
PLANO DE AeAO

1-Estabelecimento:   ESCOLA   MUNICIPAL   PROFESSORA   VILMA   VIEIRA
PEREIRA MARQUES EF e EJA.

2-Municipio: JUND[Ai DO SUL.

3-NRE: Jacarezinho.

4- Apresenfacao do Candidate: e formada em  Pedagogia pela  Universidade
Federal   do   Parana,   e   P6s  Graduada  em:   Coordenaeao   Pedag6gica   pela
Universidade  Federal  do  Parana,  Educaeao  Especial  e  Gestao  Escolar  pela
Unina Educacional Ltda.Ja foi Diretora da Pie Escola Jose Augusto de Andrade
do  CMEI  Nice  Braga  e  da  Escola  Municipal  Professora  VIIma  Vleira  Pereira
Marques    EF    e    EJA,    desenvolve    urn   trabalho    pautado   sobretudo    ,no
compromisso com a aprendizagem e a formagao cidada dos educandos.  E urn
profissional  bern visto por seus colegas,  posto que 6 exemplo de assiduidade,
responsabilidade e empatia.

Segundo Liick:    Entende-se   que   o   trabalho   educacional,    por   sua
natureza,    demanda    urn    esforpe    compartilhado,    realizado    a    partir    da

partidpacao  coletiva  e  integrada  dos  membros  de  todos  os  segmentos  das
unidades de trabalho envolvidos.  (LOCK, 2011.  p. 22).

5Uustificativa da Gestao: Ao considerar que a fungao social da escola esta
vinculada a gestao democfatica,  assim abrange os diversos segmentos desta
instjtuieao   com   o   envolvimento   da   rea]idade   atraves   do   Projeto   Politico
pedag6gico,  parte  administrativa,  pedag6gica,  pais,  professores  ,  alunos,  em
busca da construeao do seu perfil.

A partir deste entendimento,apresenta-se este Plano de aGao com metas
a  serem   implementadas  no  periodo  de  urn  bienio,que  tefa  a  particjpaeao
responsavel da gestao de forma dial6gjca e compartiJhada  com a comunidade
da escola,   que  ifao atuar em todos os seguimentos da esco]a com  base  na
realidade num todo e de forma simultanea de acordo com as transformae6es
que  ocorrem  em  tempo  real  envolvendo  e  valorizando  os  aspectos  sociais,
oulturais, hist6ricos e politicos .

Perante  isso,  serao  viabilizados  os  compromctimentos  aqui  definidos
atrav6s das metas , de maneira objetiva e transparente, conforme a realidade
da escola,  hem como urn trabalho co[aborativo nas decis6es,  e aplicac6es de
recursos  com  ap]icabilidade  com   a  garantia  de  born  uso,   na  organizacao
pedag6gica  com  a  efetivapao  de  pfatjcas  inovadoras  no  cotidiano  escola,  e
articuladas  com  as  dimens6es  tecnol6gicas,  pedag6gicas  ,  administrativas  e
financeira para a garantia de urn ensino de qualidade para tedos.
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-Objetivos:

-Artioular  de  forma  dial6gica  e  compartilhada  a  organizapao  pedag6gica  da

escola com os professores nos diferentes tumos.

-Buscar ac6es coletivas  para superar os problemas encontrados  no cotidiano
da escola.

-Trabalhar  de  forma  articulada  escola  X  familja  quanto  a  aprendizagem  dos

alunos e demais instancias da escola por meio de ag6es colaborativas.

-Articular de maneira dinamica e responsavel nas propostas   desenvolvidas na

escola de acordo com a realidade.

-Metas:

Acompanhar e atuar junto ao corpo docente e equipe pedag6gica com vistas a
analisar os resultados para as interveng6es necessarias para manter sempre o
progresso de todos os alunos no respeito a diversidade.

Garantir  a  seguranca  e  as  condig6es  de  trabalho  para  toda  a  comunidade
escolar.

Possibilitar     formas     diversificadas     conforme     as     especificidades     para
acompanhar os ni'veis de aprendizagem dos alunos na promogao de urn ensino
inclusivo e de qualidade para todos.

6-Gestao Administrativa:

•Objetivos: Promover encontros com a equipe pedag6gica e comunidade  para
apresentar  problemas  e  solug6es  em  relaeao  aos  recursos  financeiros,   e
administrativos com maior clareza possivel.

-Metas:Cumprimento   integral   do   calendario   escolar   para   o   alcance      dos
objetivos propostos durante o ano todo.

7-Equipe Pedag6gica:
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-Objetivos:Possibilitar    urn    trabalho    colaborativo    na    implementacao    de

sugest6es  junto   aos   professores   atrav6s   de   metodologias   adequadas   e
estrategias diversificadas, aliados aos recLlrsos tecnol6gicos.

-Metas: Promapao de encontros da diregao e equipe pedag6gica mensais para
conscientizagao dos  professores  sobre a importancia das sugestdes, troca de
experiencias,  , projetos, para a intervencao junto as difiouldades e promoeao do
avaneo dos alunos durante o ano todo.

Informar  os  pais  atraves  de  reunj6es   com  a  equipe  gestora  e  pedag6gica  ,
professor da turma, quando se fizer necessario sobre o rendimento do aluno e
apontar quais ag6es a escola esta sendo feita para reouperar as dificuldades e
do aluno a cada bimestre.

8€ucesso Educaciona.:

A) Relacao Alunos:

•Objetivos:  Obter  sempre  o  compromisso  com  a  efetiva  aprendizagem  dos
alunos;

-Metas:-Elevagao  do     indice   de  aprovaeao  com   urn  trabalho   coletivo  da

diregao,  equipe  pedag6gica  ,  professores  atrav6s  de  aulas  dinamicas  e  de
acordo com o nivel e interesse da turma, durante o ano todo.

-Redugao  dos      indices  de faltas  e  o  combate  a  invasao escolar atraves  do
acompanhamento da equipe  pedag6gica junto ao professor de forma diaria e
durante o ano todo.

-Melhoria    no  desempenho  dos  alunos  em  avaliag6es  extemas,como  Prova
Parana e Prova Brasil,  atraves de atividades preparat6rias no contexto da sala
de  aula  atrav6s  dos  descritores  ,   sob  as  orientae6es  da  direcao,   equipe
pedag6gica, professores e alunos durante o ano todo .

8) Rela§ao Professores:

-Objetivos: Acompanhar e orientar de forma dinamica e harmoniosa o trabalho
dos professores entre a dire9ao, equipe pedag6gica e   quanto a reelaboragao
do Projeto Politico Pedag6gico conforme as orientae6es do Ntlcleo Regional de
Ensino,  em conformidade com o Curriculo,  no decorrer do ano ou quando fizer
necessario.

-Metas:-Promocao   a   formagao   continuada   dos   professores   atrav6s   de
encontros   para   estudos   para   o   aprimoramento   dos   conhecimentos   para
melhoria da pfatica pedag6gica.

Acompanhamento e orientae6es  na elaboragao do Plano de Trabalho Docente
em consonancia o Projeto Politico Pedag6gico,  com as Diretrizes Curriculares,

Gthl a =-i.`;..`..` .. EREL          RE



a  BNCC  (Base  Nacional  Comum  Curricular)   com  adaptae6es e flexibilizaeao
quando se fizer necessario.

C)Relacao Comunidade Escolar/APWIF/Conse.ho Escolar:

•Objetivos:   Estabelecer  articulagao  a  diregao,   equjpe  pedag6gica  junta  a
APMF e o Conselho Escolar   na tomada de decisao na aquisigao e gastos de
recursos   financeiros   quanto   a   sua   aplicabilidade  de   forma   responsavel   e
transparente.

Metas   :  Democratizacao e funcionamento dos 6rgaos colegi.ados atrav6s da
direeao, equipe pedag6gica no decorrer do ano. .

-Promogao de encontros bimestrais ou quando fizer necessario, com os pais ou
responsaveis pelos alunos,  entre a diregao, equipe pedag6gica e professores.

-Garantia junto a comunidade escolar na transparencia e a democratizagao na
tomada de decis6es;

D) Relacao Equjpamentos/Prfedio Pdblico

Objetivos:Conscientizar atraves da diregao,  equipe pedag6gica, funcionarios,
alunos,  professores  para  a  preservaGao  e  os  cuidados  quanto  ao  uso  dos
equipamentos e a conservaeao do pfedio escolar, durante o ano todo.

•Metas:Aquisigao de   urn bebedouro pare possibilitar urn melhor conforto para

Os alunos;

-Solicitagao junto  as  autoridades  do  municipio  aos  reparos  no  predio  escolar

sempre que se fizerem necessarios;

9-Considerae6es Finais

Gestao escolar baseia-se em  gerir ou administrar a  Unidade escolar de forma
coletiva     e    demceratica,     contemplando    as    diferengas    que     nela     se
relacionam.Para  atingir  os  objetivos  a  gestao  democfatica  envolve  todos  os
segmentos  da  escola,   requer  planejamento,  criatividade  na  realizaeao  das
atividades,  trabalho  em  equipe,  compreensao  hist6rica  da  educagao  e  da
realidade  socioecon6mica,cultural,cognitiva  6tnica  dos  alunos.Desta  forma,  o
plano   de   gestao   torna-se   a   ferramenta   fundamental   e   necessaria   para
jmpulsionar  a  efetjvaeao  do  processo,  fazendo  com  que  nossos  educandos
sejam  contemplados atrav6s de metas e ag6es qualitativamente planejadas e
que  os  promovam  constantemente  para  a  apropriagao do conhecimento  e  o
pleno exercicio de sua ctdadania.

10-Referen cia Bi bliogfafica
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