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1 OBJETIVO GERAL 

Elaborar um plano de gestão com metas que possam oferecer a 

comunidade local uma instituição escolar que contribua para a formação 

critica e autoestima da criança; fornecer educação formal, de qualidade 

e competências pedagógicas; contribuir na formação integral do discente 

para desenvolver um cidadão com conhecimento científico, criativo e 

critico. 

 

1.1 Objetivos Específicos: 

● Oportunizar o corpo docente e discente a praticar diferentes 

experiências de aprendizagens no ambiente escolar; 

● Criar espaços desafiadores que contribuem para o 

desenvolvimento integral da criança, e contribuir para que a escola em 

sí seja um ambiente desafiador para a criança; 

● Incluir Docentes, Estagiárias, Serviço de Apoio, Alunos, 

Família e a comunidade local no processo de aprendizagem; 

● Acolher a comunidade escolar para melhor convivência e 

interação entre todos; 

● Promover a inclusão social em todos os âmbitos.  
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2 JUSTIFICATIVA  

Conforme 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, estando apta participar deste Processo 

de Gestão Democrática cumprindo um dos Pré-requisitos a elaboração 

de um Plano de Gestão Escolar, sendo que a elaboração deste Plano 

Gestor esta sendo feita de maneira que identifica a Instituição a ser 

representada, no caso, C.E.I. Proinfância Criança Sorriso. 

2.1 Apresentação do contexto da instituição de ensino 

A Instituição de ensino nomeada como Centro de Educação Infantil 

Proinfância Criança Sorriso, atende alunos de Educação infantil na rede 

municipal de ensino de Tigrinhos, a mesma é mantida pelo município 

com subsídios do governo federal e estadual. 

A instituição tem um prédio próprio desde 2012, o mesmo já passou 

por algumas reformas para garantir a melhoria e também por ampliação. 

Hoje a escola conta com: 01 (uma) sala de direção; 01 (uma) sala de 

professores; 06 (seis) salas de aula; 02 (duas) salas multiuso, sendo 

uma denominada “Brinquedoteca” e outra “sala de Educação Física”, 

sendo que esta também atende aulas de outras disciplinas quando 

disponível; a escola ainda conta com 08 (oito) banheiros, sendo 02 (dois) 
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banheiros de acessibilidade, 01(um) banheiro de funcionário, 04 (quatro) 

banheiros de uso comum das crianças e ainda 01 (um) banheiro na parte 

interna da sala de Maternal I; 01 (uma) cozinha; 01 (um) lactário; 01 

(uma) lavanderia; 01 (um) Almoxarifado; 01 (um) quartinho para 

materiais esportivos; 01 (um) quartinho para fermentas; 01 (uma) área 

coberta; diversos corredores; 01 (um) pequeno refeitório; além de 02 

(dois) solários.  

Além do Prédio a instituição também conta com 01 (um) parque 

infantil de madeira tratada; 01(um) Playground de madeira plástica com 

polietileno, 01 (um) parque de areia e um estacionamento amplo. 

Esta escola também tem cedido pela Secretaria de Educação o 

Ginásio Municipal, o qual esta disponível para aulas de Educação Física 

em alguns dias fixados em cronogramas. Os alunos da escola também 

usufruem da sala de informática situada na Escola Municipal Ivo Luiz 

Honnef.  

Para maior detalhamento deste contexto, segue “HISTÓRICO DA 

ESCOLA, CONTEXTUALIZAÇÃO NO TEMPO E ESPAÇO” extraído do 

Plano Politico Pedagógico da Instituição (2020, p.12): 

A Educação Infantil no município de Tigrinhos teve início no ano de 
1991, quando Tigrinhos ainda pertencia ao Município de Maravilha, de 
acordo com a Lei Municipal nº. 1.596/91 que criou o Jardim de Infância 
Criança Sorriso no Distrito de Tigrinhos, as aulas aconteciam na Escola 
Básica de Tigrinhos em uma sala cedida ao Jardim de Infância e 
atendia no início somente os alunos em idade de jardim e pré-escola 
(5 e 6 anos de idade). No ano de 2005 a Secretaria Municipal de 
Educação através do Conselho Municipal de Educação implantou a 
turma do Maternal com crianças de 3 anos de idade (creche). 
No ano de 2006, com a Lei Municipal nº 414/2006 de 08 de novembro 
de 2006, o Jardim de Infância Criança Sorriso passou a ter nova 
nomenclatura sendo Centro de Educação Infantil Criança Sorriso e a 
partir do início do ano letivo de 2007, passou a atender as crianças da 
educação infantil em prédio próprio e a partir de 2 anos de idade 
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(creche), localizado na área urbana do município de Tigrinhos, na Rua 
Felipe Baczinski. 
O Centro de Educação Infantil atendia 69 crianças em quatro turmas, 
sendo maternal I, com idade de 2 anos, Maternal II com idade de 3 
anos, Jardim com 4 anos de idade e pré-escolar com a idade de 5 anos, 
a data base para a matrícula era até dia 31 de julho do ano letivo. As 
turmas estavam divididas no turno matutino e vespertino.   
A unidade escolar possuía a área de 360,72 m² toda cercada com tela 
e postes de concreto e apresentava espaço físico e materiais 
adequados para atender a demanda de alunos, possuía duas salas de 
aula, cozinha, sala dos professores, secretária, banheiros adaptados 
ao tamanho das crianças, área coberta, parque infantil cercado, 
constituindo partes importantes para o desenvolvimento infantil e 
formação da cidadania. 
No ano de 2012, o projeto do Governo Federal chamado Proinfância 
contemplou o município de Tigrinhos com a construção da creche tipo 
“C”. 
No mês de abril de 2012, foi realizada a mudança para o novo prédio 
e em junho de 2012 com a Lei Municipal n° 667/2012 de 2 de julho de 
2012, alterou o nome de Centro de Educação Infantil Criança Sorriso 
para Centro de Educação Infantil Proinfância Criança Sorriso. 
No ano de 2013 a Unidade Escolar passou a atender crianças que 
completavam 1 (um) ano de idade, na turma do MATERNAL I (creche), 
até a data corte de 31 de março do ano letivo, sendo está a data corte 
de idade para todas as turmas. 
No ano de 2019 a Unidade Escolar passou a atender as crianças a 
partir de 4 meses de idade, na turma do BERÇÁRIO (creche), até a 
data corte de 31 de março do ano letivo, sendo está a data corte de 
idade para todas turmas. 
A unidade escolar é mantida pelo município e os alunos residem na 
zona rural e urbana. 
Através de convites e divulgações a escola busca sempre estar 
convidando a comunidade para participar de reuniões, palestras e 
demais eventos, sejam de cunho festivo ou reflexivo, para mostrar o 
trabalho desenvolvido e promover a inserção entre escola, família e 
comunidade. 
A comunidade é muito prestativa e atenciosa com o andamento e 
realização das atividades didáticas e pedagógicas, pois sempre que 
solicitada participa. 
Na revisão do presente documento no ano de 2020, a Unidade Escolar 
apresenta dez turmas de alunos divididas nos turno matutino e 
vespertino, sendo que no turno matutino estudam as crianças de 4( 
quatro) anos de idade em duas turmas de PRÉ I  e crianças de 5 (cinco) 
anos de idade em duas turmas de PRÉ II. No turno vespertino estudam 
as crianças na etapa da creche em uma turma de berçário, uma turma 
de Maternal I, duas turmas de Maternal II e uma duas turmas de 
Maternal III, totalizando no ano letivo 129(cento e vinte e nove) crianças 
matriculadas. 
A população Tigrinhense é constituída por diversas etnias: italianos, 
poloneses, alemães, caboclos e mestiços entre outros, muitos oriundos 
do Rio Grande do Sul. A economia baseia-se principalmente na 
agricultura, indústria (iniciando suas atividades) e pecuária (criação de 
aves e suínos, gado de corte e leiteiro). No lazer se inclui o esporte, 
jantares de confraternização, bailes, festas comemorativas, Praça 
Municipal. 
O município conta com diversas entidades que prestam serviços à 
comunidade abrangendo clubes de serviços, clube de mães, de 
damas, voluntárias, esportivos, idosos e associações. 
Todos os munícipes têm acesso a algum tipo de meio de comunicação 
(telefone, rádio televisão) bem como circulação de diversos tipos de 
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jornais regionais, internet com abrangência em todo o município 
(urbano e rural). 
A comunidade escolar predominantemente é de agricultores, 
assalariados vinculados a pequenas e médias empresas (no município 
e em municípios vizinhos), diaristas sem vínculo empregatícios, 
pequenos empresários e servidores públicos. 
 A maior dificuldade enfrentada pelas famílias que residem na 
agricultura é a falta de uma política agrícola que valorize as pequenas 
propriedades rurais, mas a maioria das famílias buscam novas 
alternativas de rentabilidade. 
A escola absorve alunos oriundos de família de classe média, média 
baixa, sendo que uma minoria possui uma renda melhor. 
Por ser um município de pequeno porte a população têm acesso aos 
serviços básicos de saúde, educação e de assistência social. 
As famílias independentes da classe social a qual pertencem se 
organizam das mais diversas maneiras, além da família constituída 
pelo pai, mãe e filhos, hoje há famílias nas quais apenas a mãe ou o 
pai estão presentes. Existem ainda, as famílias que se reconstruíram 
por meio de novos casamentos e possuem filhos oriundos dessa nova 
relação. 

 

 

2.2 Diagnóstico Da Escola 

O Centro de Educação Infantil Proinfância Criança Sorriso, 

localizado no município de Tigrinhos, Santa Catarina, na Rua Waldemar 

Stieler, Centro, s/n, atende alunos de Educação Infantil, sendo de creche 

e 92 alunos de Pré-escola 80 (oitenta) alunos, lembrando que destes 

alunos de creches em Tempo Integral estão divididos em duas turmas 

somando 24 (vinte e quatro) alunos que frequentam a escola em Período 

Integral. Totalizando uma demanda de 172 (cento e setenta e dois) 

alunos frequentando a instituição em 2022 divididos em 12 (doze) 

turmas, sendo 06 (seis) turmas matutinas e 6 (seis) turmas vespertinas. 

O corpo docente é formado por (vinte) professores, sendo 10 (dez) 

efetivas e 10 (dez) Acts, o quadro de estagiárias é composto por 10 (dez) 

estagiárias, sendo 8 (oito) de Ensino Médio e 2 (duas) de Nível Superior. 

O quadro de gestão é formado por 01 (uma) diretora da escola 
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fundamental que responde na educação infantil, 01(uma) secretária 

escolar lotada na rede, 01(uma) assessora em planejamento e 01 (uma) 

psicopedagoga terceirizada, 01 (uma) assessora administrativa cedida 

pela administração. Para contribuir conta com a equipe de apoio sendo 

03 (três) merendeiras, ambas efetivas; e 02 (duas) serviços gerais, 

também efetivas. Disponibilizados pela Secretaria de Educação, a 

escola conta com 01 (uma) nutricionista efetiva 40 horas na rede 

municipal. Para o transporte destes educandos, contamos com 06 

motoristas e 06 ônibus que fazem os trajetos nos perímetros rurais e 

urbanos do nosso município trazendo nossos alunos até a escola 

levando novamente para suas casas. 

2.3 Missão e Visão da Unidade Escolar 

Missão de uma instituição são os valores que a mesma quer 

transmitir, tudo aquilo que a escola acredita, é o que realmente a escola 

é. 

É importante ter a definição da Missão da Escola, pois a missão é 

o que define a identidade desta instituição, segundo o Projeto Politico 

Pedagógico da Educação Infantil de Tigrinhos (2020, p. 18) a Missão do 

Centro de Educação Infantil Proinfância Criança Sorriso tem a seguinte 

Missão: 

O Centro de Educação Infantil Proinfância Criança Sorriso compreende 
a criança como ser humano em desenvolvimento e sujeito de direitos 
humanos, civis e sociais. Busca-se um espaço de vida, onde as 
crianças possam desenvolver-se em plenitude, respeitando às 
diferenças individuais, sem discriminação de qualquer tipo, tendo 
liberdade de expressão para a formação crítica e autoestima, com 
direito à educação formal, de qualidade e competência pedagógica. 
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Já visão é o que orienta a escola no caminho que a mesma deve 

seguir, ou seja, a visão aponta quem a escola pretende ser. 

Parafraseando o Projeto Politico Pedagógico da Educação Infantil de 

Tigrinhos (2020, p. 18) a Missão do Centro de Educação Infantil 

Proinfância Criança Sorriso nos relata sua Visão: 

Contribuir na formação integral da criança buscando subsídios para 
desenvolver-se como cidadão capaz de adquirir conhecimento 
científico, crítico e criativo, com capacidade de argumentação, 
empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania. 

 

2.4 Motivações que Levaram a Elaboração dos Objetivos 

Anteriormente Mencionados.  

Conforme a LDB (Lei n. 9.394/96), as instituições públicas que 

ofertam a Educação Básica devem ser administradas com base no 

princípio da Gestão Democrática. Esta que está articulada com ações 

que propõem a participação social, ou seja, a comunidade escolar, é 

considerada sujeito ativo em todo o processo da gestão, participando de 

todas as decisões da escola. Assim, é imprescindível que um tenha 

clareza e conhecimento de seu papel quanto participante da comunidade 

escolar. 

Muitos anos trabalhando nesta instituição, conhecendo já tão bem 

a realidade da mesma, sabendo das necessidades que esta tem e 

conhecendo o seu potencial, na busca em fazer o máximo pela 

instituição ao qual dedico anos de minha vida profissional, pensando em 

contribuir de uma forma diferente, acatei o desafio de lançar meu nome 

para este processo de gestão e consequentemente realizar um Plano de 
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Gestão democrática com os anseios da comunidade escolar e com 

sugestões de pessoas as quais também conhecem a instituição e 

sonham com dias ainda melhores.  

A construção deste Plano foi feita pensando em um plano que fique 

“a cara da escola”, ou seja, um plano que realmente represente a escola, 

que possa sanar as dificuldade e pontuar os acertos. Para a elaboração 

deste plano aproveitei da experiência enquanto professora da Rede 

Municipal de Tigrinhos desde 2002; as informações recebidas durante a 

participação em comissões e conselhos da área da educação do 

município; conhecimentos oriundos da especialização de GESTÃO; 

conteúdos acadêmicos e claro, baseado no Plano Politico  Pedagógico, 

nas Diretrizes Municipais da Educação Infantil, Estatuto Associação de 

Pais e Professores, Plano Municipal de Educação e Relatório Anual de 

Monitoramento do Plano Municipal de Educação. 

Este Plano foi elaborado para ser executado no C. E. I. Proinfância 

Criança Sorriso propondo uma escola ativa e democrática, com o intuito 

de melhorar ainda mais esta instituição, as ações relevantes 

desenvolvidas deverão ser mantidas ou ainda melhoradas quando 

possível, já as ações que não vem dando certo serão estudadas, 

melhoradas, modificadas ou alteradas, substituindo por estratégias que 

possa se alcançar os objetivos propostos neste plano. 

Este plano de gestão visa direcionar as metas estabelecidas para 

serem cumpridas através de estratégias e ações inteligentes, atingindo 

os objetivos propostos. 
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Os objetivos propostos neste plano de gestão seguem a linha de 

pensamento da instituição, sendo que os mesmo foram baseados no 

Projeto Politico Pedagógico da instituição.  

 

3 PROPOSTA DAS METAS E AÇÕES 

As metas propostas neste Plano de Gestão vem ao encontro das 

necessidades do Centro de Educação Infantil Criança Sorriso de 

Tigrinhos. As mesmas foram elaboradas pensadas no anseio da 

comunidade escolar. 

As ações descritas em cada meta, são ações importantíssimas 

para o cumprimento das mesmas, algumas já vem sendo executadas 

pela instituição, outras deveram ser implementadas no decorrer da 

gestão. 

Para a realidade da nossa escola as metas escolhidas e 

estabelecidas como proposta para no projeto estão descritas a seguir: 

Meta: Crianças se alimentam de maneira saudável conforme as 

instruções da Nutricionista. 

Ação:  

● Desenvolver o Projeto “Crescer Saudável” em parceria com 

a nutricionista responsável técnica pela Alimentação Escolar; 

● Estimular as crianças a comer o lanche ofertado na merenda 

escolar; 

● Continuar com as rotinas do lanche como algo importante e 

de extrema necessidade; 
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● Estipular como horário do lanche no refeitório momento de 

envolvimento de toda equipe escolar. 

 

Meta: Ampliar o conhecimento literário dos educandos de forma 

lúdica. 

Ação: 

●  Criar projeto de “Contação de Histórias” com o corpo 

docente; 

● Continuar com as trocas de Livros e Contação de Histórias 

nas aulas de Literatura; 

● Pensar em um espaço diferenciado para a Leitura e 

Histórias. 

4 METAS E ESTRATÉGIAS DE GESTÃO ESCOLAR 

4.1 PPP e Regimento Interno 

Meta: A família junto com a escola auxiliar na adaptação da 

criança a rotina proposta pelo PPP. 

Ação: 

● Repassar para família a rotina estabelecida pelo PPP para 

que a mesma tenha conhecimento; 

● Incluir a rotina da escola em casa sempre que possível nos 

dias que a criança permanecer sem ir para a instituição; 

● Manter com parceria da Família uma rotina no contra turno 

escolar que não prejudique a rotina da escola; 
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● Explicar para as famílias através de diálogo da gestão e do 

corpo docente para com a família a importância da rotina na vida da 

criança; 

● Repassar para os pais a importância de seguir tal rotina 

estabelecida pela escola. 

  

Meta: Revisão do PPP Regimento Interno do C.E.I. Proinfância 

Criança Sorriso. 

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. 

4.2 Processos de Acesso e Permanência 

Meta: Assegurar a frequência e permanência das crianças 

matriculadas na instituição de ensino.  

Ação: 
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● 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 assistidas 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 atualizadas as faltas consecutivas do educando para 

posteriormente conversar com a família.     

 

4.3 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; 
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●  Manter ambos atualizados sobre assuntos pertinentes ao 

mesmo. 

 

4.4 RECURSOS FINANCEIROS 

META: Manter os Recursos Financeiros de forma justa e 

transparente. 

Ações:  

● Prestar contas à comunidade escolar com frequência; 

● Realizar reuniões para decidir e organizar a melhor forma 

de utilizar os recursos disponíveis; 

● Manter a contribuição espontânea dos envelopes das 

mensalidades; 

● Fazer eventos como: São João, Família na Escola, venda 

de pizzas, entre outros, para arrecadar fundos; 

● Questionar a família sobre as arrecadações financeiras na 

escola e o investimento da mesma, fazendo alterações cabíveis; 

 

4.5 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 autorização da 

comunidade escolar em assembleia; 
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● Discutir valores juntamente com a comunidade escolar; 

● Prestar conta de mensalidade com recibo sempre que 

receber o valor referente; 

●  Manter o livro de fluxo de caixa sempre atualizado; 

●  Repassar entradas e saídas das mensalidades 

mensalmente para as famílias; 

● 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; 

 

4.6 Vínculo com a Comunidade Escolar 

Meta: Resinificar 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 a criança 

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 as crianças. 
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●  Reunir a equipe envolvida para debater sobre  as ações 

que podem ser desenvolvidas no dia do evento; 

●  Após a concretização do evento, realizar com a equipe 

organizadora um relatório final deste para anexar ao planejamento. 

 

4.7 Comunicação Instituição-Família  

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, cada mês o calendário escolar atualizado na agenda da criança; 

● 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; 
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●  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. 

 

4.8 Cumprimento da Legislação em Vigência 

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

Estadual e Municipal, mantendo a escola dentro das mesmas. 

Ação: 

●  Consultar o Conselho Nacional de Educação 

semanalmente e sempre que necessário os demais conselhos; 

●  Se atualizar referente às mudanças que acontecem nas leis 

referentes à escola; 

● Interagir com a secretária de Educação com frequência; 

●  Cumprir as metas estipuladas neste plano seguindo as 

orientações dos documentos que norteiam a escola; 

● Colocar em prática os conhecimentos adquiridos na 

especialização de Gestão e em outras formações equivalentes; 

●  Cumprir as metas estipuladas neste plano e seguir as 

orientações dos documentos que norteiam a escola.  

 

 4.9 Atribuições dos Profissionais da Instituição de Ensino 

Meta: Valorização de todos os colaboradores da instituição. 
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Ação: 

● Reconhecer todos os funcionários da instituição como parte 

integrante do processo; 

● Reconhecer a função e a necessidade de cada funcionário 

da instituição; 

●  Respeitar todos os funcionários como seres humanos e 

cidadãos de bem; 

●  Interagir de forma pacifica em situações de 

desentendimento ou desvio de função; 

●  Promover momentos de descontração entre a equipe de 

colaboradores da instituição; 

●  Respeitar a função de cada funcionário; 

●  Não intitular funções inerentes ao cargo sem o 

consentimento do funcionário;  

● Expor informações em mural visível a todos; 

●  Aromatização em pontos estratégicos; 

●  Descentralização de tarefas; 

● Mobilizar e orientar os colaboradores; 

● Apresentar a equipe para a comunidade escolar e 

especificar a função de cada colaborador; 

● Construir com os colaboradores “Mapa de Empatia” e/ou 

“Contrato de Expectativa”;  

● Motivar e comprometer a equipe de colaboradores 

diariamente. 
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●  Promover a atuação conjunta dos profissionais da escola 

em seus diferentes turnos; 

● Desenvolver  ações envolvendo o coletivo para solucionar 

problemas inerentes à instituição; 

● Repassar aos novos colaboradores as normas da escola. 

 

Meta: Valorização do corpo docente. 

Ações: 

● Oportunizar a cursos na área específica de atuação; 

● Oportunizar a todos os professores de determinada turma 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 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; 
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●  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 no watts; 

●  Manter uma conversa harmoniosa durante a estada deste 

profissional em momento de hora atividade; 

● Exigir o pagamento do Piso Mínimo garantido pelo Fundeb 

e fundamentado em lei; 

● Manter a hora atividade como um momento de 

planejamento em sua íntegra, evitando desvio de função neste momento 

e valorizando o planejamento escolar. 

 

5 METAS E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

5.1 CURRICULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA MUNICIPAL 

DE ENSINO DE TIGRINHOS 

Meta: oferecer diferentes estratégias de aprendizagens conforme 

previsto no Currículo da Educação Básica do Sistema Municipal de 

Tigrinhos nas Diretrizes Municipais de Educação Infantil. 

Ação:  

● Viagens de Conhecimento para os educandos;  

● Propiciar a intensão e o conhecimento para as crianças 

através de manifestações e tradições culturais brasileiras; 
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● Promover ações de preservação ao meio ambiente, 

sustentabilidade e desperdício. 

● Estimular manifestações lúdicas; 

● Adaptar diferentes brincadeiras para várias faixas etárias. 

  

Meta: Viabilizar a proposta de projetos que sigam a orientação das 

Diretrizes da Educação Infantil 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; 

● Estudar as Diretrizes Municipais de Educação Infantil; 

● Elabora um projeto interdisciplinar em conjunto com a 

Coordenação e Corpo Docente; 

● Incentivar a utilização de recursos tecnológicos e materiais 

interativos para o enriquecimento da proposta pedagógica da escola. 

 

5.2 Perspectiva Inclusiva  

Meta: Promover a Equidade entre as crianças observando 

individualidade de cada criança.  

Ações: 

● Dar oportunidades a todos para desenvolver as 

experiências de aprendizagens propostas pelo corpo docente; 

● Oferecer adaptações sempre que necessário; 

● Participar de dialogo na escola com a presença dos pais; 
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● Conhecer a trajetória do aluno; 

● Oferecer encaminhamento a crianças com necessidades 

especiais ou dificuldades apresentadas; 

● Valorizar segundo professor como integrante do processo 

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 às 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 individuo. 

 

5.3 DIVERSIDADE CULTURAL 

Meta:  respeito à diversidade cultural no âmbito escolar e na 

sociedade. 

Ação:  

● Desenvolver amostra de talentos com os educandos (em 

parceria com a Escola Municipal de Ensino Ivo Luiz Honnef); 

● Conhecer diferentes culturas; 
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● Desenvolver jogos e brincadeiras de diferentes culturas no 

dia a dia das crianças; 

● Respeitar a cultura de cada cidadão; 

● Evidenciar as culturas existentes na nossa sociedade. 

 

5.4 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 

discente; 

● Aumentar o numero de crianças matriculadas em período 

integral; 

● Dispor de opções de escolha de turnos no momento da 

matricula escolar; 

● Oferecer capacitação a equipe pedagógica; 

● Disponibilizar materiais alternativos para diferentes 

experiências de aprendizagem; 

● Manter salas organizadas conforme faixa etária; 

● Seguir a rotina escolar; 

● Desenvolver projetos interdisciplinares; 

● Reestruturar a avaliação escolar do educando, facilitando a 

formação de uma avaliação coerente e significativa; 

● Planejamento coletivo do corpo docente com 

individualidades de cada turma; 
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● Realizar sempre que necessário: eventos e programações 

(internos da escola) em período de aula; 

● Incentivar a cultura Maker, fazendo campanhas de 

arrecadação de materiais, disponibilizando horários e colaboradores 

para confecção do material; 

● Organizar espaço de brinquedos não estruturados 

(heurísticos); 

● Desenvolver a equidade na escola; 

● Oportunizar todas as crianças a participar de maneira 

efetiva das atividades diárias da escola; 

● Garantir os direitos de deveres das crianças; 

● Desenvolver ações coletivas em um exato grupo para suprir 

necessidades escolares dos mesmos; 

● Garantir os direitos de aprendizagens das crianças. 

● Adquirir material escolar conforme grupo de 

desenvolvimento, respeitando fase de desenvolvimento que o grupo se 

encontra; 

● Organizar as salas por grupos de desenvolvimento, sendo: 

bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas; 

● Atender uma demanda maior de alunos em tempo integra, 

ampliando a jornada escolar dos mesmos; 

● Oportunizar crianças a frequentar a escola no turno que os 

pais trabalham; 

 

5.5 Avaliação Diagnóstica e Formativa 
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Meta: As avaliações serão continuas e diagnosticas, os docentes 

terão parâmetros construídos pelo corpo docente e coordenação para 

realizar uma avaliação mais eficaz  e significativa envolvendo todas as 

habilidades de aprendizagem. 

Ações:  

● Disponibilizar para cada Docente um caderno como nome 

dos alunos organizado, para que sirva para o docente anotar tudo que 

for pertinente de forma singela durante as aulas, para facilitar fazer o 

parecer do aluno; 

● Realizar atividades específicas para diagnosticar 

determinadas habilidades;  

● Acompanhar a avaliação  durante todo o período letivo. Para 

verificar se os alunos estão alcançando os objetivos propostos pelas 

Diretrizes Municipais; 

● Identificar o domínio que o aluno possui sobre os conteúdos 

e saber se ele está se desenvolvendo conforme esperado para faixa 

etária; 

● Continuar com as avaliações conforme consta nas 

Diretrizes, no final do 1º semestre em forma de conversa com a família, 

já a 2ª avaliação será no termino do ano letivo de forma escrita; 

● Realizar um diagnóstico de cada aluno levando em conta as 

habilidades trabalhadas durante o ano letivo; 

● Avaliar as habilidades atingidas durante o ano letivo. 

 

5.6 Percurso Formativo 
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Meta: Dar atenção ao processo formativo e dar continuidade no 

processo de aprendizagem e de desenvolvimento das crianças. 

Ações:  

● Contemplar as diferentes dimensões apresentadas na 

BNCC (direitos e habilidades de aprendizagem e temas transversais 

contemporâneos); 

● Oferecer sugestões simples para a adaptação das pautas 

formativas e realização de formações à distância e online; 

● Planejar e orientar para elaborar sequencia didáticas; 

sugerir aos docentes a criação de planos de aulas; disponibilizar 

repertórios de materiais didáticos; acompanhar as avaliações; 

● Realizar momento diferenciado de integração dos alunos 

que frequentam o Pré II com alunos do Ensino Fundamental; 

● Oportunizar alunos do Pré II a um momento prazeroso e de 

troca de experiências com os professores do primeiro ano. 

 

5.7 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; 
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● Aceitar ideias novas; 

● Planejar de forma interdisciplinar; 

● Interação de todos os professores que atuam na turma; 

● Oportunizar dias para que a coordenação pedagógica esteja 

presente, para facilitar os trabalhos. 

 

5.8 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 a promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais, visando sua 

inclusão social e cidadania. 

● Entender o planejamento como mecanismo fundamental e 

imprescindível para o bom desempenho e sucesso de qualquer 

organização, partindo do princípio que é nesta etapa que são definidas 

as ações necessárias para alcançar as metas estabelecidas. 

Meta: garantir ao educando ações de interação e brincadeiras 

como experiências de aprendizagem. 

Ação:  

● Oportunizar experiências sensoriais e corporais; 
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● Proporcionar a criança a vivencia com diferentes 

linguagens: gestual, verbal, plástica e musical; 

● Recriar com as crianças relações quantitativas, medidas, 

formas e orientações espaciais. 

● Incentivar a participação da criança em jogos e brincadeiras; 

 

5.9 Princípios Éticos, Politico e Estético 

Meta: Na sua plenitude que cada criança seja capaz de vivenciar 

princípios éticos, políticos e estéticos. 

Ações: 

● Proporcionar à criança momentos em que oportunize a 

criança a praticar autonomia; 

● Respeitar cada indivíduo no ambiente escolar e ensinar a 

criança com as atitudes; 

● Oportunizar a criança a ser solidária com o próximo; 

● Instigar a sensibilidade da criança através de apresentações 

e trabalhos escolares; 

● Explorar a criatividade do educando no ambiente escolar; 

● Realizar eventos artísticos e culturais de nível interno. 

 

5.10 Avaliação 

Meta: Alcançar a maior proporção possível das metas elencadas 

no Plano de Gestão. 

Ações:  
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● 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. 

 

5.11 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); 
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● Liberar o colaborador do trabalho quando na participação de 

formação na sua área de atuação. 

 

Metas: Poder ter capacitação especifica na área de atuação. 

Ações:  

● Realizar uma conversar estruturada com as estagiarias 

colocando as suas funções e obrigações no ambiente escolar e para com 

as crianças; 

● Oferecer um momento de aprendizagem para as estagiarias 

sobre a diferença do cuidar tradicional e do cuidar pedagógico; 

● Capacitar professores em suas áreas de atuação; 

● Oportunizar as merendeiras e serviços gerais a participar de 

formação na sua área de atuação; 

● Participar enquanto gestora de cursos da área da gestão; 

● Oportunizar a secretária da escola a participar de cursos na 

área de gestão; 

● Continuar com os cursos de formação de didática e 

metodologias. 

 

5.12 Práticas Pedagógicas  

Meta: A Gestão ter conhecimento das metodologias aplicadas 

pelo corpo docente. 

Ações: 

● Realizar momentos pedagógicos com o corpo docente; 
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● 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. 

 

5.13 Instrumentos de Gestão 

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

comunidade escolar. 

Ação: 

● 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. 

 

6 METAS E ESTRATÉGIAS DE ESPAÇO FÍSICO E AMBIENTE. 

6.1 Tempos e Espaços 
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Meta: Adequar a escola (sala) para cada realidade, respeitando a 

fase de desenvolvimento que aquele grupo se encontra; 

Ações: 

● Adquirir brinquedos para três fazes do desenvolvimento: 

bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas; 

● Manter o acervo bibliográfico atualizado: livros didáticos, 

livros motivacionais, livros teóricos, livros de literatura infantil para os três 

grupos de desenvolvimento (: bebês, crianças bem pequenas e crianças 

pequenas); 

● Manter os playgrounds existentes, reformando sempre que 

necessário e adaptando para crianças especiais; 

● Criar um Playground especial para a primeira infância, com 

brinquedos de estruturas e tamanhos que comporte os bebês e/ou 

crianças bem pequenas, chão de grama sintética e todo coberto; 

● Adquirir um triângulo Pikler Articulado + rampa de escalada 

para os bebês; 

 

6.2 Intencionalidade Pedagógica 

Meta: Corpo Docente comprometido com a aprendizagem e em almejar 

os objetivos propostos, aproveitando cada momento com as crianças no 

cenário escolar. 

Ações: 

● Acolher as crianças com interesse e motivação; 

● Seguir a rotina da escola; 

● Usar o momento da rodinha como um momento de troca de experiências; 
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● Comprometimento da gestão para com os professores e estagiárias; 

● Ter os objetivos claros para com os alunos; 

● Auxiliar os professores com cursos e orientações expecificas para 

elaborar melhor o cenário pedagógico; 

● Auxilio da coordenação para com os docentes na organização do cenário. 

 

6.3 Espaços de Interações e Brincadeiras 

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

acolhedor e prazeroso.  

Ações:  

● Retomar o projeto "cantos da escola" (espaços), onde cada 

docente tem um espaço na escola denominado como seu canto onde 

pode ornamentar e organizar da maneira que achar mais aconchegante 

e prazeroso; 

● Fazer pinturas educativas no chão da escola; 

● Ornamentar a escola a partir de experiências de 

aprendizagem vivenciadas pelas crianças; 

● Adaptar a escola para receber as crianças com 

necessidades especiais; 

● Juntamente com os colaboradores de serviço geral elaborar 

um cronograma de limpeza para manter a escola sempre limpa e 

organizada; 

● Identificar o máximo possível todos os locais e materiais 

disponíveis; 

● Manter a ornamentação externa da escola. 
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6.4 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 Interfone com controle de abertura do portão em 

local acessível aos demais funcionários, porém com a consciência que 

só poderá ser aberto com a identificação do visitante; 

● Sempre um funcionário receber os visitantes e se informar 

quem é e o que deseja, na sequencia conduzir para o local e pessoa a 

qual cabe neste momento; 

● Na ausência da diretora na escola sempre ter uma pessoa 

responsável para receber ligações e visitantes, repassando as 

informações relevantes; 

● Respeitar os horários divulgados para a comunidade 

escolar; 

● Permitir a saída de aluno da instituição escolar com outra 

pessoa, somente com autorização do responsável. 

● Manter todos os locais identificados, evitando que pessoas 

perturbe o andamento das atividades sem necessidade; 

●  Recepcionar os familiares para que sempre sejam bem 

vindos e conduzidos por um integrante da instituição; 
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● Identificação com nome do Motorista nas crianças que se 

deslocam de transporte escolar, também terá uma lista com nome do 

motorista e respectivamente das crianças que vão com o mesmo, esta 

lista será de acesso rápido á todos; 

●  Disponibilizar (plantão) alguém da equipe pedagógica em 

caso de emergência no horário de meio dia, dando uma segurança caso 

tenha que ser tomada alguma decisão ou dar um cuidado maior para 

alguma criança em algum episodio que possa por ventura acontecer 

neste espaço de tempo; 

● Supervisionar constante por profissional competente 

(professor com formação) em tempo integral no Parque  infantil, em caso 

de crianças menores deverá ter além do professor o auxilio de uma 

estagiaria, lembrando que tais cuidados são essenciais já que ali estão 

várias crianças ao mesmo tempo, queremos evitar ou pelo menos 

minimizar acidentes que possam acontecer; 

● Exigir que sempre que a criança vir de casa com alguma 

lesão, mancha, aranhado, ou coisa do gênero, que a família comunique 

a escola para que todos os profissionais que trabalham diretamente com 

a criança estejam cientes; 

● Sempre que algum brinquedo do parque sofrer estrago 

deverá ser concertado ou eliminado para evitar acidentes; 

● Ter brinquedos adequados e testados pelo Inmetro para 

evitar acidentes. 

 

6.5 Limpeza e Manutenção Dos Espaços 
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Meta: Valorização, embelezamento e conservação do espaço 

escolar: 

Ações: 

● Juntamente com os colaboradores de serviço geral elaborar 

um cronograma de limpeza para manter a escola sempre limpa e 

organizada; 

● Manter a escola sempre limpa e organizada; 

● Ser responsável pelo material utilizado, guardando depois 

de utilizar no lugar correto; 

● Manter a manutenção do ambiente de forma periódica; 

 

6.6 Organização e Potencialização dos Espaços 

Meta: Otimizar os espaços existentes na escola. 

Ações: 

● Criar um jardim sensorial; 

● Fazer o diagrama de brincadeiras Africanas no chão do 

corredor e desenho para alguns jogos de precisão; 

● Plantar chás medicinais na ornamentação do exterior da 

escola; 

● Organizar um espaço com brinquedos feito de sucata no 

solário para os bebês, sendo possível ter uma divisão neste espaço para 

separar as crianças quando necessário  realizar atividades diferenciadas 

para os maiores e para os menores, conforme prevê o projeto da 

Proinfância, dando visibilidade de todas as crianças para a professora e 

oportunizando a atividades diferenciadas conforme idade; 
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● Dispor de espelho na horizontal, para que várias crianças 

possam se ver ao mesmo tempo; 

● Aproveitar os espaços na vertical para guardar materiais 

que não precisam estar acessíveis as crianças; 

● Aumentar a quantidade de ganchos para pendurar as 

motocas e bicicletas; 

● Desenhar no chão uma pista para as crianças andar de 

motoca, bicicleta e carinho; 

● Apostar mais em salas multiuso, aproveitando o espaço, o 

mobiliário e os objetos lá existentes para todas as crianças. 

 

7 Comprimento da carga horária  

O plano de Gestão Escolar eleborado para ser executado 

respeitando o mínimo de 200 (duzentos) dias letivos ou 800 horas 

aulas/ano previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

o qual respeitará o calendário escolar da Instituiçao. 

Meta: atingir os 200 dias letivos ou às 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. 

● Reestudar o calendário escolar juntamente com o corpo 

docente, respeitando os 200 (duzentos) dias letivos ou 800 (oitocentos) 

horas durante o ano letivo. 
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