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1. DADOS DA UNIDADE EDUCACIONAL 

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil Criança Feliz 

Município: Rio dos Cedros 

Endereço prédio 1: 

UNIDADE PRINCIPAL 

Rua Tibério Bertoldi, n° 150, Bairro Centro, CEP: 89121-000 

Atendimento de crianças a partir de quatro (04) meses a dois (02) anos e oito (8) meses 

Telefones: 47 3380-5814 / 47 3386-1050 Ramal 2311 / 47 99210-7532 

E-mail: creche@riodoscedros.sc.gov.br 

 

Endereço prédio 2: 

UNIDADE EXTENSÃO 

Rua José Odorizzi, n° 199, Bairro Centro, CEP: 89121-000 

Atendimento de crianças de dois (02) anos e nove (09) meses a três (03) anos e onze (11) meses 

Telefones: 47 3380-5813 / 47 3386-1050 Ramal 2314 / 47 99145-5851 

E-mail: ccfextensao2@gmail.com 

 

ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Educação Infantil de zero (0) a três (3) anos e onze (11) meses. 

 

     2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome completo: Rejane Nardelli 

Formação acadêmica:   

• Normal Superior – Habilitação Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Habilitação Licenciatura 

em Educação Infantil 

• Pós-graduação/ Especialização em Práticas Pedagógicas Multidisciplinares e Gestão Escolar 

Função atual: Coordenadora Pedagógica 

Telefones: 47 3386-1196 / 47 99171-4691 

E-mail: rejanenardelli1977@gmail.com 

Endereço: Rua Duque de Caxias, n° 598, Bairro Cruzeiro, Rio dos Cedros, SC 

 

3. OBJETIVO GERAL 

Promover a educação integral das crianças aprimorando o desenvolvimento das 

características de cada faixa etária, por meio de uma gestão democrática e participativa, tendo como 

base os eixos estruturantes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que são as interações e as 

brincadeiras. 
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4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Valorizar a educação como um instrumento de humanização e de interação social; 

• Valorizar dos profissionais da instituição; 

• Estimular o desenvolvimento da criança respeitando sua individualidade; 

• Priorizar o aspecto lúdico e a interação como processo de aprendizagem; 

• Fortalecer a participação dos pais nas atividades escolares; 

• Aproximar a comunidade escolar da escola; 

• Garantir a continuidade das formações continuadas aos professores e demais funcionários; 

• Subsidiar o corpo docente na elaboração e implementação do planejamento, propondo 

alternativas metodológicas a partir de reflexões coletivas; 

• Garantir que o trabalho da equipe pedagógica esteja em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Municipais da Educação e com Projeto Político Pedagógico (PPP); 

• Acompanhar o desenvolvimento das ações pedagógicas em sala de aula; 

• Acompanhar e observar o processo de inclusão em sala de aula; 

• Manter o planejamento flexível e capaz de se adaptar às mudanças; 

• Buscar por meio de uma gestão democrática resultados positivos e exitosos perante as 

crianças e a comunidade escolar; 

• Apresentar o perfil/diagnóstico da comunidade escolar. 

• Socializar o planejamento das dimensões da gestão pedagógica, democrática, administrativa 

e financeira. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

A gestão democrática preconiza o envolvimento das famílias e da comunidade na tomada de 

decisões no ambiente escolar e é pautada nos princípios da participação, transparência e da 

democracia.  

A realização da gestão democrática é um princípio definido na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Art. 3º. Inciso VIII), e na Constituição Federal (Art. 206, 
inciso VI). O mesmo se assenta no pressuposto de que a educação é um processo 
social colaborativo que demanda a participação de todos da comunidade interna da 
escola, assim dos pais e da sociedade em geral. Dessa participação conjunta e 
organizada é que resulta a qualidade do ensino para todos, princípio da 
democratização da educação. Portanto, a gestão democrática é proposta como 
condição de: i) aproximação entre escola, pais e comunidade na promoção de 
educação de qualidade; ii) de estabelecimento de ambiente escolar aberto e 
participativo, em que os alunos possam experimentar os princípios da cidadania, 
seguindo o exemplo dos adultos. Sobretudo, a gestão democrática se assenta na 
promoção de educação de qualidade para todos os alunos, de modo que cada um 
deles tenha a oportunidade de acesso, sucesso e progresso educacional com 
qualidade, numa escola dinâmica que oferta ensino contextualizado em seu tempo e 
segundo a realidade atual, com perspectiva de futuro. (LÜCK, 2009, p. 70) 

 

No contexto da legislação nacional, foi criada a Lei Ordinária nº 1.863, de 17 de junho de 2015, 

alterada pela lei nº 2.106, de 15 de setembro de 2020, homologando o Plano Municipal de Educação 
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de Rio dos Cedros, 2015 - 2024. Dentre as metas e estratégias mencionadas no Plano, destacamos 

a meta 19:  

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. (PME, Rio dos Cedros, 2015) 

 

Ao atender o Plano Nacional de Educação (PNE), assim como, o Plano Municipal de Educação 

(PME), 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 n° 

001/2022, faz cumprir a Meta 19, sendo imprescindível à luz da legislação, a elaboração deste Plano 

de Gestão.  

Para a construção deste Plano de Gestão os estudos salientam e apontam que todas as funções na 

gestão estão ligadas diretamente ao sucesso da aprendizagem das crianças; sendo a gestão 

pedagógica o alicerce na ação do gestor escolar.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) contempla uma organização curricular de conteúdos que 

procuram garantir que todas as crianças tenham os seus seis Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento (Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se) assegurados no 

segmento da Educação Infantil. Ao considerar os Direitos de aprendizagem e desenvolvimento são 

estabelecidos cinco Campos de Experiência, nos quais as crianças podem aprender e se 

desenvolver, 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. 

 

Os estudos de Vigotski, afirmam que a educação é ao mesmo tempo um processo individual 

e um processo social facilitado por meio das inter-relações, pois assim, a criança desenvolve sua 

própria inteligência adaptativa na elaboração do conhecimento. O papel educativo proposto será o de 

estimular a capacidade de descobrir, produzir e criar, respeitando o desenvolvimento da criança; no 

entanto, com ações educativas intencionais. Para que o cuidar/educar se efetivem, é necessário que 

sejam oferecidas às crianças dessa faixa etária condições de usufruírem plenamente suas 

possibilidades de apropriação, suas potencialidades individuais e de produção de significados no 

mundo da natureza e da cultura. 

6. DIAGNÓSTICO DA ESCOLA 

  O Centro de Educação Infantil Criança Feliz, foi fundado em dezembro de 1988, pelo Governo 

do Estado de Santa Catarina, Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Comunitário, Prefeitura 



6 

 

Municipal de Rio dos Cedros e Associação de Pais e Professores. É uma instituição de educação 

municipal, mantida pela Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros.  

            

O Centro de Educação Infantil (CEI) Unidade Principal possui um quadro de funcionários composto 

por: 

• Seis (06) professoras que atuam em sala; 

• Duas (02) professoras de áreas específicas:  Musicalização e Psicomotricidade; 

• Vinte e quatro (24) assistentes de educação infantil; 

• Duas (02) auxiliares de serviços gerais; 

• Duas (02) merendeiras; 

• Uma (01) secretária de escola; 

• Uma (01) coordenadora pedagógica.  

 

Destas profissionais destacadas sete (07) são efetivas e as demais são contratadas 

temporariamente.  

O Centro de Educação Infantil (CEI) Unidade Extensão possui um quadro de funcionários composto 

por: 

• Quatro (04) professoras que atuam em sala; 

• Duas (02) professoras de áreas específicas: Musicalização e Psicomotricidade, as mesmas 

que atuam na Unidade Principal; 

• Dez (10) assistentes de educação infantil; 

• Duas (02) auxiliares de serviços gerais; 

• Duas (02) merendeiras; 

• Duas (02) coordenadoras pedagógicas. 

Destas profissionais seis (06) funcionárias são efetivas e as demais contratadas temporariamente.  

Nas duas instituições, 90% das professoras possuem formação acadêmica superior e especialização 

e 10% estão perto da conclusão da formação inicial, 90% das assistentes de educação tem ensino 

médio e 10% estão buscando formação superior na área da educação. As auxiliares de serviços 

gerais e merendeiras possuem ensino fundamental. 

O CEI atende atualmente duzentos e quarenta e sete (247) crianças de quatro (04) meses a 

três (03) anos e onze (11) meses, distribuídas em dez (10) salas; sendo seis (06) salas na Unidade 

Principal com atendimento a cento e quarenta e oito (148) crianças e quatro (04) salas na Unidade 

Extensão com atendimento a noventa e nove (99) crianças. A quantidade de crianças pode sofrer 

variações conforme desistências ou novas matrículas.  

Para atender a demanda matriculada, o CEI organiza diferentes períodos de permanência para o ano 

de 2022: 
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• Quatro (04) horas para todas as famílias mesmo sem comprovação de trabalho; 

• Sete (07) horas para as famílias que apresentam comprovação de trabalho; 

• Até dez (10) horas para as famílias em vulnerabilidade social, com autorização da Assistência 

Social.  

Ao realizar a matrícula um questionário (anexo I) é aplicado aos pais ou responsáveis pela criança, 

sobre a situação socioeconômica, grau de escolaridade, opção religiosa, estrutura familiar e saúde 

da criança, com o objetivo de conhecer a realidade da comunidade escolar na busca de ações 

criativas e responsáveis em benefício da criança e da comunidade escolar, num trabalho pedagógico 

vinculado à realidade das crianças para o pleno exercício da cidadania.  

Perante dados coletados, constata-se que 40% das famílias que frequentam o CEI são nascidas em 

Rio dos Cedros, 60% das crianças são oriundas de outros estados e países, inclusive famílias 

Haitianas e Alemães. A grande maioria das famílias residem no perímetro urbano da cidade, 

exercendo profissões têxteis, funcionários públicos, comércio local e poucas famílias residem na 

zona rural, exercendo a profissão na agricultura.  

Em relação à escolaridade, uma pequena porcentagem dos pais tem ensino superior, com 

pós-graduação/especialização e um grande porcentual concluiu ensino médio.  

No contexto do perfil econômico, 80% das famílias tem uma renda familiar entre três (03) e quatro 

(04) salários mínimos, enquanto que em torno de 20% possuem uma renda mensal de um (01) a dois 

(02) salários mínimos.  

Quanto a opção religiosa, 70% das famílias são católicas e 30% das famílias tem outras opções 

religiosas. 

A proposta de trabalho do CEI Criança Feliz, embasa-se nas Diretrizes Curriculares para a 

Educação de Rio dos Cedros - 2020, e está voltada para uma educação contextualizada, respeitando 

sempre a individualidade do desenvolvimento infantil, buscando por meio da interação entre 

professor/criança/ambiente facilitar o processo de aprendizagem. Organizando e construindo 

espaços distintos que estimulem experiências pedagógicas de aprendizagem, problematizando-as 

para que as crianças assimilem e criem seu próprio contexto, buscando o conhecimento do mundo, 

vivenciando e partilhando ideias. 

7.  ANÁLISE QUALITATIVA 

O Centro de Educação Infantil Criança Feliz é uma instituição educacional mantida pela 

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

atendimento em dois prédios situados em endereços diferentes, havendo essa necessidade pelo 

grande número de procura de matrículas.  
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Como toda organização institucional, por meio do diagnóstico realizado no PPP e em consulta às 

fichas de matrículas o CEI apresenta Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. 

 7.1 FORÇAS 

• Gestão Democrática: é uma característica marcante e muito forte da escola. O poder não é 

monopolizado e sim organizado de forma onde as responsabilidades são compartilhadas 

entre gestor e comunidade escolar; 

• Bom relacionamento entre professor/escola/comunidade: ambiente harmonioso, de muito 

diálogo e empatia. Como é uma escola de Educação infantil de zero (0) a três (3) anos, as 

crianças são levadas pelas famílias até a escola o que permite uma proximidade mais 

intensa; 

• Professores capacitados e outros buscando novas especializações para ofertar uma 

educação com excelência e de qualidade; 

• Professores comprometidos: são engajados com o trabalho na instituição; 

• Assistentes de educação comprometidos: muitas delas não contentes com somente o 

conhecimento que o ensino médio traz, estão em busca de novos conhecimentos e algumas 

buscando conhecimento de nível superior;       

• Objetivo em comum: todos da equipe sendo gestão, professores e assistentes, buscam o 

mesmo objetivo, que é a aprendizagem e o bem estar das crianças; 

• Espaço físico adequado: a escola possui um ótimo espaço físico tanto interno quanto externo, 

inclusive está em expansão e reformas; 

• Salas bem equipadas: um bom mobiliário e eletrônicos modernos; 

• Salas climatizadas: todas as salas são climatizadas; 

• Associação de Pais e Professores (APP) e Conselho Escolar: são muito presentes e 

acompanham a gestão na tomada de decisões; 

• Bom acervo pedagógico e de literatura infantil: nesse acervo há sempre o cuidado com a 

manutenção desse material; 

• Formação para todos os profissionais por meio da Secretaria de Educação; 

• Ampliação da Unidade Principal: a escola está sendo ampliada com verbas federais e 

municipais. Com esta ampliação a escola poderá ofertar mais 04 salas e uma área coberta de 

lazer para as crianças; 

• Parque novo Unidade Principal: com a nova construção a escola receberá um parque novo e 

adequado; 

• Ampliação da Unidade Extensão: com a construção de um novo banheiro e uma cozinha para 

as funcionárias, com o auxílio da Secretaria de Educação. 

7.2 FRAQUEZAS 

• Poucas reuniões com os pais durante o decorrer do ano; 
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• Confraternizações juntando equipe escolar, crianças e pais; 

• Pequenos conflitos entre funcionários que geram desconfortos no dia a dia. 

7.3 OPORTUNIDADES 

• Boa localização: os dois prédios da escola estão situados no centro da cidade, em local de 

fácil acesso para todos; 

• O CEI Principal e Extensão possuem bons estacionamentos para os pais deixarem seus 

filhos nas Unidades; 

• Durante finais de semana, feriados e férias de final de ano ambas as Unidades possuem 

vizinhança que auxilia a gestão tomando cuidado e observando se algo de anormal ou 

estranho possa acontecer; 

• As Unidades são localizadas perto de Posto de Saúde, Hospital. 

7.4 AMEAÇAS 

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

• Muitas vezes a escola recebe crianças com falta de higiene, carentes de amor e atenção; 

• Famílias desestruturadas e em vulnerabilidade social. 

 

8. DIMENSÕES  

As dimensões citadas abaixo serão divididas em: Gestão Pedagógica, Democrática, 

Administrativa e Financeira. 

 

8.1 Dimensão da gestão pedagógica 

O CEI Criança Feliz atende suas crianças em períodos distintos compreendendo os seguintes 

horários:  

• Matutino: 06h às 13h horas, período pedagógico 07h30 as 11h30 horas; 

• Vespertino: 12h as 19h, período pedagógico 13h30 as 17h30 horas; 

• Período Estendido: até dez (10) horas para as famílias em vulnerabilidade social com 

autorização da assistência social. 

A instituição possui atendimento educacional especializado de uma psicóloga para atender a 

demanda de crianças que apresentam dificuldades. 

O dia a dia do CEI de zero (0) a três (3) anos e onze (11) meses é repleto de atividades 

organizadas por educadores que, de uma forma ou de outra, lidam com o espaço e o tempo a todo 

momento. Assim como o tempo, o espaço deve ser organizado levando em conta o objetivo da 

Educação Infantil de promover o desenvolvimento integral das crianças. É preciso oferecer espaços 

com propostas diferenciadas, situações diversificadas, que ampliem as possibilidades de exercitar a 
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autonomia, a liberdade, a iniciativa, a livre escolha, quando o espaço está adequadamente 

organizado. 

Na primeira etapa da Educação Básica, a criança vivencia uma complexa fase do 

desenvolvimento humano, que abrange os aspectos intelectual, emocional e social. No que diz 

respeito às interações sociais, ressalta-se que a diversidade de parceiros e experiências potencializa 

o desenvolvimento infantil. Os elementos de seu entorno que compõem o meio natural (clima), social 

(pais/famílias) e cultural (valores) irão configurar formas de conduta e modificações recíprocas dos 

envolvidos. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE), o Artigo 29 sobre Educação Infantil: 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
(BRASIL, 2013) 

 

A Educação Infantil é considerada uma importante etapa na formação das crianças, pois é 

onde elas iniciam sua jornada fora do convívio familiar, que envolve lidar com as diferenças, o 

desenvolvimento da personalidade e da autonomia, a criação de laços afetivos e as descobertas em 

diferentes áreas do conhecimento. Ela é base para as demais etapas da educação formal, cujo 

objetivo é que os pequenos cresçam com mais autonomia e tenham mais sucesso em sua vida 

escolar e social. 

Crianças expostas a uma gama ampliada de possibilidades interativas têm seu universo pessoal de 

significados ampliado, desde que se encontrem em contextos coletivos de qualidade. Os conteúdos a 

serem trabalhados têm em vista a interação das áreas psicomotora, com a construção de 

conhecimento e atitudes, e com as características e especificidades do universo infantil, devendo-se 

levar em conta a faixa etária das crianças, onde os professores são os mediadores entre a criança e 

o conhecimento, seja ele cognitivo, sensorial, motor ou emocional.  

Destaca-se que nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI):  

O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que 
buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos 
que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Tais práticas 
são efetivadas por meio de relações sociais que as crianças desde bem pequenas 
estabelecem com os professores e as outras crianças, e afetam a construção de suas 
identidades. Intencionalmente planejadas e permanentemente avaliadas, as práticas 
que estruturam o cotidiano das instituições de Educação Infantil devem considerar a 
integralidade e indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, 
linguística, ética, estética e sociocultural das crianças, apontar as experiências de 
aprendizagem que se espera promover junto às crianças e efetivar-se por meio de 
modalidades que assegurem as metas educacionais de seu projeto pedagógico. 
(BRASIL, 2010) 

 

O currículo da educação infantil se desenvolve por meio de atividades significativas, que serão 

realizadas pelas próprias crianças e são resultantes de sua ação e interação com o ambiente escolar 

como forma de efetuar aprendizagens. Essas atividades compõem um currículo comum de 

experiências cognitivas, afetivas e sociais e de referências culturais e religiosas, levando em conta 

ao mesmo tempo, a singularidade de crianças e professores. 
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As atividades propostas envolvem simultaneamente, objetivos de várias áreas de 

conhecimento, promovendo a integração dos componentes curriculares e seus conteúdos, baseados 

no cumprimento das Diretrizes Curriculares do Município. 

O planejamento dos conteúdos procura garantir que todas as crianças tenham os seus seis Direitos 

de Aprendizagem e Desenvolvimento (Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-

se) que estão propostos na 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. 

Ao conceituar “criança”, as DCNEI a consideram em seu Artigo 4º: 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentimentos sobre a 
natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2010). 

 

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

diárias que contemplem as necessidades e os desejos das crianças. Os espaços são organizados 

para atender as necessidades de sono, alimentação, higiene, espaços para brincar e também 

aprender. O trabalho a ser desenvolvido integra o ato de educar e do cuidar, respeitando a 

individualidade da criança e valorizando seus avanços e conquistas diárias.  

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. 

O professor deve permitir que as crianças acompanhem suas conquistas, suas dificuldades e suas 

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

processo. Por meio das avaliações, é possível: acompanhar, orientar, regular e redirecionar o 

processo como um todo. Os registros, através de relatórios diários, que o professor da Educação 

Infantil realiza por meio de suas observações, subsidiará a avaliação, sendo os principais 

instrumentos para apoiar e concretizar suas   práticas pedagógicas. 

Auxiliar e acompanhar o trabalho pedagógico de inclusão, tanto com crianças que apresentam 

deficiências quanto comas especialidades étnicas, sociais e culturais das crianças trata-se de direito 

incondicional da criança, pois vivemos um momento de transição da forma de como as pessoas 

compreendem a deficiência e a dificuldade de aprendizagem e da aceitação e da empatia para com o 

outro. O que realmente importa são os princípios, a forma de ver uma criança que apresente alguma 

dificuldade, pois não existem métodos ou técnicas prontas para serem aplicadas. O professor precisa 

ter um olhar atento, para poder compreender a criança como essencialmente diferente das demais, 

afinal todos somos diferentes, no entanto, humanos. O desafio é planejar aulas criativas, flexíveis e 
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com experiências positivas de grandes aprendizagens para todos, diversificando as formas de atingir 

positivamente as crianças, garantindo igualdade de oportunidades. 

Para que as metas e as ações da escola sejam cumpridas e conhecidas por todos, busca-se 

reunir a comunidade escolar e equipe de gestão para a reelaboração e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e Regimento Escolar.  

A LDBE no Artigo 12 nos transmite várias responsabilidades que os estabelecimentos de ensino têm 

perante a comunidade escolar, com ênfase nos seguintes: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; II - administrar seu pessoal e seus 
recursos materiais e financeiros; VI - articular-se com as famílias e a comunidade, 
criando processos de integração da sociedade com a escola. (BRASIL, 1996) 

 

Ao pensar na responsabilidade que a escola tem diante da sociedade e dos indivíduos que estão sob 

os cuidados da instituição, elabora-se uma proposta de ação educativa, buscando promover o 

desenvolvimento pleno da criança nas suas mais diversas competências nos primeiros anos de vida, 

a chamada primeira infância. Aqui começa o trabalho da escola, percebendo a necessidade de 

apoiar e incentivar as habilidades e os valores inerentes à criança, respeitando sempre sua 

individualidade. 

No contexto dos argumentos apresentados nesta dimensão da gestão, Dimensão 

Pedagógica, seguem as metas e ações propostas para o período da gestão 2022 a 2024, 

organizadas em curto prazo (período de seis 06 meses), médio prazo (período um 01 ano) e longo 

prazo (período de dois 02 anos).  

 

 8.1.1 METAS E AÇÕES PEDAGÓGICAS 

META 01: Dar continuidade a implementação das Diretrizes Curriculares Municipais para a 

Educação Infantil. 

OBJETIVO: Ofertar uma educação de qualidade. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS:  

• Promover encontros para discussões e trocas de ideias sobre as Diretrizes; 

• Proporcionar momentos de reflexão sobre a organização dos trabalhos pedagógicos; 

• Orientar sobre as práticas pedagógicas sempre que surgirem dúvidas. 

PERÍODO: longo prazo. 

PÚBLICO-ALVO: crianças e equipe de trabalho. 

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS: gestão, equipe de trabalho e SEMED. 

RESPONSÁVEIS: gestão e SEMED. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: esta meta será monitorada diariamente, acompanhando o 

trabalho dos professores e a aprendizagem das crianças. 

 

META 02: Orientação e priorização da inclusão de todas as crianças em todas as experiências do 

CEI. 

OBJETIVOS: 
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• Mostrar tanto para a equipe de trabalho quanto para as crianças a importância de uma 

inclusão saudável; 

• Tornar a inclusão algo agradável e natural tanto para a criança com deficiência quanto para 

as outras crianças. 

• Incluir todas as crianças nas vivências proporcionadas nesta instituição de ensino; 

• Inserir a criança com deficiência e possibilitar que ela tenha acesso a estratégias disciplinares 

que irão ajudar no desenvolvimento de suas competências; 

• Acolher e incluir as famílias estrangeiras e de outros estados; 

• Respeitar as crianças e toda a comunidade escolar nas suas diferenças. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS: 

• Organizar uma mostra de trabalhos realizados pelas crianças;  

• Proporcionar brincadeiras de integração entre as crianças em sala e em áreas externas do 

CEI; 

• Momentos culturais teatrais abordando o tema inclusão; 

• Organizar experiências onde tanto as crianças quanto as professoras se coloquem no lugar 

de deficientes visuais, auditivos, com limitações ou deficiências motoras. 

PERÍODO: longo prazo. 

PÚBLICO-ALVO: famílias, crianças e equipe escolar. 

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS: famílias, crianças, equipe escolar custeado pela APP e 

SEMED. 

RESPONSÁVEIS: gestão, APP e SEMED. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: esta meta será avaliada diariamente durante toda a vigência 

deste plano por meio de reuniões pedagógicas, durante as horas atividades. 

 

META 03: Promoção de parcerias com entidades e outros profissionais com vistas na articulação e 

formação continuada da equipe escolar. 

OBJETIVOS: 

• Oferecer para a equipe pedagógica oportunidades de enriquecer seus conhecimentos; 

• Aprimorar o conhecimento da equipe e consequentemente ofertar uma educação de 

qualidade para nossas crianças. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS:  

• Organizar plano de formação continuada no CEI; 

• Organizar encontros com temáticas pertinentes; 

• Firmar parcerias com outras entidades para uma conversa e troca de experiências; 

• Promover reuniões pedagógicas para discutir formas de inovar, para que as vivências das 

crianças sejam mais significativas. 

PERÍODO: longo prazo. 

PÚBLICO- ALVO: equipe escolar e crianças. 
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RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS: equipe escolar, crianças, parcerias, APP, SEMED. 

RESPONSÁVEIS: gestão da escola e SEMED. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: este processo será acompanhado pela gestão, durante toda sua 

execução, sendo de forma contínua e prestando conta por meio de relatórios para a comunidade 

escolar, APP e Conselho Escolar. 

 

META 04: Buscar estratégias para trazer as famílias para a escola. 

OBJETIVOS:  

• Aproximar as famílias da escola; 

• Apresentar para a comunidade escolar nossa proposta de trabalho; 

• Demonstrar para as famílias como é o dia a dia de uma escola de Educação Infantil de 0 a 3 

anos; 

• Conscientizar a equipe escolar quanto a sua importância na aproximação das famílias com a 

escola. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS: 

• Buscar estimular por meio de conversas, mídias, a participação das famílias em reuniões, 

para que tenham conhecimento das principais concepções adotadas pelo CEI e participar da 

vida escolar de seus filhos; 

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

• Promover encontros alegres e agradáveis para que as famílias se sintam felizes e acolhidas 

ao participarem das atividades do CEI. 

PERÍODO: longo prazo. 

PÚBLICO-ALVO: famílias. 

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS:  famílias, parcerias, APP e Conselho Escolar. 

RESPONSÁVEIS: gestão, APP e Conselho Escolar. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: esta meta será monitorada durante toda a duração deste plano. 

 

META 05: Valorização dos profissionais desta instituição de ensino. 

OBJETIVOS: 

• Unir a equipe escolar; 

• Promover a satisfação dos profissionais que atuam na unidade escolar; 

• Acolher a equipe escolar; 

• Estabelecer uma relação de confiança com a equipe. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS: 

• Promover encontros constantes, recreativos e divertidos para unir a equipe; 

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

e desafios; 

• Apoiar sempre que necessário e dar visibilidade a toda a equipe. 
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PERÍODO: longo prazo. 

PÚBLICO-ALVO: equipe escolar. 

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS: equipe escolar e APP. 

RESPONSÁVEIS: gestão, APP e Conselho Escolar. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: esta meta será avaliada e monitorada durante toda a vigência 

deste plano. 

 

8.2 DIMENSÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Se quisermos uma sociedade democrática, precisamos vivenciar essa democracia em todos 

os espaços que vivemos. E a escola é um lugar privilegiado para a aprendizagem e o 

desenvolvimento de competências baseadas em valores e ações que contribuem para a 

transformação de uma sociedade, com objetivo de torná-la mais humana e justa. Na escola se dá o 

desenvolvimento moral e se encontra uma potência grande para lidar com os acontecimentos 

cotidianos, que podem ser debatidos e compreendidos gerando uma postura mais ética e reflexiva. 

Na escola é possível aprender a dialogar e nós sabemos que a base da democracia é o diálogo. 

Aprender a ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, tentar entender outro ponto de vista para 

encontrar um caminho mais justo. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB): 

É pressuposto da organização do trabalho pedagógico e da gestão da escola 
conceber a organização e a gestão das pessoas, do espaço, dos processos e 
procedimentos que viabilizam o trabalho expresso no projeto político-pedagógico e 
em planos da escola, em que se conformam as condições de trabalho definidas pelas 
instâncias colegiadas. (BRASIL, 2013) 

 

A Gestão Escolar Democrática está baseada na coordenação de atitudes e ações que 

propõem a participação social da comunidade escolar (professores, pais, direção, equipe pedagógica 

e demais funcionários) é um princípio que orienta as escolas públicas, embasado legalmente e que 

conta com categorias de participação colegiada, sendo regido pela descentralização, autonomia, 

transparência e pluralidade. É uma dinâmica sustentada no diálogo, na participação ativa dos 

sujeitos escolares, na construção coletiva de procedimentos e na elaboração de canais de 

comunicação, favorecendo a democracia, aproximando e criando vínculos com a comunidade 

escolar, educadores, famílias e sociedade no processo de ensino.  

O documento, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI), afirma: 

A gestão democrática da proposta curricular deve contar na sua elaboração, 
acompanhamento e avaliação tendo em vista o Projeto Político-Pedagógico da 
unidade educacional, com a participação coletiva de professoras e professores, 
demais profissionais da instituição, famílias, comunidade e das crianças, sempre que 
possível e à sua maneira. (BRASIL, 2010) 

 

A primeira questão que se coloca para a sua implantação é a elaboração do PPP (Projeto Político 

Pedagógico) e do Regimento Interno onde é necessário ter uma gestão colegiada, ou seja, os atores 

envolvidos na escola precisam participar da elaboração desse projeto. Trata-se de um documento 

revisto e revivido, pela necessidade ou periodicamente. É preciso articular para que essas vozes 



16 

 

tenham um papel dentro da escola, onde cada ator tem a sua função, sua responsabilidade e suas 

atribuições.  

Os conselhos são outro fator decisivo. Nas Unidades Escolares, os órgãos colegiados são o 

Conselho Escolar e as instituições auxiliares Associação de Pais e Professores (APP) que atuam 

coletivamente nas tomadas de decisão de forma compartilhada, onde as vozes estão sendo ouvidas 

e com representatividade.  

Contudo o fundamental nessa gestão é ter um olhar atento para o que acontece dentro da escola.  

Se a equidade é algo central, se faz necessário gerar atitudes que não sejam idênticas para todos. A 

base da democracia não pode ser a igualdade, embora ela seja fundamental. Mas, para conquistar 

essa igualdade, preciso trabalhar com condutas desiguais, ou seja, dar mais para quem precisa. 

Uma gestão democrática olha os diferentes e os apoia da melhor forma. 

Avaliação e auto avaliação permanente e participativa é mais um aspecto que caracteriza 

uma gestão democrática e participativa. Uma escola democrática valoriza a interação entre pares, o 

convívio com a diversidade, as construções coletivas, o desenvolvimento moral, a interação com o 

mundo e todo este processo precisa ter um acompanhamento para saber como tem sido 

desenvolvido, aplicado e se estamos atingindo nossos 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, se estão sendo capazes de atingir pedagogicamente todas as 

crianças. 

Outro ponto importante é a participação coletiva que envolve o diálogo, a responsabilidade e a 

colaboração de cada um. Não se trata de marcar presença, é uma participação ativa e não só para 

“constar”. O gestor promove a descentralização do poder, as responsabilidades são delegadas e 

compartilhadas. Ele não é o único que toma decisões nesse modelo de gestão, elas são tomadas 

dentro de um colegiado e o seu papel é orquestrar essa gestão, que deve ser feita por todos. 

A participação constitui uma forma significativa de, ao promover maior aproximação 
entre os membros da escola, reduzir desigualdades entre eles. Portanto, a 
participação está centrada na busca de formas mais democráticas de promover a 
gestão de uma unidade social. As oportunidades de participação se justificam e se 
explicam, em decorrência, como uma íntima interação entre direitos e deveres, 
marcados pela responsabilidade social e valores compartilhados e o esforço conjunto 
para a realização de objetivos educacionais. (LÜCK, 2009, P.71) 

 

Evidencia-se a partir da citação anteposta que o importante é sempre lembrar que essa 

responsabilidade social, onde os deveres e os direitos sejam muito claros para todos os colegiados 

envolvidos, possibilitem meios pedagógicos que despertem na criança a consciência e a capacidade 

de exercer uma cidadania consciente. Desenvolver por meio de experiências pedagógicas as 

competências e habilidades de cada criança, onde a formação do aluno e sua aprendizagem são 

essencialmente o objetivo central da gestão democrática. 

Entretanto ressalta-se que todos os processos e ações participativos promovidos pela unidade 

escolar somente se justificam na medida em que sejam orientados para melhorar os resultados da 

qualidade de ensino e aprendizagem das crianças. 
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No contexto dos argumentos apresentados nesta dimensão da gestão, Dimensão Democrática, 

seguem as metas e ações propostas para o período da gestão 2022 a 2024, organizadas em curto 

prazo (período de seis 06 meses), médio prazo (período um 01 ano) e longo prazo (período de dois 

02 anos).  

 

8.2.1 METAS E AÇÕES DEMOCRÁTICAS 

META 01: Realização de uma gestão participativa, estimulando o desenvolvimento das 

responsabilidades individuais, promovendo o trabalho coletivo. 

OBJETIVOS: 

• Buscar uma gestão participativa e democrática; 

• Aproximar comunidade escolar da escola; 

• Distribuir e delegar as responsabilidades; 

• Auxílio conjunto na tomada das decisões. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS: 

• Estabelecer um cronograma de reuniões sistemático para dialogar com o Conselho Escolar e 

APP; 

• Manter uma boa relação com os funcionários, crianças e com as famílias;  

• Articular momentos como encontros pedagógicos para que a equipe tenha um espaço para 

troca de ideias; 

• Manter uma gestão participativa e democrática e com responsabilidade aliados com o 

Conselho escolar, APP, professores e demais profissionais. 

PERÍODO: longo prazo. 

PÚBLICO-ALVO: comunidade escolar, Conselho escolar.  

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS: gestão escolar, conselho escolar, custeado pela APP. 

RESPONSÁVEIS: gestão e Conselho Escolar. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: Esta meta será avaliada durante toda a vigência deste plano. 

 

META 02: Realização de eventos para integração e socialização da família na instituição. 

OBJETIVOS:  

• Aproximar as famílias da escola; 

• Apresentar para a comunidade escolar nossa proposta de trabalho; 

• Demonstrar para as famílias como é o dia a dia de uma escola de Educação Infantil de 0 a 3 

anos. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS: 

• Buscar estimular a participação das famílias em reuniões, para que tenham conhecimento 

das principais concepções adotadas pelo CEI e participarem da vida escolar de seus filhos; 

• Realizar a divulgação em redes sociais, reuniões, assembleias gerais, do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e do Regimento Escolar; 
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• Promover encontros bimestrais, alegres e agradáveis para que as famílias se sintam felizes e 

acolhidas ao participarem das atividades do CEI. 

PERÍODO: longo prazo. 

PÚBLICO-ALVO: famílias. 

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS: famílias, parcerias, APP e Conselho Escolar. 

RESPONSÁVEIS: gestão, APP e Conselho Escolar. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: este processo será acompanhado durante toda a duração deste 

plano. 

 

8.3 DIMENSÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  

O CEI Criança Feliz funciona em tempo integral iniciando suas atividades as 06h da manhã e 

encerrando seus trabalhos as 19h horas. Devido à demanda dos estudantes, são organizados 

períodos distintos compreendendo os seguintes horários: 

• Matutino: 06h as 13h; 

• Vespertino: 12h as 19h 

• Período estendido de até dez (10) horas para as famílias em vulnerabilidade social com 

autorização da assistência social.  

O corpo docente é composto por 90% dos professores com formação acadêmica superior e 

especialização e outras buscando conclusão. Das assistentes de educação infantil 90% concluíram o 

ensino médio e outras estão buscando formação acadêmica superior. A equipe gestora é formada 

por três (03) coordenadoras pedagógicas com formação acadêmica superior e especialização, 

sendo: 

Unidade Principal – Uma (01) coordenadora pedagógica e uma (01) secretária de escola, com 

formação acadêmica superior e especialização 

Unidade Extensão –Duas (02) coordenadoras pedagógicas.  

As Unidades possuem estruturas adequadas e em ótimo estado de conservação, com espaços 

amplos, aptos para receber e ofertar bem estar e conforto às crianças e funcionários, somente 

registramos a necessidade de construção de um (01) banheiro e uma (01) cozinha para os 

funcionários da Unidade Extensão.  

A Unidade Principal está sendo ampliada para poder ofertar mais vagas, visto que a procura 

aumenta diariamente. São importantes as ações que preveem a boa manutenção e conservação do 

patrimônio físico e a correta aplicação dos recursos para realizar. A comunidade escolar participa 

ativamente da APP e do Conselho Escolar, afim de auxiliar nas tomadas das decisões, sendo muito 

presente e prestativa com a escola. 

A documentação da escola é organizada em arquivos e em pastas no computador, os 

documentos de crianças estão organizados também no computador, dentro de um sistema do 

município chamado Sistema de Atendimento Educacional (SAE) e de Gestão Educacional (SGE) 
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mantidos periodicamente, cumprindo os cronogramas preestabelecidos pela Secretaria Municipal, 

responsabilidade da secretária escolar e pela coordenação. 

 A direção conta com o apoio da Secretaria Municipal da Educação, onde está centralizada a Equipe 

de Orientação Pedagógica, a Secretária Municipal de Educação, RH, e demais repartições 

administrativas e pedagógicas. 

O tempo no decorrer do ano letivo é organizado de acordo com orientações recebidas da 

Secretaria de Educação. Durante o ano letivo são realizadas assembleias gerais com os pais, 

reuniões com APP como entidade fiscalizadora, monitoradora e mediadora do processo 

administrativo e gerencial da unidade escolar; com o Conselho Escolar e reuniões com professores 

além de formações pedagógicas.   

A autonomia administrativa cria várias possibilidades com a constituição do Conselho Escolar, 

atualização e emissão da documentação e escrituração escolar, efetivação do plano de gestão que 

envolve os serviços com pessoas, comunicação com comunidade escolar, materiais e equipamentos.  

A escola organiza a rotina do trabalho administrativo e pedagógico, rotina das crianças, como uma 

prática aliada às ações propostas no PPP e Regimento Interno anualmente, gerindo sem separar o 

pedagógico do administrativo. 

Liderança é a capacidade de influenciar, motivar, integrar de organizar pessoas e 
grupos a trabalharem em execução de objetivos. Em uma gestão participativa, não 
basta que haja na equipe certas pessoas que apenas administrem a realização das 
metas, objetivos, recursos e meios já previstos. É preciso que consiga da equipe o 
compartilhamento de intenções e valores, práticas, de modo que os interesses do 
grupo sejam canalizados para esses objetivos, e que várias pessoas possam assumir 
a liderança e desenvolver essas qualidades. (LIBÂNEO, 2008, p. 89) 

 
As atividades desenvolvidas pela gestão administrativa apoiam e fortalecem o trabalho docente, 

buscando melhores condições físicas e materiais na execução das ações pedagógicas. O trabalho 

coletivo, onde a gestão administrativa emprega os recursos disponíveis, sendo que as diretrizes são 

fundamentadas no Regimento Escolar. Organizar democraticamente uma escola, sua rotina, fluxo de 

funcionários – observando-se o cumprimento de hora atividade e do registro pronto funcional, 

buscando os fins propostos no PPP, essas rotinas no campo da gestão administrativa representam 

meios adequados e suficientes para assegurar as crianças, aos serviços administrativos e 

pedagógicos e aos professores todas condições para o desenvolvimento do trabalho e garantir 

qualidade de ensino.  

Organizar, elaborar e garantir que estão sendo seguidas e aplicadas as normas internas, os 

objetivos contidos no PPP e no Regimento Escolar representam meios adequados e suficientes para 

assegurar as crianças, aos serviços administrativos, pedagógicos e aos professores todas as 

condições para o desenvolvimento do trabalho e garantir qualidade de ensino. 

A gestão administrativa é a responsável por fazer a coordenação de recursos materiais e humanos, 

além de orientar insumos para sustentar os processos. Dessa forma, ela tem a missão de zelar pelos 

espaços escolares e melhorá-los para assegurar que tudo esteja certo para o desenvolvimento do 

processo educacional. Representar e responsabilizar-se pelo bom funcionamento da escola tanto 
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legalmente quanto pedagogicamente, buscar coletivamente que os resultados almejados sejam 

alcançados, refletem uma gestão comprometida, com resiliência e respeitosa para com todos.  

A transparência nas ações e na comunicação entre a escola e a comunidade escolar é fundamental 

para que sejam evitados conflitos administrativos e desgaste na gestão de pessoas, além de o clima 

organizacional apresentar-se favorável para parcerias, primando sempre pelo melhor para a escola e 

principalmente para as crianças. 

Muito importante além dos vínculos e as parcerias com a comunidade escolar, é a construção 

de uma relação positiva com a população do entorno escolar. Quando o entorno se faz presente, a 

escola certamente está sendo olhada nos períodos de férias escalares ou finais de semana e isso, 

auxilia e muito no cuidado com o patrimônio escolar.  

A parceria com a família é uma ponte para a relação entre escola e comunidade. Muitas crianças 

moram no bairro, por isso, a participação das famílias abre as portas da escola infantil para a 

população. 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 da criança, mas em diversos momentos da rotina escolar. Quando 

as famílias têm uma imagem positiva da escola, elas expressam isso nas suas relações pessoais e 

sociais. Ao participarem do cotidiano escolar, os pais podem falar sobre isso no bairro e construir 

novas parcerias entre a gestão e a comunidade. 

No contexto dos argumentos apresentados nesta dimensão da gestão, Dimensão 

Administrativa, seguem as metas e ações propostas para o período da gestão 2022 a 2024, 

organizadas em curto prazo (período de seis 06 meses), médio prazo (período um 01 ano) e longo 

prazo (período de dois 02 anos).  

 

8.3.1 METAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

META 01: Aplicação de normas, procedimentos e medidas administrativas de acordo com a 

Secretaria Municipal de Educação. 

OBJETIVO: Demonstrar organização e responsabilidade perante a comunidade escolar. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS:  

• Coordenar e supervisionar os serviços da secretaria da escola; 

• Manter os registros documentais organizados; 

• Manter atualizados os dados cadastrais das crianças e dos funcionários; 

• Deliberar sobre variados assuntos relacionados ao bom andamento do CEI e do processo de 

ensino e aprendizagem. 

PERÍODO: longo prazo. 

PÚBLICO-ALVO: Secretaria escolar e Comunidade escolar. 

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS: gestão escolar e Prefeitura Municipal. 

RESPONSÁVEIS: gestão escolar e Secretaria da escola. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: esta meta será avaliada durante toda a vigência deste plano. 
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META 02: Construir um calendário anual contendo as formações e reuniões pedagógicas. 

OBJETIVOS: 

• Organizar cronograma para antecipadamente ser encaminhado aos pais;  

• Valorizar a equipe de trabalho; 

• Debater e trocar ideias sobre o desenvolvimento das crianças; 

• Ofertar uma educação de qualidade; 

• Aperfeiçoar e aprimorar os conhecimentos. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS:  

• Promover um encontro com a Secretaria da Educação para organizarmos o calendário; 

• Realizar a divulgação do calendário para a comunidade escolar; 

• Disponibilizar para os pais no ato da matrícula o calendário anual impresso. 

PERÍODO: curto prazo. 

PÚBLICO-ALVO: comunidade escolar. 

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS: comunidade escolar, gestão, custeado pela APP e 

SEMED. 

RESPONSÁVEIS: gestão escolar e SEMED. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: esta meta será avaliada durante toda a vigência deste plano. 

 

8.4 DIMENSÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 

Os recursos financeiros da instituição provêm das seguintes instâncias: Federal, Municipal, 

Recursos da APP. Do Governo Federal a escola recebe o PDDE (Programa Dinheiro Direto na 

Escola) e Educação Conectada. Os recursos recebidos destes programas são aplicados na 

cobertura de despesas operacionais e nos investimentos conforme regulamentação específica e 

realizada prestação de contas em formulários específicos.  

Da Prefeitura Municipal que é a mantenedora a escola recebe: manutenção e gerenciamento de 

contratação de funcionários, aquisição de material pedagógico, de limpeza e de expediente, 

administração e compra dos alimentos para a merenda escolar, diversos bens materiais para compor 

o mobiliário, elétrico e eletrônico – de informática e eletrodomésticos, materiais pedagógicos e 

didáticos e no geral em recursos para a manutenção da instituição.  

Os recursos da APP são oriundos de doações da comunidade e de contribuições espontâneas das 

famílias e, por isso imprevisíveis e variáveis. Os valores arrecadados são aplicados conforme 

preconiza o Estatuto da APP, preferencialmente para o bem estar das crianças, manutenção da 

instituição, sempre com a aprovação da APP e do Conselho Escolar.  

Todas as decisões de investimentos são tomadas no coletivo e posteriormente são prestadas conta 

para a comunidade escolar. 
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No contexto dos argumentos apresentados nesta dimensão da gestão, Dimensão Financeira, 

seguem as metas e ações propostas para o período da gestão 2022 a 2024, organizadas em curto 

prazo (período de seis 06 meses), médio prazo (período um 01 ano) e longo prazo (período de dois 

02 anos).  

 

8.4.1 METAS E AÇÕES FINANCEIRAS 

META 01: Aplicação dos recursos recebidos do Governo Federal e Associação de Pais e 

Professores APP, com 100% de transparência de acordo com a legislação vigente. 

OBJETIVOS: 

• Demonstrar transparência; 

• Buscar conhecimento. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS:  

• Reunir sempre que necessário a equipe escolar para discutir as necessidades existentes; 

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

• Divulgar amplamente por mídias os recursos adquiridos; 

• Prestar contas à comunidade escolar e aos colegiados os investimentos aplicados. 

PERÍODO: longo prazo. 

PÚBLICO-ALVO: crianças e equipe escolar. 

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS: gestão, equipe escolar, APP e recursos Federais. 

RESPONSÁVEIS: gestão e APP. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: esta meta será avaliada durante toda a vigência deste plano. 

 

META 2: Realização de promoções em parceria com a comunidade escolar e APP. 

OBJETIVOS: 

• Adquirir de material pedagógico; 

• Adquirir de brinquedos para serem utilizados no CEI; 

• Adquirir de brinquedos e material pedagógico para serem ofertados para as crianças em 

datas comemorativas; 

• Efetuar a manutenção dos prédios; 

• Realizar compras que necessitam de rapidez. 

 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS:  

• Organizar promoções como ação entre amigos, amostra de trabalhos e dia da família na 

escola; 

• Convidar toda a equipe escolar incentivando-os a participarem integralmente e colaborarem 

durante os eventos; 

• Firmar parcerias com entidades municipais; 

PERÍODO: sempre que for necessário. 
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PÚBLICO-ALVO: comunidade escolar, CEI. 

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS: Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação e APP. 

RESPONSÁVEIS: gestão e APP. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: esta meta será avaliada durante toda a vigência deste plano. 

 

META 3: Construção de um banheiro e uma cozinha para as professoras na Unidade Extensão; 

OBJETIVOS: 

• Ofertar um banheiro a mais para as funcionárias; 

• Ofertar um espaço adequado para as funcionárias realizarem suas refeições. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS: Firmar parcerias com a Secretaria da Educação e Prefeitura Municipal. 

PERÍODO: longo prazo. 

PÚBLICO-ALVO: equipe escolar. 

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS: gestão, Prefeitura Municipal e Secretaria de Educação. 

RESPONSÁVEIS: gestão, Prefeitura Municipal e Secretaria de Educação. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: esta meta será avaliada durante toda a vigência deste plano. 

 

META 4: Término da ampliação da Unidade Principal. 

OBJETIVOS: 

• Ampliar a oferta das vagas no CEI; 

• Ofertar mais espaço físico para as crianças; 

• Possibilitar que as crianças tenham uma área de recreação coberta; 

• Ofertar para os professores novos espaços de trabalho. 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS: 

• Buscar parcerias junto a Secretaria de Educação; 

• Buscar parcerias junto a Prefeitura Municipal e Governo Federal. 

PERÍODO: curto prazo. 

PÚBLICO-ALVO: professores, crianças, famílias e comunidade em geral. 

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS: gestão, Secretaria de Educação, Prefeitura Municipal e 

Governo Federal. 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: esta meta será avaliada durante todo o período de ampliação 

ser finalizada. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Gestão escolar, democrática e participativa é um contínuo exercício, é a prática que leva ao 

seu desenvolvimento pleno e é ela que permite a tomada de decisões coletivas e consequentes 

ações para lutar pelo que se deseja. Construir e vivenciar uma gestão democrática é um anseio de 

todos que fazem parte da educação e buscam alcançar e ofertar um ensino de qualidade. Não é uma 

tarefa fácil, mas é possível desde que aconteçam políticas públicas que incentivem a participação de 
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todos os envolvidos no processo da educação. Uma educação de qualidade para todos e que todas 

as nossas crianças tenham seus direitos garantidos conforme preconizado na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

A avaliação do plano de gestão se dará continuamente, unindo gestão e a comunidade escolar 

elencando pontos positivos e negativos, analisando quais estão positivos e quais precisam ser 

revistos e melhorados. A avaliação será de grande importância visto que este plano está interligado 

ao Projeto Político Pedagógico pensando no CEI Criança Feliz como um todo e na sua importância 

junto à comunidade que está inserida. 
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11. ANEXOS 

 


