

pelo aluno, e uma vez que oportunizarmos ações para a conquista deste patrimônio, 

ninguém poderá tirá-lo de quem o adquiriu. Esse patrimônio não pode ser 

mensurado financeiramente, mas sim na mudança da forma pela qual a própria 

comunidade se vê. “É preciso fundamentar a concepção de qualidade na educação 

em valores sociais mais amplos, como o respeito ao meio ambiente, o 

desenvolvimento de uma cultura de paz e a busca por relações humanas mais 

solidárias.” (BRASIL, 2009, p.14.).  

O plano de gestão só terá significado, se pautar suas metas pedagógico-

administrativas e financeiras, no Projeto Político Pedagógico, no trabalho de equipe, 

com planejamento, acompanhamento e avaliação dos processos.  Ao coordenarmos 

o espaço educativo nos preceitos de autonomia, democracia e respeito, envolvemos 

toda a comunidade escolar e, certamente, poderemos assegurar o padrão de 

qualidade na educação  que tanto almejamos.  

Desta maneira, tudo que pudermos fazer para que a comunidade escolar 

participe das ações da instituição será de extrema importância. Se concordamos 

com (FONSECA,1994, p.49) quando ele diz que: “(...) uma escola não é democrática 

só por sua prática administrativa. Ela torna-se democrática por suas ações 

pedagógicas e essencialmente educativas”, nenhum esforço será em vão, desde 

que o desejo da prática democrática esteja vivo no pensamento dos agentes 

envolvidos. A construção desses valores sociais, devem influenciar toda a 

comunidade escolar de forma positiva, fomentando ações em respeito ao meio 

ambiente, às relações interpessoais, e influenciando os espaços de forma mais justa 

e igualitária. Valores de solidariedade impactam diretamente em toda a comunidade 

e na forma em que essas comunidades lidarão com as questões do seu entorno.  

Esse plano de ação foi pensado como uma forma de impactar a comunidade 

atendida, gerando valores sociais maiores na construção da concepção 

democrática, em todos os seus aspectos. Fazemos voto de que esse plano de ação 
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possa mudar a vida da comunidade, a longo prazo, mas de forma definitiva e 

progressiva. 
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