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1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR    A Escola Municipal Professora Aleydah Costa Santos Oliveira situa-se a Rua Bigua-una, 215 
– Jardim Monte Carlo em Arapongas, Estado do Paraná 

 CEP: 86706-200  Telefone: (43)3902-1133  E-mail: escolaaleydah@bol.com.br  
  

A Escola está jurisdicionada ao Núcleo Regional de Educação de Apucarana  e a Secretaria 
Municipal de Educação e Esportes de Arapongas e tem como entidade mantenedora a Prefeitura 
Municipal de Arapongas. 

Funciona sob Decreto Municipal 757/01 de 11/12/2001 
Autorização de Funcionamento do Estabelecimento: 
Resolução nº 399/02 D.O.E de 26/03/2002 
Autorização de Funcionamento do Pré Escolar: 
Resolução Nº 399/02 D.O.E DE 26/03/2002 

A Escola Municipal Professora Aleydah Costa Santos Oliveira oferece as modalidades de 
Educação Infantil para crianças de 5 e 6 anos como Jardim II e os primeiro ciclos do Ensino 
Fundamental do 1 ao 5 ano, distribuidos nos períodos matutino e vespertino.  

O período matutino possui 10 (dez) turmas, sendo uma turma de Jardim II, uma turma de 
1º ano, uma turma de 3º ano, quatro turmas de  4º anos e três de  5º anos e Sala de Apoio 
Pedagógico, funcionando das 7:30h ás 11:30h, totalizando 215 alunos. 

O período vespertino possui 10 (dez) turmas, sendo uma turma de Jardim II, três turmas de 
1º ano, três turmas de 2º ano  e três turmas de 3º ano e Sala de Apoio Pedagógico, funcionando 
das 13:00h ás 17:00h, totalizando 221 alunos. 

A Escola Municipal Professora Aleydah Costa Santos Oliveira é administrada atualmente 



pela professora diretora Andréa Rodrigues Vieira Arambul.



2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR  2.1. Apresentação da escola, revelando suas principais características. 
 No ano de 2.001 não havia neste conjunto nenhuma escola que pudesse atender as 

necessidades da clientela escolar desse local. Com o crescimento da população dos Jardins São 
Carlo, Monte Carlo I e II e do Conjunto Residencial Águias, a situação dos moradores dessa região 
tornou-se difícil, os alunos tinham que se deslocar de ônibus para outras escolas do município.  

Mesmo com a ampliação na Escola Municipal Professora Alzira Horvatich, localizada na 
região do Conjunto Flamingos, não foi possível atender o número de alunos do local, causando 
desconforto e descontentamento dos moradores da região, que solicitaram da Prefeitura Municipal 
a construção de uma escola para aquela localidade. 

Constrói-se assim uma escola ampla e confortável com recursos do FUNDEF para atender 
aproximadamente 240 alunos por período, recebendo o nome de Escola Municipal Professora 
Aleydah Costa Santos Oliveira - Educação Infantil e Ensino Fundamental, composta de 09 salas de 
aula, sala de vídeo, biblioteca, secretaria, sala para coordenação, sala para direção, sala para 
professores, cozinha, dois banheiros femininos e dois masculinos, banheiro para professores, amplo 
refeitório, depósito para merenda escolar, depósito para material escolar e lavanderia. 

Iniciou suas atividades aos 14 dias do mês de fevereiro de 2.002, está localizada a Rua 
Biguá-Una nº 215, Conjunto Monte Carlo II, no município de Arapongas, criada e autorizada a 
funcionar pela resolução nº 399/02 publicada no diário oficial do estado em 26/03/02. A festa de 
inauguração realizou-se no dia 22 de maio do mesmo ano, contando com a presença dos filhos e 
netos da homenageada e várias autoridades. 

Conta com profissionais capacitados nas diversas áreas do conhecimento atendendo do 1º 
ao5º ano do Ensino Fundamental. 

A escola iniciou suas atividades com 398 alunos. Hoje possui 436, distribuídos nos período 
matutino e vespertino. 

Em julho de 2.002, teve inicio a construção da quadra poli esportiva com recursos do 
projeto esporte na escola, do Governo Federal e também com recursos da Prefeitura Municipal, que 
atende a esta escola e toda comunidade escolar. 

O nome da escola é uma homenagem a Aleydah Costa Santos Oliveira, nascida aos 
02/02/1927, na cidade de Sacramento, estado de Minas Gerais, segunda filha da professora de 



música Maria das Dores Venites Santos e de Candido Júlio dos Santos, funcionário de cartório 
público, pertenceu a uma família de educadores e pessoas ligadas à áreas jurídica e médica. 

Veio ao Norte do Paraná a convite de seu irmão mais velho, época de grande 
desenvolvimento e de incentivo nesta região do norte pioneiro.  

Trabalhou como professora primária no Grupo Escolar “Marquês de Caravelas” e iniciando 
algumas funções no trabalho comunitário. Por volta de 1964 passa a se dedicar mais aos projetos 
educacionais, como Inspetora Municipal e Estadual de Ensino e professora de didática na Escola 
Normal de Arapongas. 

Como inspetora juntamente com sua equipe, realizou diversos trabalhos envolvendo a 
comunidade, com programações de festas cívicas e comemorativas importantes para a cidade. 

Colocaram em prática seus ideais da educação, levando aos professores, otimismo e uma 
conscientização de sua posição de educador como fundamental e singular em relação ao ensino. 
Conduzindo assim, o trabalho para um comprometimento educacional dos pais, dos professores e da 
comunidade, quanto a importância do desenvolvimento da criança. 

Em 1978 mudou-se para Curitiba, assumindo função administrativa na Secretaria da 
Educação e posteriormente no setor administrativo da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, 
teve participação de assessoria ao Deputado estadual, Dr. Colombino Grassano na Assembléia 
Legislativa do Estado do Paraná. 

Faleceu em 15 de outubro de 1995, “Dia do Professor” em decorrência de uma embolia 
cerebral, proveniente de um acidente cirúrgico que a deixou em coma por 15 dias, Teve essa justa 
homenagem prestada pelo trabalho educacional realizado em Arapongas. 

Hoje a escola encontra-se sob a direção da professora Andréa Rodrigues Vieira Arambul, 
das supervisoras Elsa Petris Sacoman , Gislaine do Rocio Jacometto Jarros e Vandréa Vital Cestari e 
do secretário Nalírio Remes Moreira . Juntos interagem numa gestão democrática buscando um 
melhor atendimento à comunidade local, seu alunado e demais segmentos dentro da instituição. 

Atualmente a escola está estruturada com: 13 salas de aula, 01 sala para professores; 01 
biblioteca; 01 banheiro para professores contendo 1 pia e 1 vaso sanitário; 02 banheiros femininos, 
contendo 3 pias e 4 vasos sanitários; 02 banheiros masculino, contendo 3 pias e 4 vasos sanitários, 
01 sala para direção, 01 sala para supervisão, 01 sala para secretaria, 01 depósito para material 
escolar, 01 sala para depósito, 01 laboratório de informática, 01 quadra de esportes, 01 cozinha e  
01 lavanderia.  



Nosso alunado é de 06 a 14 anos, provenientes do Conjunto Águias, Jardim Monte Carlo I e 
II, Jardim São Carlos, Vila Coelho, Núcleo Residencial Flamingos e Jardim San Rafael I, II e III. 

Os alunos que residem longe da escola vem de ônibus ou van. 
Atualmente a equipe da escola conta com uma diretora, três coordenadoras pedagógicas, 

um secretário, 22 professores, 1 educadora infantil, 2 cozinheiras, 9 auxiliares gerais. 

Para contribuir com o desenvolvimento do ensino-aprendizagem dos alunos a Escola 
possui um considerável acervo de livros de literatura infantil, coleções pedagógicas e internet, 

livros de literatura para o professor. 
 

3. OBJETIVOS 
3.1 – Objetivos Gerais 

*Possibilitar a formação de uma consciência social responsável, no sentido de 
desenvolver em cada aluno, a solidariedade e a lealdade à coletividade, bem como sua capacidade 
crítica, criativa e comunicativa;  

*Preparar o aluno para participar do processo político, econômico, social e 
cultural do país e do nosso Estado e município, como cidadão responsável e futuro profissional 
competente;  

*Tornar cada indivíduo sujeito do seu próprio desenvolvimento, comprometido 
com o processo de desenvolvimento da comunidade e engajado na construção do futuro; 
enfatizando o desenvolvimento de habilidades mentais de modo tradicional ou moderno, conforme 
a melhor forma para o aprendizado;  

*Oferecer a comunidade escolar qualidade visível e aperfeiçoamento do processo 
educativo. 

*Permitir que os membros internos e externos participem coletivamente e 
criticamente das decisões, desde a solução de eventuais dificuldades vividas pela escola, não apenas 
como mero participante, e sim como construtores de um processo que vise a melhoria das 
condições humanas e sociais dos indivíduos presentes na escola e em seu entorno. 

*Garantir que a organização dos conteúdos de todas as disciplinas da matriz 
curricular contemple, obrigatoriamente, ao longo do ano letivo, a História e Cultura Afro-Brasileira e 



Africana na perspectiva de proporcionar aos alunos uma educação compatível com uma sociedade 
democrática, multicultural e pluriétnica. 
 
4. LINHAS BÁSICAS DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA. 
 

A escola, hoje, tem sido palco da confirmação da desigualdade pelos diversos instrumentos 
contidos no seu interior, como por exemplo, sistema de avaliação, etapa obrigatória da educação 
básica.  

O acompanhamento familiar em muitos casos é precário, fazendo com que a escola na 
maioria das vezes assuma sozinha a responsabilidade sobre os alunos, não garantindo efetivamente 
sua conclusão de estudos. 

Outra situação a ser levada em consideração é a qualidade de ensino que a escola oferece, 
muitas vezes ressaltando o mito de que a escola pública deve ser “escola pobre, para alunos pobres” 
visando superar essa questão, a escola tudo está fazendo para oferecer qualidade na educação, onde 
os alunos efetivamente aprendam, os professores ensinem e os pais se comprometam. 

Na realidade da Escola Municipal Professora Aleydah Costa Santos Oliveira, esta vertente 
entoa revelando que os alunos advindos de famílias carentes e assalariados, necessitam aprender os 
conteúdos considerados essenciais elevando seus níveis de conhecimento por meio de um ensino de 
melhor qualidade. Tudo está sendo feito para a construção de resultados mais positivos. Por meio da 
ação educativa busca-se viabilizar melhores resultados e através da reflexão coletiva envolvendo 
todos os profissionais no processo educacional, desenvolve-se também projetos para superar as 
dificuldades pedagógicas. Tem-se buscado viabilização, por meio da reflexão coletiva com os atores 
envolvidos no processo educacional e com o desenvolvimento de projetos, superar dificuldades 
pedagógicas. 

De acordo com a Prova Brasil, realizada no ano de 2011, mostrou-se o rendimento escolar 
referente aos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática. 

Os índices apresentados mostram nossa realidade de forma a busca constante por 
melhores resultados. Nossa instituição obteve 216,2% em Língua Portuguesa, 249,60% em 
Matemática e de acordo com o número de alunos matriculados no ano de 2011, tivemos 0,26% de 
alunos desistentes, 5,35% de reprovação e 94,39% de aprovação. 

 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB apontou 6.2% referente ao 
aproveitamento dos alunos no ano de 2011 com uma projeção de 6.1% para o ano de 2013.  



Temos poucos casos de evasão, uma vez matriculados na escola, geralmente permanecem 
até o 5º ano. Os casos de repetência nos 1º e 2º anos ocorrem apenas por faltas. Já os casos de 
repetência nos 3º, 4º e 5º ano ocorrem por alguns fatores como: déficit de aprendizagem, 
dificuldade de adaptação de alunos provenientes de outros municípios, entre outros. 
 

A Gestão é uma atividade necessária e exclusivamente humana, pois somente o 
homem é capaz de estabelecer objetivos a serem percorridos utilizando a ação racional e 
coerente. A necessidade de adequação dos meios aos fins garante a produção existencial 
humana à medida que o homem, enquanto ser histórico, constrói-se através do trabalho e de 
sua relação com os outros, numa ação colaborativa. 
  Gestão de adordo com o PPP implica na democratização das relações internas da escola 

que se manifestam nas diversas relações estabelecidas no seu interior como processo de consulta 
para nova direção, formação de Conselho Escolar, eleição de aluno representante de turma, 
redimensionamento do Conselho de Classe, revitalização da APMF e do Grêmio Estudantil. Esta 
democratização vem por meio de eleições com o envolvimento da comunidade escolar, buscando de 
forma democrática organizar estes núcleos.  

Estes instrumentos de ação colegiada permitem a participação efetiva de todos os 
membros da escola (direção, pais, professores, alunos, comunidade e pessoal de apoio técnico 
administrativo e servidores) nas decisões a serem tomadas, consequentemente num maior 
comprometimento com a mesma. 

A escola procura uma interação entre educadores e educandos para que estes se sintam 
estimulado a permanecer na escola, na tentativa constante do combate a evasão e reprovação 
escolar, utilizando o auxílio dos pais e Conselho Tutelar, se necessário. 

O trabalho realizado em nossa escola tem se desenvolvido de forma democrática, 
buscando a interação do corpo docente, administrativo e discente, primando pela participação e 
envolvimento da comunidade. 

Para a gestão democrática, o processo de decisão obedecerá a mecanismos que estimulem 
a participação de todos os envolvidos. 

A manutenção de um ambiente bem cuidado e agradável faz parte desse processo. O 
envolvimento da comunidade, dos pais, alunos, professores, funcionários e direção, proporcionam 
educação de qualidade, preocupação com todos os aspectos didático-pedagógicos, cuidado com a 



segurança e com um ambiente escolar limpo e acolhedor. 

A aprendizagem, dentro do PPP (Projeto Político Pedagógico), é “caracterizada pela 
experimentação de uma situação problematizada, pelo desafio... deve, portanto acontecer de 
forma crítica e construtiva dinamizando a interação constante ente o saber escolar e os 
demais saberes, num processo contínuo e permanente”. 
 Em linhas gerais, a avaliação  tem uma função permanente de diagnóstico e 

acompanhamento do processo pedagógico; avalia, portanto, o educando, a escola e o sistema 
escolar. O resultado obtido deverá indicar o ponto em que o conteúdo deve ser retomado e em que 
aspecto o processo pedagógico deve ser reformulado. 



INDICADORES A ESCOLA QUE TEMOS HOJE A ESCOLA QUE PRETENDEMOS 
O QUE VAMOS FAZER AÇÕES (CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO) POTENCIALIDADES DIFICULDADES 

1.    Gestão       de resultados educacionais 
 -Sondagem inicial através de  avaliação diagnóstica. 
- Sondagens        bimestrais 
realizadas pelos professores para avaliar o desenvolvimento da aprendizagem através de ava- liações, atividades avaliativas  e avaliação contínua do aluno. -  Acompanhamento  bimestrais realizadas pelas coordenadoras para avaliar o desenvolvimento da aprendizagem; - Provinha    Brasil    realizada semestralmente para avaliar o ensino; -  Prova      Brasil      realizada a cada dois anos para avaliar  o ensino. - Simulados realizados pe SEED. - Sala de Apoio Pedagógico para sanar as dificuldades dos alunos.- Hora atividade 

- Avaliar analisando os resultados das avaliações,   ide ntificar as dificuldades apresentadas 
pelos  alunos e retomar os conteúdos necessários para garantir a aprendizagem. -  Falta                 de comprometimento           da família na construção de valores básicos, na criança: responsabilidade, autonomia, confiança. - Garantir a Hora Atividade por falta de funcionários. - Manter a Sala de Apoio pedagógico funcinonado corretamente por falta de  funcionários. 

-     Alcançar     o     objetivo proposto no Projeto Político Pedagógico      da      Escola: garantir    a    aprendizagem aos alunos; -  Identificar                    as dificuldades     apresentadas pelos alunos e retomando os conteúdos necessários para            garantir            a aprendizagem. - Garantir à Hora Atividade sua    devida    importância. - Buscar o apoio da famíliana formação de valores que garantam                              o comprometimento do aluno no cumprimento de seus deveres. 

-    Formar    uma    equipe    pedagógica    que, juntamente     com     a     gestão     da     escola, acompanhe        o        desenvolvimento        da aprendizagem     através     da     análise     dos resultados das avaliações, para garantir a aprendizagem dos alunos, procurando sanar suas dificuldades; - Proporcionar um bom relacionamento entre gestão, equipe pedagógica e professores para que    a    Escola    apresente    um    ambiente agradável, de boas relações pessoais, mas principalmente de profissionalismo; - Encaminhar novas metodologias de ensino quegarantam a aprendizagem; - Embasar o desenvolvimento pedagógico nos indices de aprovação e reprovação, IDEB, Prova Brasil e simulados. - Acompanhar alunos com dificulades e  baixo rendimento escolar adotando planejamen--tos direcionados as especificidades de cada um. -Realizar avaliação piscossocial de  alunos    que    não    apresentarem    um desenvolvimento satisfatório na aprendizagem para avaliação de profissionais especializados (CEMEAR) -Mobilizar a família para o acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem através das reuniões bimestrais realizadas na escola. -Conhecer os casos específicos de faltas e aprendizagem para dialogar frequentemente com a família sobre a importância de sua participação na vida escolar dos filhos. - Traçar o planejamento inicial com base em ava- Liação diagnostica. - Incentivar a frequencia de alunos com dificul- Dades de aprendizagem a Sala de Apoio Pedagó- 



    gico e Sala de Recursos Multifunncional. - Estimular os responsáveis para acompanharem a vida escolar dos seus filhos. Por meio de palestras, reuniões e assembleias bimestrais. - Ampliar o universo de experiências dos alunos por meio do desenvolvimento de atividades artísticas, culturais e esportivas. Tais como participaçao em gincanas, Jogos Florais, apresentaçoes artísticas realizadas dentro e fora do do espaço escolar.  



2. Gestão Participativa/ Democrática 
- Alunos faltosos; - Falta de apoio da família no acompanhamento     da     vida escolar dos filhos; - Falta da participação da comunidade escolar (pais, professores e funcionários) na elaboração do Projeto Político Pedagógico da Escola; -    Descaso    da    comunidade escolar       na       preservação, conservação e manutenção do patrimônio escolar; - Recursos financeiros como Fundo     Rotativo,     PDDE     e Recursos da APMF, Mais Educação - Realizada a prestação de contasanualmente. 

- Mobilizar a comunidade escolar             para            o acompanhamento            do processo                     ensino aprendizagem e elaboração do         Projeto         Político Pedagógico; -          Conscientizar          a comunidade      escolar      a preservar,     conservar     e manter      o       patrimônio escolar; -    Mobilizar    a    APMF    e Conselho        Escolar        a participar da tomada de decisões. 

- Participação efetiva da comunidade escolar (pais, professores,     funcionários,) na elaboração do Projeto Político      Pedagógico      da Escola e acompanhamento no        processo        ensino aprendizagem; - Assiduidade dos alunos à Escola; - Acompanhamento efetivo da família da vida escolar dos filhos; - Preservar, conservar e manter       o       patrimônio escolar. -Participação     efetiva     da APMF e Conselho Escolar na tomada de decisões. -Acompanhamento da utiliza ção dos recursos do Mais Educação.  
 

- Incentivar o corpo docente, pais e funcionários a analisar e compreender o Projeto Político Pedagó-gico. -Fortalecer o Conselho Escolar e Associação de  Pais e Mestres para a tomada de decisões. - Conscientizar a família, através de reuniões e palestras, da importância do acompanhamento da vida escolar do filho. - Desenvolver projeto a fim de conscientizar a comunidade    escolar    da    importância    de preservar, conservar e manter o patrimônio escolar. - Boa aplicabilidade dos recursos financeiros a partir da participação coletiva da comunidade escolar. -Prestar contas das ações realizadas durante o período administrativo determinado para toda a comunidade escolar. - Prestar contas e debater em um momento bimestral entre professores e funcionários pro- blemas observados, a principio fazer um diagnós- tico geral da escolae depois se reeunir em grupos de acordos com as séries para levantamento e elaboração de novas estratégias de ação. - Determinar um local público na escola para ser fixado a prestação de contas. 



     
 



3. Gestão Pedagógica 
-       Planejamento       semanal realizado pelos professores na Hora Atividade; - Registro de conteúdos no livro de chamada; - Pareceres finais realizados pelos professores do 1 ao 3 ano -Defasagem de conteúdos a serem desenvolvidos a cada ano escolar. -Formaçao Continuada fornecida pela SEED. -Grupo de Estudos orientados  pela SEED 

-      Refletir      sobre      os conteúdos        a        serem trabalhados a cada ano durante          planejamento semanal (coordenação/professores); - Falta de participação da família       nas       reuniões bimestrais         sobre         o desempenho dos alunos; - Equiparar os conteúdos propostos pelo currículo de acordo com cada ano escolar - Retomada de conteúdos -Participação nos Grupos de Estudo 

- Retomada de conteúdos  que garantam aprendizado de conteúdos não assimilados- Participação consciente da família        nas        reuniões bimestrais que garantam a conscientização                   e responsabilização dos filhos no cumprimento de seus deveres enquanto aluno; - Momentos de troca de experiência de professores principalmente em relacão ao uso de material didático-Participação de todos os funcionarios da escola nos Grupos de Estudo 

 - Incentivar a equipe pedagógica a auxiliar os professores no planejamento dos conteúdos. - A partir do planejamento dos conteúdos, 
equipe pedagógica e professores refletirem sobre a 
melhor maneira de retomar conteúdos e atender 
alunos com dificuldade de aprendizagem - Acompanhar o desenvolvimento dos alunos para, diante dos casos que exigirem atenção especial, comunicar a família e buscar sua participação na vida escolar dos filhos o mais rápido possível, antes mesmo da primeira reunião bimestral; - Se necessário, acionar o Conselho Tutelar para    contribuir    com    a    Escola    junto    à participação da família, diante dos casos omissos; 
- Possibilitar formação continuada que possa suprir as 
dificuldades dos professores em relação a conteúdos, 
uso do material didático .  
- Incentivar o uso de materiais necessários aos 
professores para que possam desenvolver de   
forma dinâmicas e motivadoras, projetos,  
Atividades extracurriculares procurando sempre 
motivá-lo com estímulo positivo. 

4. Gestão          de Inclusão           / Sócioeducação 
-     Respeito     pelos     alunos portadores    de    necessidades especiais; - Rampas de acesso. 

- Falta de capacitação para professores      do      Ensino Regular; 
 
 

- Respeito aos portadores de necessidades especiais; - Professores do Ensino Regular capacitados para atenderem portadores de necessidades especiais; 
 

- Escola acessível; - Solicitar junto à Secretaria de Educação Formação Continuada aos professores do Ensino Regular; - Continuidade do funcionamento da Sala de Recursos. - Continuidade do funcionamento da Sala de Apoio Pedagógico 



5. Gestão          de Pessoas 
- Reunião envolvendo toda a comunidade escolar no início do ano letivo  e durante o ano letivo quando se faz necessário - Reuniões bimestrais com os responsáveis          sobre          o desempenho do aluno; - Confraternizações no final dos semestres e no dia dos Professores. - Confraternizacão para comemorar  dia dos pais, dia das mães e dia das crianças. - Falta de funcionários para completar o quadro - Avaliação de desempenho 

- Ausência da família nas reuniões organizadas pela escola. -  Desmotivação         de professores e funcionários nas confraternizações; -  Bom relacionamento entre equipe gestora, professores e funcionários. - Remanejamneto de profissionais para que todas as areas possam ser atendidas 
 

- Motivação da comunidade Escolar na participaçào de reuniões e palestras realizadas na escola. - Participação atuante da família na vida escolar dos filhos para contribuir com a melhoria da qualidade do ensino; -            Participação            e compromisso                   dos professores e funcionários nos eventos e reuniões com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino. _ Continuidade do com relacionamento entre equipe gestora , professores e funcionários. 

-Trabalhar para que equipe gestora, equipe pedagógica esteja sempre atentos ás necessidades dos professores e funcionários para que consequentemente ateeendam melhor nossos alunos. - Desenvolvimento de Projeto que estimule a participação e o envolvimento da família no cotidiano  escolar de profissionais adequados em cada setor, garantindo o bom funcionamento escolar. - Solicitar junto a SEED com apoio da comunidade escolar, que a escola tenha o número. - Gerenciar o bom funcionamento escolar ressaltando que cada profissional tenha responsabilidade na sua função. -Realizar avaliação de desmpenho de forma justa - Valorizar o trabalho docente - Motivar o corpo docente quanto a assiduidade para que a escola tenha um bom funcionamento e assim todos os professores tenham garantida as suas horas atividades. - Realizar confraternizações e incentivar a Participação de professores, funcionários, pais e alunos. - Propiciar estímulos para que o clima de trabalho da escola seja agradável, proporcionando sempre um bom relacionamento entre todos.  



     
 

6.    Gestão         de serviços        de apoio (recursos físicos              e financeiros) 

- Laboratório de Informática - Biblioteca em funcionamento - APMF e Conselho Escolar atuando para fins burocráticos; - Sala de vídeo funcionando na Sal de informática - Material didático variado e suficiente - Um único banheiro para professores - Implantação do Mais Educação - Regimento Escolar 2001; - IDEB atual 6,2. - Projetos realizados pela Escola e pela SEED -Muro ao redor da Escola 

- Utilização da sala de Informática; -     Utilizar     a     Biblioteca Escolar adequadamente e falta de incentivo à leitura; - Falta de participação da APMF e Conselho Escolar nos processos decisórios da Escola; - Falta de divulgação do Regimento Escolar; - Pouco uso de materiais pedagógicos 
- Implantar corretamente os 
valores do Programa Mais 
Educação. 
- Participação em projetos 
- Segurança do patrimônio 
público e dos alunos 

- Bom relacionamento e boa integração         entre         a comunidade escolar; - Pleno conhecimento das normas      legais      e      de convivência, de direitos e deveres,     do     Regimento Escolar pelos professores, funcionários, pais e alunos; -    Participação    ativa    da APMF e Conselho Escolar nos processos decisórios da Escola; -  Incentivo a leitura e uso da biblioteca. - Melhor utilização das salas de informática - Utilizar os recursos do Programa Mais Educação para que nossos alunos aproveitem da melhor maneira essa oportunidade _ Maior participação em Projetos desenvolvidos pela escola e pela SEED - Uma escola mais segura para nossos alunos - Parque Infantil e Brinquedoteca 

- Divulgação do Regimento Escolar através de Grupos de Estudo e fornecimento de cópia para       professores       e       funcionários       e disponibilização nas salas de aula para alunos e pais; -         Acompanhar         constantemente         o desenvolvimento dos trabalhos de professores e funcionários incentivando positivamente; - Incentivar o uso da Biblioteca através de projeto de incentivo a leitura. - Incentivar e valorizar o desenvolvimento de Projetos; - Atingir a meta do IDEB  - Criação do projeto VIZINHO SOLIDÁRIO, para que a comunidade possa colaborar na manutenção e segurança do patrimonio. - Construção de novos banheiros para professores- Construir um parque infantil e uma brinquedoteca para melhor desenvolver a ludicidade de nossos alunos e assim propiciar momentos prazerosos de aprendizado. 



PRIORIDADES OBJETIVOS AÇÕES PERÍODO PÚBLICO ALVO RECURSOS RESPONSÁVEIS PELA AÇÃO 
RESULTADOS ESPERADOS 

Manutenção        e limpeza do espaço escolar. 
Espaço        escolar limpo e agradável.  Apoiar os  funcionários em suas necessidades  gerais

Durante o ano letivo Auxiliares            de Serviços Gerais. Humanos. Gestor. Manutenção         e conservação       do Patrimônio Escolar. 
Merenda Escolar. Merenda             de qualidade. Garantir a 

participação de 
nossa cozinheiras 
nos cursos fornecidos 

Durante o ano letivo Merendeiras. Humanos. Gestor. Qualidade           da Merenda Escolar. 

Projeto Horta Escolar 
 Implantação dos   Recursos do   Programa Mais  Educação 

Parceria           com 
A comunidade para  
a implantação da 
horta 

Mês de Fevereiro. Alunos e  comunidade 
Humanos e Financeiros 

Gestor.  Implantação e   Cuidados com a   Horta escolar 

Biblioteca. bom atendimento aos alunos. Implantar projeto  De Incentivo a  leitura 
Durante o ano letivo Alunos e Professor  responsável pela biblioteca 

Humanos. Gestor. Gosto pela leitura. 

 
 
Banheiro para  
professores 

Resolver problema 
De banheiro  
Masculino e  
Feminino para 
professores 
 

Parceria com as Entidades Mantenedora para construção de Novos banheiros. 

 2015 – 2016 Professores Financeiros. Gestor e Entidades Mantenedoras. Atendimento     de qualidade     de vida para professores 

Criação de um  Parque Infantil  E de uma  brinquedoteca 

Desenvolver a aprendizagem  através de  ludicidade  

Parceria junto às Entidades Mantenedoras 
 Parceria com a     
comunidade escolar  
para levantar fundos  
para a construção  

 2015 -2016 Alunos e  professores        Financeiros. Gestor e Entidades Mantenedoras. Aprendizado do  Aluno 

Pintura do Prédio Escolar. Conservar             o Patrimônio Escolar. 
Parceria junto às Entidades Mantenedoras para a pintura do prédio escolar. 

Ano de 2015. Alunos, professores          e funcionários. 
Financeiros. Gestor e Entidades Mantenedoras. Conservar             o Patrimônio Escolar, tornando- o      um      espaço agradável. 



Frequência Escolar Aumentar              a freqüência        dos alunos. 
Comunicar            a família. Acionar    Conselho Tutelar. Palestras. 

2015 - 2016 Família. Humanos. Gestor e Conselho Tutelar. Assiduidade dos alunos. 

Grupos                de Estudos. Contribuir com a prática pedagógica e a qualidade do ensino. 

Ler,      discutir      e refletir           sobre diferentes assuntos,            de acordo     com     a necessidade. 

Quinzenalmente. Professores. Humanos. Gestor e Equipe Pedagógica. Professores capacitados. 

Formação Continuada. Contribuir com a prática pedagógica e a qualidade do ensino. 

Reivindicar, junto à Secretaria           de Educação, Formação Continuada         de acordo     com     a necessidade. 

Semestralmente. Professores. Humanos              e financeiros. Gestor. Professores capacitados. 

Motivação          de professores          e funcionários. 
Garantir                o empenho, esforço, dedicação e alegria no desenvolvimento dos trabalhos. 

Diálogo constante. Acompanhamento dos trabalhos. Incentivo               e valorização. Cursos, palestras e grupo de estudos. 

2015-2016 Professores          e funcionários. Humanos              e financeiros. Gestor e equipe pedagógica. Professores          e funcionários motivados. 



Baixo rendimento Escolar. Ensino                 de Qualidade. Incentivar              a participação e o envolvimento     da família     na     vida escolar dos filhos. Acompanhar         o desenvolvimento dos           trabalhos entre            equipe pedagógica           e professores. Encaminhar casos específicos o mais rápido        possível para avaliação de profissionais  especializados  (CEMEAR) 

2015 - 2016 Alunos. Humanos. Financeiros. Família. Professores. Equipe Pedagógica. Gestor. Secretaria           da Educação. 

Aumentar             o rendimento Escolar. 

IDEB. Ensino                 de Qualidade 
Incentivar              a participação       da família     na     vida escolar dos filhos. Acompanhar         o desenvolvimento dos           trabalhos entre            equipe pedagógica           e professores. 
 

Ano de 2014. Alunos. Humanos              e financeiros. Família. Professores. Equipe Pedagógica. Gestor. Secretaria           da Educação. 

Meta: . 

Projeto Jardinagem Na escola 
 Utilizar   Recursos do   Programa Mais  Educação 

Parceria           com 
A comunidade para  
a implantação do 
Projeto 

 2015 Alunos e  comunidade 
Humanos e Financeiros 

Gestor.  Implantação e   Cuidados com o Jardim da escola 



Projeto Banda  Escolar Utilizar  recursos do Programa Mais Educação 
Parceria com universidades e comunidade escolar para implantar Projeto 

2015 Alunos, comunidade e universidade 
Humanos e financeiros Gestor Implantação de banda escolar 

Projeto Orientação de Estudos e Leitura 
Utilizar  recursos do Programa Mais Educação 

Parceria com universidades  para implantar Projeto 

2015 Alunos e  universidade Humanos e financeiros Gestor Implantação de projeto de Estudos e Leitura 
Projeto Vizinho Solidário Segurança do patrimônio Parceria com a comunidade escolar 

2015 - 2016 Alunos, professores, funcionários e comunidade escolar 

Humanos Gestor Conservação  e segurança do patrimônio 

Projeto de Teatro  Utilizar   Recursos do   Programa Mais  Educação 

Parceria           com 
Universidade e  
Comunidade para 
Implantação do 
Projeto. 

 2015 Alunos   Comunidade e  universidade 
Humanos e Financeiros 

Gestor.  Implantação de  Projeto de teatro 



  


