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DIRETORIA  DE ENSINO  -  REGIÃO DE PIRACICABA 

EE PROF. MANOEL DIAS DE ALMEIDA 

 

PLANO DE GESTÃO  -  2011  -  2014 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR. 

Nome da escola:  E. E. Prof. Manoel Dias de Almeida 

Endereço: Rua Joaquim Mendes Pereira, 639 – Bairro Centro – Saltinho – SP. 

CEP: 13440-000  -  Fone/Fax: 19-34393301  -   34393388 

Código CIE: 021039  -  Código FDE:    0533703       CNPJ: 46.384.111/0100-21 

ATO DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO: Res. SE n° 23 de 27/01/76, DOE de 28/01/76. 

 E – MAIL:  mdasaltinho@ig.com.br  -  e021039a@see.sp.gov.br 

Cursos Oferecidos: 

 Ciclo II do Ensino Fundamental 

 Ensino Médio: Regular 

Períodos de funcionamento, turmas e horários: 

 

PERÍODOS MANHÃ TARDE NOITE 

HORÁRIO 7h às 12:20h 12:30 às 17:50h 19h às 23h 

Nº DE TURMAS 10 10 4 

Nº DE ALUNOS 304 286 116 

 

EQUIPE DE GESTORA: 

MARTA BIANCHIM 
Diretor de Escola 

 

JACI  APARECIDA BRIGANTE NATERA  
Vice Diretor de Escola 

 

ANTONIO ALTAIR SEGATTO 
Prof.  Coordenador do Ensino Fundamental 

VALERIA CAMILA PEREIRA 

Profª Coordenadora do Ensino Médio 

mailto:mdasaltinho@ig.com.br
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II – CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

UM POUCO DA HISTÓRIA DE SALTINHO 

 

 1. Consta que o governo da província fez diversas doações de terras devolutas. Em 

Piracicaba  diversos foram beneficiados por essas doações. O cidadão Major Fernando, tronco da 

família Ferraz de Arruda, recebeu diversas Sesmarias de terras paulistas correspondentes a 6.000 

alqueires. 

 Foi assim iniciada a colonização da fazenda Milhã. Para a posse das terras tornou-se 

necessária a demarcação das divisas. Dizem que o primeiro rumo demarcado foi do sacramento, 

que mais tarde seria a Fazenda Capitão Moreira, hoje Pessatinho. 

 Em pagamento pelos trabalhos de agrimensura, foram dadas terras ao Sr. Theophilde do 

Amaral Campos, onde fundou a Fazenda Capuava e mais tarde as fazendas Ouro Preto e Janeiro. 

 Nos trabalhos de abertura dos rumos, entre outros, trabalhou o cidadão Antônio Custódio 

e seus filhos, recebendo um quinhão das terras em pagamento ao trabalho feito. Recebeu 36 

alqueires localizados, em grande parte, onde hoje é Saltinho. 

 Os primeiros moradores foram o Sr. Antônio Custódio e sua família, hoje considerada 

fundadora de Saltinho. Os 36 alqueires que possuíam, aos poucos foram vendidos em pequenos 

lotes. 

 Pelos Custódios surgiram as primeiras casas construídas em barro e madeira, cobertas de 

sapé, sendo a primeira onde foi construído o moinho da família Angelele. Presume-se que tenha 

mais de 100 anos. Também os filhos construíram outras casas, uma atrás do local onde foi 

construída as oficinas da família Montebelo e outra onde era a oficina da família Schiavinato. 

 Outras famílias povoaram Saltinho, como o Sr. João Pereira de Aguiar que foi casado com 

D. Maria de Almeida, pais de Joaquim Mendes Pereira que foi o primeiro Juiz de Paz de 

Saltinho. 

 Na época, a rua que hoje é a Av. 7 de Setembro, era uma raia onde disputavam corridas de 

cavalo. Um tio de Antônio Custódio de Almeida foi assassinado na dita raia, onde foi levantada 

uma pequena cruz, logo uma capelinha, onde hoje se estende a Igreja Matriz Católica de Saltinho. 
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  Saltinho foi elevada à categoria de Distrito em  08/12/1.922 pela Lei nº 1886 e instalado 

em 05/04/1.923, devendo isso ao Sr. Samuel de Castro Neves, na época Deputado Estadual. 

 Por motivos políticos em  13/12/1.929, o Distrito de Saltinho foi anexado ao Município de 

Rio das Pedras, com o que não se conformou seu povo que lutou para sua volta à Piracicaba. 

 Pelo Decreto Lei Estadual nº 9.775 de 31/03/48 passou novamente para Piracicaba, sendo 

o córrego Saltinho a linha divisória. 

 Saltinho foi emancipado em 19/05/91 pela lei Federal nº 27.664 de 30 de Dezembro de 

1991. 

 

 

 

 

ORIGEM DO NOME SALTINHO 

 

 Um pouco abaixo da cabeceira que forma o córrego Saltinho, em terras que, por muitos 

anos, pertenceram à família Étori, havia uma pequena queda d’água de onde vem o nome 

Saltinho – diminutivo de salto. 

 O município de Saltinho foi criado pela lei municipal nº 7664 de 31 de Dezembro de 

1.991, passando a cumprir seu primeiro mandato a partir de 1º de Janeiro de 1993, o Prefeito, 

Vice-Prefeito e Vereadores eleitos em outubro de 1.992. 

 O Município teve origem como Distrito do Município de Piracicaba com área total de 

113km
2 

e tendo divisas, além do Município de Piracicaba, com os Municípios de Rio das Pedras, 

Mombuca, Tietê e Laranjal Paulista, situando-se parcialmente nas Bacias dos rios Piracicaba e 

Capivari e pertencendo ao Macro eixo da Hidrovia Tietê-Paraná. 

 

 

2. CLIENTELA: A maior parte dos alunos é nascida no Município e reside na zona 

urbana, a maioria filhos de operários, trabalhadores de nosso município. Os da zona rural são 

filhos de pequenos produtores agrícolas ou empregados de fazendas e sítios. A clientela é 

proveniente de vários níveis sociais, sendo a maioria da classe média. A escola conta com a 
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 participação dos pais, mas sente falta da participação de pais de alunos com problemas de 

aprendizagem e de comportamento, pois em muitos momentos a ação educativa seria mais eficaz 

se estes estivessem “presentes” e comprometidos com o desenvolvimento dos alunos. A escola 

conta com uma clientela saudável, sua maioria gosta da escola, mas há pouco compromisso com 

os estudos, o que dificulta muito o trabalho dos professores. No ensino noturno, a grande maioria 

é aluno trabalhador, poucos nutrem a esperança de cursar o nível superior, pois, estão optando 

por cursos técnicos. Os pais, que em sua maioria estudaram até a 8ª série, esperam que o filho 

tenha uma boa aprendizagem e que consiga uma boa profissão, também esperam da escola 

atividades culturais e educação sexual. 

 

 

 3. RECURSOS: 

3.1. Prédio escolar: A escola conta com uma sala para secretaria, uma para diretoria, uma 

sala de professores, 10 salas de aulas, uma sala reservada para uso de vídeo, um laboratório de 

ciências, Uma sala de informática equipada com 15 computadores e 01 monitor por 

período(Acessa Escola), uma sala de leitura, sala da Coordenação Pedagógica, sala do Projeto 

Escola da Família, WC masculino e feminino para deficiente físico, duas quadras de esportes 

sendo uma  coberta, dois galpões e amplos jardins.  

 3.2.  Recursos físicos e pedagógicos: Os recursos físicos da escola são bons, exceto o 

corredor entre salas de aulas que é muito estreito, dificultando muito o trânsito dos alunos e 

professores e até a adoção de práticas pedagógicas alternativas. 

A escola possui uma filmadora, uma câmara fotográfica digital, aparelho de DVD, 03 

projetores multimídia, duas telas para projeção, televisores, três aparelhos de som(microsystem), 

um notebook, amplificadores de som, microcomputadores(04 administrativo e 17 pedagógico), um 

telescópio, uma luneta, microscópios,  duas quadras de esportes sendo uma  coberta, dois galpões 

e amplos jardins.  

3.3. Recursos humanos: A escola conta com um Diretor de Escola e um Vice Diretor; 

dois Professores Coordenadores, sendo um do Ensino Fundamental e um do Ensino Médio; um 
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 Gerente de Organização Escolar e três Agente de Serviços Escolares e 45 Professores sendo 15 

Efetivos; 24 OFAs e 06 Eventuais. 

3.4. Recursos disponíveis na comunidade: A escola conta com o apoio dos seguintes 

recursos externos: Prefeitura Municipal, Rotary Club, Rádio Studio FM, Jornal A FOLHA DE 

SALTINHO, Polícia Militar, Colaboradores do Programa Escola da Família e comércio em geral. 

 

4.  RESULTADOS EDUCACIONAIS 

4.1. Indicadores de desempenho 

a) Fluxo escolar  

 

 Ensino Fundamental Ensino Médio 

Aprovados Reprovados abandono Aprovados Reprovados Abandono 

2003 80,2 19,5 0,2 76,3 16,5 7,2 

2004 97,1 2,9 0 90,5 7,0 2,5 

2005 96,9 2,0 1,1 86,0 8,2 5,3 

2006 96,1 2,3 1,6 83,3 2,9 13,8 

2007 95,0 4,0 1,0 85,7 10,2 4,1 

2008 98,4 1,6 0 95,2 4,8 0 

2009 96,8 3,2 0 88,2 5,7 6,1 

2010 94,6 5,2 0,2 89,0 4,6 6,4 

2011 93,9 2,3 3,8 83,1 9,2 7,7 

2012 95,7 1,6 2,7 85,7 6,4 7,9 

2013 94,8 3,7 1,5 79,3 13,6 7,1 

 

 

b) Desempenho escolar 

 

1. IDEB 

 2005 2007 2009 20011 

 Alcançado Observado Meta Observado Meta Observado Meta 

8ª série ----- 4,7 --- 5,5 4,8 5.1 5.0 
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2. PROVA BRASIL 

 

 2005 2007 2009 2011 

8ª LP --- 238,27 266,84 257,72 

M --- 258,77 274,77 266,30 

 

3. SARESP 

 

SARESP  2007 
LINGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

6ª EF 8ª EF 3ª EM 6ª EF 8ª EF 3ª EM 
236,1 256,9 287,8 223,4 253,9 296,3 

 

 

SARESP  2008 
LINGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA CIÊNCIAS  

6ª EF 8ª EF 3ª EM 6ª EF 8ª EF 3ª EM 6ª EF 8ª EF 3ª EM 
222,9 252,3 270,1 231,8 284,0 281,9 255,1 282,1 283,4 

 

SARESP  2009 
LINGUA 

PORTUGUESA 

MATEMÁTICA GEOGRAFIA HISTÓRIA 

6ª EF 8ª EF 3ª EM 6ª EF 8ª EF 3ª EM 6ª EF 8ª EF 3ª EM 6ª EF 8ª EF 3ª EM 

237,1 264,7 269,6 237,2 282,0 279,9 256,2 273,1 268,9 
 

259,5 277,8 266,8 

 

 

SARESP  2010 
LINGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA CIÊNCIAS – CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

6ª EF 8ª EF 3ª EM 6ª EF 8ª EF 3ª EM 6ª EF 8ª EF 3ª EM 
218,4 

 

247,4 280,9 236,3 269,9 283,6 
 

259,2 275,8 291,1 
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4. IDESP 

 

 IDESP 

2007 

METAS 

2008 

IDESP  

2008 

METAS  

2009. 

IDESP  

2009 

METAS 

2010 

IDESP 

 2010 

META 

2011 

IDESP 

2011 

META 

2012 

META 

2013 

IDESP 

2013 

9º ano 3,43 3,54 4,19 4,27 4,46 4,54 3,69 3,85 3,45 3,63 3,38 3,25 

3ª S EM 2,77 2,85 2,31 2,41 2,30 2,41 2,65 2,84 2,74 2,93 2,77 2,51 

 

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Diante da análise dos dados contidos nas tabelas acima, verificamos que já atingimos as 

projeções estabelecidas pelo IDEB E IDESP. 

 Quanto ao SARESP E A PROVA BRASIL, identificamos a necessidade de melhorar os 

níveis de proficiência. 

 Considerando o fluxo escolar, apontamos a necessidade de diminuir a porcentagem de 

evasão, principalmente do Ensino Médio. 

 Especificamente sobre o IDEB, nossa escola já atingiu o índice previsto pelo Plano de 

Desenvolvimento de Educação para o ano de 2022. 
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III – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

  

1. Princípios ou Valores: 

-  Esta Unidade Escolar atende os princípios estabelecidos no Artigo 3º da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 e  complementa seu trabalho fundamentado nos seguintes valores: 

 

a) Respeito: Respeitamos a dignidade e os direitos de cada pessoa em nossa escola. 

b) Comprometimento: Trabalhamos em equipe com forte senso do compromisso 

assumido, responsabilidade e solidariedade.  

c) Inovação: Incentivamos a busca de soluções criativas e inovadoras  para a resolução 

dos desafios cotidianos.  

d) Flexibilidade: Uma relação pautada em atitudes maleáveis entre todos os segmentos 

da escola, melhora a convivência das pessoas. 

 

2. Função Social da Escola: 

“Cabe à escola formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, conscientes de 

seus direitos e deveres, capazes de compreender a realidade em que vivem 

preparados para participar da vida econômica, social e política do país e aptos a 

contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. A função básica da escola é 

garantir a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e valores necessários à 

socialização do indivíduo. Estas aprendizagens devem constituir-se em instrumentos 

para que o aluno compreenda melhor a realidade que o cerca, favorecendo sua 

participação em relações sociais cada vez mais amplas, possibilitando a leitura e 

interpretação das mensagens e informações que hoje são amplamente veiculadas, 

preparando-o para a inserção no mundo do trabalho e para a intervenção crítica e 

consciente na vida pública. É necessário que a escola propicie o domínio dos 

conteúdos culturais básicos, da leitura e da escrita, das ciências, das artes, das letras. 

Sem estas aprendizagens, dificilmente ele poderá exercer seus direitos de cidadania. 
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A escola, portanto, tem o compromisso social de ir além da simples transmissão do 

conhecimento sistematizado, preocupando-se em dotar o aluno da capacidade de 

buscar informações segundo as exigências de seu campo profissional ou de acordo com 

as necessidades de desenvolvimento individual e social. Precisamos preparar nossos 

alunos para uma aprendizagem permanente, que tenha continuidade mesmo após o 

término de sua vida escolar. Isto significa que em sala de aula devemos estar 

preocupados em desenvolver determinadas habilidades intelectuais sem as quais o 

aluno nunca será capaz de uma aprendizagem autônoma.” 

                                       Ione Campos Freitas 

          Autor 

 

 

 

3. Missão 

 

- Nossa escola tem por missão oferecer condições educacionais reais e acolher o educando para 

que possa desenvolver as habilidades e competências necessárias, zelando por uma educação de 

qualidade e comprometendo-se com a formação do aluno crítico. 

 

4. Visão de Futuro 

- Visualizamos nossa escola cumprindo com a sua função social, comprometida com a formação 

do cidadão crítico e consciente para compreender a sua realidade e ampliar a sua visão de mundo, 

sendo autônomo e preparado para participar da vida econômica, social e política do país. 

 

5. Objetivos da Escola 

- Garantir aos alunos os fins amplos da educação nacional, expressos na lei 9394, de 20 de 

dezembro de 1.996. 
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 6. Pratica de Ensino 

 

No desenvolvimento do seu trabalho  o professor deve: 

 Organizar a classe; fazer a chamada; orientar os alunos para que 

desenvolvam as atividades preparadas e propostas para o dia, orientá-los   

 em  todas as dúvidas que possam surgir durante esse tempo e fazer um 

“fechamento” da atividade ao final de todas as  aulas. 

 Desenvolver uma relação de cordialidade e respeito com os alunos. 

Registrar no diário de classe diariamente presenças, ausências  e 

conteúdos trabalhados. 

 Desenvolver seu trabalho,  alinhado ao Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo, e orientado pelo Guia Curricular (Caderno do Professor e do Aluno), 

aplicando a metodologia orientada para o desenvolvimento de habilidades 

e competências essenciais ao desenvolvimento do educando.   

 Fazer conexões com vivências de cunho ambiental, econômico, político, 

social, cultural e educacional; a dialogar sobre tais vivências e a realizar 

ações que promovam a qualidade da escola, em especial, que propiciem 

ensino e aprendizagem relevantes para uma formação integral, que 

prepare o aluno para a atuação ética, sustentável e transformadora na 

vida pessoal, social, política e no mundo do trabalho.  

Nessa perspectiva, espera-se que o educador se expresse por meio de práticas 

que atendam às demandas da sociedade brasileira, do sistema de ensino e do diálogo 

entre educadores nos diferentes níveis do sistema (entre educador e aluno no âmbito 

da escola e entre educador e comunidade).  
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RECURSOS DIDÁTICOS 

 

 

 Guia Curricular( caderno do professor e do aluno) 

 Livros didáticos e paradidáticos 

 Sala de Informática (  Acessa): 

Toda atividade a ser desenvolvida na SAI dever ser precedida de agendamento 

com o monitor do ACESSA. Essa atividade pode ser parte de uma pesquisa ou apenas 

uma consulta, no caso de ser apenas uma consulta, é muito importante que o professor 

oriente seus alunos já na classe de origem escrevendo na lousa os ambientes que 

deseja que eles acessem e executem a consulta. Se a atividade for de pesquisa,  

entende-se que essa atividade, utilizando a informática é apenas uma etapa dos 

trabalhos, nesse caso o professor deve apresentar o tema a ser pesquisado e deixa-los 

navegar à vontade, desde que seja em sites confiáveis, que promovam o aprendizado.  

 

 Trabalhos em grupos 

 

O trabalho em grupo pode ser uma forma muito positiva para promover o 

aprendizado, mas nem toda turma tem maturidade para esse tipo de atividade. Deve-se 

introduzir essa prática aos poucos para que os alunos aprendam a conviver com as 

regras dessa estratégia.  Para isso o professor deve participar da montagem dos 

grupos, de forma que cada um tenha um aluno de referência  para os mesmos. 

O professor deve acompanhar os trabalhos dos grupos durante sua aula e cuidar 

para que  todos produzam e assim possa no final dos trabalhos atribuir uma nota para o 

grupo. 
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  Seminário 

Essa estratégia é muito importante, geralmente essa prática é uma evolução do 

trabalho em grupo é o momento que o aluno pode expor o que aprendeu, responder 

perguntas dos colegas, argumentar, praticar a fala em público e superar a inibição.   

 

 Excursão 

Tirar o aluno da escola para ensina-lo é uma prática cobrada pela Secretaria de 

educação no final do ano letivo. Alem do Programa Cultura é Currículo, que já 

desenvolve essa prática na escola, o professor pode programar excursões com os 

alunos para outros ambientes de aprendizagem, desde que a viagem seja previamente 

organizada, com o desenvolvimento de projeto próprio, com dois professores da área e 

a coordenação e entregue à Direção 16 dias uteis antes da data da viagem. 

 

 Olimpíadas 

A escola participará de olimpíadas escolares, desde que haja professores da 

disciplina que tenham interesse em organizar seus alunos para essa atividade. 

 

 Concursos 

Essa prática de extrema importância, deve ser organizada por disciplina e por 

série. Se o objeto de determinado concurso está elencado no currículo para uma 

determinada série, o professor não deve estender a participação no concurso para 

outras séries.  

 

AMBIENTES ALTERNATIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

 Sala de leitura 

Seu objetivo é estimular a prática da leitura, são construídas especialmente para 

atender o perfil e os interesses dos alunos da  escola. É organizada e aberta durante a 

semana nos três períodos de aulas (manhã, tarde e noite). O professor pode usar esse 
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 recurso, fazendo  contato com os coordenadores da sala e agendar o espaço. Os 

alunos podem emprestar livros diariamente. 

 

 Sala de vídeo 

Esta sala de aulas, é adaptada e reservada para aulas que seja necessário o uso 

de projetor multimídia, internet e som. Para utilizá-la, o professor deve agendar  a 

utilização em livro próprio, deve prezar pelos equipamentos, pela limpeza da sala, 

cuidar para que o som  não atrapalhe as atividades externas da escola.  

 

 Laboratório de Ciências Naturais 

Este ambiente de aprendizagem, contem recursos básicos para as disciplinas 

dessa área do conhecimento, o professor quando for utilizar essa sala ambiente, deve 

programar sua aula previamente e conversar com seus pares da área para que não 

haja choque de horários. Para o bom funcionamento do laboratório os professores 

devem, cuidar para que seus alunos não toquem nos trabalhos de outros professores e 

ao terminar sua aula deve deixar o ambiente limpo e organizado.  

 

 Quadras de esportes, (uma com cobertura). 

Devem ser utilizadas nas aulas de educação Física, podendo ser usadas para  

outras atividades escolares.  

 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

 Durante o processo de avaliação o professor deve alinhar-se ao artigo 47 do 

regimento Escolar  e à Resolução SE 61 de 24.9.2007, ou seja, a avaliação deve ser 

contínua, diagnóstica e processual e envolve todas as atividades desenvolvidas pelos 

alunos. Deve ser pautada em conteúdos, habilidades e competências, observados 

no caderno do professor e ser diversificada, formativa e proporcionar diferentes 
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 oportunidades do aluno expressar seu aprendizado e para isso, precisam ser utilizados 

no mínimo 3 instrumentos de avaliação por bimestre. 

 No processo de avaliação, cabe ao professor aplicar recuperação contínua da 

aprendizagem, ou seja, sempre que o aluno demonstrou não ter aprendido alguma 

habilidade ou conteúdo o docente deve retomar esses assuntos  e avaliá-los junto a 

esses alunos. 

Ao final do bimestre  o professor deve traduzir todo o resultado da avaliação do 

aproveitamento do aluno, em cada componente curricular, em escala numérica de 

notas em números inteiros de 0(zero) a 10(dez) e preencher a ficha de avaliação 

bimestral, para alunos que tiveram rendimento menor que nota 5. 

 

 

PROMOÇÃO E RETENÇÃO DE ALUNOS 

 

 Ao final do ano letivo, os alunos serão promovidos ou retidos, de acordo com os 

Artigos 82,83 e 84 do Regimento Escolar. 

 

ESTÁGIO PROBATÓRIO 

        Os professores que estão em Estágio Probatório, serão avaliados durante os  três 

primeiros anos de trabalho  a cada 10 meses, por uma comissão formada pelo diretor 

da escola, um professor coordenador e um professor de Ensino Regular, de acordo 

com Decreto nº 52.344, de 9 de Novembro de 2007 e Resolução SE - 66, de 2-9-2008. 
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     7. Plano de Ação 

     7.1 - Aspectos que demandam atenção:  

- Comunicação entre a escola e os pais de alunos; 

- Evasão; 

- Ausências; 

- Avaliação; 

- Trabalhar conteúdos que desenvolvam  competências e habilidades indicadas no currículo. 

     7.2 – Detalhamento do Plano de ação 

Meta Ação Responsável Cronograma 

Melhorar a 

comunicação 

entre a escola e os 

pais de alunos. 

Publicações na mídia 

local (jornal e rádio); 

Cartas por meio do 

Correio; 

Blog informativo. 

Direção; 

Coordenação; 

Todo ano letivo; 

Reduzir 10% da 

evasão 

Conscientização dos 

alunos e pais; 

Abordar o tema em 

sala de aula; 

Acionar o Conselho 

Tutelar. 

Direção; 

Coordenação  

e Professores. 

Todo ano letivo. 

Diminuir as 

ausências 

Conscientização dos 

alunos e pais; 

Abordar o tema em 

sala de aula; 

Direção; 

Coordenação 

e Professores. 

Todo ano letivo. 

Melhorar o 

processo de 

avaliação de 

forma diária e 

contínua. 

Estudos sobre a 

avaliação. 

 

Direção; 

Coordenação 

e Professores. 

Nos planejamentos e 

HTPCs. 

Trabalhar com mais 

discernimento os con- 

teúdos que especifica 

mente desenvolvem 

as competências e 

habilidades indicadas 

no currículo. 

Estudos sobre 

competências e 

habilidades. 

Direção; 

Coordenação 

e Professores. 

Nos planejamentos e 

HTPCs. 
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7.3 – Acompanhamento e avaliação do processo 

O Acompanhamento será diário, as ações pontuais. As avaliações, os avanços e possíveis 

melhorias, em conjunto com os segmentos da escola, serão semestralmente registrados em ata 

nos dias de planejamentos. 

 

8. Plano de Estágio para o Ensino Médio 

O estágio atenderá a Resolução SE nº 40/2009 que dispõe sobre os estágios de estudantes de   

Ensino Médio. 

     

 


