Plano de Gestao Escolar 2023/2024

A democratiza9ao da gestao e definida enquanto possibilidade de melhoria de qualidade

pedag6gica do processo educacional das escolas na construcao de urn currlculo pautado na
maior integraeao entre os agentes envolvidos na escola.
Dourados ET (2011 )

1-ldentificagao da instituieao:
Estabelecimento: Centro Municipal de Educagao lnfantil Nice Braga.

Enderego: Rua Edgar Bueno de Melo,177 -Centro.
Municipio de Jundiai do Sul -Parana.
NRE: Jacarezinho.

2-Apresentaeao:
Professora ha 36 anos, casada, natural de Jundiai do Sul, residente nesse
municipio.

Formagao Academica: Magist6rio, Normal Superior e Licenciatura Plena em

Pedagogia.

P6s graduada em Gestao Escolar, Educagao Especial e Educaeao lnfantil.

Ingressou na area da Educagao em 1986, como professora regente no
Municipio de Jundiai do Sul contratada pela prefeitura municipal /CLT.

Atualmente concursada pela

rede Municipal de Educagao desde

1.999,

iniciando como professora regente passando por diversas fung6es e cargos na

area da Educagao como: Coordenadora de Cursos, Coordenadora Pedag6gica
e Diregao Escolar.

Experiencia profissional pautada no compromisso e na responsabilidade

enquanto agente transformador, na busca de atender as necessidades da

comunidade local, na concretizagao de uma educagao que parta do bern

comum e necessario a todos, conquistando espaeos no campo educacional,
social, politico, cultural e financeiro de forma democfatica e participativa.

Vale ressaltar o quanto e importante que todos os segmentos da instituigao

estejam engajados em urn prop6sito comum para poder alcangar os objetivos e

metas.

5Uustificativa da Gestao:
Urn dos grandes desafios postos no gerenciamento das escolas refere-se a
busca de uma educagao de qualidade. A gestao escolar se configura como
uma

atividade

conjunta

dos

elementos

envolvidos,

em

que

as

responsabilidades e os objetivos sao compartilhados. Compartilhar com a

equipe e a comunidade escolar, os sonhos, esperangas, anseios, dtlvidas em
busca de mudangas e melhoria na qualidade de ensino 6 o princlpio basico

para uma gestao comprometida com urn ensino de qualidade. A educagao
infantil desempenha uma missao na vida das criangas que por ela perpassam,

e ,6 nesse ambiente que parte da infancia acontece, fase essa que passa muito
rapido e 6 necessario que seja vivida de forma intensa, prazerosa e sem
desperdicio de tempo. Assim percebe-se a responsabilidade em fazer parfe

dessa etapa da vida do ser humano, o que requer muitas reflex6es sobre o
desempenho de cada pessoa que exerce fungao na instituigao.
0 Gestor da escola de educagao infantil tern uma grande demanda em cuidar
de toda uma estrutura administrativa, fisica, financeira e pedag6gica, o que
exige urn olhar muito alem do administrativo, e necessario ter empatia pelo
outro e principalmente pela infancia e ter ciencia de que cada crianga 6 singular

no seu desenvolvimento. Diante de uma demanda de tantas habilidades e

peculiaridades, o gestor precisa aliar o seu trabalho ao processo de uma

gestao democratica, dando espa9o para que os compromissos com a
educagao no ambito escolar sejam cumpridos e assumidos coletivamente por
todos os envolvidos nesse processo, dividindo-se responsabilidades, fazendo
uma gestao escolar participativa, consciente e eficaz.

Objetivos:
•

Acompanhar o processo de desenvolvimento da crianga em seus
aspectos fisicos, psicol6gicos, cognitivos e sociais, atuando junto ao
corpo docente e a familia;

•

Garantir os direitos atribuidos pela BNCC e ao curriculo da educagao do

municipio, estimulando o interesse pelo conhecimento atrav6s de ag6es
que envolvam o cuidar, o brincar e o educar;
•

Contribuir para maior participagao e interagao entre a escola e a familia

com vista a melhorar o processo de ensino aprendizagem do educando

e da efetivagao de uma gestao democfatica;
•

Promover o dialogo aberto escola-familia na solugao dos problemas;

•

Contribuir para uma agao articulada de todos os envolvidos com a
realidade da escola;

•

Organizagao de momentos para orientar a equipe pedag6gica no

planejamento

de

ag6es,

elaboragao

de

projetos,

adequados

as

necessidades das crian9as;
•

Encaminhar aos 6rgaos competentes as solicitag6es de modificag6es no

ambiente

escolar,

previamente

discutidas

e

acordadas

com

a

comunidade escolar.

Ae6es:
•

Subsidiar o corpo docente na elaboraeao e implementaeao do

planejamento anual, de projetos a serem desenvolvidos na escola
propondo alternativas metodol6gicas a partir das reflex6es;

•

Acompanhar

a

frequencia

escolar

de

forma

a

assegurar

a

permanencia dos estudantes e diminuir o abandono;

•

Buscar estimular a participagao da familia em reuni6es semestrais

para que sejam mais presentes na vida escolar de seus filhos;

•

Acompanhar e aperfeigoar novos professores e demais profissionais
da educagao com a rotina do CMEl.

6 -Gestao Administrativa:
Objetivos:
•

Cumprir integralmente o calendario escolar.

•

Garantir a seguranea e integridade fisica dos estudantes, professores e
funcionarios.

•

Aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas de acordo
com o Departamento Municipal de Educagao.

A96es:
•

Garantir

que

o

trabalho

da

equipe

pedag6gica

esteja

em

conformidade com o curriculo da educagao infantil com o PPP do
CMEl;

•

Aplicar e acompanhar os recursos de forma a buscar resultados
satisfat6rios;

•

Cumprir o Calendario escolar plenamente, quanto aos dias letivos,
horas-aula e horas-atividades estabelecidos, alem de participar dos
periodos dedicados ao planejamento.

7-Equipe Pedag6gica:

Objetivos:
•

Oportunizar o desenvolvimento do trabalho pedag6gico, na abordagem

do respeito as diferengas sociais, econ6micas, culturais, fisicas 6tnicoraciais, de identidade de genero, crenea religiosa, bern como a relagao
professor-aluno;
•

Valorizar os profissionais desta instituieao de ensino;

•

lmplementar as diretrizes pedag6gicas para a Educagao lnfantil sempre

que necessario;

•

Organizar momentos de discussao para orientar a equipe pedag6gica na

elaboraeao de projetos adequados as necessidades das criangas;
•

Realizar uma gestao participativa, estimulando o desenvolvimento das
responsabilidades individuais, promovendo o trabalho coletivo.

Ae6es:
•

Respeitar as criangas e toda equipe escolar em suas diversidades;

•

Promover encontros recreativos e divertidos para unir a equipe;

•

Valorizar o profissional no dia a dia, buscando ouvir seus anseios,

desafios e conquistas;
•

Estabelecer uma relagao de confianea com a equipe;

•

Orientar para a utilizagao das diretrizes nas praticas pedag6gicas;

•

Realizar momentos de discuss6es e debates acerca dos temas a serem
desenvolvidos nos projetos durante o decorrer do ano por todas as
turmas;

•

Manter uma gestao participativa, democratica e com responsabilidade
aliadas ao conselho escolar.

8 -Sucesso Educacional:
A) Relaeao Aluno:

> Objetivos:
> Respeitar a evolugao progressiva na aprendizagem de ag6es cada
vez mais complexas, obedecendo a sequencia na continuagao das
atividades desenvolvidas, para que nao haja fragmentaeao ou
desinteresse pela aprendizagem;
•

Desenvolver a confianga da crianga no ambiente da instituigao;

•

Favorecer urn ambiente seguro e acolhedor;

•

lncentivar o respeito mutuo para com o outro, respeitando as
diferengas de grupo (visando a construgao de urn futuro cidadao
critico e humanizado).

> A96es:
•

Proporcionar

momentos

interativas e lddicas,

convivencia,

de

alegria

atrav6s

que a escola seja

urn

de

atividades

local de boa

prazerosa para as nossas criangas, e que a

confianga fa9a parte do nosso trabalho, fortalecendo o vinculo
entre a comunidade escolar, crianeas e pais de alunos;

•

Promover momentos literarios e apresentag6es artisticas;

•

Estabelecer contato afetivo e pedag6gico com os educandos
visando a permanencia com sucesso do mesmo.

8) Relacao Professores:
> Objetivos:
•

Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem atuando junto
ao corpo docente, alunos e pais de alunos no sentido de analisar

os resultados da aprendizagem com vistas a sua melhoria.

> A96es:
•

Promover a agao conjunta dos profissionais da instituigao nos diferentes
turnos;

•

Desenvolver ag6es coletivas no sentido de superagao dos problemas;

•

Garantir uma educagao de qualidade, como urn direito inalienavel do

educando.

C) Relacao Comunidade Escolar/APMF/Conselho Escolar:

> Objetivos:
•

Promover a participagao, a transpafencia e a implementagao de politicas
educacionais comprometidas com a qualidade de ensino.

> Ae6es:
•

Possibilitar condig6es aos integrantes de cada segmento para que
participem das reuni6es e assembleias;

•

Disponibilizar de tempos e espagos para que os representantes de cada
segmento possam participar das reuni6es em hofarios adequados.

D) Relagao Equipamentos/Pr6dio PI]blico:

> Objetivos:
•

Garantir e melhorar a qualidade das instalag6es escolares;

•

Estimular a uso dos recursos tecnol6gicos disponiveis na escola;

•

Favorecer urn ambiente seguro e acolhedor;

•

Prezar

e

conscientizar

toda

a

comunidade

escolar,

pela

conservagao dos bens e patrim6nio da lnstituigao.

> A96es:
•

Fazer a manuteneao e estrutura fisica sempre que necessario;

9 -Cronograma das Ac6es no Bienio:
As ag6es listadas neste plano se darao continuamente, elencando pontos
positivos e negativos, revendo entao os objetivos e ag6es junto a comunidade

escolar verificando quais estao dando certo e o que precisa ser revisto e
melhorado visto que este plano foi elaborado pensando no CMEI como urn todo
e na sua importancia em relagao a comunidade que esta inserida.

10 -Consjdera96es finais:
Entendemos que o gestor escolar deve ser o elo, aquele que mostra o
processo educacional. Sendo assim, compreendemos que sera pautado nos
principios de uma gestao democratica, na valorizagao dos profissionais da

educagao, qualidade de ensino, parcerjas entre o CMEl e a comunidade,

autonomia e democratizagao do acesso e permanencia da crianga nessa
lnstituigao. A gestao de excelencia comeea na escola com os professores,
coordenadores e diretores e permeia todos os niveis e setores dentro do nivel
central.

A Educagao lnfantil e a primeira etapa da Educagao Basica e atende criangas
de 0 a 5 anos. Esta alicengada nos principios das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educaeao lnfantil (DCNEI/2009), com urn novo olhar sobre as
infancias e as

praticas

pedag6gicas,

dando visibilidade para a crianga

contemporanea como urn sujeito capaz, potente e produtor de cultura e urn
sujeito brincante que deve ser protagonista no cotidiano das escolas da
infancia. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC/2017) define uma nova

organizagao para a Educagao lnfantil estruturada pelos Campos de Experiencia

que promovem a aprendizagem e o desenvolvimento das crianeas a partir do
cotidiano, garantindo os direitos de aprendizagem. Desta forma, toda crianga

precisa ter acesso a educagao de qualidade na primeira infancia, e muitos

estudos comprovam que esse investimento impacta em ganhos da experiencia

escolar

para

os

estudantes

posteriormente,

tanto

em

termos

de

sua

aprendizagem quanto de seu desenvolvimento cognitivo, socioemocional e
fisico.
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