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1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Instituição: Escola Municipal Colônia Esperança – Ensino Fundamental

1.2 Autoria: Professores e funcionários

2. DIAGNÓSTICO

No contexto  social,  a  maioria  dos  alunos  desta  escola  apresentam desestrutura  familiar  contribuindo  para  a  inserção  de  alunos  que  apresentam algum tipo  de

comportamento não condizente,  e também distorção da idade para a série, ocasionando principalmente a defasagem de aprendizagem. Além disso, precariedade

cultural, econômico, alimentar e desenvolvimento motor. Posto isto, a falta de comprometimento dos pais em acompanhar a educação escolar de seus filhos. Enfim, em

decorrência desta problematização os alunos manifestam um comportamento de indisciplina, exteriorizando o mundo social ao qual se encontram inseridos.     

3. JUSTIFICATIVA

O plano busca centralizar as dificuldades encontradas no cotidiano escolar, na implementação de medidas a serem executadas para minimizar a complexidade da

realidade constatada no ambiente escolar.
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4. DIMENSÕES

4.1 DIMENSÃO DA GESTÃO PEDAGÓGICA
Nº AÇÃO OBJETIVO ENVOLVIDOS ESTRATÉGIAS RECURSOS

NECESSÁRIOS
CRONOGRAMA RESULTADOS

ESPERADOS
Leitura, escrita, 
interpretação e cálculo.

Melhorar o 
desenvolvimento 
cognitivo, social e 
global do aluno.

Corpo docente, 
alunos e pais.

- Oficinas
- Hora do conto
- Aulas dialogadas
- Vendinha 
- História de vida 
coletiva
 - Sap
- Projeto Alfabetização 
Fônica com Cemear

- Humanos;
- Materiais 
didáticos;

Durante todo o 
período do ano 
letivo.

Melhorar a 
qualidade de 
ensino.
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4.2 DIMENSÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E LIDERANÇA
Nº AÇÃO OBJETIVO ENVOLVIDOS ESTRATÉGIAS RECURSOS

NECESSÁRIOS
CRONOGRAMA RESULTADOS

ESPERADOS
1

Conscientização de todos 
para conhecimento do 
PPP que rege as normas 
da escola.

 Dar publicidade 
do PPP para 
todos da 
comunidade 
escolar da 
educação no 
campo.

Comunidade 
escolar, professores
e funcionários.

Através de 
reuniões, palestras 
e disponibilidade do
PPP.

- Humanos;
- Materiais;

Durante todo o 
período do ano 
letivo.

Maior 
comprometiment
o e compreensão
da comunidade 
escolar sobre o 
PPP.
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4.3 DIMENSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA
Nº AÇÃO OBJETIVO ENVOLVIDOS ESTRATÉGIAS RECURSOS

NECESSÁRIOS
CRONOGRAMA RESULTADOS

ESPERADOS
1 Resgatar a interação dos 

pais com a escola.
Envolver todos 
em busca da 
qualidade de 
ensino 
beneficiando o 
aluno.

Pais, professores, 
estudantes, 
conselho escolar e 
APMF.

Reuniões, festas 
comemorativas, 
realização de 
gincanas, jogos.

- Humanos;
- Materiais

Durante todo o 
período do ano 
letivo.

Maior 
participação e 
integração de 
todos para o 
sucesso da 
aprendizagem 
do educando.
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4.4 DIMENSÃO INFRAESTRUTURA
Nº AÇÃO OBJETIVO ENVOLVIDOS ESTRATÉGIAS RECURSOS

NECESSÁRIOS
CRONOGRAMA RESULTADOS

ESPERADOS
1 Ampliar o sistema de 

informática aos 
educandos, bem como 
ampliar a cozinha e 
construção de salas de 
aula. 

Demonstrar aos 
educandos e 
professores que 
tecnologia auxilia 
o conhecimento e 
a ampliação 
contribuirá para 
uma educação de
qualidade.

Professores e 
alunos. Município e 
Governo do Estado.

Aulas com recursos 
da internet e data 
show. Com os 
recursos advindos 
tanto do Município 
quanto do Estado 
empregando em 
melhorias.

- Humanos;
- Materiais;
- Financeiros

Durante todo o 
período escolar.

Novas maneiras 
diferentes de 
ensinar de forma
inovadora, a 
tecnologia em 
prol da 
educação. 
Comodidade do 
espaço para a 
qualidade de 
ensino.

          


