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1. DADOS DA UNIDADE EDUCACIONAL    

Unidade Educacional: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ISABEL LONGO 

Município: Rio dos Cedros 

Endereço: Rua Doutor Jorge Lacerda, nº 621, centro, na cidade de Rio dos Cedros, Santa Catarina, 

CEP: 89121-000 

Telefone: (47) 3380-5812     WhatsApp: (47) 991348271 

E-mail: ceiisabellongo@gmail.com 

 

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Educação Infantil 

Crianças de quatro (04) a cinco (05) anos de idade nos períodos matutino e vespertino. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome: Michele Vicenzi Fussi 

Formação acadêmica:  Magistério, Licenciatura Plena em Educação Infantil e Pós Graduação em 

Gestão Escolar 

Função atual: Coordenadora Pedagógica 

Telefone: (47) 992249573 

E-mail: michelefussi20@hotmail.com 

 

3. OBJETIVO GERAL  

Promover mediante uma gestão democrática e participativa, ações que viabilizem o bom 

andamento e participação da escola, bem como atividades que permitam a interação com todos os 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem.        

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Tornar o espaço escolar mais democrático e interativo por meio de uma gestão escolar atuante, 

política e democrática; 

• Promover a integração e interação da comunidade escolar por meio da gestão democrática; 

• Visar a excelência do processo de aprendizagem a partir de projetos; 

• Promover uma formação humanizada no ambiente escolar; 

• Divulgar as ações realizadas na escola, valorizando a comunidade escolar; 

• Fortalecer a participação das famílias na vida escolar de seus filhos; 

• Incentivar e fortalecer a leitura; 

• Dialogar, conhecer e valorizar as diferenças existentes, sejam étnicas, raciais, culturais, 

sexuais e de qual origem forem, afim de garantir o respeito entre ambas; 
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• Realizar ações de conscientização da conservação do espaço público, para que este seja um 

ambiente acolhedor e possa garantir o conforto necessário ao aprendizado; 

• Conscientizar e apoiar a comunidade escolar em relação aos alunos portadores de 

necessidades especiais; 

• Considerar as peculiaridades da comunidade escolar. 

 

5. JUSTIFICATIVA  

A escola é imprescindível na vida de todos os cidadãos, sendo uma das primeiras instituições 

sociais a ser frequentada por ele. Dessa forma, passa a assumir um papel importante na vida das 

pessoas, o que aumenta a necessidade de ser executado um trabalho sério, que gere frutos positivos, 

pois terá influência direta na sociedade. 

A função social da escola está vinculada à gestão democrática, que abrange aos âmbitos, políticos-

pedagógicos, administrativo e participativo da comunidade escolar, que deve ou deveria partir de um 

diálogo e da mobilização das pessoas envolvidas no ensino público, em busca da qualidade da 

educação. 

A educação infantil, corresponde ao lugar onde acontece os primeiros desafios da vida da 

criança, do levantamento de hipóteses a busca das respostas. Nesta fase, a interação do professor é 

fundamental para mediar a bagagem cultural trazida pela criança e relacioná-las aos recursos didáticos 

como: livros, atividades lúdicas, jogos pedagógicos, computadores e outras mídias. Por isso, é 

necessário investir o máximo na educação dessas crianças. 

A Gestão Democrática, nada mais é, que a participação dos membros de uma comunidade na 

tomada de decisões, que vão dar rumo às atividades escolares. Uma gestão      compartilhada com todos 

deve também se preocupar com as modificações que ocorrem na sociedade como um todo e no seu 

grupo escolar. 

Segundo Gadotti (2014, p. 1): 

 
“A participação popular e a gestão democrática fazem parte da tradição  das chamadas 
“pedagogias participativas”. Elas incidem positivamente na aprendizagem. Pode-se 
dizer que a participação e a autonomia compõem a própria natureza do ato pedagógico. 
A participação é um pressuposto da própria aprendizagem. Mas, formar para a 
participação              é, também, formar para a cidadania, isto é, formar o cidadão para participar, 
com responsabilidade, do destino de seu país.” 

 

Para cumprir a Meta 19, do Plano Municipal de Educação de Rio dos Cedros que diz: Assegurar 

condições no prazo de 02 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, 

associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e consulta pública à comunidade escolar, no 

âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico do município para tanto, o município 

de Rio dos Cedros, por meio do Decreto Municipal n° 3.382, de 15 de agosto de 2022, que dispõem 

sobre mecanismos de estruturação administrativa voltada à Gestão Democrática nas unidades de 

ensino da Rede Pública Municipal de Rio dos Cedros, publicou n° 4110005: Edital SEMED-RDC n.º 

001/2022 Processo de Qualificação Diretor de Escola. 

Perante isto, viabiliza-se alguns comprometimentos que devem ser assumidos pelos gestores 

escolares, de: motivar a participação e o comprometimento de professores,  funcionários, pais, 
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estudantes e comunidade local em relação aos assuntos que permeiam a escola; bem como na tomada 

de decisões e suas aplicações, no estabelecimento de procedimentos que visem a igualdade, 

articulando os interesses coletivos em prol da melhoria do processo pedagógico, estabelecendo assim, 

mecanismos de análise permanente das ações e ainda dando margem à comunicação clara e 

transparente das atividades que se pretende desenvolver, o que é fundamental para uma gestão 

verdadeiramente participativa, onde cabe ao gestor garantir o bom uso dos recursos disponibilizados 

pelo poder público. 

 

6. DIAGNÓSTICO DA ESCOLA 

O “JARDIM DE INFÂNCIA ISABEL LONGO”, criado pela municipalidade em convênio com o 

Governo do Estado através da supervisão da Ação Comunitária pela LEI Nº 180, DE 14 DE MARÇO 

DE 1977, cujo mandato era de HELMUTH JANSEN, Prefeito Municipal; nos dias atuais denominado 

Centro de Educação Infantil Isabel Longo, é uma instituição de educação infantil, mantida pela 

Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros.  

O Centro de Educação Infantil Isabel Longo (CEI) oferta a educação infantil de quatro (04) e cinco (05) 

anos distribuídos da seguinte forma: 

1. Jardim: crianças com quatro (04) anos completos até trinta e um (31) de março; 

2. Pré-Escolar: crianças com cinco (05) anos completos até trinta e um (31) de março. 

No ano de dois mil e vinte e dois (2022) o CEI Isabel Longo conta com duzentos e doze (212) 

alunos matriculados e distribuídos em doze (12) turmas, sendo seis (06) turmas de Jardim e seis (06) 

turmas de Pré-Escolar. Devido crescente demanda de crianças com necessidades especiais, no 

decorrer do ano de dois mil e vinte e um (2021) organizou-se uma sala para atendimento de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Psicóloga Educacional, onde duas profissionais 

atendem os alunos e professores, um dia na semana.  

A professora de AEE realiza acompanhamento aos alunos com laudo, no contraturno escolar. O 

trabalho da psicóloga ocorre por meio de observações em sala de aula e havendo necessidade 

atendimentos pontuais são realizados. 

A proposta pedagógica do CEI Isabel Longo, é implementada pelo documento municipal 

Diretrizes Curriculares Municipais para Educação/2020, fundamentada na Base Nacional Comum 

Curricular, Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense e 

no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). 

A ação educativa no CEI Isabel Longo, em acordo com as Diretrizes Curriculares Municipais 

para Educação, tem por objetivo; 

[...] promover o desenvolvimento pleno do ser humano na suas mais diversas 
competências [...] sendo a criança um sujeito social e histórico [...] que observa, 
questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores, construindo 
conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas 
interações com o mundo físico e social.” (2020, p. 50) 

   
Para tomar conhecimento da realidade da comunidade escolar, no ato da matrícula são 

realizadas perguntas aos pais ou responsáveis legais pela criança sobre a criança e o contexto familiar 

em que vive essa família. Com base nestas perguntas constatou-se que boa parte das famílias dos 

educandos residem na zona urbana e poucos na zona rural, que trabalham neste contexto como: 
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empresários, funcionários das empresas do município e de municípios vizinhos, comércio em geral e 

alguns agricultores. Das crianças matriculados, setenta e três por cento (73%) utilizam transporte 

escolar gratuito ofertado pela Prefeitura Municipal. Os pais possuem grau de instrução variado, sendo 

a grande maioria com ensino fundamental, uma proporção menor com ensino médio e uma pequena 

porcentagem com curso superior e pós graduados. Entre as famílias há o predomínio de descendentes 

de italianos e alemães, devido a migração há também um grande número de famílias advindas de 

regiões como sudeste, norte e nordeste do país e, inclusive estrangeiros com diversos credos 

religiosos. Uma porcentagem de oitenta por cento (80%) das famílias tem uma renda familiar declarada 

no ato da matrícula de um (01) a dois (02) salários mínimos, enquanto que em torno de 20% das 

famílias possuem uma renda mensal de quatro (04) a cinco (05) salários mínimos.  

Hoje a escola consta em seu quadro administrativo com: equipe gestora composta por duas 

(02)  coordenadoras pedagógicas, quatro (04) assistentes de educação infantil, uma (01) professora 

de Atendimento Educacional Especializado (AEE) com oito (08) horas semanais, uma (01) Psicóloga 

8 horas semanais, quatro (04) professores efetivos,  dez (10) professores contratos temporariamente, 

um (01) secretário escolar, quatro (04) auxiliares de serviços gerais distribuídos dois (02) para função 

de limpeza e organização e dois (02) na função de preparo e distribuição da alimentação escolar, que 

totalizam vinte e sete (27) servidores. Dos professores dez (10) possuem formação acadêmica superior 

e especialização e três (03) estão perto da conclusão de sua formação, três (03) das assistentes de 

educação infantil tem ensino médio e um (01) está buscando formação na área da educação. Serviços 

gerais e merendeiros possuem o ensino fundamental.  

 Em relação a estrutura física, o CEI Infantil Isabel Longo atende com qualidade sua comunidade 

escolar, contando com nove (09) salas de aula com uma média de vinte (20) crianças por turma, uma 

(01) sala de reuniões, duas (02) salas de recreação, uma (01) sala para atendimento AEE/Psicóloga, 

uma (01)  sala para armazenar material didático, uma (01) secretaria, uma (01) biblioteca, uma (01)  

sala para professores, duas (02) salas usadas para cursos de pintura e música, uma (01) cozinha, uma 

(01) despensa, uma (01) lavação, um (01) depósito, um (01) refeitório, dois (02) banheiros para 

funcionários, dois (02) banheiros (masculino) para as crianças e dois (02) banheiros (feminino) para 

as crianças e um (01) 1 banheiro adaptado, um (01) pavilhão coberto, um (01)  parque e um (01) pátio 

aberto para recreação. 

O Centro de Educação Infantil Isabel Longo, norteia-se pelo documento municipal Diretrizes 

Curriculares Municipais para Educação/2020, fundamentada na Base Nacional Comum Curricular, 

Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense e no 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), atendendo crianças de Jardim e 

Pré-escolar da Educação Infantil, nos turnos matutino (07h30/11h30) e vespertino (13h15/17h15), 

contando atualmente com  duzentas e doze (212) crianças de quatro (04) a cinco (05) anos 

matriculadas, sendo possível variar o número de crianças de acordo com a efetivação de novas 

matrículas ou transferências.      

O calendário escolar deve ser flexível, de modo a se adequar a todas as necessidades dos 

alunos, tocando por exemplo em aspectos no que tange às peculiaridades locais, climáticas e 

econômicas da sociedade na qual se aplica. 
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Esta etapa da educação conta com carga mínima anual de oitocentas horas (800), distribuídas por 

um mínimo de duzentos (200) dias de trabalho efetivo e exigida frequência mínima de (setenta e 

cinco por cento) 75% do total de horas.             

O planejamento pedagógico dos professores é realizado semanalmente, sendo que é de 

responsabilidade da coordenadora pedagógica a verificação e a revisão semanal dos mesmos. 

Observam-se tema, objetivos, estratégias, desenvolvimento e após aplicado a avaliação das atividades 

estas são registras no planejamento.  

Diálogos com os professores ocorrem periodicamente com a pontuação e observações para melhoria 

dos planejamentos. São atividades que ocorrem durante horas atividades do professor, evitando tirá-

lo da sua programação com a turma. O planejamento é registrado no Sistema de Gestão Escolar, na 

sessão Portal do Professor.  

São acompanhadas pela coordenação também o registro de avaliações, metodologias, diagnósticos 

de aprendizagem, e resultados finais registrados pelos professores. As avaliações ocorrem 

semestralmente, porém o registro e acompanhamento é bimestral. 

A avaliação é de competência do professor, e é baseada em competências da BNCC e em 

descritores de aprendizagem. O resultado final é uma avaliação descritiva da evolução do aprendizado 

da criança. 

O acompanhamento da frequência escolar ocorre pela realização da “chamada em sala de aula”, 

por subsequente registro em sistema informatizado, e posterior acompanhamento pela coordenação 

escolar, obedecendo as diretrizes de frequência e acompanhamento das faltas por conversas com as 

famílias e registro no Sistema Apoia e Busca Ativa do Unicef, conforme legislações.                                                      

  

7. ANÁLISE QUALITATIVA 

O Centro de Educação Infantil Isabel Longo, é uma instituição educacional mantida pela 

Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, por meio da Secretaria Municipal de Educação. 

Ao considerar uma organização institucional, é necessário analisar por meio do diagnóstico interno 

quais as forças e fraquezas apresentadas, assim como refletir sobre as oportunidades e ameaças 

externas à unidade educacional.  

  

7.1 FORÇAS 

São identificadas as seguintes: 

• Equipe de funcionários engajados com o bem estar das crianças; 

• Professores capacitados e outros buscando novas especializações; 

• Infraestrutura bem organizada e com perspectiva de reforma e melhorias; 

• Instalação recente de uma biblioteca, com um (01) professor(a) responsável por realizar projeto 

de visitação e contação de histórias; 

• A escola mantém um bom acervo de materiais pedagógicos, livros infantis e de pesquisa para 

os professores, brinquedos e jogos adequados para idade; 

• Associação de Pais e Professores (APP) e Conselho Escolar são presentes e acompanham as 

tomadas de decisões; 
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• Formações continuada e em serviço para todos os profissionais da educação; 

• Salas climatizadas, com equipamentos e mobiliário suficiente; 

• Alimentação escolar de ótima qualidade, seguindo cardápio elaborado por nutricionista. 

 

7.2 FRAQUEZAS  

• Alguns funcionários que destoam do grupo de funcionários mais comprometidos; 

• Devido ao terço de hora atividade, hoje as crianças tem contato com muitos professores 

diferentes, causando falta de vinculo; 

• Necessidade de realização de reparos e manutenções prediais; 

• Melhorar a segurança de acesso à escola; 

• Reformulação de horários e funcionários, adequando uma melhor organização de rotinas e 

também pedagógicas; 

• Falta de atenção das famílias com suas crianças, quanto a higiene – cuidados mais básicos, 

educação – acompanhamento das atividades realizadas pelas crianças;  

• Vulnerabilidade social; 

• Salários baixos para as merendeiras, serviços gerais e assistentes de educação. 

 

7.3 OPORTUNIDADES 

• Apoio familiar por partes dos pais nas atividades escolares; 

• Apoio das famílias na participação em apresentações, gincanas e outros certames; 

• Localização com acesso rápido ao Posto de saúde e Hospital; 

• Circunvizinhança que observa e comunica se algo estranho acontece no CEI. 

 

 7.4 AMEAÇAS 

• Dificuldade de manter segurança na área de acesso e estacionamento, sinalização entre outros; 

• Portas e portões de acesso com pouca segurança ou ineficiente; 

• Negligência familiar quanto a realização da frequência escolar diária, constitui ameaça ao 

aprendizado. 

 

8. DIMENSÕES 

8.1 DIMENSÃO DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

O início da vida escolar é algo desafiador, tanto para a criança quanto para a família. Isso fica 

ainda mais latente quando estamos falando sobre escola na primeira infância. Resumidamente, a 

primeira infância pode ser compreendida entre o período de nascimento até os seis anos. A escola é 

uma das instituições mais importantes da sociedade humana. É nela que as novas gerações têm 

contato com o conhecimento que produzimos historicamente, fundamental para o desenvolvimento 

pleno.   

http://blog.academia.com.br/a-importancia-da-familia-na-escola/
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Depois de conhecer detalhes sobre a primeira infância, é possível começar a entender a relevância da 

escola nesse período. Afinal, se compreendemos que a interação com os adultos e os estímulos 

recebidos por eles são essenciais para o crescimento da criança, o ambiente escolar surge como um 

local privilegiado para isso, podendo proporcionar às crianças:                                    

• Socialização;  

• Aprendizagem sobre lidar com a diversidade;   

• Desenvolvimento da linguagem;  

• Contato com vários espaços;   

• Autonomia.        

O Centro de Educação Infantil Isabel Longo, norteia-se pelo documento municipal Diretrizes 

Curriculares Municipais para Educação/2020, fundamentada na Base Nacional Comum Curricular, 

Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense e no 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). 

A principal tarefa é garantir aos educandos o direito de aprender, por meio de diversos projetos, 

relevantes para a aprendizagem dos alunos.  É possível perceber que na transição dos alunos da 

creche para o Jardim e Pré-Escolar, algumas dificuldades de adaptação são enfrentadas pelas 

crianças, por isso, faz-se necessário trabalhar atividades propostas que envolvam simultaneamente, 

objetivos de várias áreas de conhecimento, promovendo a integração dos campos de experiência, 

sempre à luz das Diretrizes Curriculares do Município.                                                                                                    

O planejamento dos conteúdos procura garantir que todas as crianças tenham os seus seis (06) 

Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento (Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e 

Conhecer-se) que estão propostos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) assegurados por meio 

dos Campos de Experiência e de acordo com cada faixa etária: 

• O eu, o outro e o nós; 

• Corpo, gestos e movimentos; 

• Traços, sons, cores e formas; 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

Na perspectiva de ensino aprendizagem a ação pedagógica é alinhada em planejar experiências 

pedagógicas que contemplem as necessidades de todas as  crianças por meio de um trabalho 

pedagógico que vise os princípios da igualdade e principalmente de qualidade. 

Durante a Educação Infantil, as crianças são instigadas à buscar e investigar os assuntos 

trabalhos de forma que possam agregar valor ao seu aprendizado. Desta forma, busca-se       também 

incentivar a participação democrática, e o perceber-se como cidadão atuante da sociedade. Por isso, 

é necessário um movimento voltado à inclusão social, onde valorizam-se o respeito e igualdade de 

todos. 

A avaliação se dá mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento, sem o objetivo 

de promoção, seleção ou classificação e destinada a auxiliar o processo de aprendizagem, onde 

também o professor pode adequar suas práticas conforme as necessidades que surgem diariamente. 
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 O professor deve permitir que as crianças acompanhem suas conquistas, seus desafios e suas 

possibilidades ao longo de seu processo de aprendizagem, objetivando situar a criança frente a esse 

processo. A avaliação terá as funções de acompanhar, orientar, regular e redirecionar o processo 

como um todo. É a partir da observação e do registro através de relatórios diários, que o educador da 

Educação Infantil irá adquirir os principais instrumentos para apoiar sua prática pedagógica. 

 O sistema de avaliação escolar utilizado pelo município de Rio dos Cedros é o Sistema de 

Gestão Educacional (SGE). Este sistema é baseado em descritores e por competências da BNCC. Os 

professores registram as competências no conteúdo trabalhado e com este registro é criado o descritor 

da avaliação. No final, as competências geram um formulário de avaliação onde o professor indica se 

o aluno: sim, o aluno atingiu o objetivo; não, o aluno não atingiu o objetivo; está em processo de atingir 

ou atingiu parcialmente. Por meio das indicações anteriores o sistema gera automaticamente a 

avaliação. 

 Quanto ao quadro funcional é necessário: a participação em todos os cursos de 

aperfeiçoamento oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação; melhorar as condições de trabalho 

dos educadores; acompanhamento por parte dos coordenadores, no cotidiano da escola com possíveis 

intervenções em sala de aula; reuniões por área com professores, coordenadores e direção, para 

acompanhar o trabalho desenvolvido; a direção estar presente às reuniões promovendo a participação 

de todos os segmentos envolvidos; avaliar e reavaliar o planejamento dos trabalhos; promover a 

integração entre a equipe técnica administrativa e os professores. 

A participação da APP/Conselho Escolar no processo pedagógico é observada nas reuniões 

periódicas que ocorrem, com apresentação das atividades realizadas no período, pelas discussões 

sobre a evolução do aprendizado geral na unidade escolar; assim como pela participação atuante dos 

seus membros.   

A APP tem como função, a ação mediadora do empenho na obtenção das aspirações comuns da 

coletividade escolar, Segundo Revista Educação, a Associação de Pais e Professores é, portanto:  

“...uma associação sem fins lucrativos que representa os interesses comuns dos 
profissionais da Educação e dos pais de alunos em uma escola. Ela é estruturada 
para que todos eles opinem e colaborem na rotina da gestão com o objetivo de 
influenciar de forma positiva no aprendizado e na qualidade da educação oferecida 
em cada unidade. A APP permite que famílias e escola mantenham diálogo contínuo 
e promove, de maneira democrática, a integração entre a comunidade e a instituição 
de ensino. Funciona como um órgão colegiado e não deve assumir ou representar 
motivações que não sejam educacionais.” 

 Outro tema pedagógico de grande importância é o que se refere a alimentação escolar, 

assunto fundamental que trata da conscientização de uma alimentação correta e saudável, seja em 

atividades pedagógicas ou no momento do recreio.  

 O cardápio da alimentação escolar é um instrumento que visa assegurar a oferta de uma 

alimentação saudável e adequada, que garanta o atendimento das necessidades nutricionais dos 

alunos durante o período letivo e atue como um elemento pedagógico, caracterizando uma importante 

ação de educação alimentar e nutricional. É elaborado por nutricionista responsável que a ela compete 

assumir as atividades de planejamento, coordenação, direção, supervisão e avaliação de todas as 

ações de alimentação e nutrição no âmbito da alimentação escolar. 
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 Face à apresentação da dimensão pedagógica e considerando o diagnóstico realizado por 

meio   de entrevistas informais foram planejadas metas e ações para promover avanços e melhorias 

no processo ensino aprendizagem, pensadas a curto prazo (seis meses), médio prazo (um ano) e 

longo prazo (dois anos). Seguem as propostas. 

 

8.1.1 Metas da Dimensão Pedagógica 
 
META 1: Visitação a Feira do Livro 

Objetivos:  

• Prestigiar a Feira do Livro de nossa cidade;  

• Popularizar o livro tornando-o um instrumento de acesso às informações e ao conhecimento, 

incentivando a leitura em todas as suas possibilidades por meio de obras literárias. 

Ações e estratégias:  

• Informar as famílias sobre o deslocamento das crianças até a feira do Livro;  

• Despertar a apreciação literária por meio das ações pedagógicas;  

• Organizar a equipe técnica e pedagógica para acompanhar as crianças. 

Período: Médio prazo 

Público-Alvo: Crianças 

Recursos humanos e financeiros: professores, funcionários, SEMED-RDC e famílias. 

Responsáveis: Gestão Escolar, Professores e Administração Municipal. 

Monitoramento e avaliação: Nos conselhos de classe do ano letivo para refletir sobre o incentivo à 

leitura e após a realização da feira do livro. 

 

META 2: Apresentações Artísticas 

Objetivos:  

• Resgatar e desenvolver momentos de contações de histórias, dramatizações e musicalizações 

para todas as turmas; 

• Aperfeiçoar o modo de ver, ouvir, sentir, criticar e interpretar a realidade com intuito de ampliar 

suas possibilidades de apreciação e expressão artística. 

Ações e estratégias:  

Visitar unidades de Educação Infantil (creches) levando a cultura trabalhada nas salas de aula e nos 

espaços de convivência. 

Período: Curto prazo. 

Público-Alvo: Crianças, professores, funcionários e pais. 

Recursos humanos e financeiros: Material didático e pedagógico, aparelho de som, professores 

Responsáveis: Gestão Escolar, professores. 

Monitoramento e avaliação: Nas reuniões pedagógicas com professores, nas horas atividade para 

acompanhar o planejamento das propostas e pelo feedback das unidades visitadas. 

 

META 3: Projetos escolares 

Objetivos:  
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• Promover de maneira significativa e compartilhada, a formação integral dos indivíduos 

permeados pelas diversas oportunidades de aprendizagem; 

• Garantir os direitos de aprendizagem da BNCC da Educação Infantil (Conviver, Brincar, 

Participar, Explorar, Expressar, Conhecer-se). 

Ações e estratégias:  

• Orientar, elaborar e organizar os projetos de aprendizagem junto aos professores; 

• Acompanhar as atividades realizadas no dia a dia em sala de aula; 

• Avaliação constante da elaboração e execução do projeto em sala de aula.  

Período: Durante a vigência do plano 

Público-Alvo: Professores, estudantes 

Recursos humanos e financeiros: materiais pedagógicos e didáticos, portfólio de turma, Gestão 

Escolar. 

Responsáveis: Gestão Escolar, Professores, Nutricionista, Tecnólogo. 

Monitoramento e avaliação: Nas reuniões pedagógicas com professores e nas horas atividade para 

acompanhar o planejamento dos projetos. 

 

META 4: Fomentar a presença da família na escola.                                                                     

Objetivos:  

• Fazer reuniões periódicas com as famílias e profissionais da educação; 

• Realizar atividades pedagógicas e de lazer com a participação das famílias;   

• Ofertar palestras;  

• Reinventar os eventos oficiais;   

• Estabelecer canais de comunicação e divulgação das atividades. 

Ações e estratégias:  

• Realizar a divulgação do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do Regimento Escolar;  

• Promover encontros prazerosos para que as famílias se sintam felizes e acolhidas ao 

participarem das atividades propostas; 

• Estimular a participação das famílias em reuniões, para que tenham conhecimento da rotina e 

dos métodos adotadas pelo CEI para o desenvolvimento da aprendizagem;  

• Estimular a participação na vida escolar de seus filhos.  

Período: Durante o período desta gestão  

Público-Alvo: Famílias, escola  

Recursos humanos e financeiros: Gestão escolar, profissionais, comunidade escolar, SEMED-RDC, 

APP e Conselho Escolar. 

Responsáveis: Gestão escolar, professores, SEMED-RDC 

Monitoramento e avaliação: através de reuniões periódicas e no feedback das atividades propostas 

e realizadas. 
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8.2 DIMENSÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 
 

Para assegurar o cumprimento da gestão democrática, o Plano Municipal de Educação de Rio 

dos Cedros (PME), à luz do Plano Nacional de Educação, em sua meta 19 diz: “Assegurar condições 

no prazo de dois (02) anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios 

técnicos de mérito e desempenho e consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 

públicas, prevendo recursos e apoio técnico do município para tanto.” 

Neste contexto, o município de Rio dos Cedros, por meio do Decreto Municipal n° 3.382, de 15 

de agosto de 2022, que dispõe sobre mecanismos de estruturação administrativa voltada à Gestão 

Democrática nas unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Rio dos Cedros e do Edital 

SEMED-RDC n° 001/2022, faz cumprir o seu PME, Meta 19, sendo imprescindível a elaboração deste 

Plano de Gestão. 

Desta forma, a gestão democrática das escolas é um princípio definido pela LDB (Art.3º. Inciso VIII) e 

pela Constituição Federal (Art. 206. inciso VI), que defende que a educação é um processo social, 

construído através da participação da comunidade escolar. 

Para a legislação brasileira, a gestão democrática precisa ser um dos princípios para 

uma educação de qualidade. É por meio dela que os vínculos com a comunidade escolar acontecem 

e o resultado dessa aproximação é responsável pelo aprendizado e desenvolvimento do aluno. 

Esse tipo de gestão faz da escola um espaço mais aberto ao diálogo e busca por uma relação 

horizontal, ou seja, sem focar o poder de comando em hierarquias. Esse modelo de gestão está 

amparado pela Constituição Federal de 1988 e também é reforçado pela Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394/96) e pelo Plano Nacional de Educação (PNE). 

A gestão democrática coloca em prática o espírito da Lei, por destacar a forma democrática 

com que a gestão dos sistemas e da escola deve ser desenvolvida. É um objetivo porque trata de uma 

meta a ser sempre aprimorada e é um percurso, porque se revela como um processo que, a cada dia, 

se avalia e se reorganiza. 

E todo este processo precisa ter um acompanhamento para saber como tem sido desenvolvido, 

aplicado e se estão sendo atingidos os objetivos. Essa autoavaliação é tanto do ponto de vista de 

quem está orquestrando essa gestão da escola, como também do ponto de vista dos professores sobre 

a própria atuação. 

É importante sempre deixar todos conscientes de tudo o que acontece em relação à gestão da 

instituição como um todo. A parceria entre a escola e a comunidade da qual ela faz parte deve ser o 

princípio regulador da gestão de uma escola que se preocupa com a qualidade de seu ensino. 

Assim, gestores, professores, funcionários, familiares, alunos, comunidade em geral e instâncias 

colegiadas (Conselho Escolar, Regimento Interno e Conselho de Classe), todos aqueles envolvidos na 

comunidade escolar, podem dialogar e opinar, de maneira ativa, nas ações e decisões.  

Vale ressaltar que a participação de todos os profissionais da educação, equipe técnica – serviços, 

gerais, administrativos entre outros, através de reuniões periódicas, propicia dinâmica de bom 

relacionamento profissional e pessoal. 

http://escoladainteligencia.com.br/4-tecnicas-para-auxiliar-no-aprendizado-das-criancas/
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As decisões, mesmo quando tomadas de maneira coletiva, podem não ficar claras para todos 

os envolvidos. Por isso, é necessário ser transparente. As ações da instituição precisam ser divulgadas 

e para isso pode-se usar as redes sociais e os espaços físicos da escola. 

Não podemos falar em Gestão democrática sem citar o PPP - Projeto Político Pedagógico.  

O projeto político-pedagógico escolar precisa ser construído dentro dessa união e as 

responsabilidades quanto à educação dos cidadãos é de todos aqueles que estão envolvidos 

diretamente com ela. O projeto político pedagógico deve estar sempre acessível, para que todos 

tenham conhecimento do plano de ação e possam fiscalizar a implementação do projeto.  

O objetivo da gestão escolar democrática é aproximar escola, pais e a sociedade para promover uma 

educação de qualidade e que estimule o exercício da cidadania. 

Por acreditarmos que ações motivam os alunos contribuindo significativamente no seu 

desenvolvimento e no aprendizado, segue metas pensadas a curto prazo (seis meses), médio prazo 

(um ano) e longo prazo (dois anos).  

 

8.2.1 Metas da Gestão Democrática 
 
META 1: Revisar e realizar alterações no PPP (Projeto Político Pedagógico) do CEI. 

Objetivo:  O objetivo primordial do PPP escolar é propor uma formação de organização do trabalho 

pedagógico para que seja possível superar os conflitos, a afim de acabar com as relações competitivas, 

autoritárias e corporativas buscando transformar a rotina das escolas.  

Ações e estratégias:  

• Envolver os responsáveis nas mudanças, de forma que as famílias fiquem atualizadas sobre 

os objetivos da escola para o desenvolvimento dos alunos;  

• Organizar encontros, reuniões de pais, rodas de conversa, pesquisas de opinião e outras 

alternativas para inserir os pais no contexto escolar;   

• Ouvir as dúvidas e as sugestões de todos os envolvidos. Somente dessa forma é possível ter 

um projeto pedagógico verdadeiramente democrático e inclusivo.    

Período: Curto prazo 

Público-Alvo: Gestão escolar, funcionários do CEI, estudantes e comunidade escolar.  

Recursos humanos e financeiros: gestão escolar, funcionários do CEI, comunidade de pais e 

estrutura do CEI para reuniões/encontros. 

Responsáveis: Gestão escolar, funcionários e comunidade de pais.                                           

Monitoramento e avaliação:  o PPP escolar pode ser modificado durante o ano letivo. Os pontos 

negativos podem ser adaptadores e os positivos podem ser ampliados.  Tal avaliação deve ser feita 

nas reuniões pedagógicas e nelas os gestores e docentes discutem o andamento das atividades 

escolares. 

 

META 2: Trabalho em equipe 

Objetivos: Incentivar a participação dos professores e funcionários no processo de construção do 

plano de trabalho, levando em consideração suas opiniões e demandas através de:  

• senso de cooperação; 
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• tolerância em relação às limitações e habilidades alheias; 

• aceitação das próprias limitações; 

• expressão de opiniões;  

• incentivo à reflexão.  

Ações e estratégias: 

• Promover encontros para unir a equipe;  

• Valorizar o profissional no dia a dia, buscando ouvir seus anseios, suas angústias, conquistas, 

desafios, opiniões e demandas; 

• Apoiar sempre que necessário e dar visibilidade a toda a equipe.  

Período: Durante a vigência da gestão. 

Público-Alvo: Equipe gestora, professores e funcionários. 

Recursos humanos e financeiros: Funcionários, professores equipe gestora, SEMED-RDC. 

Responsáveis: Gestão escolar. 

Monitoramento e avaliação: Nas reuniões pedagógicas com professores, nas horas atividade, em 

paradas pedagógicas e no dia a dia. 

 

META 3: Escola x Família 

Objetivo: Desenvolver maior participação e integração entre escola e família para o melhor 

desempenho dos estudantes no seu processo de ensino aprendizagem. 

Ações e estratégias:  Gincanas, palestras, reuniões de conselho de classe deliberativo. 

Período: Curto prazo  

Público-Alvo: Família, estudantes e escola 

Recursos humanos e financeiros: Gestão escolar, professores, funcionários, família, comunidade, 

APP e Conselho escolar, SEMED-RDC. 

Responsáveis: Gestão escolar, professores  

Monitoramento e avaliação: No decorrer da aplicação deste projeto, em reuniões, palestras, 

atividades pedagógicas e recreativas com a equipe de trabalho e as famílias. 

 

8.3 DIMENSÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  

A gestão administrativa é aquela responsável pelo acompanhamento das atividades 

profissionais de todos aqueles que trabalham juntos, seja no nível operacional, administrativo ou junto 

aos professores.     

Há de se observar a importância da cobrança do correto registro e controle das horas atividade, para 

que os professores possam realizar seus planejamentos pedagógicos e registro de atividades e 

reuniões de coordenação educacional. Nesse sentido é necessário observar a conduta do funcionário 

quanto ao cumprimento do seu horário de trabalho – registro ponto, advertindo ou orientando sobre 

correto cumprimento da jornada de trabalho. 

Quanto ao processo de gestão administrativa faz parte a mediação e a instrução, assim como 

a aplicação de medidas administrativas aos funcionários que assim se fizerem necessários. 
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O processo de comunicação, deve ser dinâmico e organizado propiciando rápida interlocução 

entre a Escola, professores, família e demais profissionais, diminuído ou dirimindo dúvidas e ou 

conflitos de contexto. 

Está relacionada com o acompanhamento das compras de equipamentos, acompanhamento 

de resultados operacionais, atendimento aos funcionários, parceiros e familiares dos alunos.                 

É importante que os pais e responsáveis sintam-se acolhidos pela equipe pedagógica e tenham 

canais de comunicação efetivos com a escola. Eles devem ser incluídos não só quando for preciso 

resolver alguma questão do aluno, mas em diversos momentos da rotina escolar.           

A Gestão Administrativa como objetivo principal garantir a manutenção do espaço físico, do 

patrimônio da escola e da disponibilidade do material didático pedagógico, bem como material de 

consumo, higiene e limpeza. Isso é necessário, pois, para conseguir ter um ensino de qualidade é 

preciso utilizar os recursos disponíveis da melhor maneira possível.    

É importante lembrar que toda a atuação da gestão administrativa e suas estratégias já devem 

estar presentes no Projeto Político e Pedagógico (PPP) e também no Regimento Escolar da instituição.            

Resumindo, a gestão administrativa escolar é a organização, direção e manutenção dos recursos da 

escola para, assim, produzir os melhores resultados no processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, 

ela é a administração da escola de modo geral e a responsável por manter tudo funcionado 

normalmente. 

Lück (2009, p. 107) afirma que “[...] a gestão administrativa ganha perspectivas dinâmicas e 

pedagógicas...” e atribui ao gestor escolar a competência de atender às necessidades administrativas 

numa perspectiva racional e participativa visando a promoção do ensino com qualidade. 

O registro de toda a documentação escolar perfaz a necessidade de ser realizada de forma 

organizada e dinâmica e sua recuperação quanto mais. Portanto observa-se que o Registro de todas 

as informações ocorre por sistema informatizado – SAE e SGE, desde documentos de alunos, 

planejamento de aulas, avaliações e outros documentos administrativos internos; sempre observando-

se os cronogramas e prazos de registro. 

Por fim, é importante realizar reuniões com toda a equipe escolar, sejam elas realizadas 

semestralmente, bimestralmente ou quando houver necessidade para a identificação de eventuais 

discordâncias, correções de rumo da execução do plano de gestão escolar e para resolução de 

problemas que por ventura possam ocorrer em sala de aula. 

Toda esta argumentação da administração escolar se justifica no sentido de garantir à escola 

condições de atingir seu objetivo que pode ser aprimorado ou modificado com perspectiva nas metas 

pensadas a curto prazo (seis meses), médio prazo (um ano) e longo prazo (dois anos) das quais 

seguem as metas. 

 

8.3.1 Metas da Gestão Administrativa  

META 1: Calendário Escolar 

Objetivo: Utilizar o calendário como forma de organizar acontecimentos e compromissos comuns ao 

grupo, cumprindo as exigências dos dias letivos de efetivo trabalho. 

https://mfconsultoriacontabil.com.br/blog/dre-contabilidade/
http://materiais.sae.digital/ebook_projeto_politico_pedagogico
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Ações e estratégias: Organizar o período letivo, estabelecendo as datas de matrículas, início e 

término das aulas, períodos de férias, definir os feriados e recessos praticados pela escola e planejar 

os eventos que serão realizados durante o ano; 

Realizar a divulgação do calendário para a comunidade escolar. 

Período: Curto prazo 

Público-Alvo: Comunidade escolar 

Recursos humanos e financeiros: Comunidade escolar, gestão, custeado pela APP e SEMED-RDC 

Responsáveis: Gestão escolar e SEMED-RDC 

Monitoramento e avaliação: O monitoramento e a avaliação do calendário escolar são fundamentais 

para que as atividades da escola possam ser executadas dentro da lei e sem maiores problemas. A 

instituição deve sempre agir com transparência, buscar a integração com pais e alunos e facilitar os 

processos para todos os envolvidos. 

  

META 2: Prestação de contas e utilização de recursos 

Objetivo: Elaborar planos demonstrativos de despesas e prestação de contas, assegurar a 

transparência e a responsabilidade na administração pública, bem como dar suporte às decisões de 

alocação de recursos, promover a defesa do patrimônio público e, sobretudo, informar aos cidadãos, 

que são os usuários dos bens. 

Ações e estratégias: Reunir a equipe escolar para discutirmos as necessidades existentes; 

Reunir os colegiados para discutir e definir a aplicação dos recursos; 

Divulgar amplamente os recursos adquiridos; 

Prestar contas à comunidade escolar e aos colegiados. 

Período: Curto prazo 

Público-Alvo: Comunidade escolar 

Recursos humanos e financeiros: Gestão escolar, APP, SEMED-RDC, órgãos governamentais 

Responsáveis: Gestão escolar 

Monitoramento e avaliação: O monitoramento e a avaliação, deve ocorrer por meio de reuniões com 

a APP. 

 

8.4 DIMENSÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 

Os recursos financeiros da instituição provêm de quatro instâncias: Federal, Municipal, 

Recursos próprios e doações. Do Governo Federal o município recebe o FUNDEB para ser investido 

na educação básica do município, e a unidade escolar recebe o PDDE (Programa Dinheiro Direto na 

Escola) e o Educação Conectada. Os recursos recebidos deste programa são aplicados conforme 

regulamentação do programa: custeio de capital e realizada prestação de contas em formulários 

específicos.  

Da unidade mantenedora (Prefeitura) a Unidade Educacional tem suas despesas operacionais 

(água, luz, telefone, internet, gás) pagas, recebe o material pedagógico, alimentos para a merenda 

escolar (PNAE), de expediente, de limpeza, diversos bens materiais para compor o mobiliário e 

eletrodomésticos em geral. 
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Os recursos da APP e doações são aplicados para o benefício das crianças e manutenção de 

pequenos reparos mediante aprovação da APP e Conselho Escolar.   Já construções, ampliações e 

reformas de maior monte são realizadas com recursos mantidos pelas verbas orçamentárias da 

Secretaria Municipal de Educação.                                   

Os recursos disponíveis são aplicados com vistas ao pleno funcionamento da Unidade Escolar, 

visando a melhoria contínua do padrão de Qualidade de Ensino, considerando também a 

racionalidade, prestando contas à Comunidade Escolar e à Secretaria Municipal de Educação e ao 

Governo Federal de todos os recursos financeiros vinculados à Instituição de Ensino disponibilizados 

anualmente de forma transparente. 

Os recursos aplicados devem ser administrados com fim de permitir a máxima valorização dos recursos 

públicos, assim como também deve-se zelar pela máxima utilização a optimização dos bens adquiridos 

com estes recursos, sejam eles equipamentos, materiais didáticos, mobiliário e predial. 

Quanto mais uma das mais importantes obrigações da administração pública está a 

Transparência de Informações, quanto a aplicação de recursos financeiros e deve ocorrer 

periodicamente, com a máxima abrangência.  

A dimensão financeira é responsável pelo controle e análise de todas as atividades financeiras 

e recursos arrecadados pela escola. Assim como ocorre com as empresas, o objetivo da gestão 

financeira escolar é coletar dados que ajudarão o gestor a planejar e traçar suas metas e objetivos 

utilizando, da melhor maneira, seus recursos financeiros. 

 Segue metas pensadas a curto prazo (seis meses), médio prazo (um ano) e longo prazo (dois 

anos).  

 

8.4.1 Metas da Gestão Financeira  

META 1: Levantamento das necessidades prioritárias para melhoria da unidade escolar (como 

melhoria de acesso e segurança de acesso). 

Objetivo: Utilização de recursos para melhoria do acesso e segurança a unidade escolar 

Ações e estratégias:  

• Reunir a equipe escolar para discutirmos as necessidades existentes; 

• Reunir os colegiados para discutir e definir a aplicação dos recursos; 

• Divulgar amplamente os recursos adquiridos; 

• Prestar contas à comunidade escolar e aos colegiados. 

Período: Curto prazo 

Público-Alvo: Comunidade escolar. 

Recursos humanos e financeiros: SEMED-RDC   e órgãos governamentais 

Responsáveis: Gestão escolar. 

Monitoramento e avaliação: O monitoramento e a avaliação, deve ocorrer por meio de reuniões com 

a APP. 

 

META 2: Levantamento das necessidades prioritárias para melhoria da tecnologia da informação da 

unidade escolar. 
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Objetivo: Utilização de recursos para melhoria do acesso à internet e aquisição de computadores e 

outros equipamentos de informática. 

Ações e estratégias: Reunir a equipe escolar para discutirmos as necessidades existentes; 

Reunir os colegiados para discutir e definir a aplicação dos recursos; 

Divulgar amplamente os recursos adquiridos; 

Prestar contas à comunidade escolar e aos colegiados. 

Período: Curto prazo 

Público-Alvo: Comunidade escolar 

Recursos humanos e financeiros: SEMED-RDC, EDUCAÇÃO CONECTADA e órgãos 

governamentais. 

Responsáveis: Gestão escolar 

Monitoramento e avaliação: O monitoramento e a avaliação, deve ocorrer por meio de reuniões com 

a APP. 

  

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste plano de gestão registra-se o anseio e a vontade de realizar um trabalho que tem como 

finalidade fortalecer e solidificar o coletivo escolar, em especial com as famílias, por acreditar que elas 

são fundamentais para consquistar o que se pretende.  

É necessário por em prática os princípios da gestão democrática, articulando-os de forma 

transparente, participativa e descentralizada, para então alcançar os objetivos estabelecidos. 

A gestão democrática se efetivará, de fato, a partir da prática e da organização, baseadas nos 

processos de tomada de decisões e da participação de toda a comunidade escolar. Através dela, é 

possível contemplar as diversas necessidades existentes, bem como, promover a autonomia e a 

formação plena dos indivíduos, capacitando-os para a vida em sociedade. 

Por isso, o plano de gestão tem fundamental importância, para que os sujeitos sintam-se parte da 

escola. Assim, com dinamismo, poderão ser executadas as metas e ações, envolvendo as  múltiplas 

dimensões da gestão. 

A gestão não se consolida em somente uma pessoa e sim na interação de todas e todos na busca de 

uma educação de qualidade. 
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