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Tema Objetivo Justificativa Período Público 
Alvo Recursos Responsável Resultados 

Esperados 
Melhoria da 
Qualidade de Ensino e 
Aprendizagem 

Obter a melhoria 
do resultado educacional 
através de um 
acompanhamento sistemático 
analisando os 
diversos fatores e buscando soluções 
juntamente com os 
pais ou responsáveis e 
professores.  

Diante da 
realização de uma avaliação 
diagnóstica e, 
considerando o PPP como eixo 
norteador do 
trabalho, promover ações 
integradas para 
melhoria da qualidade de 
ensino 
aprendizagem 

Durante o 
ano letivo Alunos Papéis, 

recursos tecnológicos, 
pedagógicos 
e humanos 

Equipe docente, 
pedagógica e administrativa. 

Através de ações 
integradas melhorar o índice 
de 
aproveitamento da aprendizagem 
dos alunos 

Prover meios 
para recuperação 
dos alunos de 
baixo rendimento 
escolar 
  

Adotar alternativas 
operacionais diversificadas que 
promovam a 
melhoria de aprendizagem 

Dos princípios 
básicos que fundamentam o 
processo de 
ensinar e aprender e o 
respeito à 
pluralidade proporcionar 
estratégias 
diversificadas assegurando um 
melhor 
aproveitamento escolar 

A partir do 
mês de março 

Alunos com 
baixo rendimento 
escolar 

Papéis, 
recursos tecnológicos, 
pedagógicos 
e humanos.  

Equipe docente, 
pedagógica e administrativa 

Através de 
diversas ações pedagógicas 
elevar o índice 
de aprendizado.  

Buscar 
coletivamente 
instrumentos que garantam 

a permanência 
dos alunos na escola.  

Diminuir o quadro 
de alunos faltosos  

Através de um 
diagnóstico 

observa-se um número 
considerável de 
alunos faltosos, realizar ações 
para superar o 

problema 

Durante o 
ano letivo Pais ou 

responsáveis 
e alunos 

Papéis, 
recursos 

tecnológicos, pedagógicos 
e humanos 

Equipe docente, 
pedagógica e 
administrativa  

Melhorar o 
desempenho e a 

frequência escolar  

Prática 
Pedagógica e 

Avaliação 
Proporcionar uma 

aprendizagem 
significativa e contextualizada, 
que valorize a 
inteligência do aluno, que faça 
vivenciar seus 

conhecimentos e o integre 
corretamente à 

sociedade em que vive.  

Buscar ações 
voltadas à 

educação de qualidade para 
todos, 

permitindo através da 
avaliação 
identificar pontos fortes e 

fracos e assim 
desenvolver meios que 

façam com que 
o aluno obtenha novas formas de 
aprendizagem. 

Durante o 
ano letivo.  

Alunos Papéis, 
recursos 

tecnológicos, pedagógicos 
e humanos.  

Equipe docente, 
pedagógica e 
administrativa. 

Que através do 
conhecimento o 

aluno adquira em seu cotidiano a 
sua 

aprendizagem 

  
   


