
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 
- Alunos Faltosos 

- 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 família na
formação de valores que 

garantam                              o 

comprometimento do aluno 

no cumprimento de seus 

deveres. 
- Assiduidade dos alunos 

-    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 que
garantam 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 
dificuldades de 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- 



    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 
.- 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. 

 
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; 
- Conselho de Classe com profes- 

sores de todas as disciplinas 

Ideb – 6.2 

- 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. 
 

- 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. 
- Atingir a meta do IDEB prevista para 2015–6.3

 



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 
- Sala de Apoio Pedagogica 
- Projeto de Ginastica Ritimica 
- Projeto Sacola Itinerante 
- Projeto de Meio Ambiente 
- Projeto Agrinho 
- PROERD 
- PNAIC 

- Projeto Atleta na Escola 

- Projeto Escola de Pais 

-      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 
- Falta de participaçao de 
professores nos projetos 
- Assiduidade dos alunos        
Sala de Apoio Pedagógica 

- 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 
- participacao de professores e 
aluno em projetos 
desenvolvidos pela escola e 
pela SEED 

- Garantir a assiduidade      
do aluno na Sala de Apoio 
Pedagógico e Sala de 
Recursos Multifuncional 
- Utilizar Recursos do 
Programa Mais Educaçao 
paraformar as Oficinas de 
Contraturno 

 - 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. 

- Incentivar professores e alunos a participar de 

projetos realizados pela escola e pela SEED 

- Implantar Projetos de Teatro, Jardinagem Escolar, 

Banda escolar, Horta Escolar  e Orientação  de 

Estudos e Leitura em contraturno com os recursos    

do Programa Mais Educaçao.  

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 bom 
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 atendam 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 de 
funcionário s suficiente para o bom andamento    
da  escola. 
- 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 

- Projetos realizados pela Escola e 
pela SEED 
-Muro ao redor 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 contas
anualmente. 
- Banheiro com vaso sanitário   e     

pia em tamanho normal para   

alunos da Educação Infantil. 

- Computador  defasado na               

secretaria. 

- Quadra de esportes com pintura 

inadequada, grades  e traves 

quebradas. 

  

- 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 

- Atraso   nos trabalhos 

realizados na secretaria por      

conta da lentidão do 

computador. 

- Riscos para crianças  que 

praticam Educação Física na 

quadra. 

- 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                           
Acompanhamento da utiliza- 
ção dos recursos do Mais 
Educação com apoio da 
comunidade escolar 
- Quadra  de  esportes  

adequadas a aulas Educação 

Física. 

- Banheiro com vasos e pias 

adequadas a Educação Infantil 

- Melhorar o atendimento da 

secretaria 

- 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. 
- 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. 

- Determinar um local público na escola para ser 
fixado a prestação de contas. 
- Revitalizar a quadro de esportes. 

- Comprar computador para secretaria 

- Adaptar o banheiro par alunos da Educação    

Infantil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


