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Apresentação 
O Brasil vive um momento ímpar em sua história. Um 

momento que evidencia o desenvolvimento e o crescimento das instituições 
democráticas. Podemos dizer que, diante da experiência histórica brasileira, 
nunca antes a democracia se estabeleceu tão plenamente. Embora devamos 
reconhecer que nem tudo está perfeito, que há muito por que lutar, mais 
forçoso ainda é reconhecer que a democracia é um processo em contínua 
construção, não está pronta em nenhum momento. Dinâmica por excelência, 
fruto das mais diversas vozes dos seus inúmeros personagens, é inquieta e 
questionadora, ansiosa por mudanças. E dentro deste contexto, a escola 
pública não é mera expectadora. 

Diante da era da globalização vivenciada atualmente e 
consequentemente as mudanças ocorridas, a escola também passa por esse 
processo de transformação, buscando a superação de desafios no seu sistema 
de ensino, surgindo assim à figura do gestor escolar, que assume um papel de 
fundamental importância para que esse processo ocorra, atuando como 
norteador das idéias a fim de alcançar mudanças, instigando a participação 
mais efetiva por parte de pedagogos, professores, funcionários, alunos, pais e 
comunidade, para que unidos promovam o desenvolvimento da escola e 
priorize a eficácia dos resultados em seus diversos setores, concretizando assim 
os objetivos almejados. 

                 A gestão escolar democrática é apontada atualmente como um 
dos meios para soluções em busca da transformação do sistema atual de 
ensino, destacando as mudanças direcionadas para descentralização do poder, 
necessitando assim da realização de um trabalho voltado para participação 
coletiva dos vários segmentos da escola e da comunidade, proporcionando um 
ambiente de trabalho que seja favorável a chegada dessas inovações, buscando 
preparar e motivar as pessoas envolvendo-as direto ou indiretamente no 
processo educacional, tornando-as comprometidas com a consolidação e a 
eficácia dos resultados. 

                A referida proposta aqui apresentada vem reforçar a 
importância da gestão escolar por nós compreendida como: gestão pedagogia, 
gestão administrativa e financeira e gestão de recursos humanos, mostrando 
neste plano de gestão um norteador para o trabalho de 2011- à 2014.  
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As constantes mudanças vivenciadas atualmente em nível 
mundial, em termos econômicos, sociais e culturais, evidenciando um 
intercambio de conhecimentos padrões sociais e culturais manifestados através 
das novas tecnologias de comunicação ou mesmo outros fatores têm exigido 
uma nova posição do Estado frente a organização das políticas publicas através 
do repasse de poderes e responsabilidades para as organizações locais. Na 
educação essa ação se dá por meio da gestão escolar passando a acontecer na 
própria escola através do se plano de gestão. 

A educação brasileira vem evoluindo intensamente 
apresentando transformações avançando para uma gestão cada vez mais 
democrática, contribuindo para que ocorra um interesse e envolvimento da 
comunidade escolar, frente aos acontecimentos relacionados ao trabalho 
pedagógico como a tomada de decisões para fatos que influenciam 
diretamente no funcionamento da escola. Os caminhos buscados ou efetivados 
para democratização do ensino público vêm sendo apontados com bastante 
ênfase, nas últimas décadas, principalmente por educadores e ou sujeitos 
envolvidos direta ou indiretamente com o trabalho pedagógico desenvolvido 
na escola. Na área de educação a escola assume a responsabilidade de 
transmitir conhecimentos, porém no mundo globalizado uma nova concepção 
lhe é agregada passando a assumir uma forma diferenciada de atuação, 
renovando sua postura, passando a transmitir um nível de conhecimento mais 
elevado preparando os alunos a serem mais criativos e pensantes, formando 
assim cidadãos mais críticos e comprometidos com a obtenção de resultados 
demandados pela sociedade da informação e do conhecimento.  

Em um momento em que a escola é tão criticada por seus 
aspectos conservadores, faz-se tão requisitada e necessária, diante de um 
mundo que exige maior especificação técnica e mão de obra qualificada. 
Forçoso se faz que a escola se adeque ao mundo que ela faz parte, que busque 
as soluções para abrigar dentro de seu meio a sociedade que hoje a considera 
desinteressante, revendo seus métodos, seus campos de atuação, ou seja, é 
preciso que a escola se repense, que reflita seu papel na sociedade do 
conhecimento e da informação. Cabe ressaltar que a mudança não atinge só a 
equipe gestora, mas demanda toda uma nova compreensão do processo por 
parte de professores, pais, estudantes, funcionários e comunidade em geral. 
Para tal é necessário a construção de um novo paradigma onde cada indivíduo 



Governo do Estado de São Paulo 
Secretaria do Estado da Educação 

Diretoria de Ensino da Região de Piracicaba 
E.E. “Professor Eduir Benedicto Scarppari” 

 

Rua Lutero Luiz, 150 – Jd. Alvorada – Piracicaba – SP 
Telefone:   3411-3555   -   3411-1130          CEP. 13.425-688 

 

 

seja parte integrante de um todo, através do compartilhamento de 
responsabilidades.  

Desde 2001 a Escola Estadual Professor Eduir Benedicto 
Scarppari  vivencia seu processo de gestão democrática colhendo frutos 
significativos mas não são  duradouros. A presente proposta de gestão tem por 
objetivo ampliar os horizontes deste processo, visando transformar em ações 
concretas suas metas traçadas com a participação efetiva de todo o meio 
escolar quer sejam gestores, professores, estudantes, funcionários, pais e 
comunidade para que nossas experiências educacionais sejam promotoras de 
um processo de ensino-aprendizagem que possa abarcar todas as exigências do 
mundo moderno. 
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1- Identificação da Escola 
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1 – Escola Estadual “Prof.  Eduir Benedicto Scarppari” 
 
 
2 – Endereço : Rua  Lutero Luiz n° 150 
                        Jardim Alvorada – Piracicaba – SP 
                       CEP: 13425-688 
 
 
3 – Telefone (019) 3411-1130  
    Fax– (019) 34113555      
 E-mail: e920782a@see.sp.gov.br ou eduirscarppari@hotmail.com 
 
4 – Código Cie: 920782 
 
5 – Código prédio FDE :05.33.139 
 
6 – Código U.A. : 17.605 
 
 
7 – Decreto Lei n° 38.400 publicado no DOE de 26/02/95 e denominada conforme Decreto 
Lei n° 8.773, publicado no DOE de 09/04/94. 
 

2. Cursos e Horários de funcionamento 

 Cursos: Ensino Fundamental, no período diurno 
   Manhã: 8ª séries / 9º ano 
   Tarde: 5ª, 6ª e 7ª séries /6º,7º e 8º anos 
 
                   Ensino Médio, no período diurno e noturno 
   Manhã: 1ºe 2º Ensino Médio  Regular 
   Noite: 1º, 2º e 3º Ensino Médio Regular 
 
 
 
9 – Horário de funcionamento da Unidade Escolar 
 
2ª à 6ª feira:  
Dás 7hs às 23 hs 
Período da manhã: Início às 7hs e término às 12h20min 
Período da tarde:    Início às 13hs e término às 18hs e 20min 
Período da noite:    Inicio às 19hs e término às 23hs    
 
Sábado e domingo: 
Dás 9hs às 17 hs – Programa Escola da Família 

mailto:e920782a@see.sp.gov.br
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              3. Equipe Gestora 

   
 
9 – Equipe gestora: 
 
Supervisor de Ensino; Iara Morales Lisboa 
Diretor: Leda Maria Lacerda Zinsly 
 
 
 
Vice – diretor: Simara Marçal Domingues 
  Luciane de Godoy Marthos 
  Maria Eliana Mainardi Lara Salles 
 
 
 
Coordenador Ensino fundamental: Giovana Delgado de Moraes  
Coordenador Ensino médio: Sérgio Marsulo 
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Caracterização 

da Unidade Escolar 
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1. Histórico 
1.1.Criação/ Localização  

Inaugurada no dia 24 de agosto de 1996, autorizada pelo Decreto Lei n°. 
38.400 publicado no DOE de 26/02/95 e denominada conforme Decreto Lei n°. 
8.773, publicado no DOE de 09/04/94. 

 A escola está localizada no Bairro Alvorada, um bairro inaugurado a 17 
anos, à 8Km do centro da cidade de Piracicaba. 

Os bairros vizinhos são: Bairro Sol Nascente, Jardim Ipanema, Bairro 
Nova Pompéia, Bairro Altos da Pompéia, Jardim Oriente, Bairro Serra Verde, 
Jardim Itamaracá, Jardim Itaberá, Jardim Itaporanga e Jardim Chapadão.  

Os meios de transportes utilizados são: ônibus intermunicipais e carros  
particulares. 
  O meio de comunicação do bairro é um jornal mensal, cujo nome é 
“Folha Cidade”, de propriedade do Sr. Paulo Camolesi, onde também são 
passadas as notícias da escola. 
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1.2. Patrono 

Biografia do Patrono 
 

Eduir Benedicto Scarppari nasceu em 26 de maio de 1937, na cidade de 
Piracicaba, filho de João Alexio Scarppari e Guilhermina Victória Scarpari. 

Iniciou seu estudo no Colégio Nossa Senhora Assunção em Piracicaba; nessa 
mesma cidade concluiu o curso ginasial no Colégio Piracicabano. Logo no 
ano seguinte, ingressou no curso Normal Rural "Prof. José de Mello 
Moraes", em Piracicaba. Posteriormente, iniciou o curso de Administração 
Escolar na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau "Sud Mennucci" , em 
Piracicaba. 
Em 1963, iniciou sua carreira como Professor substituto no Grupo Escolar 
"Profª Joana Costa”, em Mirante do Paranapanema, no período de 15 de 
abril de 1963 a 30 de junho de 1963, e na Escola Estadual de Primeiro e 
Segundo Grau  "Prof. Elói Lacerda " em Osasco, no período de 05 de agosto 
de 1963 a 18 de agosto de 1964. 
Finalmente, em 1969, conseguiu efetivar-se como Professor lecionando no 
Grupo Escolar da Vila São João, em Mauá (19/8/1964 a 07/02/1966); na 
Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus "Papa João XIII", em Santo  
André (08/03/1966 a 15/02/1967); Escola Masculina da Usina São Pedro, em 
São Pedro ( 16/02/1967 a 08/03/l968) ; Grupo Escolar de Cillos, em Santa 
Bárbara D' Oeste (09/03/1968 a 07/03/1972); Escola Estadual de Primeiro 
Grau "Profª Jaçanã Altair Pereira Guerrini" , em Piracicaba (07/03/1972 a 
14/03/1984); Escola Estadual de Primeiro Grau "Prof. Adolpho Carvalho" , 
em Piracicaba (15/03/1984 a Fevereiro de 1990) ; Escola Estadual de 
Primeiro Grau (L), Fazenda São Francisco, em Piracicaba (11/02/1980 a 
31/12/1980) . 
Sempre preocupado em aprimorar-se para melhor instruir e educar seus 
alunos, concluiu, ainda, o curso de Pedagogia na Faculdade de Educação, em 
Piracicaba, em 1970. 
Em 1982, chegou a ocupar o cargo de Assistente de Diretor de Escola na 
Escola Estadual de Primeiro Grau " Prof. Adolfo Carvalho", em Piracicaba e 
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na Escola Estadual de Primeiro Grau Rural "Maria Benedita Penezzi", 
também em Piracicaba, no período de 10/05/1989 a 08/11/1993. 

Posteriormente, pela sua liderança e persistência de um profissional dedicado 
e zeloso com a sua carreira, conseguiu o cargo de Diretor de Escola Substituto 
no Grupo Escolar de Cillos, em Santa Bárbara D'Oeste e na Escola Estadual 
"Professor Adolfo Carvalho", em Piracicaba. 

Veio a falecer em 08 de novembro de 1993. Não chegou a se casar e 
também não deixou herdeiros. 
Por isso sua perda foi profundamente lamentada pelo povo piracicabano, 
após profícua vida dedicada ao ensino e às comunidades onde prestou 
serviços como emérito educador. 
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1.3 –Clientela 
 O bairro Alvorada e os bairros vizinhos são formados por operários, 
pequenos proprietários, comerciantes e funcionários públicos. 
 Atualmente, a escola tem 1650 alunos, dos quais 85% moram no bairro e 
vizinhanças e 15% pertencem a lugares mais distantes.   
O nível de escolaridade da comunidade é bem diversificado com ensino 
fundamental, ensino médio e superior.  
As atividades econômicas predominantes no bairro são: autônomos, 

comerciais (bares, locadoras, supermercados, farmácias, tapeçarias, varejão, 
marcenaria, casa de materiais de construção, etc.), igrejas que atendem a 
vários credos, padarias, Lan-house, moto-taxi. 

 O bairro conta com um centro comunitário onde são realizadas festas e 
eventos para a comunidade, e em alguns momentos a comunidade utiliza o 
prédio da escola para realizar seus eventos.  
 No bairro existe um posto de saúde municipal, com atendimento médico, 
vacinações e encaminhamentos para tratamentos específicos. 
Um bairro bom com casas populares financiadas pela Caixa Econômica 
Federal e outros. 
Varejão municipal: É um espaço construído pela Prefeitura de Municipal de 
Piracicaba, funcionando às sextas-feiras, das 15h00 às 20h00. O espaço é 
utilizado para outras atividades, inclusive cultural. 

Na comunidade existem alguns grupos rivais, o que gera violência e 
preocupação para os membros da Unidade Escolar e dos familiares dos alunos.  
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1.4 -Apresentação da escola 
A atuação do pessoal administrativo tem sido de maneira satisfatória, 

demonstrando  interesse em resolver os problemas já existentes e 
solucionando os problemas atuais  (sócio-cultural e econômico)  junto ao 
Conselho Tutelar, parcerias com universidades e outros, como o Rotary, 
pastoral da criança. 
          Os professores são licenciados, na sua maioria efetivos, alguns mestres, 
outros mestrandos, especialistas em sua área de atuação e dão um tratamento 
diferenciado aos aspectos didáticos e à realidade da escola. 
           Contamos com dois professores coordenadores atuando junto aos 
professores e dando suporte necessário para que a área pedagógica seja bem 
desenvolvida. 

A merenda é de boa qualidade e as merendeiras colaboram muito para 
que tudo seja bem aproveitado.  
 
 

1.4 – Associação de Pais e Mestres , Conselho de escola e Grêmio 
Estudantil 

 
É uma instituição criada com a finalidade de colaborar no processo 

educacional, integrado pais, alunos, professores, ou seja escola e 
comunidade.Os membros fiscalizam as contas e auxiliam em todas as festas e 
reuniões pedagógicas. 

O Conselho de Escola é constituído por representantes de pais, 
professores, alunos e funcionários, que atuam junto à Direção, no processo de 
gestão pedagógica, administrativa e financeira .Atualmente, tem procurado 
colaborar com soluções satisfatórias nas questões propostas, facilitando sua 
organização .  
 O Grêmio Estudantil legitimado pela Lei 7.398 de 04/11/85, tem como 
principal objetivo congregar o corpo discente da escola. 

O relacionamento humano da escola é bom, visando sempre o 
entrosamento nas relações profissionais e interpessoais . 

A escola tem um excelente relacionamento com a comunidade, abrindo 
espaço para  atividades esportivas, aos sábados e domingos, atividades 
culturais  e cursos profissionalizante, aos sábados e domingos. 
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“ O Projeto Político Pedagógico 

construído com a participação de todos os 

envolvidos na unidade escolar incorpora os 

diferentes significados ali presentes, torna-se 

relevante para todos, possibilitando o 

comprometimento coletivo e democrático na sua 

concretização.  
(GANZELI, 2005, p. 19) 
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3- Projeto Político e Pedagógica da escola 
 

A educação pública de qualidade é produto do trabalho articulado de 
toda a comunidade escolar (diretores, equipe técnico-pedagógica, 
professores, funcionários, alunos e pais). O Projeto Pedagógico é a rota 
desenhada pela comunidade escolar, de forma coletiva e organizada, para 
orientar as práticas cotidianas e sustentar a ação da escola em um horizonte 
de tempo.  

O Projeto Pedagógico abrange não só os diversos aspectos do 
funcionamento interno da escola - currículo, planejamento, avaliação, 
organização e funcionamento da instituição - como os seus relacionamentos 
externos. É, desta forma, que ele funciona como antídoto contra a 
desarticulação e fragmentação tão danosas às práticas educativas.  

Cada escola convive com problemas diferenciados e o Projeto 
Pedagógico deve refletir a realidade de cada uma, bem como a visão de seus 
principais segmentos. 
 

“Nós somos pescadores domingueiros, 
esperando o peixe. Somos agricultores, 
esperando a colheita, porque a 
queremos muito, porque conhecemos 
as sementes da terra, os ventos e a 
chuva, porque avaliamos as 
circunstâncias e porque trabalhamos 
seriamente.”  

Danilo Gandin 
 
 
            Baseando-se nos resultados obtidos no Saresp/2010, nosso projeto 
tem como objetivo a organização efetiva de uma prática docente que 
considere o aluno como centro motivador do processo de conhecimento, 
transformando-o e tornando-o capaz de refletir e agir em seu meio social.  

A formação e a capacitação dos docentes em serviço, também será 
objeto de destaque nas atividades propostas. A proposta a ser desenvolvida 
conta com a participação, ação, reflexão e interação de toda a comunidade 
escolar, corpo docente, equipe gestora e pedagógica e terá como subsídio 
teórico metodológico os trabalhos desenvolvidos pelo autor Celso 
Vasconcellos. Os materiais de análise e estudo que servirão de base para o 
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desenvolvimento do plano de ação e formação dos docentes nas htpcs (Horas 
de Trabalhos Pedagógicos Coletivos) serão os textos utilizados para a formação 
pedagógica e os dados do Saresp (Sistemas de Avaliação de Rendimento 
Escolar do Estado de São Paulo) de 2010, o qual servirá como parâmetro de 
avaliação no processo de aprendizagem. 
       O Plano de Ação pedagógico das htpcs será direcionado à análise e reflexão 
da Proposta, tendo em vista a necessidade de uma ampla conscientização 
sobre a importância do planejamento e da avaliação das ações coletiva 
propostas pela S.E.E. e U.E.  
       A equipe de gestão escolar viabilizará o processo de formação contínua 
dentro do espaço escolar, ou seja, exercício democrático, dialógico e 
participativo, visando o desenvolvimento global do corpo docente e 
conseqüente melhoria das práticas de ensino e dos resultados educacionais, 
buscando sempre a melhoria e a participação de todos.      Quanto à avaliação, 
será considerada a contribuição de Freitas, (2005, p. 90) que acredita que 
avaliar é promover no coletivo a permanente reflexão sobre os processos e 
seus resultados. 
        A evolução histórica deve ser considerada como coadjuvante na 
construção e transformação da educação, ou seja, a história da instituição 
escolar não deve ser ignorada, mas sim, considerada como formadora de 
identidades. Aprofundar-se no tempo buscando respostas para os dias atuais, 
permitirá conquistar, democraticamente, o poder de gerir e transformar o 
passado em futuro. Sendo assim, a escola que se tem hoje é, segundo 
Lombardi, um produto da ação humana concreta e objetivamente determinada 
pela forma como se articulam e se relacionam as diversas forças políticas 
presentes em cada período histórico.(2005,p.187) 
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Diagnóstico norteador do projeto político pedagógico para o ano letivo: 
      A escola não é apenas uma fonte de informações, antes, um caminho em 
que a informação caminha lado a lado com a formação do ser intelectual e 
emocional, da criatividade, da afetividade e da vivência buscando proporcionar 
para todos que nela conviveram a necessidade de trabalhar e contribuir para 
um mundo melhor. 
       A unidade escolar atende uma comunidade muito diversificada e marcada 
pela heterogeneidade quanto à formação escolar dos pais e responsáveis, a 
renda familiar, ao acesso a bens e serviços, a atividades funcionais , jornada  de 
trabalho ou inexistência de trabalho. 
       Em virtude dessa realidade, temos alunos cujos pais reconhecem a 
importância da escola e participam de forma ativa no acompanhamento da 
freqüência, rendimento, aproveitamento e educação dos filhos, mas temos 
também aqueles que, apesar de reconhecerem sua importância, não 
participam de forma ativa no acompanhamento dos filhos pelos motivos mais 
diversos dentre os quais elencamos alguns: 
 
1. desagregação do núcleo familiar e indefinição de efetivo responsável pelo 
aluno, 
2. dos responsáveis que possuem intensa jornada de trabalho; 
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3. impossibilidade de acompanhar atividades realizadas em sala de aula por 
falta de formação acadêmica escolar e analfabetismo. 
4. não reconhecimento dos responsáveis da necessidade de uma boa formação 
acadêmica, em função dos históricos de  vida dos familiares ou vivencias 
escolares. 
         Assim, parte de nossos alunos apresentam ausência de limites; falta de 
sentido familiar (desagregação familiar); descrença em justiça social e 
convicção de que só é possível obtê-la pelas próprias mãos; forte tendência à 
formação de “grupos”; sérios problemas relacionados às drogas; elevado 
número de adolescentes grávida e crescente aumento de agressividade. A 
maioria reside em conjunto habitacional, possui casa própria. A valorização de 
bens de consumo, especialmente roupas, bonés, calçados, aparelhos celulares, 
rádios mp3 ou equivalente é marcante entre os alunos. A ausência da 
participação e do acompanhamento dos pais agrava essa situação, pois muitos 
dos alunos são indisciplinados e têm baixa freqüência durante o ano letivo com 
a autorização dos seus responsáveis. 
       O desafio da equipe gestora é modificar esse quadro. 
       Baseando-se nessas informações estabeleceu-se o principal problema: o 
que fazer para melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem na Unidade 
Escolar de forma permanente e com o envolvimento de uma grande parcela 
dos pais, professores e alunos. 
       A qualificação dos profissionais e, principalmente, a conscientização de 
todos os envolvidos será fundamental para garantir a melhoria do processo 
ensino-aprendizagem. Também será necessário o acompanhamento da equipe 
gestora no processo de aprendizagem dentro da Unidade Escolar, pois é ela 
que exigirá ações efetivas, baseando-se nos documentos oficiais, os quais 
darão subsídios para o cumprimento das matrizes curriculares fornecidas pela 
Secretaria de Estado da Educação, de modo a garantir um efetivo trabalho de 
formação e desenvolvimento de Habilidades e Competências necessárias para 
o conjunto educativo que proporciona a aprendizagem. 
         O htpc é um momento de formação contínua dos educadores da escola. E 
será nesse tempo e espaço que gestores e professores utilizarão fontes e 
recursos (dados da avaliação do Saresp/2010) da própria unidade escolar, para 
analisar e encontrar soluções que lhe dizem respeito e que podem nortear seu 
trabalho em sala de aula e suas propostas de soluções. 
         Para viabilizar o trabalho de formação docente, o htpc será bem 
organizada e planejada. O professor coordenador colocará metas que deverão 
atender às demandas do grupo de professores. Os htpcs acontecerão na sala 
de reuniões, local agradável e acolhedor; a pauta será compartilhada e as 
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tarefas divididas entre as equipes: supervisor, diretor, vices e coordenadores. 
As discussões, os avanços, as dificuldades detectadas, as ações de intervenções 
programadas e as decisões tomadas nos htpcs serão registradas em ata própria 
para que o grupo possa recuperar sua trajetória e refletir sobre o que está 
fazendo. A ata estará sempre à disposição para consulta, pois como nem 
sempre é possível a presença dos professores, esse registro possibilitará 
acessar o que foi discutido nas reuniões e que deverá ser assumido por todos 
que pertencem ao grupo de professores da Unidade Escolar e cobrado pela 
coordenação.  Dentro das normas legais, as reuniões de htpcs serão realizadas 
duas por semana, com duração de 100 minutos em cada dia. Haverá momentos 
de leitura, reflexão e estudo, troca de experiências, busca por soluções, 
estratégias de ações, estabelecimento de datas e momentos para a avaliação, 
planejamento e replanejamento das questões voltadas para o ensino e 
aprendizagem. 

O trabalho do coordenador pedagógico propiciará a mediação e a 
transferência de informações entre os grupos, pois não é possível reunir todos 
os educadores em um único momento, como seria a proposta idealizada pela 
Secretaria. A utilização dos dados do Saresp/2010 servirá como material de 
estudo para o longo do ano e subsidiará a reflexão acerca da prática de ensino 
e do processo de aprendizagem que vem acontecendo no interior da escola, 
buscando solucionar as lacunas encontradas e propor novos 
encaminhamentos. Dessa maneira, o trabalho de formação dos professores se 
transformará em parâmetros para novas análises e produção de novas 
metodologias, sempre visando elevar os níveis de conhecimento dos alunos.  A 
troca desses conhecimentos e a utilização de fontes diferenciadas de pesquisa 
propiciarão a ampliação da formação docente, fazendo com que ela aconteça 
dentro da própria unidade escolar e conseqüentemente melhorando a 
qualidade de ensino e os resultados gerais, gerando uma valorização do 
trabalho docente e também dos trabalhos propostos aos alunos.  O que fazer 
para melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem na unidade escolar de 
forma coletiva, atendendo todos os níveis de ensino e conseguindo o 
envolvimento de todos os grupos ? 
         Esta é uma questão que tem ligação direta com o baixo rendimento 
obtido na avaliação do Saresp2010, pois é visível que faltou empenho para 
atingir as habilidades mínimas necessárias, além de outras relações que 
percorreram todo o processo, como por exemplo, a baixa freqüência dos 
alunos às aulas, o grande número de alunos desmotivados, a indisciplina na 
sala de aula e o pouco contato da família com a escola dando respaldo para a 
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melhoria  
    

        A equipe gestora, durante a mediação no processo de análise, 
constatou em parceria com o coletivo da escola, que os alunos interpretam 
dados, mas, nem sempre utilizam os mesmos para aplicar os conhecimentos e 
resolver situações diversas. Isso gera defasagens e faz com que os educandos 
sintam-se desmotivados a aprender, o que gera indisciplina, tumulto em 
algumas disciplinas e ausência às aulas. 
          Para reverter este quadro não poderia ser feito um trabalho unicamente 
voltado à disciplina de matemática, pois se desarticularia a real função da 
escola que é fazer do aluno um cidadão crítico e reflexivo, capaz de usar 
estratégias para resolver problemas. Deve-se, na verdade, rever e refazer a 
grade curricular; criar um plano de ação que envolva os pais, os alunos, os 
professores e os gestores; englobar a prática de leitura e reavaliar a 
centralidade do problema na prática de ensino, operar mudanças para atingir 
os objetivos a que se propõe desenvolver habilidades e competências básicas 
necessárias para o pleno exercício da capacidade de aprender e continuar 
aprendendo. 
          Na busca pela melhoria da qualidade de ensino e do processo de 
aprendizagem, oferecido por essa Unidade Escolar, será proposto um plano de 
ação fundamentado nas Teorias de Planejamento e Avaliação, o qual será 
entendido como instrumento de permanente reflexão sobre processos e 
resultados e referencial teórico metodológico na formação dos cidadãos que 
nela atuam sofrem influencia da mesma. 
      Nesta proposta serão apresentadas as ações deste plano para o ano de 
2011, visando à formação docente nas htpcs. Sua implementação será 
imediata, tendo em vista a fragilidade dos resultados obtidos e da aparente 
indiferença diante dos mesmos. 
     A avaliação do plano será realizada por meio de registros em livro próprio 
para os htpcs, o qual ficará em posse do coordenador pedagógico. Também 
serão utilizados os registros apresentados pelos professores, as sondagens e os 
diagnósticos dos avanços dos alunos, reflexões sobre a prática de ensino, 
sempre visando a qualidade de ensino. 
           O objetivo dessa ação é transformar, qualitativamente, a realidade que a 
escola  vivencia nos dias atuais, mudando sua realidade, tanto para os docentes 
como para os discentes.. 
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Segue abaixo o cronograma de ações para sanar o problema explicitado 
anteriormente: 

Objetivos Ações Metas Responsáveis Cronograma Avaliação 

Promover o 
exercício da 

reflexão 
sobre o 
baixo 

rendimento 
da Unidade 
escolar nas 
avaliações 
do Saresp 

2010. 
 
 
 

 
Melhora da 

prática 
pedagógica 

do professor 

Reunir o 
coletivo da 
escola para 
a revisão e 
análise dos 
resultados 
do Saresp. 

 
 
 
 
 
 
 

Propiciar 
ações 
voltadas 
para a 
formação 
continuada 
dos 
professores
. 

Explicar a real 
situação da 

Unidade Escolar 
quanto a 

qualidade do 
Ensino oferecida 

por esta 
Instituição, 

conscientizando 
os professores 
da necessidade 

de se 
estabelecer  

planos de ações 
mais eficazes. 

Atingir uma 
melhoria 
significativa da 
prática 
pedagógica do 
professor em 
sala de aula. 
 

 

Diretora 
Vices 

Coordenado 
res 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professores 
coordenador
es, Pcops da 
Diretoria de 
Ensino e 
Supervisor da 
Unidade 
Escolar. 

 

Htpcs e 
reuniões de 
planejamen 

to 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante as 
reuniões de 
planejamen 

to e 
replaneja 
mento. 

Registro das 
reuniões e 
conclusões 
em livro ata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registro das 

práticas 
docentes 
realizadas 
durante as 
oficinas de 

estudos. 

Buscar 
conhecer as 
especificida 

des de 
conteúdo e 
prática em 

cada área de 
conhecimen 

to 

Leitura, 
reflexão e 

debate com 
o tema: 

planejamen
to e 

avaliação 
na escola. 

Possibilitar a 
troca de 

experiências 
utilizando os 

momentos de 
estudos 

coletivos. 

Professores 
coordenado 

res 

De abril a 
dezembro 

nas 
reuniões de 

Htpcs. 

Registro das 
reflexões e 
consideraçõ

es feitas 
pelo grupo 

de 
professores 

e 
levantamen 

to dos 
avanços 

atingidos em 
livro próprio 

para as 
reuniões. 

Aumentar o 
nível de 

participação 

Garantir 
um espaço 
aberto de 

Conscientizar as 
famílias quanto a 
importância de 

Diretora 
Vices 

Coordena 

Nas 
reuniões 

bimestrais 

Registro de 
ata das 

reuniões 
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dos pais na 
vida escolar 

dos filhos 

comunica 
ção e 

participa 
ção entre 
pais e a 
escola. 

acompanhamen 
to escolar dos 

filhos, bem como 
sua participação 
nas decisões que 

envolvam a 
comunidade 

escolar e suas 
ações. 

dores de pais, de 
acordo com 
o calendário 

escolar 
homologado 

pela 
Diretoria de 
Ensino ou a 

qualquer 
momento 

que se faça 
necessário. 

acompanha 
das de listas 
e presença 
datadas, as 

quais 
deverão ser 
assinadas 
pelos pais. 

 
 
 
 
 
3.1 - Princípios e valores 

A partir dos princípios da educação, segundo a legislação em vigor, que preza 
pelo pleno desenvolvimento do educando, preparando-o para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, nossa escola tem como valores: 

Bom relacionamento: Almejamos e incentivamos o bom relacionamento entre 
todos da equipe escolar, bem como com a clientela da escola (alunos) e a comunidade que a 
cerca, a fim de manter um ambiente saudável e agradável para todos. 

 
Colaboração: A escola busca manter sempre um espírito de colaboração, no qual 

há uma disposição de todos, alunos, professores e toda a comunidade escolar em uma ajuda 
mútua, conforme as necessidades que possam surgir. 

 
Coexistência entre as diferenças: Buscamos um ambiente escolar onde haja o 

respeito entre todos, independentemente das diversidades individuais quanto às idéias, 
formação, classe social, etnia, orientação sexual ou religiosa. 

 
Comprometimento: Trabalhamos no sentido de tentarmos sempre fazer nosso 

melhor, abraçando os desafios do dia a dia escolar, comprometidos com o bom aprendizado 
e formação do aluno. 
 
3.2 – Função social da escola 
 

Entendemos que a escola, principalmente a pública, é um espaço democrático 
dentro da sociedade atual, possibilitando ao aluno o desenvolvimento do pensamento 
crítico, contextualizando informações e dando caminhos para que o aluno conquiste sua 
autonomia em busca do conhecimento. Além disso, a escola desempenha importante papel 
na sociabilidade dos jovens e adolescentes, sendo um espaço para a difusão sócio-cultural 
dos mesmos. A função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimentos, 
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habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo. Nesse sentido, cabe a escola 
formar cidadãos críticos, reflexivos,  
autônomos, conscientes de seus direitos e deveres, capazes de compreender a realidade em 
que vivem e preparar seus alunos para participar da vida econômica, social e política do país, 
de forma a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. 

 
 

Programa Escola da Família 
 

O Programa Escola da Família tem atingido o seu maior objetivo que é de 
aproximar-se da comunidade.  Dentre os inúmeros projetos destacamos: panificação, 
artesanato, empilhadeira, atividades desportivas, entre outros. 

 
Pela unidade escolar passam aproximadamente 100 pessoas por final de semana. 

O Programa procurou fazer parcerias com empresas para fortalecer as ações desenvolvidas e 
atrair cada vez mais a comunidade. 

O Programa Escola da Família é um projeto idealizado pelo Governo do Estado de 
São Paulo e, em nosso caso particular, atendeu a um anseio da comunidade local, que não 
possui um centro comunitário ou um lugar onde possam ser desenvolvidas atividades 
diversas de lazer e cultura. 

Todos os que por aqui passam nos finais de semana, tem a preocupação de 
manter e preservar esse espaço de entretenimento e ao mesmo tempo, de conhecimento. 
             A equipe responsável pelo desenvolvimento das atividades é séria e preocupada em 
atender aos pedidos locais, buscando sempre pela primazia desse atendimento. 

 
 
3.3 – Missão da escola 
 
Nossa escola tem como missão propiciar a formação plena de nossos alunos 

como cidadãos, assegurando sua permanência e sucesso escolar através de uma educação 
de qualidade, na qual além dos conteúdos, sejam exercitados o respeito, a tolerância e a 
convivência com as diferenças, buscando ações transformadoras para preparar o aluno para 
a sociedade e mercado de trabalho.  

Temos como missão também desenvolver as habilidades e competências 
necessárias para que nossos alunos desenvolvam suas potencialidades, preparando-os para 
o exercício da cidadania, tornando-os cidadãos conscientes, éticos, responsáveis, zelando 
pelo cumprimento dos seus direitos e deveres. 
 
 
3.4 – Visão de futuro 
 
        A Escola pretende realizar o trabalho construindo três pilares – eficácia, segurança e 
responsabilidade, para poder estreitar os laços de confiança e credibilidade perante a 
comunidade, abrindo espaços para discussões e a realização de atividades significativas com 
oportunidades para todos.  
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Nosso objetivo é proporcionar a todos os alunos um ensino de qualidade e 
prazeroso através do desenvolvimento de projetos que trabalhem ética, diversidade cultural, 
meio ambiente, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo e outros diversos, fazendo do 
currículo um espaço de cultura e aprendizagem e da escola um espaço efetivamente 
inclusivo, ampliando os horizontes e as premissas democráticas e cidadãs. 

 
 
3.5 – Objetivos da escola 
 
                 Proporcionar ao educando o domínio de competência que permitam a plena 
participação do individuo, enquanto cidadão, nas múltiplas e complexas atividades exigidas 
pela vida moderna. 

 
              Proporcionar experiências que possibilitem a compreensão e a inserção do individuo 
na sociedade, isto é, perspectiva cultural, que exige compreender os direitos e deveres da 
cidadania. 

 
               Pesquisar informações que colaborem para a construção e elaboração da formação 
para o trabalho, decorrente do desenvolvimento cultural e político da própria sociedade 
moderna, que deve ser incorporado ao processo educacional. 
           Reinventar a prática docente através de capacitação e reflexão dessa prática, para que 
a metodologia utilizada pelo professor vise à qualidade do processo educativo. 
                Compreender que o trabalho educacional através da Proposta Pedagógica própria, 
permitindo que, dialeticamente, produzam-se as transformações necessárias, partindo 
sempre da critica a proposta, da proposta à ação e da ação  à uma nova critica. 
                 Exercer coerentemente o exercício da autonomia, que implica no desenvolvimento 
de um processo de ações coletivas voltadas à uma Proposta Pedagógica que atenda à toda a 
comunidade escolar 
                 Promover a formação de uma cidadania consciente e democrática baseada em 
uma organização administrativa que pratique o espírito crítico e democrático de gestão, 
como componente central na renovação da prática pedagógica a ser desenvolvida. 
                Assegurar aos educandos a igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola, garantindo-lhes o padrão de qualidade no ensino. 
                  Desenvolver ações de capacitação do pessoal, atendendo aos princípios 
norteadores da escola, constituindo-se efetivamente em espaço de difusão de informações, 
possibilidade de estudo, troca de experiências entre educadores, aquisição de novas bases 
para o ensino, incorporação dos avanços da ciência e do domínio de novas tecnologias. 
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Plano de ação 
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6 – Plano de ação 
 
        Nossa meta é trabalhar a motivação de todos os alunos, acrescentando conteúdos ou 
subsídios de modo a estimular o desenvolvimento das competências  
e habilidades, proporcionando uma educação à altura de seu tempo, utilizando a tecnologia 
a serviço da educação, articulando as competências de aprender com o mundo do trabalho e 
garantir uma base comum de conhecimentos com base na leitura e escrita. 

Além do conhecimento e do desenvolvimento de diversas habilidades e 
competências nossa Proposta também dá ênfase ao saber conviver, exercer a cidadania e 
cuidar do meio ambiente, portanto mais que conteúdos isolados, destacamos as 
competências que são guias eficazes para educar para a vida. 

 
 
 

Plano de ação  dos coordenadores pedagógicos para a melhoria da escola  

Prioridade 
Ou 

Problema 

 
Objetivos 

Metas 
Ou 

Resultados 

 
Ações 

 
 
 

evasão 

Melhorar a 
qualidade do 
ensino, motivando e 
efetivando a 
permanência do 
aluno na Escola, 
evitando a evasão. 

Garantir a 
permanência do 
aluno matriculado, 
inibindo as 
ausências  e 
diminuindo a 
evasão em 50% em 
cada classe, no 
período noturno. 

Através de 
projetos:  
Recuperação e 

Reforço 
Amigos da escola 
Trabalho conjunto 

com Conselho 
Tutelar Municipal 
Acompanhamentos 

com familiares 

 
Higiene/ 

 
 Prevenção 

 
Higiene/ 

 
 Prevenção 

Atuar no sentido do 
desenvolvimento 
humano e social 
tendo em vista sua 
função maior de 
agente de 
desenvolvimento 
cultural e social na 
comunidade, a par 
de seu trabalho 
educativo. 
“formar e não 

apenas informar” 

Melhorar a saúde 
higiene pessoal e 
dos ambientes 
escolares, gerando 
melhor qualidade 
de vida para todos, 
procurar que 70% 
da comunidade 
intra-escolar atue 
ativamente nos 
projetos. 

Através de 
projetos: 
Combate a Dengue 
Higiene Bucal 

(Dentistas 
Municipais) 
Prevenção também 

se ensina 
Amigos da escola 
Acuidade visual 

(encaminhamentos) 
Fonoaudiologia 

(encaminhamentos) 
Psicologia 

(encaminhamento) 
Sexualidade 
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Prioridade 
Ou 

Problema 

 
Objetivos 

Metas 
Ou 

Resultados 

 
Ações 

 
 
 
 

Ensino  
De 

Qualidade 

Conscientizar os 
professores da 
necessidade de 
encontrar caminhos 
adequados e 
prazerosos para a 
concretização do 
processo ensino-
aprendzagem, 
construindo, dessa 
forma, um ambiente 
estimulador e 
agradável. Uma 
pedagogia centrada 
no aluno e não nos 
conteúdos 

Organizar e 
adequar os 
conteúdos 
curriculares de 
maneira que 
tenham real 
significado para os 
alunos, com 
participação do 
corpo docente nas 
ações propostas. 

Com a participação 
do corpo docente 
em cursos , 
palestras oferecidas 
pela Diretoria de 
Ensino, participação 
nos projetos da U.E. 
Reavalições do 

trabalho para 
melhoria no 
processo ensino – 
aprendizagem. 
Nos encontros dos 

H.T.P.C., nas 
reuniões 
pedagógicas e no 
planejamento. 

 
 
3.6.1 – Aspectos que demandam atenção 
 
 
3.6.1.a -  Evasão 
 
 
Principais motivos de evasão:  

 
 A clientela recebida, em sua maioria, pertence a bairros próximos a escola, que 

é uma região periférica, onde a necessidade de inserção do aluno no mercado de trabalho se 
faz necessária, um dos motivos da evasão – aluno trabalhador. 

Outro fator importante a ser destacado é a ausência dos pais no 
acompanhamento da vida escolar do filho. Pais trabalhadores que saem de manhã e só 
retornam à noite do trabalho e não conseguem manter regularidade da freqüência do aluno 
na escola, por mais que a escola busque informar e acompanhar esse aluno. 

Há também o aluno com problemas sociais sérios, seja em relação ao núcleo 
familiar ou próprio, como drogas, gravidez  precoce, prostituição entre outros, que faz com 
que o aluno abandone a escola e a família não consiga inseri-lo novamente. 
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3.6.1.b -  Retenção 
 

Principais motivos de retenção: 
 

 
                   Alunos com grande defasagem nos conteúdos, que não alcançaram sucesso ao 
longo do ciclo, apesar dos esforços despendidos em função do sucesso da aprendizagem; 

 
                    Falta da participação dos responsáveis na vida escolar do aluno, cobrando 
responsabilidade e dedicação aos estudos e frequência na Recuperação Paralela; 
 
                  Infrequência ou frequência irregular nas aulas de Recuperação Paralela oferecidas 
pela escola; 
 

Excesso de faltas ao longo do ano letivo; 
 

Desinteresse do aluno pela própria aprendizagem. 
  
 
 
 
3.6.3. Acompanhamento e avaliação do processo 

 
Ações da escola realizadas para equacionar/resolver o problema da evasão:  
 

Há um acompanhamento próximo da freqüência escolar do aluno através de: 
           livro de ocorrência da sala de aula, onde buscamos resolver as ausências logo que são 
apontadas como frequentes;  
          diário de classe do professor, que informa a coordenação tão logo detecte o problema 
de ausências; 
          convocação dos pais/responsáveis pelo aluno a comparecer à escola pontualmente e 
bimestralmente. Quando os pais comparecem à Reunião de Pais, tomam ciência através da 
Ficha Individual do aluno;  
           informação ao Conselho Tutelar e Promotoria da Infância e Juventude, quando o 
Conselho Tutelar intima pais a comparecerem no Tutelar juntamente com um representante 
da escola buscando resolver as ausências; 
 

‘Troca do período em que o aluno estuda, visando atendê-lo para que não haja evasão. 
 

 
Ações da escola realizadas para evitar a retenção: 

 
 

Intensificação da cobrança para participação dos alunos nas aulas de    Recuperação 
Paralela para superação de dificuldades encontradas em sala de aula regular; 
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         Controle intensivo da frequência do aluno, através dos instrumentos apontados acima, 
tanto nas aulas regulares quanto na Recuperação Paralela; 
        Convocação e ciência dos pais sobre faltas e aprendizagem dos alunos que apresentam 
desempenho abaixo do básico; 

 Conscientização do aluno quanto à sua assiduidade nas aulas e atividades propostas ao 
mesmo. 

 
 
7. Plano de estágio para o ensino médio 
Resolução SE – 40, de 8-9-2009:  

 
                  Uma das finalidade da nova concepção do ensino médio consiste no 
desenvolvimento das competências necessárias à compreensão dos fundamentos científicos 
e tecnológicos dos processos produtivos e na adaptação do aluno às novas formas de 
organização de trabalho; 
          Como ato educativo de preparação para o mundo do trabalho, o estágio curricular do 
aluno do ensino médio, integra a proposta pedagógica da unidade escolar, compondo o 
itinerário formativo de educando; 
              
            O estágio dos alunos do ensino médio, matriculados nas unidades escolares da rede 
estadual de ensino, compõe obrigatoriedade como um ato educativo que visa à preparação 
do aluno para o mundo produtivo e sua adaptação às novas formas de organização de 
trabalho; 
            O estágio curricular de o ensino médio caracterizar-se como uma oportunidade de 
complementação curricular aberta ao aluno do ensino médio, em caráter optativo, que tem 
como objetivos: 

 
I – assegurar ao aluno à vivência no mundo empresarial de experiências profissionais e ou 
cultural imprescindíveis a uma vida cidadã; 
II – valorizar a experiência profissional e o estudo não formal; 
III – refletir sobre a realidade vivenciada no mercado de trabalho; 

 
IV – desenvolver valores, postura ética e responsável e aptidões para uma vida produtiva. 

 
               Considera-se como apto à realização do estágio o aluno frequente e matriculado em 
curso do ensino médio e que contar, no mínimo, com 16 (dezesseis) anos completos, na data 
de inicio do estágio; 

 
             Independentemente da natureza do estágio, a carga horária das atividades a serem 
realizadas, não poderá exceder a 06 (seis) diárias e 30 (trinta) semanais; 

 
          Termo de compromisso a ser firmado entre o aluno ou seus responsáveis, quando for o 
caso, e a parte concedente de estágio, sendo a unidade escolar a parte interveniente que é 
uma das obrigações a serem assumidas.   
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1) Objetivo geral: Melhorar a aprendizagem dos alunos na área de Linguagem, Códigos e suas 
Tecnologias. 

Objetivo específico: Diminuir o percentual de alunos com defasagem de aprendizagem em Língua 
Portuguesa, que estão no nível “abaixo do básico” no IDESP. 
 

Ações Avaliação e acompanhamento 

Descrição (o que será 
feito) 

Responsáveis 
e envolvidos 
(colocar a 
função e não o 
nome)  

Cronogram
a 

Acompanhamento 
(quais as ações de 
acompanhamento
) 

Indicadores que 
permitem a 
análise da ação 

 
1.1 Acompanhament
o das aulas por 
Professores 
Coordenadores, com 
registro das metodologias 
utilizadas nessas aulas, 
relação com o proposto 
no Currículo oficial do 
Estado de São Paulo e 
posterior devolutivas com 
encaminhamentos aos 
professores. 
 
 
 
 

 
Os 
responsáveis 
serão os 
Professores 
coordenadore
s do Ensino 
Fundamental e 
Médio e 
estarão 
envolvidos 
todos os 
professores da 
área de Língua 
Portuguesa. 

 
De maio a 
Dezembro 
de 2014. 

 
1-Elaboração de 
Cronograma de 
visitas semanais 
dos Professores 
Coordenadores, 
com prioridade 
para as aulas das 
séries que serão 
avaliadas no 
Saresp em Língua 
Portuguesa.  
2-Reuniões da 
equipe gestora 
junto com 
Professores 
Coordenadores 
para planejamento 
e depois para 
discussão sobre o 
que foi observado 
e como será dada a 
devolutiva e 
encaminhamentos. 

 
1) O 
cronograma 
elaborado e 
fixado na Sala dos 
Professores. 
2) As atas de 
reuniões da 
equipe gestora. 
3) Registro 
de Observação 
dos Professores 
Coordenadores. 
4) Registro 
de devolutivas 
aos professores. 
5) Melhora 
nos índices de 
desempenho dos 
alunos aferidos 
nas avaliações 
internas e 
externas. 

 
1.2 Formação para 
contextualização do 
currículo Oficial em 
reuniões com a PCNP de 
Língua Portuguesa que 
acontecerão na DER de 
Piracicaba 
 
 
 
 
 

 
A PCNP de 
Língua 
Portuguesa 
será 
responsável, 
pela 
capacitação 
dos 
professores. 

 
Maio a 
Novembro 
de 2014. 

 
As reuniões 
trabalharão 
metodologias que 
permitem o 
trabalho com as 
situações de 
aprendizagem que 
fazem parte do 
caderno do aluno. 

 
1) Tabulação 
dos resultados 
das avaliações 
internas dos 
alunos e análise 
dos impactos na 
aprendizagem das 
diversas turmas 
nessas avaliações, 
através do 
acompanhament
o do boletim 
escolar. 
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2) Objetivo geral: Diminuir conflitos entre alunos e destes com os professores e promover um clima 
de paz na escola. 

Objetivo específico: Reduzir o número de registros de ocorrências de indisciplina/violência na escola.  

Ações Avaliação e acompanhamento 

Descrição (o que será 
feito) 

Responsáveis 
e envolvidos 
(colocar a 
função e não o 
nome)  

Cronogram
a 

Acompanhamento 
(quais as ações de 
acompanhamento) 

Indicadores que 
permitem a análise 
da ação 

3.1 Discussão 
conjunta das regras e 
comunicação das 
mesmas, de forma a 
promover respeito, 
solidariedade e 
convivência harmônica 
com as diferenças. 
 
 
 
 
 

Gestores, 
Professores 
Coordenadore
s, Professora 
Mediadora de 
Conflitos e 
Professores 
são os 
responsáveis, 
mas a ação 
envolve todos 
os segmentos 
da escola. 

Durante 
todo o ano 
de 2014. 

1- Divulgação 
das Regras de 
Convivência e 
sanções previstas 
para em casos de 
infringi-las; 
2- Quantificaçã
o mensal das 
ocorrências de 
indisciplina/violênci
a na escola; 
3- Observação 
de mudança de 
hábitos e melhora 
nas relações entre 
alunos e destes com 
as autoridades da 
escola. 

Site da escola com 
disponibilização do 
novo regimento. 
 
Livro de Registros 
de ocorrência de 
indisciplina/violênci
a na escola; 
 
Sistema ROE – 
Registros de 
Ocorrências 
Escolares. 

3.2 Desenvolvimen
to de Projetos de 
Prevenção antidrogas, 
álcool, fumo, gravidez 
na adolescência e 
valores morais, temas 
que costumam ser 
causa/motivação de 
diversos conflitos. 
 
 
 
 

Professores de 
Ciências, 
Professora 
Mediadora de 
Conflitos 
Professores 
Auxiliares são 
os 
responsáveis, 
mas a ação 
envolve a 
todos os 
membros da 
equipe. 

Durante 
todo o ano 
de 2014. 

1- Aulas e 
palestras, 
aproveitando 
eventuais falta de 
professores. 
2- Reunião 
entre alunos com 
parceiros da 
assistência social e 
saúde para 
formação de 
multiplicadores e 
para estudo de 
casos e 
encaminhamentos 
específicos; 
3- Teatro 
organizado pelos 
alunos 
multiplicadores. 
 
 

1- Depoiment
os e a atividades 
dos alunos ligados 
aos temas 
trabalhados. 
2-  Ata de 
reuniões de 
formação e estudos 
de casos. 
3- Fotos e 
registros escritos 
sobre as 
dramatizações e 
demais atividades 
desenvolvidas. 
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3) Objetivo geral: Minimizar a defasagem na alfabetização de alunos com Ensino Fundamental, com 
a “Oficina do Saber”. 
 

Objetivo específico: Promover a alfabetização de alunos do EF II que tenham desempenho 
insuficiente por não terem sido alfabetizados. 

Ações Avaliação e acompanhamento 

Descrição (o que 
será feito) 

Responsáveis e 
envolvidos 
(colocar a função 
e não o nome)  

Cronograma Acompanhamento 
(quais as ações de 
acompanhamento) 

Indicadores que 
permitem a análise 
da ação 

3.1 Em horário 
inverso ao das aulas 
normais, os alunos 
participam de 
oficinas para 
retomada do 
conhecimento que 
ficou falho em sua 
alfabetização. 
 
 
 

Os responsáveis 
são os gestores, 
professores 
coordenadores e 
os professores 
disponibilizados 
para o trabalho 
das oficinas. 

Agosto de 
2013 a 
novembro 
de 2014. 

1- Reuniões 
semanais para 
formação dos 
professores e 
execução da 
proposta de 
trabalho com o 
auxílio da 
coordenação e de  
profissionais da 
área de Psicologia 
da Universidade 
UNIMEP. 

1- Avanço na 
sistematização dos 
conhecimentos por 
parte dos alunos 
envolvidos no 
processo; 
2- Participação 
da equipe docente 
e gestora  como um 
todo num olhar 
voltado para esse 
trabalho, dando 
disponibilidade 
para que o mesmo 
ocorra. Abrindo 
espaço físico para 
que as aulas 
aconteçam, 
trocando 
informações nos 
ATPC’s sobre o 
desenvolvimento 
dos alunos. 
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Segue abaixo o cronograma de ações para sanar os problemas pedagógicos: 

Objetivos Ações Metas Responsáveis Cronograma Avaliação 
Promover o 
exercício da 

reflexão sobre 
o baixo 

rendimento da 
Unidade 

escolar nas 
avaliações do 
Saresp 2010. 

 
 
 

 
 

Melhora da 
prática 

pedagógica do 
professor 

Reunir o 
coletivo da 

escola para a 
revisão e 

análise dos 
resultados do 

Saresp. 
 
 
 
 
 
 
 

Propiciar 
ações 
voltadas para 
a formação 
continuada 
dos 
professores. 

Explicar a real 
situação da Unidade 

Escolar quanto a 
qualidade do Ensino 
oferecida por esta 

Instituição, 
conscientizando os 

professores da 
necessidade de se 

estabelecer  planos 
de ações mais 

eficazes. 
 
 
Atingir uma 
melhoria 
significativa da 
prática pedagógica 
do professor em 
sala de aula. 
 

 

Diretora 
Vices 

Coordenadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professores 
coordenadores, 
Pcops da 
Diretoria de 
Ensino e 
Supervisor da 
Unidade 
Escolar. 

 

Htpcs e 
reuniões de 

planejamento 
2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante as 
reuniões de 

planejamento 
e replaneja 

mento. 

Registro das 
reuniões e 

conclusões em 
livro ata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registro das 

práticas 
docentes 
realizadas 
durante as 
oficinas de 

estudos. 

Buscar 
conhecer as 
especificida 

des de 
conteúdo e 
prática em 

cada área de 
conhecimen- 

to 

Leitura, 
reflexão e 

debate com o 
tema: 

planejamento 
e avaliação na 

escola. 

Possibilitar a troca 
de experiências 

utilizando os 
momentos de 

estudos coletivos. 

Professores 
coordenado- 

res 

De abril a 
dezembro nas 

reuniões de 
Htpcs. 

Registro das 
reflexões e 

considerações 
feitas pelo 
grupo de 

professores e 
levantamen 

to dos avanços 
atingidos em 
livro próprio 

para as 
reuniões. 

Aumentar o 
nível de 

participação 
dos pais na 
vida escolar 

dos filhos 

Garantir um 
espaço aberto 
de comunica 

ção e 
participa 

ção entre pais 
e a escola. 

Conscientizar as 
famílias quanto a 
importância de 
acompanhamen 

to escolar dos filhos, 
bem como sua 

participação nas 
decisões que 
envolvam a 

comunidade escolar 
e suas ações. 

Diretora 
Vices 

Coordena 
dores 

Nas reuniões 
bimestrais de 

pais, de 
acordo com o 

calendário 
escolar 

homologado 
pela Diretoria 
de Ensino ou a 

qualquer 
momento que 

se faça 
necessário. 

Registro de ata 
das reuniões 
acompanha 

das de listas e 
presença 

datadas, as 
quais deverão 
ser assinadas 

pelos pais. 

 


