
PLANO DE GESTÃO ESCOLAR 2023-2024 

I- INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

Centro de Educação Professor Ivo Luiz Honnef 

Endereço: Rua Waldemar Stieler, nº 38 

Município: Tigrinhos – Santa Catarina 

CEP: 89875-000 

Telefone: (49) 3658-0062 

E-mail: escolaivo@tigrinhos.sc.gov.br 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:  

Nome completo: Andrenize Cristina Rossa Lunkes 

Cargo: Diretora Geral 

Formação Acadêmica: Pós-graduada Anos Iniciais e Educação Infantil 

Função Atual: Diretora Geral 

Tempo de atuação na Educação no município de Tigrinhos SC: 5 anos 

Telefone: (49) 99960-0503 

E-mail: andrenizecris@hotmail.com 

 

II- INTRODUÇÃO 

A experiência no dia a dia de uma instituição de ensino mostra como é 

importante todos os segmentos da comunidade escolar estarem engajados em um 

proposito comum. É pela ação coletiva que a unidade escolar se fortalece, revela 

sua capacidade de se organizar e desenvolver uma educação de qualidade 

embasada em um currículo que norteie as vivencias e experiências educacionais 

de acordo com as especificidades da unidade escolar, organizando os espaços de 

aprendizagem, os conhecimentos e as habilidades necessárias para o 

desenvolvimento integral da criança. 

mailto:andrenizecris@hotmail.com


 A gestão democrática abrange as dimensões pedagógicas, administrativas, 

financeiras e físicas, desta forma assume papel fundamental em todas as fases do 

cotidiano de uma unidade escolar, partilhando o poder e responsabilidades, 

oportunizando a participação efetiva dos segmentos da instituição escolar nos 

processos decisórios. 

 Vale ressaltar que a construção do Plano de Gestão não deve cumprir 

apenas uma obrigação legal atendida pela direção da unidade escolar e sim uma 

conquista que revela o seu poder de organização, procurando cada vez mais 

autonomia e assertividade em suas decisões. Por meio dele pode-se oportunizar a 

promoção de um espaço educativo acolhedor e rico em experiências, permeado 

por ações focadas na formação humana integral, em seus aspectos motor, 

psicológico, afetivo e cognitivo, ou seja, não se trata de um projeto isolado, mas de 

uma construção coletiva, que envolve toda comunidade na busca de objetivos 

comuns.  

 O ponto de partida para implementação do Plano de Gestão Escolar deve 

perpassar pelo diagnóstico, que busca o alinhamento estratégico e organização 

dos recursos existentes, refletindo sobre os pontos fortes e vulneráveis da 

instituição. Esta prática é, portanto, uma radiografia da situação atual da escola e 

de seu sistema de gestão, sendo uma das etapas mais importantes de todo o 

processo de planejamento educacional, pois com base nos dados levantados que 

será possível compreender a realidade da Unidade escolar para posterior tomada 

de decisões. 

 

III- OBJETIVO GERAL:  

Oportunizar aos educandos experiencias que lhes permitem construir 

conhecimentos e desenvolver as competências necessárias para uma boa 

convivência. Buscar oferecer o processo de ensino e aprendizagem significativo a 

realidade dos educandos. Prepara-los para o exercício consciente da cidadania 

democrática, alicerçado em princípios e valores que possibilite compreender e atuar 

com autonomia na vida social e comunitária de forma integrada, construtiva e 

solidária. Estimular a participação das famílias na escola, colocando-as como 



agentes transformadoras e modificadoras dos espaços de aprendizagem para que 

cada segmento da comunidade escolar. 

 

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Oferecer condições para que o estudante se desenvolva de forma 

responsável e autônoma, visando despertar a consciência crítica, 

para que possa interferir na realidade social. 

 

• Garantir uma gestão transparente, comprometida e democrática com 

a comunidade escolar. 

 

• Assumir responsabilidades que contribuam para melhoria e qualidade 

de ensino. 

 

• Envolver toda comunidade escolar – pais, alunos, professores, 

funcionários e diretores – nas decisões que impactam o dia a dia do 

ambiente escolar. 

 

 

V- JUSTIFICATIVA: 

APRESENTAÇÃO DO CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE ACORDO 

COM O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: 

Diante do solicitado, transferi tal como está no PPP, o Contexto da Instituição de 

Ensino. 

A Escola de Tigrinhos foi criada em 1955, com denominação de “Escola 

Isolada Municipal”, pertencente à subintendência distrital, que dependia do 

Município de Palmitos – SC, sendo a primeira professora que trabalhou na escola 

dona Cizira Drago. 

A partir de 31 de março de 1961 passou a pertencer ao Estado, com 

denominação de Escola Isolada Lauro Müller. 



O Estado construiu o primeiro prédio ainda de madeira em 1967, em seguida 

fez outras construções em 1969, 1973, 1983 respectivamente. 

Antes de passar para Escola Básica funcionava de primeira à quarta série. 

Transformada em Escola Básica pelo parecer de criação 334/75 

Para primeira diretora da Escola Básica Tigrinhos foi nomeada a professora 

Leda Gialdi, e a professora Íris Fátima Viviam-Secretária, ambas atuaram até 1979. 

A partir de 1995 passou a ser escola nucleada, centralizando os alunos da 

rede municipal de cinco escolas isoladas, as quais foram desativadas pelo processo 

de nucleação, abrigando duas professoras da rede municipal. 

Pela Lei Municipal Nº 125/1998 de 30 de abril de 1998. a escola foi 

municipalizada, passando por um período de transição para adaptação de alguns 

professores que pertenciam a rede estadual e foram cedidos ao município. 

No ano de 2006, em homenagem ao antigo Professor e Diretor, Ivo Luiz 

Honnef, pela Lei Municipal nº 409/2006, 01 de novembro de 2006, a escola passou 

à denominação de Centro de Educação Professor Ivo Luiz Honnef, desmembrando 

a Educação Infantil que passou a funcionar em prédio próprio. 

Através do Projeto de Gestão Compartilhada, a partir de 2011, os estudantes 

de 6º ano ao 8º ano foram transferidos para a rede estadual, EEB. Osvaldo Ferreira 

de Mello e em contrapartida acolhidos os estudantes de 1º ano ao 5º ano, incluindo 

três turmas com professores da rede estadual. Essa estratégia pretende efetivar o 

processo de municipalização nos anos iniciais do Ensino fundamental, de forma 

sutil, sem causar maiores impactos, mantendo as turmas da rede estadual até a 

aposentadoria dos professores titulares. Essa medida foi tomada para evitar a 

criação de classes multisseriadas devido ao baixo número de alunos por turma.  

No que tange o contexto referencial a escola, na sociedade atual, ainda 

permanece muito distante do que poderíamos considerar ideal. Inúmeros 

problemas estão no cotidiano escolar, impedindo que se efetive o seu verdadeiro 

papel social, como propulsora do conhecimento e guardiã da cultura. 



A escola é, sem dúvida, o reflexo da sociedade e ao mesmo tempo, a 

sociedade configura-se como sendo o resultado ou o produto da ação da escola. 

Neste sentido podemos afirmar que a escola influencia na construção dinâmica da 

sociedade e se constrói a partir das influências desta. No entanto, não se pode 

afirmar que somente à escola cabe a responsabilidade pelas tão almejadas 

transformações sociais, pois sabemos que são muito complexas as tramas que 

tecem o perfil de uma sociedade. Precisamos levar em consideração os aspectos 

políticos, econômicos, históricos e culturais sobre os quais se move uma sociedade, 

pois eles não só influenciam a vida do ser humano, como podem ser determinantes 

para o seu sucesso ou insucesso. 

Porém, é neste contexto que a instituição escola encontra-se inserida, não 

podendo eximir-se de sua função de formadora de opiniões e, portanto, 

corresponsável pelas transformações sociais. 

Aos profissionais da educação torna-se imprescindível estar em permanente 

busca de atualização, tendo em vista os impactantes avanços tecnológicos que se 

movem a uma velocidade fugaz, obrigando-nos a acompanhar e compreender que 

o processo educativo tem seus resultados perceptíveis a médio e longo prazo, e 

não se pode permanecer acomodados, nem se asfixiar com a angústia, mas buscar 

o equilíbrio com lucidez e responsabilidade. 

O humano como ser de relações que dinamiza o mundo, almeja uma 

sociedade participativa, politicamente democrática e socialmente justa, com 

reflexão sobre os problemas sociais dentro de uma dimensão técnica, ética e 

política, onde a escola possa assegurar o acesso e permanência com 

oportunidades de sucesso a todo cidadão: educação, saúde, segurança e bem 

estar de forma equânime, com a devida atenção ao desenvolvendo competências 

e qualidades necessárias para atuar com iniciativa e autonomia na sociedade. 

A educação é um instrumento fundamental para auxiliar na construção de 

uma sociedade equilibrada. Nestes termos, consideramos que o currículo deva ser 

flexível para atender os interesses e necessidades, individuais e coletivas. 

Em ação conjunta com as famílias, a escola propõe-se a preparar os 

estudantes para conviver com responsabilidade em uma sociedade livre, justa e 



participativa, contribuindo para que esta sociedade tenha maior equidade, liberdade 

e solidariedade, por suas ações e atitudes, desenvolvendo um trabalho efetivo, a 

escola proporcionará ao educando tornar-se um ser pensante, capaz de resolver 

seus próprios problemas, capacitando-o para participar de discussões, tomar 

decisões, levantar alternativas e assumir compromissos e lideranças. 

A ação educativa deverá assumir caráter participativo e de 

comprometimento, congregando todas as entidades que pertencem a comunidade 

para uma ação coletiva em todos os aspectos. 

A instituição escolar se propõe estar permanentemente comprometida coma 

educação, ou seja, a construção e reconstrução do conhecimento e da cultura. 

Aos professores cumpre assumir a postura de mediadores na socialização 

do saber e internalização do conhecimento como planejadores, orientadores e 

condutores do processo de ensino aprendizagem no contexto escolar. 

A escola como espaço do conhecimento, será construtora de novas 

perspectivas de vida, com a participação coletiva efetiva de todos os segmentos 

nas decisões relevantes, estabelecendo ações conjuntas para efetivar seu papel 

social. 

Para atingir essas metas estabelecidas, a escola necessita operacionalizar 

alguns procedimentos como garantir o domínio da língua nacional, instrumento 

fundamental para interagir no conhecimento dos processos de produção 

tecnológicos e científicos, com análise e reflexão da realidade, educando com 

seriedade e responsabilidade. 

Com base no que foi evidenciado, para que os objetivos sejam alcançados, 

propõe-se uma escola organizada, fundamentada no interesse coletivo, com 

medidas práticas e imediatas a fim de alterar o atual quadro referencial e ingressar 

em novas perspectivas de vida voltada para a felicidade do ser humano. 

O processo de ensino e aprendizagem por meio do planejamento 

interdisciplinar, com projetos voltados para uma aprendizagem significativa de 

elaboração e reelaboração, com possibilidades de interação e experiências de 

ensino e aprendizagem voltadas para a inserção social do aluno. Vivências do 



cotidiano implica permitir ao aluno a autonomia do pensamento na compreensão 

do conhecimento historicamente produzido pela humanidade, e na elaboração de 

informações e novos conhecimentos.   

Com o compromisso de construir uma educação de qualidade 

compreendemos que é necessário o envolvimento da comunidade escolar zelando 

pela inclusão e garantia de que o conhecimento seja oportunizado a todos, isto é, 

considerar todos capazes de apropriarem-se do conhecimento e transformá-lo em 

ferramenta capaz de contribuir para que o educando seja agente de transformação, 

remetendo à escola responsabilidade ética com uma concepção de aprendizagem.  

Faz-se necessário ressaltar a heterogeneidade presente em qualquer 

grupo de pessoas, portanto, a relação do professor/professor do aluno/aluno, 

professor/aluno é imprescindível para as interações no espaço escolar, pois, 

considerar os diferentes momentos, a história de vida de cada um, valores e níveis 

de conhecimento é também uma das funções da equipe gestora comprometida com 

a comunidade escolar.  

Observar e respeitar condições de vida e cultura são fatores importantes que 

pautam o projeto pedagógico e democrático da escola, bem como o compromisso 

com a aprendizagem e desenvolvimento intelectual dos sujeitos, para que estes 

alcancem índices desejáveis de aprovação e contribuam para a extinção da evasão 

escolar. 

Desta forma, o papel da equipe gestora torna-se fundamental no processo 

de possibilitar e contribuir para efetivação de ações que transformem a unidade 

escolar em um espaço de produção e socialização de saberes e novas 

oportunidades de crescimento pessoal e coletivo.  

 

 DIAGNÓSTICO DA ESCOLA 

   O Centro de Educação Professor Ivo Luiz Honnef, localizado no município 

de Tigrinhos, Santa Catarina, na rua Waldemar Stieler Centro, Nº 38, atende alunos 

de 1º ao 5º ano, dos Anos Iniciais, totalizando 176 alunos, divididos em 10 turmas, 

sendo 5 turmas matutinas e 5 turmas vespertinas. O corpo docente é formado por 

19 professores,  e 02 estagiárias. O quadro de gestão é formado por 01 diretora, 

01 secretária da unidade escolar, 01 assessor em planejamento e 01 

psicopedagoga. Para contribuir com a equipe de apoio, conta com 02 merendeiras 



e 02 serviços gerais. Disponibilizados pela Secretaria de Educação, temos 01 

nutricionista efetiva 40 horas. Para o transporte destes educandos, contamos com 

06 motoristas e 06 ônibus que fazem os trajetos rurais e urbanos.  

 

MISSÃO E VISÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

O Centro de Educação Professor Ivo Luiz Honnef tem por filosofia contemplar na 

sua prática diária de trabalho e atendimento a Missão e a Visão. 

 MISSÃO 

O Centro de Educação Professor Ivo Luiz Honnef tem por missão proporcionar 

condições para o desenvolvimento cognitivo do ser humano, visando sua evolução 

integral, como cidadão ético, consciente de seus direitos e responsabilidades, 

partícipe, ativo como agente de transformação cultural e social, sendo protagonista 

de sua própria história e construtor de uma sociedade mais humanizada, 

harmoniosa e solidária. 

VISÃO 

A Escola tem como visão contribuir na formação integral da criança para 

desenvolver-se como cidadão capaz de adquirir e transformar conhecimentos 

científico, crítico e criativo, com capacidade de argumentação, empatia, 

cooperação, responsabilidade e cidadania. 

 

JUSTIFICANDO AS MOTIVAÇÕES QUE LEVARAM A ELABORAÇÃO DOS 

OBJETIVOS ACIMA MENCIONADOS. 

Diante da abertura do Edital para Processo de Gestão Democrática do 

Ensino Público e escolha de diretores das Unidades Escolares  da Rede Municipal 

de Tigrinhos/SC,  mantidas pela Rede Pública Municipal de Ensino de Tigrinhos - 

Edital Nº 002/2022, que se regerá pela Lei Complementar n.º 62 de 29 de agosto 

de 2019, com alterações trazidas pela Lei complementar nº 77 de  12  de  setembro 

de 2022,  Decreto Nº 402 , de 12 de setembro de 2022, para participar deste 

Processo de Gestão Democrática  tendo como um dos Pré-requisitos a elaboração 



de um Plano de Gestão Escolar, após a inscrição para participar do mesmo e deferir 

esta, tem-se a necessidade de preparar um Plano Gestor que identifica a Instituição 

a ser representada, no caso, Centro de Educação Professor Ivo Luiz Honnef. 

Gestão democrática é um tema amplo mais que se faz necessário sempre 

estar em evidência, a construção de uma sociedade de fato democrática e com o 

olhar para o bem comum pode e deve ser construída e fortalecida no âmbito 

escolar. 

As condutas enraizadas de autoritarismo e de favorecimento deveriam ser 

banidas principalmente do meio onde acontece a formação humana e acaba se 

estabelecendo na sociedade. 

Desta forma, todo estudo sobre este tema se torna relevante ainda mais 

quando acompanhado de ações que possam favorecer a conduta que agreguem a 

forma de condução neste processo, minhas metas e ações são voltadas para a 

realidade vivenciada dentro do âmbito escolar, buscando melhorias e qualificação 

para todos os discentes e lembrando do envolvimento do corpo docente. As metas 

e ações são de forma clara e objetiva, para melhor ser adaptadas e acolhidas por 

todos. Que mostre o que a escola tem de melhor para oferecer. 

 

VI- PROPOSTAS DAS METAS E ACÃO: 

Gestão democrática significa falar em participação. “É ter garantia de uma 

qualidade social (....). É falar em democratização das relações pedagógicas.”                                                    

(Sônia Fachini) Assessora Pedagógica da Undimi. 

 Hoje temos evidência empíricas que bons diretores fazem boas escolas, 

assim precisamos garantir que os diretores sejam pessoas bem selecionadas e 

com qualificação.  

 Para a realidade da nossa escola as metas escolhidas e estabelecidas como 

proposta para no projeto estão descritas a seguir: 

 

Meta:  Atingir a diversidade cultural  



Ação: Desenvolver amostra de talentos com os educandos (dança, poesia, 

música); 

 

Meta: Estimular a alimentação saudável. 

Ação: Desenvolver o Projeto crescer saudável em parceria com a nutricionista 

responsável técnica pela Alimentação Escolar; 

 

Meta: Oferecer diferentes estratégias de aprendizagens. 

Ação: Viagens de Conhecimento para os educandos; (planetário, aterro sanitário, 

museu, Casan, Trilha do Saber). 

 

Meta: Ampliar o conhecimento literário dos educandos de forma lúdica. 

Ação: Criar projeto de contação de histórias com o corpo docente; 

          Desenvolver o Projeto roda de leitura; 

 

Meta: Manter a Gestão sempre de forma democrática, participativa. 

Ação: Reunir o corpo docente para avaliar como esta o andamento da escola, 

obtendo sugestões, reclamações, críticas, para o bom andamento da escola. 

 

VII- METAS E ESTRATÉGIAS DE GESTÃO ESCOLAR. 

CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGÊNCIA 

Meta: Seguir as Normas, Portarias e Instruções vinda das esferas Nacional, 

Estadual e Municipal, mantendo a escola dentro delas; 

Ação: 

•  Consultar o Conselho Nacional de Educação. 



•  Atualizar referente às mudanças que acontecem nas leis referentes à 

escola; 

• Colocar em prática os aprendizados de Gestão; 

• Cumprir as metas estipuladas neste plano seguindo as orientações dos 

documentos que norteiam a escola; 

• Interagir com a secretária de Educação. 

 

 PPP 

COMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA 

Meta: Atingir os 200 dias letivos ou as 800 horas previstas na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. 

Ação: 

•  Organizar o calendário escolar em parceria com a Secretaria de Educação, 

para atingir o que pede a lei. 

 

PPP E REGIMENTO INTERNO 

Meta: Revisar o PPP e Regimento Interno do Centro de Educação Professor Ivo 

Luiz Honnef. 

Ação: 

•  Apresentar o PPP da escola ao corpo docente e colaboradores; 

•  Receber sugestões da comunidade escolar; 

•  Atualizar dados que não se adaptam mais a nova realidade da escola;  

•  Incluir as novas informações relevantes para o PPP da escola. 

•  Discutir a importância do PPP da escola; 

•  Exigir que o PPP da escola seja cumprido no dia a dia escolar; 

 

CONSELHO ESCOLAR E APP 

Meta: Contribuir efetivamente no Conselho Escolar e App da escola. 



Ação: 

• Participar das reuniões do conselho e da associação com assiduidade; 

• Interagir com os membros de ambos; 

• Colaborar para a participação do maior número de membros possível em 

cada encontro; 

• Sugerir horários de reuniões que facilite a participação da maioria dos 

participantes; 

• Manter ambos atualizados sobre assuntos pertinentes ao mesmo. 

 

VÍNCULO COM A COMUNIDADE ESCOLAR ATRIBUIÇÕES DOS 

PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Meta: Valorização de todos os colaboradores da instituição. 

Ação: 

• Reconhecer todos os funcionários da instituição como parte integrante do 

processo; 

• Reconhecer e respeitar a função e a necessidade de cada funcionário da 

instituição; 

• Respeitar todos os funcionários como seres humanos e cidadãos de bem; 

• Interagir em situações de desentendimento ou desvio de função; 

• Promover momentos de descontração entre a equipe de colaboradores da 

instituição; 

• Expor informações em mural visível a todos; 

• Mobilizar e orientar os colaboradores; 

• Motivar e comprometer a equipe de colaboradores diariamente. 

• Desenvolver ações envolvendo o coletivo para solucionar problemas 

inerentes à instituição; 

• Repassar aos novos colaboradores as normas da escola. 

 

ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Meta: Valorizar o corpo docente. 



Ações: 

• Oportunizar cursos na área específica de atuação; 

• Oportunizar a todos os professores de determinadas turmas a participar de 

decisões referentes à mesma; 

• Ouvir todos os professores do quadro para decisões pedagógicas, assim 

como dar oportunidade de todos os colaboradores opinar em decisões que 

cabe a todos; 

•  Definir a função de cada colaborador; 

•  Acompanhar esporadicamente o planejamento pedagógico; 

• Adaptar um local apropriado para os profissionais da escola realizar seus 

estudos; 

• Proporcionar momentos de descontração e lazer juntamente com demais 

colaboradores; 

• Respeitar e valorizar todas as áreas do conhecimento. 

• Desenvolver atividades cooperativas juntamente com os demais 

colaboradores da instituição; 

•  Proporcionar aos professores momentos de reflexão sobre suas práticas 

pedagógicas e trocas de experiências. 

•  Desenvolver um projeto para contribuir com a qualidade de vida do 

professor e dos demais colaboradores da unidade; 

•  "ouvir" frequentemente sugestões e reclamações (assim como dos demais 

colaboradores) através de caixa de sugestões e reclamações, grupo de 

informações nos WhatsApp; 

• Manter a hora atividade como um momento de planejamento em sua íntegra, 

evitando desvio de função neste momento e valorizando o planejamento 

escolar. 

 

PROCESSO DE ACESSO E PERMANÊNCIA 

Meta: Assegurar a frequência e permanência das crianças matriculadas na 

instituição de ensino.  

Ação: 



• Oferecer estímulos que contribuem para aumentar o interesse e o 

envolvimento dos educandos no processo de aprendizagem.  

• Fornecer um ambiente mais propício ao aprendizado. 

• Fazer o uso das tecnologias assistivas para criar estratégia de construção 

de ambientes acessíveis, em que todos os alunos tenham condições básicas 

para desenvolver suas capacidades e habilidades físicas, cognitivas e 

emocionais, contribuindo assim para desenvolvimento integral de cada 

indivíduo. 

• Manter o contato com a família de forma assídua. 

• Desenvolver uma ação conjunta com a equipe de docentes, estando sempre 

atualizando as faltas consecutivas do educando para posteriormente 

conversar com a família.         

                                                                                                                

 RECURSOS FINANCEIROS 

 

META: Manter os Recursos Financeiros de forma justa e transparente. 

 

Ações:  

• Prestar contas à comunidade escolar. 

• Realizar reuniões para decidir e organizar a melhor forma de utilizar os 

recursos disponíveis. 

• Manter a contribuição espontânea dos envelopes das mensalidades, 

fazendo a prestação de contas de forma transparente e justa. 

• Fazer eventos como: São João, Família na Escola, venda de pizzas, etc, 

para contribuir com o caixa da APP. 

 

COMUNICAÇÃO, INSTITUIÇÃO, FAMÍLIA VÍNCULO COM A COMUNIDADE 

ESCOLAR 

Meta: Aproximar a família da escola. 

Ações:  

•  Organizar os eventos escolares em horários de fácil acesso para maioria; 



•  Aproveitar a estada da família na escola para conversar com as mesmas e 

apresentar escola para estas; 

• Manter o grupo de watts para informações e abrir esporadicamente (quando 

necessário) para sugestões.  

• Repassar no início do ano letivo, em assembleia, o calendário escolar do 

ano vigente, relembrando da flexibilidade do mesmo. 

• Mandar lembrete de eventos e atividades extras com antecedência, tanto no 

grupo como na agenda; 

• Fazer da agenda escolar e do grupo de watts um elo entre família e escola. 

• Manter as famílias informadas e atualizadas sobre os principais eventos da 

escola, assim como fatos importantes que acontecem no decorrer do ano 

letivo. 

•  Desenvolver projetos envolvendo a família.  

•  Manter a comunidade escolar atualizada sobre o horário de funcionamento 

da instituição e de todos que fazem parte da mesma. 

•  Recepcionar a comunidade escolar de forma agradável e acolhedora. 

 

COMUNICAÇÃO, INSTITUIÇÃO, FAMÍLIA VÍNCULO COM A COMUNIDADE 

ESCOLAR 

Meta: Ressignificar o evento “Família na Escola”. 

Ações: 

•  Realizar oficinas para a criança desenvolver acompanhada de seus 

familiares (como nas primeiras edições).  

•  Fazer deste momento um dia de interação entre o aluno e a família;  

•  Oportunizar a família a conhecer o espaço escolar; 

• Mostrar para a família como é possível e como é significante desenvolver 

experiências de aprendizagem com os alunos. 

•  Reunir a equipe envolvida para debater sobre  as ações que podem ser 

desenvolvidas no dia do evento; 

•  Avaliar com a equipe, como foi o dia Família na Escola. Pontos positivos, 

negativos. 

 



TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO 

Meta: Gestão de transparência da instituição para com a comunidade escolar. 

Ações: 

•  Realizar assembleia anual de Pais e Professores com divulgação de data 

antecipada; 

• Manter os eventos com fins lucrativos com a parceria com todos que fazem 

parte da unidade escolar. 

• Discutir valores juntamente com a comunidade escolar; 

• Prestar conta do envelope da mensalidade, através do grupo de WhatsApp 

ou bilhetes nas agendas. 

• Manter o livro de fluxo de caixa sempre atualizado; 

• Repassar entrada financeira da escola e gastos das mesmas com 

frequência; 

• Administrar juntamente com a APP da escola os recursos financeiros da 

mesma; 

• Expor informações em murais informativos na escola; 

• Questionar os colaboradores sobre as necessidades da escola em cada 

momento; 

 

VIII- METAS E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

Meta: Direito de aprendizagem a todos os discentes da instituição. 

Ações:  

• Apresentar objetivos de aprendizagem geral e específicos, mostrar o 

contexto e relevância do tema e conectá-lo à experiência prévia do aluno. 

• Assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos 

e das liberdades fundamentais, visando sua inclusão social e de cidadania. 

• Entender o planejamento como mecanismo fundamental e imprescindível 

para o bom desempenho e sucesso de aprendizagem. 



• Estimular os discentes a manter a ordem e o respeito, facilitando a 

aprendizagem de forma igualitária. 

•  

PRINCÍPIOS ÉTICOS, POLÍTICOS E ESTÉTICOS 

Meta: Na sua plenitude que cada discente seja capaz de vivenciar princípios éticos, 

políticos e estéticos. 

Ações: 

• Proporcionar ao discente, momentos em que ele possa ter autonomia; 

• Respeitar cada indivíduo no ambiente escolar e ensinar o discente com as 

atitudes; 

• Oportunizar o discente ser solidário com o próximo; 

• Instigar a sensibilidade do discente, através de apresentações e trabalhos 

escolares; 

• Explorar a criatividade do educando no ambiente escolar; 

• Realizar eventos artísticos e culturais de nível interno. 

 

AVALIAÇÃO 

Meta: Alcançar a maior proporção possível das metas elencadas no Plano de 

Gestão. 

Ações:  

• Rever os objetivos do plano de gestão e comprometer-se com o mesmo 

diariamente; 

• Propor a equipe de colaboradores a fazer parte da implementação do plano 

de gestão; 

• Motivar e comprometer equipe de colaboradores para atingir as metas e 

objetivos propostos neste plano; 

• Reler o plano de Gestão com frequência; 

• Pontuar a ordem de necessidade das metas; 

• Conferir às ações que já foram realizadas; 

• Realizar as ações possíveis e necessárias para atingir a meta. 



 

FORMAÇÕES 

Meta: Ter participação assídua nos momentos de formação oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

Ações: 

• Participar dos momentos de formação oferecidos pela instituição ou 

Secretaria de Educação; 

• Oportunizar o corpo docente a participar das capacitações; 

• Realizar capacitações e formações pertinentes em horário de trabalho; 

• Buscar por formações continuadas para o grande grupo, como também 

buscar momentos de formação continuada individualizada (na área de 

atuação); 

• Liberar o colaborador do trabalho quando na participação de formação na 

sua área de atuação. 

 

INSTRUMENTO DE GESTÃO 

Meta: Manter todo o instrumento de gestão em dia e acessível à comunidade 

escolar. 

Ações: 

• Rever e atualizar o PPP e o Regimento Interno; 

• Compartilhar o Plano de Gestão com a comunidade escolar; 

• Disponibilizar o currículo escolar para os planejamentos e sempre que 

necessário.  

• Orientar o corpo docente sobre os Planos de Aula. 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

Meta: A Gestão ter conhecimento das metodologias aplicadas pelo corpo docente. 

Ações: 

•  Realizar momentos pedagógicos com o corpo docente; 



• Participar esporadicamente do planejamento diário/semanal do docente; 

• Proporcionar momentos para expor conhecimentos adquiridos em cursos; 

• Participar de experiências de aprendizagens diversificadas com autorização 

ou convite do docente a coordenação pedagógica experiências de 

aprendizagens cooperativas envolvendo diferentes faixas etárias; 

• Estar à disposição da coordenação pedagógica e dos docentes quando 

necessário. 

• Diversificar juntamente com a coordenação pedagógica, práticas educativas. 

 

CURRICULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

DE TIGRINHOS 

Meta: Viabilizar a proposta de projetos que sigam a orientação do currículo do 

município de Tigrinhos, a BNCC, O Aprende Brasil, e demais documentos legais 

que balizam a educação. 

Ações:  

• Organizar momentos de formação e discussão com toda equipe escolar; 

• Incentivar a utilização de recursos tecnológicos e materiais interativos para 

o enriquecimento da proposta pedagógica da escola. 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E FORMATIVA 

Meta: Manter a avaliação e a didática necessária e permanente do trabalho 

docente, para acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. 

Ações:  

• Realizar provas e avaliações, viagens de estudos, projetos. 

• Acompanhar a avaliação durante todo o período letivo, para verificar se os 

estudantes estão alcançando os objetivos propostos pela disciplina. 

• Identificar o domínio que o aluno possui sobre os conteúdos e saber se ele 

está apto para avançar para a outra etapa do processo de ensino e 

aprendizagem, de forma gradual. 



• Aplicar bimestralmente a prova sondar, que é disponibilizada pelo Sistema 

Aprende Brasil.  

 

PERCURSO FORMATIVO 

Meta: Dar atenção ao processo formativo e dar continuidade no processo de 

aprendizagem e de desenvolvimento dos discentes. 

Ações:  

• Contemplar as diferentes dimensões apresentadas na BNCC (direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, competências específicas 

dos componentes, unidades temáticas, objetos de conhecimento, 

habilidades, temas transversais contemporâneos). 

 

• Oferecer sugestões simples para a adaptação das pautas formativas e 

realização de formações à distância e online. 

 

• Planejar, elaborar sequência didáticas, sugerir aos docentes a criação de 

planos de aulas, disponibilizar repertórios de materiais didáticos, 

acompanhar as avaliações. 

 

PLANEJAMENTO 

Meta: Que o planejamento seja um projeto que sirva para nortear e delimitar o que 

será feito durante o ano, por todos os integrantes do corpo docente. 

Ações: 

• Intercalar os dias de planejamentos para que possa oportunizar mais 

docentes participar; 

• Atingir o maior número possível de presença de docentes nos momentos de 

Planejamento. 

• Oportunizar dias para que a coordenação pedagógica esteja presente, para 

facilitar os trabalhos. 

 



PERSPECTIVA INCLUSIVA E DIVERSIDADE CULTURAL 

Meta: Promover a Equidade entre os discentes observando individualidade dos 

mesmos.  

Ações:  

• Dar oportunidades a todos para desenvolver as experiências de 

aprendizagens propostas pelo corpo docente. 

• Oferecer adaptações sempre que necessário; 

• Participar de diálogo na escola com a presença dos pais; 

• Conhecer a trajetória do aluno; 

• Oferecer encaminhamento a crianças com necessidades especiais ou 

dificuldades apresentadas; 

• Valorizar segundo professor como integrante do processo ensino 

aprendizagem.; 

• Adquirir materiais diferenciados para sanar as habilidades especiais de 

determinados discentes; 

• Propor diferentes espaços didáticos e pedagógicos para atingir a equidade 

na escola; 

• Garantir acessibilidade as pessoas com necessidade especial. 

• Oportunizar o segundo professor a planejamentos mensais para a 

verdadeira inclusão do aluno. 

• Considerar o momento vivido e respeitar os aspectos individuais que o 

diferenciam um dos outro, valorizando a cultura, valorizando as 

particularidades culturais de cada indivíduo. 

 

MELHORIA NA QUALIDADE RELAÇÃO EDUCATIVA E PEDAGÓGICA 

Meta: Manter a qualidade de ensino na instituição. 

Ações:  

• Assegurar a assiduidade dos alunos na escola; 

• Disponibilizar momento de formação pedagógica a equipe docente; 



• Dispor de opções de escolha de turnos no momento da matrícula escolar, 

sempre que possível; 

• Oferecer capacitação a equipe pedagógica; 

• Disponibilizar materiais alternativos para diferentes experiências de 

aprendizagem; 

• Manter salas organizadas. 

• Desenvolver projetos interdisciplinares; 

• Planejar com o coletivo do corpo docente com individualidades de cada 

turma; 

• Realizar sempre que necessário, eventos internos da escola em período de 

aula; 

• Desenvolver a equidade na escola; 

• Garantir os direitos e deveres dos educandos; 

• Garantir os direitos de aprendizagens dos discentes. 

 

IX- METAS E ESTRATÉGIAS DE ESPAÇO FÍSICO E AMBIENTE. 

ESPAÇOS DE INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS. ORGANIZAÇÃO E 

POTENCIALIZAÇÃO DOS ESPAÇO 

 Meta: Propiciar ao discente e a toda comunidade escolar um local acolhedor e 

prazeroso.  

Ações:  

• Fazer pinturas educativas no chão da escola; 

• Ornamentar a escola a partir dos trabalhos desenvolvidos pelos educandos; 

• Manter a escola apta aos educandos com necessidades especiais; 

• Organizar juntamente com os colaboradores de serviços gerais um 

cronograma de limpeza para manter a escola sempre limpa e organizada; 

• Identificar todos os locais e materiais disponíveis; 

• Manter a ornamentação e a limpeza externa da escola. 

 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS 



Meta: Valorização, embelezamento e conservação do espaço escolar: 

Ações: 

• Organizar cronogramas de limpezas e contar com a ajuda dos 

colaboradores, para a manutenção dos pátios; 

• Manter a escola organizada; 

• Dialogar com a equipe a importância de cada um ser responsável pelos 

materiais utilizados e mantê-los em seus devidos lugares; 

 

TEMPOS E ESPAÇO 

Meta: Adequar a escola (sala) para cada realidade, respeitando a fase de 

desenvolvimento que aquele grupo se encontra; 

Ações:  

• Manter o acervo bibliográfico atualizado: livros didáticos, livros 

motivacionais, livros teóricos, livros de literatura infantil. 

• Manter os brinquedos do parque, reformando sempre que necessário e 

adaptando para crianças especiais; 

 

 

SEGURANÇA 

Meta: Garantir a segurança no espaço escolar. 

Ações:  

• Melhorar o sistema de monitoramento da escola; 

• Ativar todas as câmeras de monitoramento da escola; 

• Manter portões da escola fechados; 

• Colocar o painel com controle de abertura do portão em local acessível aos 

demais funcionários; 

• Receber os visitantes, assim que um funcionário da escola o atender e ela 

se identificar; 



• Respeitar os horários da instituição. 

• Permitir a saída de aluno da escola, somente mediante autorização dos 

responsáveis; 

• Manter todos os locais identificados, evitando que pessoas perturbe o 

andamento das atividades sem necessidade; 

• Disponibilizar e organizar uma lista com o nome do discente e qual o ônibus 

e motorista que ele retornará para casa; 

• Comunicar todos os episódios anormais que acontecer no âmbito escolar 

(acidentes de pequena ou grande proporção), a família pelo professor (a) 

responsável ou pela equipe gestora, e a mesma acompanhará o caso para 

auxiliar no que for necessário, ficando sempre a diretora a par da situação; 

• Manter o parque sempre em dias, com os brinquedos sempre de forma 

adequada para o uso; 

 

INTENCIONALIDADE PEDAGOGICA. ORGANIZAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO 

DOS ESPAÇOS 

Meta: Otimizar os espaços existentes na escola. 

Ações: 

• Desenhar de forma lúdica e de aprendizado, amarelinhas, trilhas e outros 

jogos nos corredores da escola ou na área coberta; 

• Utilizar as salas de aulas de forma, limpa e bem arejada, com somente o 

necessário, para que fique de forma organizada e se torne um ambiente 

propicio de aprendizagem; 
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