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[...] Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, 
por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma 
definição. Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige de 
mim uma escolha entre isso e aquilo. Não posso ser professor a 
favor de quem quer que seja e a favor de não importa o quê. Não 
posso ser professor a favor simplesmente do Homem e da 
Humanidade, frase de uma vaguidade demasiado contrastante com 
a concretude da prática educativa. Sou professor a favor da 
liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a 
licenciosidade, da democracia contra a ditadura da direita ou de 
esquerda. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer 
forma de discriminação, contra a dominação econômica dos 
indivíduos. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que 
inventou esta aberração: a miséria na fartura. Sou professor a favor 
da esperança que me anima apesar de tudo. Sou professor contra 
o desengano que me consome e imobiliza. Sou professor a favor 
da boniteza de minha prática, boniteza que dela some se não cuido 
do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto 
pelas condições materiais necessárias sem as quais meu corpo, 
descuidado, corre o risco de se amofinar e de já não ser 
testemunho que deve ser do lutador pertinaz, que cansa, mas não 
desiste [...]. 

Paulo Freire 
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DALCORSO, CLAUDIA ZUPPINI. O planejamento estratégico um instrumento para o 

gestor escolar de escola pública. Dissertação (Mestrado em educação: Currículo). 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre o papel do gestor escolar na 

perspectiva do profissional que entende a qualidade da educação como a promoção 

da aprendizagem dos alunos, e o uso do planejamento estratégico como instrumento 

gerencial para promover melhor desempenho na gestão dos processos internos da 

escola. O foco é analisar se, com o uso do planejamento estratégico, os gestores 

privilegiam ações efetivas para proporcionar uma melhoria na aprendizagem dos 

alunos, e se privilegiam, quais são elas, e se essa ferramenta contribuiu para 

melhorar o desempenho de suas funções. Para isso analisei o processo de 

elaboração deste planejamento de 31 escolas da rede estadual de São Paulo, e que 

tinham como produto final a produção de um plano de ação. No processo de 

elaboração do planejamento as escolas refletem sobre os critérios de qualidade, 

publicados no material de orientação para elaboração do PDE/Escola (Plano de 

Desenvolvimento Escolar), oferecido pelo Governo Federal, e utilização um 

instrumento de avaliação chamado FOFA (Força, Oportunidade, Fraqueza e 

Ameaças). Concluindo que a escolha prioritária foi o critério ensino-aprendizagem 

como critério de qualidade de maior necessidade de intervenção, bem como ações 

que envolvem melhor desempenho da atuação do professor em sala de aula, 

através de metodologias diferenciadas, gerenciamento de conflitos e da 

aprendizagem dos alunos. Foi possível observar que as equipes gestoras ao utilizar 

o planejamento estratégico dedicaram um tempo para refletirem sobre a realidade 

em que estão inseridos. Este estudo foi delimitado, considerando a pesquisa 

qualitativa como abordagem metodológica. Apresenta, como objeto de análise, as 

estratégias escolhidas para melhoria da aprendizagem dos alunos, contidas no 

plano de ação construído durante o processo de elaboração do planejamento 

estratégico pelas escolas participantes dessa pesquisa.  

 

Palavras-chave: Currículo, gestão em educação, planejamento estratégico. 
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DALCORSO, CLAUDIA ZUPPINI. Strategic planning: tool for a school manager in 

public schools. Dissertation (MA in Education: Curriculum). Pontifical Catholic 

University of São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

ABSTRACT 

This research aims to reflect on the role of the school manager in the perspective of 

professional who understands the quality of education as the promotion of student 

learning, and the use of strategic planning as a management tool to promote better 

performance in the management of internal processes of the school. The focus is to 

examine whether the use of strategic planning, managers emphasize effective 

actions to deliver improvements in student learning, and privilege, what are they, and 

if this tool has helped to improve the performance of their duties. For this I analyzed 

the process of preparing this plan, 31 schools in the state of São Paulo, and had as a 

final product to produce a plan of action. The process of preparing of planning 

schools reflect on the quality criteria, published in the guidance material for the 

preparation of the PDE/Escola (Plano de Desenvolvimento Escolar – School 

development plan/School), offered by the Federal Government, and use an 

assessment tool called SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats). 

Concluding that the selection criterion was the priority teaching and learning as a 

quality criterion of greater need for intervention, as well as actions that involve the 

best performance and teacher performance in the classroom, using different 

methodologies, conflict management and student learning. We noticed that 

management teams use strategic planning to take time to reflect on the reality in 

which they live. This study was limited in considering the qualitative research as a 

methodological approach. It shows, as an object of analysis, the chosen strategies to 

improve student learning in the plan of action built during the drafting process of 

strategic planning by schools participating in this research. 

 

Key words: Curriculum, education in management, strategic planning. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho vai tratar sobre questões que envolvem um profissional da 

educação: o gestor escolar. 

 

O anseio de trabalhar com esse tema advém do percurso profissional 

individual, como professora de escola pública, desde 1988, trabalhando com alunos 

de educação infantil e ensino fundamental I1. Tendo cursado o antigo magistério, em 

nível de Ensino Médio, em uma escola pública de Santo André, EE Dr. Celso Gama, 

tendo sido o primeiro ano nesta escola, em que se iniciava o curso de Magistério em 

1984. 

 

Até o ensino superior a minha formação foi toda em escolas públicas. Na 

região em que morava cursar uma escola de ensino superior pública era uma 

possibilidade remota. As vagas eram poucas e muito concorridas. Conseguir uma 

vaga em uma dessas faculdades, sendo de uma classe social pouco favorecida, e, 

proveniente de escolas públicas, era uma exceção. Eu fiz parte deste grupo de 

pessoas que não acreditavam que seriam capazes de entrar numa escola dessas. 

Via a fazer faculdade em 1996 já com condições financeiras para custeá-la, no 

Centro Universitário Fundação Santo André, uma instituição reconhecida como uma 

boa faculdade, na região do ABC Paulista, com um histórico de lutas sociais, e bem 

politizada. 

 

Realmente tive professores, nesse centro universitário, que reforçaram a 

paixão pela educação e não, só isso, a paixão para construir uma educação pública 

de qualidade. Aprendi, também, que esta escola deveria ser construída com um 

modelo democrático de participação popular. 

 

Professores apaixonados por esses ideais fizeram parte da minha 

formação e tenho muito a agradecer pela dedicação de todos eles. Demonstravam 

                                                 
1 Ensino Fundamental I atende a crianças de 6 a 10 anos, de acordo com o Plano Nacional de 
Educação Lei nº 10.172/2001, a nova legislação que determina, entre outras ações, a ampliação do 
tempo de permanência no ensino fundamental de 8 a 9 anos, incluindo crianças de 6 anos nesta 
modalidade de ensino.  
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seus ideais em atitudes e não somente em palavras. Entre eles posso destacar os 

seguintes professores: Sonia Krupa, Maria Elena de Gouvêa, Marilena Nakano, 

Sebastião H.F.C. Porto e Marli Ancassuerd, entre tanto outros. 

 

Assim que conclui a faculdade, em 2002, assumi a direção de uma escola 

municipal. A escolha para função de diretor é feita, no município de Santo André, 

onde trabalhava, por seleção interna, onde o candidato é submetido à prova e 

entrevista. Também é necessário, fazer parte do quadro do magistério da prefeitura 

e possuir a graduação em pedagogia. 

 

Nesse período estava muito influenciada por todas as teorias apreendidas 

na graduação e com um forte desejo de fazer com que as coisas “acontecessem”. 

 

Encontrei muitas dificuldades, mas foram elas que fizeram continuar 

minha formação em busca de respostas. Então, cursei duas pós-graduações: uma 

voltada ao professor do Ensino Fundamental, na Universidade de São Paulo, e a 

outra especificamente para Gestores Escolares, na Universidade Federal do ABC, 

no Campus de Santo André. Foi nessa última que consegui sistematizar, com mais 

consistência, as minhas ideias para produção acadêmica e a vontade de organizar 

formas de trabalho para os diretores escolares, facilitando o árduo trabalho da 

gestão escolar. 

 

No ano de 2007 a escola em que atuava como diretora ganhou o prêmio 

Escola Nota 10, com a apresentação de um projeto institucional que envolveu a toda 

a comunidade escolar na busca da melhoria da aprendizagem dos alunos, com foco 

na leitura. Esse prêmio é concedido pela Fundação Victor Civita e, nesse ano, havia 

sido criada a categoria que premiaria escolas, na figura da equipe gestora. 

 

A escola atendia aos alunos de seis a dez anos, compreendendo a 

modalidade do Ensino Fundamental I, no período manhã e tarde, e supletivo do 

Ensino Fundamental I e II, no período noturno, totalizando 1200 alunos. Estava 

situada na periferia da cidade, em um bairro com precariedade social. Existia um 

número elevado de alunos não alfabetizados e repetentes fazendo dessa escola um 
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exemplo de fracasso escolar. Com muito trabalho, juntamente com uma equipe que 

acreditava na possibilidade de mudança, fundamentados em um projeto articulado 

com a comunidade escolar, conseguimos reverter o quadro da escola, melhorando, 

consideravelmente, os índices de aprendizagem, em menos de dois anos2. 

 

Essa experiência de sucesso, reconhecida por uma fundação voltada às 

questões nos meios educacionais do nosso país, me fez ter a certeza de que 

precisava fazer um ‘exercício’ de produção acadêmica que tivesse relevância social. 

 

 

1.1 Abordagem metodológica 

 

 

Diante dessa experiência profissional apresento o meu projeto intitulado: 

O planejamento estratégico, um instrumento para o gestor escolar de escola pública. 

 

O projeto teve como finalidade refletir sobre o papel do gestor escolar na 

perspectiva do profissional que entende a qualidade da educação articulada a 

promoção da aprendizagem dos alunos. 

 

A pesquisa apresenta como tema o papel do gestor na função de um 

articulador de ações por meio do uso do planejamento estratégico para a promoção 

da aprendizagem dos alunos. Analisei, nesse trabalho, os impactos da elaboração 

do planejamento estratégico, que culminou com a realização de um plano de ação 

para escolas públicas do Estado de São Paulo. Ações estas que desenvolverão 

estratégias para melhorar a aprendizagem dos alunos. 

 

Este estudo foi delimitado considerando a pesquisa qualitativa como 

abordagem metodológica e apresenta, como objeto de análise, as estratégias 

escolhidas para melhoria da aprendizagem dos alunos, contidas no plano de ação 

                                                 
2 A reportagem completa sobre a premiação pode ser acessada pelo site: 
http://revistaescola.abril.com.br/premiovc/2007.shtml - Acesso em 13 de maio de 2011. 
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construído durante o processo de elaboração do planejamento estratégico pelas 

escolas participantes desta pesquisa. 

 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a gestão do espaço escolar 

na perspectiva de um gestor que desenvolve ações que articula a promoção da 

aprendizagem eficaz dos seus alunos visando uma educação de qualidade, por meio 

do uso do planejamento estratégico. Foram considerados, na pesquisa, trinta e um 

planos de ação, enquanto produtos finais da elaboração do planejamento 

estratégico, para: 

 

a) Analisar se, na construção dos planos de ação, as equipes gestoras 

das escolas pesquisadas escolheram o critério ensino aprendizagem 

como primordial; 

 

b) Analisar, nos objetivos dos planos de ação com interesse principal no 

processo ensino aprendizagem, quais são as ações que favorecem a 

aprendizagem dos alunos; 

 

Pesquisar sobre o papel do gestor escolar na perspectiva do profissional 

que busca a qualidade da educação com a promoção da aprendizagem dos alunos 

com o uso da ferramenta do planejamento estratégico, foi uma opção pessoal por 

considerá-la de relevância para a construção de possibilidades práticas na 

elaboração de estratégias que facilitem o trabalho da equipe gestora. 

A trajetória metodológica desta pesquisa foi fundamentada na abordagem 

qualitativa, qualidade como: 

 
“(...) expressão complexa e não linear dos fenômenos, ao mesmo tempo indicativo de 
sua incompletude ostensiva e potencialidade ilimitada” (DEMO, 2005:109). 
 

O objetivo da pesquisa é analisar os planos elaborados pelas escolas 

envolvidas na pesquisa, bem como a sua equipe gestora, o que nos faz perceber a 

complexidade de dados que estão refletidos nos mesmos, que nos conduz à 

abordagem qualitativa, pois: 
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“A pesquisa qualitativa quer fazer jus à complexidade da realidade, curvando-se diante 
dela, não o contrário, como ocorre com a ditadura do método ou a demissão teórica que 
imagina dados evidentes” (DEMO, 2005:114). 
 

Foi realizado um levantamento bibliográfico das produções e dos 

referenciais teóricos que fundamentaram as análises dos planos de ação, bem como 

sua fundamentação teórica, utilizando-se diferentes fontes bibliográficas, como 

livros, artigos, dissertações, teses, textos extraídos da internet. Material que se 

encontram na fundamentação teórica deste trabalho. 

 

Foi realizado, ainda, um levantamento sobre dissertações e teses no 

período compreendido de 2006 a 2010, realizadas nas universidades: Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo/PUC-SP, Universidade de São Paulo/USP e a 

Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP, com a intenção de analisar a 

quantidade de estudos realizados, sobre o tema de gestão escolar (ou algo que se 

aproximasse do tema), além do período de produção dessas pesquisas, em função 

do advento da nova LDB, em 2006, que, em seu texto já demonstrava uma 

concepção de gestão escolar. A Lei 9.394/96 é a que estabelece Leis de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e foi sancionada em 20 de dezembro de 1996 no 

Governo de Fernando Henrique Cardoso. 

 

Nessa pesquisa foi possível concluir que o tema gestão escolar foi 

abordado na PUC-SP por 10 pesquisadores nesse período (2006 a 2010); na 

UNICAMP, por 06 pesquisadores e na USP, por 02 pesquisadores. O tema mais 

abordado está relacionado à democratização do espaço escolar: formação, inclusão 

e absenteísmo, conforme quadro abaixo: 
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Tabela 1. Democratização do espaço escolar. 
TÍTULO/PUC SP a

n
o

TÍTULO/ UNICAMP SP a
n
o

TÍTULO/ USP a
n
o

Diretor em ação entre a burocracia e o 
cotidiano da escola. 

2
0
1
0

A construção dos tempos 
escolares: possibilidades 
e alternativas plurais. 

2
0
0
6

O papel do diretor escolar 
na implantação de uma 
cultura educacional 
inclusiva a partir de um 
enfoque sócio histórico. 

2
0
0
6

Gestão escolar e absenteísmo 
docente: diferentes olhares e diversas 
praticas - validação de uma 
experiência na rede municipal de SP. 

2
0
0
9

Diretor de escola: 
compromisso social e 
educativo.  

2
0
0
6

A coordenação 
pedagógica em questão: 
diálogos nos círculos de 
debates. 

2
0
1
0

Gestão e inclusão social na escola 
pública uma questão de qualidade e 
humanização. 

2
0
0
9

Formação continuada de 
professores: dos 
(des)caminhos dos 
órgãos colegiados de 
participação, as 
instancias de gestão das 
políticas públicas.  

2
0
0
9

Gestão democrática da escola 
contribuição dos referenciais 
freireanos nas pesquisas acadêmicas. 

2
0
0
9

Gestão escolar: desafios 
dos novos tempos. 

2
0
0
8

Formação e pratica de gestão escolar 
com o uso das tecnologias. 

2
0
0
8

Gestão escolar e as 
tecnologias da 
informação e 
comunicação: analise das 
percepções de diretores 
escolares para o trabalho 
com as TIC. 

2
0
0
7

Organização da escola, absenteísmo 
docente, discente e rendimento 
escolar. 

2
0
0
8

Principio democrático na 
atuação do diretor de 
escola: um estudo 
comparativo entre 
diretores eleitos e 
reeleitos da Rede Publica 
Municipal de Ensino de 
Ponta Grossa/PR.  

2
0
0
6

A utilização democrática e pedagógica 
de páginas criadas em ambientes 
virtuais para a comunicação entre 
equipe gestora e a comunidade de 
escolas estaduais. 

2
0
0
8

A Atuação do Diretor de Escola 
Pública: Determinações 
Administrativas e Pedagógicas do 
Cotidiano Escolar. 

2
0
0
6

A Autonomia da Escola Pós-Lei 
9394/96. Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional: um estudo sobre 
a relação escola-órgãos superiores e 
intermediários da Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo. 

2
0
0
6

A gestão da escola na formação de 
pedagogos: aprender a administrar ou 
aprender a resistir. 

2
0
0
6
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Pude analisar que o tema gestão escolar necessita de maior 

aprofundamento por parte da academia para poder contribuir com essa importante 

função profissional para as escolas do nosso país. 

 

Outro aspecto estudado foi o conceito de Planejamento Estratégico como 

ferramenta de ação para a gestão escolar. Para isso foram analisados 31 Planos de 

Ação, de 31 escolas públicas do Estado de São Paulo, que foram orientadas 

especificamente para o trabalho com o planejamento estratégico como instrumento 

para o melhor gerenciamento das ações a serem promovidas na escola pela equipe 

gestora, visando a melhoria da sua qualidade quanto instituição e para propiciar a 

melhora da aprendizagem dos seus alunos. 

 

A escolha dessas escolas, que receberam uma formação para realização 

do plano de ação por meio do planejamento estratégico, foi baseada nos menores 

índices do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo - 

IDESP. Essa formação foi obtida por meio do curso intitulado: Programa de 

Gestores das Escolas Públicas e foram disponibilizadas 50 vagas para os 

Supervisores de Ensino, que indicaram cinco escolas cada um, totalizando 250 

Diretores. Todos os Supervisores de Ensino inscritos foram organizados em 

conformidade com o índice obtido do IDESP das cinco escolas indicadas. Foram 

classificados, prioritariamente, os supervisores que tivessem indicado no mínimo três 

escolas com os menores índices do IDESP, em relação aos demais inscritos. Esse 

curso foi oferecido à Secretaria Estadual de Educação, com parceria com o 

Conselho Britânico e o Instituto Crescer. 

 

A decisão da Secretaria Estadual de Educação quanto à escolha aponta 

para a crença dessa equipe que o investimento na formação da equipe gestora para 

uma melhor competência na realização de um planejamento estratégico é 

emergencial para escolas que não obtiveram bons resultados de aprendizagem. 

 

Foram coletados: os planos de ação de 31 escolas e mais as discussões 

dos cinco fóruns de discussão do curso, na sua fase a distância, onde cada 

discussão está relacionada à uma etapa do planejamento estratégico, que são:  
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1 – Identificação do perfil da realidade escolar; 

2 – Avaliação dos critérios de eficácia escolar; 

3 – Realização da avaliação estratégica e  

4 – Elaboração do plano de ação. 

 

Portanto, analisar o que os supervisores demonstram em suas falas nos 

fóruns passou a colaborar com a análise dos planos de ação. Esse enquanto 

produto final do planejamento estratégico. Assim, constituem-se como sujeitos da 

pesquisa: as escolas e sua equipe gestora. 

 

Para tratar dos campos conceituais, enquanto aportes teóricos, Heloisa 

Lück (2009, 2010), Paro (2007), Preedy, (ET AL, 2006) e Canário (2002) trouxeram 

contribuição no tocante à Gestão Escolar, com o objetivo de conhecer o papel do 

gestor enquanto articulador para obtenção dos objetivos da escola, no sentido da 

promoção da aprendizagem de seus alunos.  

 

A qualidade dessa educação foi estudada como meta necessária para 

alcançar a igualdade dos direitos almejados pela legislação educacional, à partir do 

olhar de Imbermón (2000) e Xavier (1996).  

 

A escola e seu currículo, na perspectiva crítica, tiveram como principais 

autores de aporte teórico, Apple (2001, 2006), Abramowicz (2006), Moreira (1994) e 

Cortella (2009), que apontam para o sentido e o conhecimento da escola, com a 

elaboração do seu currículo. 

 

A junção de quatro campos conceituais como aportes teóricos: 

 

 A Gestão Escolar como concepção de equipe que percebe a realidade 

escolar na sua complexidade e atua no papel de articulador de todos que 

fazem parte da comunidade escolar para atingirem suas metas com 

sucesso, isto é, faz com que os alunos aprendam. 
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 A Qualidade em Educação como uma meta necessária para alcançarmos 

a igualdade de direitos tão desejados nos dias atuais. 

 O Currículo, na perspectiva crítica. 

 O Planejamento Estratégico como instrumento de ação da equipe gestora. 

 

A Introdução apresenta o problema de pesquisa e seus objetivos, a 

abordagem metodológica e os procedimentos para a sua operacionalização. 

 

A fundamentação teórica será tratada no Capítulo 1, iniciando com a 

concepção de Gestão Escolar, bem como sobre o que se entende por Qualidade em 

Educação nas escolas públicas e, por fim, como a compreensão do Currículo em 

toda sua complexidade pode contribuir para nossa análise. 

 

O Capítulo 2 trata do planejamento estratégico e suas especificidades. 

 

O Capítulo 3 analisa os planos de ação e suas estratégias, comparando 

com as teorias apresentadas. E, por fim, são apresentadas: as Considerações 

Finais, as Referências Bibliográficas e os anexos. 

 

Entendendo que proporcionar a aprendizagem de seus alunos é uma 

missão da instituição escolar que lhe dá razão para a sua existência, muitas são as 

ações desenvolvidas dentro de um espaço escolar: um local destinado à 

transmissão, interação e produção do conhecimento, histórica e socialmente 

acumulados, que envolve vários segmentos que constituem esse espaço: os alunos, 

pais, professores, funcionários e comunidade, cada um com interesses próprios, 

mas todos com o mesmo objetivo: a aprendizagem do aluno. Como Nóvoa (2005, p. 

5) afirma: “A escola centrada na aprendizagem deve ser um local onde as crianças 

aprendem a estudar, aprendem a trabalhar”. 

 

A necessidade de um espaço que se destine à aprendizagem na 

formação do cidadão nos remete à origem da escola pública. No início do século 

XVIII pensadores iluministas que desejavam uma modernização da sociedade já 

ressaltavam a importância do ambiente escolar como um lugar privilegiado para a 
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formação da cidadania proporcionando uma educação laica e gratuitamente 

oferecida pelo Estado para todos. 

 

Os processos formais ‘do que’ e ‘como’ deveria ser ensinado passaram a 

ser assumidos pela escola, e a forma de como deveriam ocorrer os processos para 

atingir a excelência, faz parte das discussões pedagógicas, políticas e sociais, desde 

então. 

 

O registro organizado por Bernadete Gatti (2007), no Seminário 

Internacional: Construindo caminhos para o sucesso escolar, realizado no período 

de 24 a 26 de julho de 2007, tinha como objetivo discutir fatores associados ao 

sucesso escolar e discutir alternativas. Concluiu que o sucesso escolar está 

intimamente associado à qualidade de educação oferecida, que reflete o percurso 

dos alunos na escola como nas aquisições de conhecimentos, habilidades, valores, 

atitudes e hábitos. Analisa, também nesse documento, como as avaliações dos 

sistemas educacionais têm demonstrado problemas associados ao percurso escolar, 

quer quanto às aquisições de conhecimentos e habilidades. 

 

Uma das conclusões desse seminário, apontadas por Francisco Soares 

(2006), diz respeito à necessidade de um projeto para a escola que tenha uma 

abrangência nas diversas dimensões do seu cotidiano, que estas se entrecruzem 

para a melhoria dos resultados nas aprendizagens escolares, considerando que não 

há um fator único que determina essa melhora e, sim, fatores associados, como o 

projeto pedagógico, recursos físicos e pedagógicos, comunidade escolar e gestão. 

 

Assim, por entender que não há um fator único na promoção da eficácia, 

mas, sim uma articulação em todas as dimensões (social, histórica, política e  

educacional) do cotidiano escolar, há necessidade de um projeto articulador de 

ações que leve a escola ao sucesso. 

 

Nesse sentido, este trabalho delimita a função do gestor escolar como um 

importante agente na busca da melhoria da qualidade, enquanto articulador do 
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projeto político pedagógico, por meio do uso do planejamento estratégico, 

considerando-o como um elemento que gerencia processos internos e externos. 

 

No entendimento de Gatti (2008, p.11), então, “os gestores escolares 

educacionais em suas formas de atuação têm que desenvolver e mostrar novas 

perspectivas quanto á escola e todos com ela envolvidos”, devendo executar ações 

estratégicas que permitam impulsionar as aprendizagens escolares para viabilizar 

uma concreta democratização da disseminação do conhecimento sistematizado a 

parcelas mais amplas da população. Para ela (GATTI, 2008, p.11), ainda, “trata-se 

aqui de pensar aprendizagem efetiva, domínio de linguagens e saberes diversos, 

diminuindo ou eliminando a perversa equação: para uns, conhecimentos 

aprofundados, e, para outros conhecimentos superficiais”. 

 

Considerando o todo exposto, aponto como problemas de pesquisa: 

 

a) Os gestores escolares ao utilizarem o planejamento estratégico como 

um instrumento de gerenciamento das ações do cotidiano escolar 

privilegiam ações efetivas para proporcionar uma melhora na 

aprendizagem dos alunos? 

 

b) Se privilegiarem, quais são elas? 

 

c) O uso do planejamento estratégico é uma ferramenta que contribui 

para articular suas ações como gestor? 
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2. CAPÍTULO 01 - A GESTÃO ESCOLAR: A ESCOLA PÚBLICA E OS 

MECANISMOS EXTERNOS DE AVALIAÇÃO. 

 

2.1 – A escola pública e os instrumentos de avaliação 

 

A escola pública, no Brasil, demonstra resultados insatisfatórios como se 

pode observar pelos resultados apresentados nos mecanismos de avaliação 

(nacionais e internacionais) como o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, o Programa Internacional 

de Avaliação - PISA e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de 

São Paulo - SARESP, que têm evidenciado as dificuldades e problemas da 

educação no Brasil.  

 

O PISA, por exemplo, é um programa internacional de avaliação 

comparada que tem como objetivo produzir indicadores sobre a efetividade dos 

sistemas educacionais, avaliando o desempenho de alunos na faixa dos 15 anos, 

idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria 

dos países. Foi desenvolvido pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE e nele participam tinta países comprometidos 

com a democracia e a economia de mercado. Dentre das muitas de suas funções, 

também apresenta interesse em colaborar com os países em desenvolvimento para 

alcançarem melhores índices de qualidade de vida.  

 

Este programa propõe-se a avaliar: 

 

No letramento em leitura, pela compreensão, o uso e a reflexão sobre 

textos escritos para alcançar objetivos pessoais, desenvolver o conhecimento e 

potencial individual, e participar plenamente da vida em sociedade. No letramento 

em Matemática avalia as capacidades individuais de identificar o papel da 

matemática no mundo, de fazer julgamentos fundamentados e de se envolver com a 

matemática de maneira a atender às suas necessidades, atuais e futuras, como um 

cidadão construtivo, consciente e reflexivo. 
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No letramento em ciências avalia também, a capacidade de usar o 

conhecimento científico, de identificar questões e chegar a conclusões baseadas em 

evidências, de modo a compreender e a ajudar na tomada de decisões a respeito do 

mundo natural, e as mudanças alcançadas a ele pela atividade humana. 

 

O índice alcançado nas avaliações, aplicadas em vários países, serve 

para analisar o rendimento da aprendizagem dos jovens, proporcionando um 

instrumental de comparação aos seus governantes, com o objetivo de que isso os 

impulsionem a formular propostas de melhorias educacionais. 

 

Apresento, a seguir, o quadro comparativo dos resultados das quatro 

aplicações (2000, 2003, 20006 e 2009) do Pisa no Brasil: 

 

Tabela 2 - quadro comparativo dos resultados das quatro aplicações (2000, 2003, 20006 e 2009) 
do Pisa no Brasil. 

Etapas/Modalidades de 
Educação Básica 

Pisa 2000 Pisa 2003 Pisa 2006 Pisa 2009 

Número de alunos 
participantes 

4.893 4.452 9.295 20.127 

Leitura (pontos alcançados) 396 403 393 412 
Matemática (pontos 
alcançados) 

334 356 370 386 

Ciências (pontos alcançados) 375 390 390 405 
Fonte: OCDE/Pisa 2009. 

 

Pode-se perceber uma melhora nos índices, mas não o suficiente, ainda, 

para recebermos o status de um país que promove uma educação de qualidade 

para todos. Ao compararmos os resultados com alguns países da América latina, 

com condições semelhantes ao Brasil, observa-se mesmo assim que não estamos 

em melhores condições. O Brasil ocupa o 53º lugar no ranking geral num total de 65 

países participantes e, se comparado à América Latina, o Brasil fica à frente da 

Argentina e Colômbia, mas aparecem 19 pontos atrás do México (49º), 26 pontos do 

Uruguai (47º) e 38 do Chile (45º).  

 

 

 

 



28 
 

 
 

 

Tabela 3 - Desempenho Latino Americano PISA 2009. 

 IDH3 (2010) MÉDIA LEITURA MATEMÁTICA CIÊNCIAS RANKING 

Chile 0,783 439 449 421 447 45º 
Uruguai 0,765 427 426 427 427 47º 
México 0,750 420 425 419 416 49º 
Brasil 0,699 401 412 386 405 53º 
Colômbia 0,699 399 413 381 402 52º 
Argentina 0,775 396 398 388 401 58º 
Panamá 0,755 369 371 360 376 62º 
Peru 0,723 368 370 365 369 63 º 

Fonte: OCDE/Pisa 2009. 
 

Uma das vantagens da avaliação PISA é a possibilidade de se realizar 

uma comparação com a Prova Brasil4, que somando o desempenho dos alunos na 

realização de uma avaliação das instituições escolares brasileiras (Prova Brasil) e 

acrescidos o fluxo escolar5 determina um índice: o IDEB. 

 

No quadro abaixo podemos comparar estes dois índices e perceber como 

se assemelham em média de desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH é um dado utilizado pela Organização das Nações 
Unidas - ONU para analisar a qualidade de vida de uma determinada população. Os critérios 
utilizados para calcular o IDH são: Grau de escolaridade, renda e nível de saúde. 
4 A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB são avaliações para 
diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - INEP/MEC. Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido 
pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. 
5 FLUXO ESCOLAR - Trata-se da análise do comportamento da progressão dos alunos pertencentes 
a uma corte, em determinado nível de ensino seriado, em relação à sua condição de promovido, 
repetente ou evadido. O aluno matriculado em determinada série no início do ano letivo t, encontrar-
se-á em somente uma das três condições, no início do ano letivo t+1 - (1) Promovido – se, tendo sido 
aprovado na série anterior, matriculou-se em série posterior; (2) Repetente – matriculou-se na mesma 
série que cursou no ano anterior; e (3) Evadido – não se encontra matriculado em qualquer série do 
nível de ensino em questão - INEP. 
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Gráfico 1 - Resultados preliminares PISA 2009 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – INEP. 
 

 

Estes e outros resultados, como os obtidos pelo SARESP SP e o ENEM, 

possibilitam a obtenção de parâmetros de análise para promoção de políticas 

públicas para a educação.  

 

As políticas públicas evidenciam uma preocupação com seus sistemas de 

ensino para que tenham qualidade para promover bons resultados, isto é, para que, 

ao final da escolaridade, os alunos demonstrem os conhecimentos aprendidos e que 

foram desenvolvidos ao longo dos anos de bancos escolares. Porém, os dados 

apresentados revelam que essas preocupações ainda são insuficientes para atingir 

melhores níveis de qualidade. 

 

O Governo Federal, por meio do PDE Escola (2006) disponibiliza material 

com a intenção de subsidiar as escolas para refletirem sobre o assunto abordado: 

“Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da escola: aumentando o desempenho 
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da escola por meio de planejamento eficaz”, onde ressalta três razões para o 

fracasso no desempenho dos sistemas educacionais: 

: 

“- as reformas focalizam as variáveis erradas, não privilegiando o ensino e a 
aprendizagem; 
- ainda que o foco no ensino e na aprendizagem seja essencial, é insuficiente se não 
levar em conta os aspectos organizacionais com os quais interagem;- a maioria das 
reformas não adota uma perspectiva sistêmica, tanto quanto à abrangência (coerência 
global do arcabouço estratégico político), quanto à profundidade (clareza e coerência 
nos diferentes níveis do sistema)” (PDE, 2006, p: 05). 

 

O ensino e a aprendizagem devem ser os aspectos mais evidenciados 

nas reformas educacionais propostas. A sala de aula deve ser o seu objeto de 

estudo e de efetivação de propostas de intervenção, pois este é o espaço destinado 

para que ocorra a aprendizagem, porque na maioria do tempo em que o aluno 

permanece na escola, é exatamente nele que devem ser despendidos esforços, 

estudos e pesquisas. Este espaço é, também, mais um de todos os outros que 

fazem parte da instituição escolar, e que não devem ser desprezados enquanto 

espaços de aprendizagem, já que, a escola é um todo: seus espaços, processos, 

pessoas e interações, na missão de promover a aprendizagem. 

 

Para que isso ocorra deve haver, pelas políticas públicas, uma garantia 

mínima de infraestrutura para proporcionar efetivo suporte às escolas, a fim de que 

seja possível a criação e o fortalecimento da sua capacidade institucional. 

 

Além disso, a qualidade da educação e do ensino está intimamente 

relacionada com o tipo de cultura que nela se desenvolve, cultura entendida como: 

“um conjunto dos resultados da ação do humano sobre o mundo por intermédio do 

trabalho” (CORTELLA, p.37 2009). 

 

Assim, haveria a necessidade de mudanças, procedimentos e processos 

no interior das escolas, que se traduziria em seus currículos, que, por vezes, 

acentuam as diferenças entre as realidades educacionais que se apresentam tão 

desiguais, que poderíamos afirmar como Apple (2006): 

 
“As escolas parecem contribuir para a desigualdade por serem tacitamente organizadas 
a fim de distribuir diferente determinados tipos de conhecimento”. 
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“Ensinam um currículo oculto que parece unicamente voltado à manutenção da 
hegemonia ideológica das classes mais poderosas da sociedade” (Apple, 2006, p.81). 

 

É esta desigualdade social refletida que necessita de uma análise 

minuciosa para que se consiga chegar a uma educação pública de qualidade. 

 

O documento do Governo Federal Como elaborar o Plano de 

Desenvolvimento da escola: aumentando o desempenho da escola por meio de 

planejamento eficaz enfatiza que desenvolver a capacidade de gerenciar mudanças 

para obter melhores resultados é competência que a maioria dos gestores escolares 

somente agora começa a desenvolver de maneira profissional e, então, propõe que 

estes administradores comecem a pensar em formas organizacionais apropriadas 

para obterem mudanças positivas. 

 

 

2.2 A Gestão Escolar 

 

 

Nos dias atuais existe uma expectativa em relação a um desempenho 

adequado das instituições escolares, a fim de que garantam uma formação aos 

indivíduos considerando-os em sua totalidade enquanto seres humanos capazes de 

atender às demandas deste momento histórico em que vivemos, garantindo, assim, 

uma melhoria da qualidade de vida. 

 

Alcançarmos melhores índices de desempenho na aprendizagem dos 

alunos, na educação oferecida em nosso país e, especificadamente, no Estado de 

São Paulo, está posto. No entanto, não basta a melhoria de processos internos e 

práticas pedagógicas em cada escola. É necessário que haja uma orientação para 

que essas práticas e processos ultrapassem a aprendizagem baseada em apenas 

assimilar conhecimentos, sem que os alunos sejam capazes de articulá-los com a 

vida, para que sejam capazes de desenvolver todo o seu potencial humano. 
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Conseguir alcançar melhores índices de desempenho nas avaliações 

externas, fazendo com que nossos alunos aprendam de forma a desenvolver todo o 

seu potencial é um grande desafio dos nossos tempos. 

 

Os gestores escolares, então, são profissionais que se destinam à 

implementação de políticas educacionais para esse sucesso escolar. 

 

A gestão escolar é uma área de atuação do profissional da educação 

responsável pelo planejamento, organização, orientação, coordenação e o 

monitoramento dos processos para efetivação das ações para a promoção da 

aprendizagem e formação dos alunos. Esses profissionais compõem uma equipe 

que é responsável pela organização administrativa e pedagógica. É formada por 

diretores, supervisores, coordenadores, orientadores e secretários de escola. Todos, 

a partir de uma concepção de gestão democrática, são elementos importantes para 

a formação dessa equipe gestora, pois suas ações articuladas deverão promover o 

bom andamento da rotina da escola. 

 

Para qualificar a análise sobre as dimensões da atuação do gestor 

escolar, escolhi as seguintes instituições e especialistas em gestão escolar: 

 

1 - Prêmio Nacional de referência em Gestão Escolar, concedido pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED que 

determinam quais aspectos da gestão escolar, deve ser privilegiado, para 

ser um bom gestor e merecer o prêmio; 

 

2 – Pesquisa desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística - IBOPE, por encomenda da Fundação Victor Civita – FVC, 

como parte de sua agenda de estudos de 2009: Gestão escolar nas 

escolas públicas de Ensino Básico das principais capitais brasileiras: o 

perfil do protagonista; 

 

3 – O perfil, que a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, 

determinou para os seus gestores e 
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4 – A especialista em Gestão Escolar a professora Heloisa Lück que 

escreveu em seu livro: Dimensões da Gestão Escolar e suas 

Competências. Como diz o título do livro, as dimensões do trabalho da 

gestão escolar. 

 

Por meio de um quadro comparativo, podemos analisar como estas 

quatro vertentes convergem sobre o assunto: 

 

Tabela 4 – Quadro comparativo das dimensões da atuação do gestor escolar 
Prêmio Nacional 
de referência em 
Gestão Escolar 

(CONSED) 

Heloisa Lück 
Pesquisa Nova 
Escola set/2009 

Sistema estadual 
de Ensino de 

Santa Catarina 

Gestão de 
resultados 
educacionais  

Gestão de 
resultados 
educacionais  

Gestão dos 
resultados 
escolares 

 

Gestão 
participativa  

Gestão 
democrática e 
participativa  

  

Gestão pedagógica  Gestão pedagógica Gestão pedagógica Gestão pedagógica
Gestão de pessoas  Gestão de pessoas Gestão das 

relações pessoais 
Gestão do 
desenvolvimento 
humano 

Gestão de serviços 
e recursos  

   

 Gestão 
administrativa  

Gestão 
administrativa 

Gestão 
administrativa 

 Gestão do 
cotidiano escolar 

  

 Gestão do clima e 
cultura escolar 

  

  Gestão financeira Gestão financeira 
  Gestão de 

infraestrutura 
 

  Gestão da 
comunidade 

 

  Gestão do 
relacionamento 
com a rede 

 

   Gestão jurídica 
 

Algumas das diferenças nas nomenclaturas como: gestão financeira, de 

serviços e infraestrutura, estão contidas umas nas outras, apenas com 
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nomenclaturas diferentes. Só há unanimidade quanto a gestão de pessoas e 

pedagógica. 

 

A atual dinâmica da realidade escolar, de acordo com as novas 

necessidades existentes no dia-a-dia, não é contemplada no conceito da 

administração escolar. Então, o termo Gestão Escolar veio para complementar o 

conceito, no sentido de lhe oferecer novas perspectivas de trabalho com um 

significado complexo e articulador da rotina escolar, numa perspectiva participativa 

envolvendo toda a comunidade escolar: pais, professores, direção, funcionários e 

comunidade em uma atuação responsável e ativa.  

 

Na concepção de Administração Escolar existe uma visão de que várias 

ações acontecem dentro da escola de maneira fragmentada, principalmente as que 

se referem aos aspectos administrativo e pedagógico, como se fossem duas funções 

que não se relacionassem, e as pessoas destinadas ao cumprimento de cada uma 

delas não conseguiam ver a realidade escolar com um todo sistêmico e, sim, apenas 

a parte que lhes competia realizar. Assim, cumprir tarefas específicas sem que estas 

pudessem ser analisadas e realizadas em uma perspectiva de interação e 

dependência, era a ideia dominante, de acordo com Lück (2010). Nesta nova 

concepção as ações devem ser integradoras e interdependentes entre si 

proporcionando a todos os agentes uma visão global da conexão que as várias 

tarefas existentes no ambiente escolar devem estabelecer para favorecer o bom 

andamento dos trabalho. 

 

“O processo educacional só se transforma e se torna mais competente na medida em 
que seus participantes tenham consciência de que são corresponsáveis pelo seu 
desenvolvimento e seus resultados” (Lück, 2010, p:76).  
 

Nessa concepção outro aspecto a ressaltar é a mudança nos processos 

de tomada de decisão de uma maneira centralizadora para descentralizadora. 

Assim, as decisões são tomadas por uma equipe representativa da comunidade 

escolar, trazendo esta equipe para mais perto do problema. Para isso, é necessário 

haver maior responsabilização de todos com as ações da escola e, também, uma 

melhor capacitação destes agentes, na aquisição de competências técnicas, 

políticas e pedagógicas para a resolução de problemas. 
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Um planejamento mais técnico e de longo prazo também se faz 

necessário nesta nova visão do gestor e da sua equipe, pois percebem que, para 

trabalhar com um coletivo, é preciso construir um projeto que descreva todos os 

anseios, desejos, ações e estratégias, de forma clara e precisa, para que seja 

possível a articulação das mesmas. 

 

A escola compreendida como uma instituição inserida em um contexto, 

com identidade e cultura únicas, constituindo um espaço de autonomia, deve 

elaborar um projeto próprio para que não corra o risco de ser uma mera instituição 

de reprodução da ideologia do estado. A necessidade da construção de um projeto 

político pedagógico dentro da perspectiva do planejamento participativo é 

fundamental para que este projeto se sustente com o apoio dos seus integrantes. 

 

Vasconcellos (2004) define o projeto político pedagógico como: 

 
“O projeto político-pedagógico é o plano global da instituição. Pode ser entendido como a 
sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento como a 
sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo, que se 
aperfeiçoa e se objetiva na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa 
que se quer realizar, a partir de um posicionamento quanto à sua intencionalidade e de 
uma leitura de realidade. Trata-se de um importante caminho para a construção da 
identidade da instituição. É um instrumento teórico-metodológico para a transformação 
da realidade” (VASCONCELLOS, 2004, p.17).  
 

Esclarece, ainda, que o papel do projeto político pedagógico, enquanto 

um instrumento de atuação dessa equipe, é aliado na construção de um ambiente 

que tem por objetivo atender os anseios de uma determinada comunidade na 

promoção de um espaço de qualidade. 

 

Assim, várias características vão dando forma a esta nova postura de 

atuar na realidade no papel do gestor ampliando a concepção de administrador. 

Abaixo descrevo um quadro comparativo produzido por Heloisa Lück que sintetiza, 

estas mudanças de paradigmas. 

 

Quanto os pressupostos e processos sociais: 
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Tabela 5 - Quadro comparativo produzido por Heloisa Lück. 
Administração Gestão 

A realidade é considerada como regular, 
estável e permanente e, portanto, 
previsível. 

A realidade é considerada como 
dinâmica e em movimento e, portanto, 
imprevisível. 

Crise, ambigüidade, contradições e 
incertezas como disfunções e, portanto, 
forças negativas a serem evitadas, por 
impedirem ou cercearem o seu 
desenvolvimento. 

Crise, ambigüidade e incerteza são 
consideradas como elementos naturais 
dos processos sociais e como condições 
de aprendizagem, construção de 
conhecimento e desenvolvimento. 

A importação de modelos que deram 
certo em outras organizações é 
considerada como a base para a 
realização das mudanças. 

Experiências positivas em outras 
organizações servem como referência à 
reflexão e busca de soluções próprias e 
mudanças. 

As mudanças ocorrem mediante 
processo de inovação, caracterizado pela 
importação de ideias, processos e 
estratégias impostos de fora para dentro 
e de cima para baixo. 

As mudanças ocorrem mediante 
processo de transformação, 
caracterizado pela produção de ideias, 
processos e estratégias, promovidos pela 
mobilização do talento e energia internos, 
e acordos consensuais. 

A objetividade e a capacidade de manter 
um olhar objetivo sobre a realidade não 
influenciado por aspectos particulares 
determinam a garantia de bons 
resultados. 

A sinergia coletiva e a  intersubjetividade 
determinam o alcance de bons 
resultados. 

As estruturas das organizações, 
recursos, estratégias, modelos de ação e 
insumos são elementos básicos da 
promoção de bons resultados. 

Os processos sociais, marcados pelas 
contínuas interações de seus elementos 
plurais e diversificados, constitui-se na 
energia mobilizadora para a realização 
de objetivos da organização. 

A disponibilidade de recursos a servirem 
como insumos constituem-se em 
condição básica para a realização de 
ações de melhoria. Uma vez garantidos 
os recursos, decorreria o sucesso das 
ações. 

Recursos não valem por eles mesmos, 
mas pelo uso que deles se faz, a partir 
dos significados a eles atribuídos pelas 
pessoas, e a forma como são utilizados, 
podendo, portanto, ser maximizados, 
pela adoção de óptica proativa. 

Os problemas são considerados como 
sendo localizados, em vista do que 
podem ser erradicados. 

Os problemas são sistêmicos, 
envolvendo uma série de componentes 
interligados. 

O poder é considerado como limitado e 
localizado; se repartido, é diminuído. 

O poder é considerado como ilimitado e 
passível de crescimento, na medida em 
que é compartilhado. 

Fonte: Lück, 2010, p.102. 
 

 

O quadro mostra uma comparação entre as duas formas de gestão. Uma 

que privilegia a fragmentação, que compreende a realidade como regular, estável, 

que vê as contradições e a crise como disfunções e os problemas como algo a ser 



37 
 

 
 

combatido. A outra concepção percebe a realidade como algo dinâmico, em que há 

contradições, e crises são elementos naturais dos processos sociais e como 

condições de aprendizagem e que os problemas são sistêmicos, envolvendo uma 

série de componentes interligados. 

 

Uma das características fundamentais da concepção da gestão escolar é 

exatamente como se percebe a realidade de maneira sistêmica, portanto seus 

problemas, a rotina, as relações são vistas como ações que são compostas de 

vários componentes. Então, ao agir sobre um problema especificadamente deve-se 

entender que ele não é um agente isolado e que a sua resolução envolve a 

percepção de todos os componentes e agentes que o compõem. Para isso, o gestor 

e sua equipe devem ter uma visão geral da realidade escolar. Com certeza, esta 

nova habilidade irá exigir desta equipe maior competência técnica. 

 

Quanto à organização e ações dos dirigentes: 

 

Tabela 6 - características fundamentais da concepção da gestão escolar 
Administração Gestão 

O direcionamento do trabalho consiste 
no processo racional, exercido 
objetivamente de fora para dentro, de 
organização das condições de trabalho 
e do funcionamento de pessoas, em um 
sistema ou unidade social. 

O direcionamento do trabalho consiste 
no processo intersubjetivo, exercido 
mediante liderança, para a mobilização 
do talento humano coletivamente 
organizado, para melhor emprego de 
sua energia e de organização de 
recursos, visando à realização de 
objetivos sociais. 

Ao administrador compete manter-se 
objetivo, imparcial e distanciado dos 
processos de produção, como condição 
para poder exercer controle e garantir 
seus bons resultados 

Ao gestor compete envolver-se nos 
processos sob sua orientação, 
interagindo subjetivamente com os 
demais participantes, como condição 
para coordenar e orientar seus 
processos e alcançar melhores 
resultados. 

Ações e práticas que produzem bons 
resultados não devem ser mudadas, a 
fim de que estes continuem sendo 
obtidos. 

A alteração contínua de ações e 
processos é considerada como 
condições para o desenvolvimento 
contínuo; a sua manutenção, mesmo 
que favorável, leva à estagnação. 

A autoridade do dirigente é centrada e 
apoiada em seu cargo. 

A autoridade do dirigente é centrada e 
apoiada em sua competência e 
capacidade de liderança. 

O dirigente exerce ação de comando, O dirigente exerce ação de orientação, 
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controle e cobrança. coordenação, mediação e 
acompanhamento. 

A responsabilidade maior do dirigente é 
a de obtenção e garantia de recursos 
necessários para o funcionamento 
perfeito da unidade. 

A responsabilidade maior do dirigente é 
a sua liderança para a mobilização de 
processos sociais necessários à 
promoção de resultados. 

O dirigente orienta suas ações pelo 
princípio da centralização de 
competência e especialização da 
tomada de decisões. 

O dirigente orienta suas ações pelo 
princípio da descentralização e tomada 
de decisão compartilhada e participativa.

A responsabilidade funcional é definida 
a partir de tarefas e funções. 

A responsabilidade funcional é definida 
a partir de objetivos e resultados 
esperados com as ações. 

Avaliação e análise de ação e de 
desempenho são realizados com foco 
em indivíduos e situações específicas, 
considerados isoladamente, visando 
identificar problemas. 

Avaliação e análise de ação e de 
desempenho são realizadas com foco 
em processos, em interações de 
diferentes componentes e em pessoas 
coletivamente organizadas, todos 
devidamente contextualizados, visando 
identificar desafios. 

O importante é fazer mais, em caráter 
cumulativo. 

O importante é fazer melhor em caráter 
transformador. 

Fonte: Lück, 2010:105. 
 

Nessa comparação estabelecida pela autora (LUCK, 2010), nota-se uma 

diferença considerável quanto às ações e organização dos dirigentes, pois enquanto 

na visão da administração as ações do diretor são centralizadoras, buscando 

quantidade, sustentadas no seu cargo, a visão da gestão mostra-se descentralizada, 

buscando a qualidade na visão de um gestor que se sustenta pela sua competência 

de liderança para a mobilização do talento humano coletivamente organizado. 

 

O deslocamento do gestor de seu papel de espectador dos processos de 

produção para o que se envolve e orienta estes processos na busca de melhores 

resultados, faz uma diferença significativa no dia-a-dia da escola, porque um gestor 

que circula, interage, discute, se posiciona, colabora com todos os processos que 

fazem parte da rotina escolar traz uma característica diferenciada para este 

ambiente, proporcionando um clima de parceria e confiança nessa equipe gestora. 

 

Todas estas especificidades citadas em relação à atitude e 

comportamento da equipe gestora demonstram a necessidade de uma atenção 

especial a esse profissional da educação: o diretor e todos que compõem a equipe 
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gestora são profissionais da educação que precisam de uma capacitação que se 

ajuste às novas exigências, pois influenciam na conquista de uma mudança 

significativa na qualidade da educação oferecida à sua comunidade escolar. É nessa 

perspectiva que se observa a relevância do gestor escolar como agente de 

mudança. 

 

Para melhor entendimento do seu papel o gestor deve repensar a visão 

que tem da função do diretor escolar como uma figura centralizadora e burocrática, e 

ampliar esse olhar para um papel de articulador de ações que propicia o 

envolvimento de todos os atores para a melhoria dos seus desempenhos a fim de 

atingirem suas metas. 

 

Isso implica, para o diretor e sua equipe, ter uma visão abrangente das 

dimensões que envolvem o seu trabalho e as competências exigidas para tal. Essa 

visão dependerá do quanto esse profissional possuir de entendimento sobre 

educação, gestão, liderança e organização escolar, como ressalta Lück (2009): 

 

“A ação do diretor escolar será tão limitada quão limitada for sua concepção sobre a 
educação, a gestão escolar e o seu papel profissional na liderança e organização da 
escola” (LÜCK, 2009, p.15). 

 

A educação definida por Paro (2007) é: 

 

“Entendida [...] como atualização histórica do homem e condições imprescindível, 
embora não suficiente, para que ele, pela apropriação da cultura produzida 
historicamente, construa sua própria humanidade histórico-social, parece justo admitir 
que a escola fundamental deva pautar-se pela realização de objetivos numa dupla 
dimensão individual e social (PARO, 2007, p.16). 

 
A dimensão individual referida por Paro (2007) diz respeito às condições 

necessárias para o autodesenvolvimento, que seja educado para usufruir, da melhor 

maneira, de sua vida. E na dimensão social está ligada à formação social do 

cidadão, para que possa ser agente da sociedade e contribuir com ela para que 

promova mudanças no seu meio social, propiciando um ambiente mais solidário, 

ético e justo. 
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A educação entendida como uma atualização histórica do homem nos faz 

refletir sobre como a educação traz em si valores ideológicos, relações de classes e 

das estruturas de poder social, racial, gênero, político e econômico. Um 

empreendimento educacional não é neutro, ele possui uma estrutura ideológica que 

é explicitada, ou não, em toda sua organização, como na constituição do seu 

currículo, na organização física espacial, nos recursos materiais e pessoais 

destinados a sua manutenção, nas relações estabelecidas, enfim em todo seu 

conjunto.  Apple (2006) afirma esta ideia e complementa: “a educação não era um 

empreendimento neutro e de que, pela própria natureza da instituição, o educador 

estava envolvido em um ato político, estivesse ciente ou não disso” (APPLE, 2006, 

p.35). 

 

O educador, e todos os profissionais da educação, ao terem consciência 

de que educar também é um ato político e que ao educar transmitimos valores de 

um determinado tempo e local, além dos seus próprios, poderão compreender de 

forma clara a importância dos seus papeis na sociedade, enquanto agentes de 

transformação, e comecem a perceber o conhecimento como uma construção social. 

 

Para Severino (1992, p.80), a mudança dos paradigmas sobre a gestão e 

sua equipe gestora, não se trata de um papel puramente burocrático-administrativo, 

mas de uma tarefa de articulação, de coordenação, de internacionalização, que, 

embora suponha o administrativo, o vincula radicalmente ao pedagógico. Assim a 

tarefa da gestão é articular as ações da rotina escolar na busca de suas metas por 

meio de um projeto político pedagógico construído coletivamente. 

 

A busca da participação da comunidade na construção desse projeto é 

um desafio que a equipe gestora enfrenta, pois ainda é possível encontrar uma 

cultura autoritária impregnada nas relações dentro das instituições escolares, fruto 

de anos da nossa história de colonização e ditadura. 
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2.3 – Qualidade em Educação 

 

 

É possível encontrar vários significados para qualidade em educação, 

mas, não há dúvidas que a melhoria da qualidade deve se concentrar na 

aprendizagem, no ensino e na criação de uma estrutura na qual essas atividades 

possam acontecer com eficiência. Como o principal objetivo das instituições 

escolares é permitir que seus alunos aprendam, então, as necessidades dos alunos 

devem ser sua prioridade de atenção. 

 

Qualidade, por ser um conceito de valor, muda com o passar do tempo e 

varia para indivíduos e grupos diferentes. O que um grupo pensa por qualidade pode 

não ser o mesmo que de outro grupo, isso ocorre pois cada grupo entende a 

qualidade como algo que satisfaça às suas necessidades imediata, então, para 

entender e gerenciar esses quereres diferenciados dentro do ambiente escolar o 

gestor precisa estar atento às várias necessidades que estão presentes na rotina 

escolar, seus pontos de conflitos, tensões e concordâncias.  

 

Zabalza (1998) descreve os pontos comuns das escolas de qualidade, 

baseado em Purkey e Smith (1983) e Fullan (1985), caracterizando as organizações 

eficazes como aquelas que são capazes de fazer com que seus alunos obtenham, 

independente da sua origem sociocultural e econômica, níveis elevados do 

rendimento escolar. 

 

Nesse conceito de Zabalza podemos adentrar em outra característica 

para a qualidade em educação: a igualdade. É indissociável qualidade com 

igualdade a todos, por uma educação que possa dar possibilidades justas a todos os 

indivíduos de uma sociedade. Enquanto a qualidade se refere a níveis e padrões, a 

igualdade refere-se ao poder e aos recursos, pois, a possibilidade de concretização 

de ações que favoreçam tanto a qualidade como a igualdade, está na 

governabilidade de políticas públicas. Então, a pergunta que podemos fazer para 

entender as tensões entre qualidade e igualdade pode ser: Qualidade para quem? 
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Para esta questão várias respostas divergentes podem ser dadas. 

Principalmente em tempos de restrições financeiras, em que os recursos destinados 

à educação têm que ser distribuídos entre tantas demandas que se fazem 

necessárias. No entanto, não será esse o foco da discussão. Não que ele não seja 

importante, é que, neste momento, quero me desdobrar sobre a qualidade de 

educação em seu princípio mais específico, como esta educação pode se traduzir 

dentro das instituições escolares. 

 

O autor, ainda elabora um quadro com as características destas 

organizações eficazes, que podem colaborar com a análise, da seguinte forma: 

 

 

Tabela 7 - Quadro de características das organizações eficazes 

1 – Liderança muito orientada para a qualidade do ensino; 
2 – Forte ênfase (em toda escola) dada aos problemas da organização curricular; 
3 – Boas relações com a comunidade e apoio, desta às atividades escolares; 
4 – Definição clara dos objetivos educativos e didáticos da escola e expectativas 
elevadas em relação ao rendimento de cada um dos alunos; 
5 – Sistema eficaz de supervisão e de avaliação do processo seguido pelos alunos e 
do seu progresso; 
6 – Procedimentos internos de funcionamento e atitudes pela equipe de direção que 
representem apoio às iniciativas de inovação e experimentação; 
7 – Um planejamento adequado e sistemático da formação em serviço; 
8 – Relações próximas com as famílias e envolvimento das mesmas nas atividades 
escolares. 
Fonte: Zabalza, Qualidade em Educação Infantil, 1998, p.36. 

 

Analisando o quadro vemos que uma instituição de qualidade reúne uma 

série de fatores envolvendo quatro componentes da estrutura escolar: a liderança; a 

organização e o desenvolvimento do currículo; o bom relacionamento com a 

comunidade e iniciativas de programas desenvolvidos para a melhora do 

funcionamento e dos resultados da escola (Zabalza, 1998). 

 

O relatório da Organização de Cooperação para Desenvolvimento 

Econômico - OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 

sobre qualidade em Educação, tema de interesse em pauta naquele momento para 

os países que faziam parte da OECD, não elaborou apenas um definição de 

qualidade, principalmente indica que uma análise mais depurada sobre o contexto 
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escolar, seu currículo, organização interna, recurso e instalações, avaliação de 

alunos, professores e o sistema que está inserido, pode contribuir para favorecer a 

melhora da qualidade tão desejada (OECD, 1989). 

 

O Ministério da Educação, em 2006, no documento intitulado Como 

elaborar o plano de desenvolvimento da escola, define uma escola de qualidade 

como: 

 

“Por escola de qualidade entende-se a que desenvolve relações interpessoais que 
conduzem a atitudes e expectativas positivas em relação aos alunos; que coloca o aluno 
como foco de suas preocupações; que dispõe de recursos humanos com formação e 
motivação adequadas e com material escolar e didático necessário; que conta com 
instalações em quantidade e em condições adequadas de funcionamento; que tem 
assegurada a participação dos pais no acompanhamento do desempenho dos filhos e na 
avaliação da escola. Além disso, uma escola de qualidade é aquela que constrói um 
clima escolar que favorece o processo de ensino- aprendizagem e que define e organiza 
processos que conduzem ao alcance de seus objetivos. A reunião dessas características 
se traduzirá em bom desempenho dos alunos” (Ministério da Educação 2006). 

 
 

Nessa escolha de definição para qualidade em educação, pode-se 

perceber a amplitude de características necessárias para qualificar a escola, 

demonstrando a compreensão da complexidade que envolve o trabalho dentro deste 

espaço. 

 

As questões interpessoais promovendo altas expectativas na 

aprendizagem dos alunos e na necessidade de promoção de um clima escolar 

favorável à aprendizagem. Questões estruturais como: profissionais bem formados, 

instalações adequadas, materiais escolares disponíveis e questões de planejamento 

e participação democrática fazem desse conceito um conceito adequado ao 

propósito deste trabalho. 

 

Quando analisamos qualidade é possível determinar níveis e padrões, 

sendo assim, estabelecer indicadores é uma tarefa plausível. Estes indicadores são 

sinais que revelam aspectos de determinada realidade e que podem qualificar algo 

(Ação Educativa, 2004), assim, o Governo Federal elaborou dois documentos que 

propõe as escolas uma avaliação institucional pautada em indicadores. 
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Os Indicadores de Qualidade na Educação da Ação Educativa, de 2004, 

propõe um instrumento de avaliação baseada em sete dimensões da qualidade: 

ambiente educativo; prática pedagógica; avaliação; gestão escolar democrática; 

formação e condições de trabalho dos profissionais da escola; espaço físico e 

acesso, permanência e sucesso na escola. Cada dimensão é constituída por um 

grupo de indicadores (Anexo I). 

 

O outro documento elaborado em 2006 (ANEXO II), intitulado: Como 

elaborar o Plano de Desenvolvimento da escola por meio do planejamento eficaz, 

elabora uma metodologia de planejamento estratégico envolvendo etapas, que são: 

levantamento do perfil e funcionamento da escola, análise dos critérios de eficácia 

escolar, avaliação estratégica da escola e elaboração de plano de ação. 

 

Na etapa que envolve a análise da eficácia escolar são considerados 

como indicadores de qualidade alguns critérios, que, se satisfeitos, configuram uma 

escola eficaz, divididos em: ensino e aprendizagem, clima escolar, pais e 

comunidade. Gestão de pessoas, gestão de processos, infraestrutura e resultados. 

 

No quadro comparativo, abaixo, entre os dois documentos, podemos 

observar a definição de indicadores de qualidade de maneiras distintas, o primeiro, 

definido como dimensões, e o outro, como critérios, porém com a mesma intenção, 

de criar parâmetros, para o que se entende de uma rotina escolar qualificada, 

possíveis de serem avaliados pela comunidade escolar. 

 

Ressalto que a ordem da coluna 1 foi alterada, da ordem original descrita 

no documento da Ação Educativa, com a intenção de aproximar os critérios de 

qualificação, em uma relação comparativa. 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 
 

Tabela 8 – Quadro comparativo de documentos sobre qualidade 
Indicadores da qualidade na 

educação/ Ação Educativa, UNICEF, 
INEP-MEC, 2004 

Como elaborar o Plano de 
Desenvolvimento da Escola, 2006, 
FUNDEESCOLA/DIFRO/FNDE/MEC 

DIMENSÕES CRITÉRIOS 
Prática pedagógica: planejamento das 
aulas, realizada pelo professor, com o 
objetivo de fazer com que os alunos 
aprendam e adquiram o desejo de 
aprender.  

Ensino e aprendizagem: diz respeito à 
aquisição de conhecimentos e 
habilidades por parte dos alunos, 
planejamento pedagógico, estratégias de 
ensino, práticas educativas, avaliação, 
material didático e pedagógico em 
quantidade e qualidade. 

Ambiente educativo: o respeito, a 
alegria, a amizade e a solidariedade, a 
disciplina, o combate à discriminação e o 
exercício dos direitos e deveres. 

Clima escolar: liderança, compromisso, 
motivação, ordem, disciplina, segurança, 
atmosfera geral da escola. 

Gestão escolar democrática: 
compartilhamento de decisões e 
informações, com toda comunidade 
escolar, que envolve os pais, 
funcionários, professores, alunos e 
outras pessoas da comunidade, 
preocupação com a qualidade da 
educação e com a relação custo-
benefício e transparência. 

Pais e comunidade: participação e 
cooperação institucional dos pais e 
comunidade na escola, contribuição dos 
pais e outros parceiros no sucesso 
acadêmico dos alunos. 

Formação e condições de trabalho 
dos profissionais da escola: formação 
continuada aos profissionais e também 
condições, que incidam sobre a 
consolidação dos vínculos e dos 
processos de aprendizagem, uma 
adequada relação entre número de 
professores e o número de alunos, 
salários condizentes etc. 

Gestão de pessoas: excelência da 
equipe para o desempenho das funções; 
profissionais habilitados e capacitados. 

Acesso, permanência e sucesso na 
escola: fazer com que as crianças, 
adolescentes, jovens e adultos 
permaneçam na escola. 

Gestão de processos: compreensão da 
missão da escola, objetivos claros, 
planejamento estratégico, 
gerenciamento da rotina, trabalho em 
equipe, existência de indicadores e de 
avaliação da gestão. 

Ambiente físico escolar: espaços 
educativos organizados, limpos 
arejados, agradáveis, cuidados, móveis, 
equipamentos e materiais didáticos 
adequados à realidade da escola. 

Infraestrutura: condições materiais de 
funcionamento. 

Avaliação: Avaliação do processo de 
aprendizagem, autoavaliação por parte 
do aluno e avaliação institucional. 

Resultados: desempenho geral da 
escola. 
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Podemos observar a semelhança entre os dois documentos em relação a 

elaboração de indicadores de qualidade e como se aproximam nas definições de 

como deve ser uma escola de qualidade, isto é, uma escola que atenda a todos os 

indicadores positivamente. 

 

A concretização das ações descritas como aspectos do mundo escolar 

desejável, descritas acima, fazem parte da definição de currículo, inseridos em um 

tempo histórico e social determinado e, portanto a análise sobre o conceito de 

currículo e seus desdobramentos no interior da vida escolar, também será 

necessária, pois entender o currículo que subsidia a ação da escola é essencial para 

compreender as complexas relações que existem no seu interior. 

 

 

2.4 Currículo 

 

 

 “O currículo das escolas responde a recursos ideológicos e culturais que vem de algum 
lugar e os representa.” (APPLE, 200:84) 

 

Ao analisar o entendimento que vários autores fazem sobre o que é o 

currículo podemos observar a grande complexidade que envolve esta questão. 

 

Tomaz Tadeu (2000) considera o currículo em uma perspectiva social e 

cultural, não apenas uma perspectiva técnica. Faz uma retrospectiva histórica para 

explicar como foi constituído o estudo da Teoria do Currículo, desde as primeiras 

tendências até os dias de hoje. Conceitua ideologia, cultura e poder para poder 

amarrar seus entendimentos na constituição dos curriculares escolares. A ideologia 

predominante, com seus aspectos, que estão a serviço de quem detém o poder, e 

conseguem inserir a cultura que lhe é conveniente, na rotina escolar. 

 

Já Ivor Goodson (1993) vê o currículo como um artefato social e histórico 

sujeito a mudanças e flutuações e não como algo fixo. Complementa que há 

necessidade da história do currículo captar as rupturas e disjunturas e não de buscar 

um processo evolutivo de contínuo aperfeiçoamento. A fabricação do currículo passa 
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por questões epistemológicas, um processo social, intelectual, fatores ligados a 

classes, gênero e raça, necessidade de legitimação e controle, interesses, rituais, 

conflitos simbólicos e culturais, enfim um todo complexo não sendo possível uma 

definição simplista. Descreve o currículo como fato, estabelecimento intelectual e 

político do passado e como currículo prático, contemporâneo e pré-ativo.  

 

Na elaboração do currículo pré-ativo consegue-se aumentar o 

entendimento dos interesses e influências atuantes neste nível. A elaboração do 

currículo pode ser considerada um processo pelo qual se inventa tradição. 

 

Forquin, (1993) traz várias definições de diferentes autores que estudam 

as questões referentes ao currículo a fim de buscar respostas sobre a seleção dos 

conteúdos nos currículos e seus porquês. Fala sobre a cultura como valor a ser 

difundido nas instituições escolares, quais valores destas culturas são selecionados 

para serem transmitida nela. 

 

A palavra currículo possibilita várias interpretações, que derivam da 

diversidade de como a educação é concebida historicamente. A cultura que se 

manifesta nos espaços escolares também é o outro fator muito discutido. O que 

desejo evidenciar é que os conhecimentos construídos historicamente são de direito 

de todos, portanto, a participação de todos os agentes que fazem parte da 

comunidade escolar, devem ser incentivados à reflexão sobre os aspectos que 

constituem o currículo existente na escola. 
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2.4.1 Currículo e Participação 

 

 

“Uma cultura comum a todos jamais pode ser a imposição daquilo que a minoria é e 
acredita” (APPLE, 200, p.27). 

 

O conceito de gestão participativa, defendida por tantos autores, também 

norteia este trabalho. A prática da gestão participativa, quando todos possuem um 

mesmo ideal: educação de qualidade, além de colaborar com o trabalho do gestor, 

fortalece a comunidade escolar. Nesse processo, todos sabem quais caminhos 

devem percorrer, como, quando e com quais recursos, fazendo da instituição escolar 

um ambiente saudável e promissor. 

 

A escola deve compreender que a qualidade se faz a partir do seu 

interior, por seus integrantes, assumindo um compromisso claro com as 

responsabilidades que envolvem a transformação do espaço escolar em um espaço 

de qualidade.  

 

A legislação do nosso país é regida pela democracia, pois em nossa 

Constituição Federal, o artigo 205 expressa que a educação é um direito de todos e 

um dever do estado e da família, que deverá ser promovido e incentivado com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

O artigo 206, ainda da constituição, expressa princípios nos quais a 

educação deverá ser ministrada e, entre eles, o princípio da gestão democrática do 

ensino público. 

 

Esses princípios democráticos e de participação que orientam a nossa 

legislação indicam que há uma intenção política e social de que nossas escolas 

pratiquem ações democráticas com a participação da comunidade a fim de que no 

exercício da ação os alunos aprendam na prática o que é ser cidadão. E ser cidadão 

em uma perspectiva não somente de saber escolher seu governante e, sim, se 
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tornar sujeito, exercendo seu papel dirigente na formação do seu destino, capaz de 

criticar, reivindicar, capaz de transformar a sociedade em um lugar mais justo. 

 

A escola deve favorecer a construção de conhecimentos, atitudes e 

valores que tornem o estudante solidário, ético e participativo. Fazer com que de fato 

todas estas concepções estejam presentes no ambiente escolar não é uma tarefa 

fácil. Primeiramente a escola deve priorizar a qualidade do serviço prestado, quando 

o aluno não aprende, isto é, quando a escola não consegue cumprir seu objetivo 

básico, ele não consegue ser um cidadão capaz de agir criticamente na sociedade. 

Uma pessoa analfabeta não consegue fazer a leitura do mundo da mesma forma 

que outra letrada o faz, assim então, se reforça a exclusão e a desigualdade. 

 

A escola ocupa um papel importante na promoção da democracia. 

Quando ela fracassa, a sociedade perde. É muita responsabilidade para esta 

instituição cumprir, sozinha, esse papel. Necessita da participação dos agentes 

envolvidos para garantir a sua meta. Assim, pais, alunos, funcionários, professores e 

comunidade devem ser convocados para atuarem na rotina escolar. 

 

Um dos mecanismos para favorecer a participação é a implementação 

dos Conselhos Escolares, pois estes são espaços democráticos que reúnem gestor, 

professores, funcionários, estudantes, pais e representantes da comunidade para 

discutir, definir e acompanhar o desenvolvimento do projeto político-pedagógico da 

escola. 

 

O Projeto Político Pedagógico é um documento construído pela 

comunidade escolar que norteia os trabalhos e rotinas do espaço escolar para 

favorecer a qualidade da educação oferecido neste espaço, isto é, o currículo 

escolar. Um dos produtos realizados ao formular o Projeto Político Pedagógico é o 

Plano de Ação, por isso a escolha da análise de planos para verificar como acontece 

esta articulação de ações. 

 

Currículo, aqui entendido como Moreira e Tadeu (1994) explicam, é um 

mecanismo essencial de constituição de identidades individuais e sociais 
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atravessadas por relações de poder, como um artefato histórico, social e 

contingente, sendo, portanto passível de mudanças e transformações. Não como um 

meio neutro de transmissão de conhecimentos desinteressados e nem tampouco 

como um elemento natural, fixo e estável. 

 

O currículo escolar construído coletivamente é uma maneira de 

participação eficaz para a promoção da democracia no ambiente escolar. 

 

“O currículo construído coletivamente é outra tendência do novo milênio envolvendo e 
comprometendo todos os atores sociais em uma postura ativa, crítica, democrática e 
criativa” (ABRAMOWICZ, 2006). 
 

Para que esta construção se efetive são necessárias estratégias de ação 

para que o Conselho Escolar consiga, de fato, se instituir como um mecanismo 

democrático e usual dentro das escolas, e fazer com que se torne cultural em 

nossos espaços educativos o compartilhamento de decisões em um coletivo. Para 

tal, os educadores devem agir de forma a querer compartilhar o conhecimento, de 

uma maneira dialógica, pois só através do diálogo é possível haver a interação do 

conhecimento entre o aluno e educadores, da maneira como Imbernóm (2000) 

esclarece: 

 

“A escola deve abrir suas portas e derrubar suas paredes não apenas para que possa 
entrar o que se passa além de seus muros, mas também para misturar-se com a 
comunidade da qual faz parte. Trata-se, “simplesmente”, de romper o monopólio do 
saber, a posição hegemônica da função socializadora, por parte dos professores, e 
constituir uma comunidade de aprendizagem de aprendizagem no próprio contexto” 
(IMBERMÓN, 2000, p.85). 

 

Nesta perspectiva de currículo o gestor escolar possui uma função de 

grande importância, pois é ele que pode articular ações que envolvam a comunidade 

no cotidiano escolar, fazendo da escola um espaço democrático. Sendo assim, a 

responsabilidade de se construir maiores padrões de qualidade é distribuída por 

várias pessoas, que juntas, poderão transformar a realidade. 
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3. CAPÍTULO 02 - A GESTÃO EDUCACIONAL E O PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 

 

Uma das formas de conseguir melhorias educacionais é buscar aprimorar 

a gestão escolar. As atividades são de grande complexidade e o gestor deve se 

preocupar, em linhas gerais, com a formação dos alunos, com a participação da 

comunidade, com a melhoria dos processos administrativos e pedagógicos, com a 

gestão dos recursos e com a formação de professores e funcionários. Assim, uma 

das alternativas para viabilizar melhores práticas é a implementação de projetos 

específicos e bem definidos, que visem melhorar os processos internos críticos para 

a obtenção de uma educação de qualidade. 

 

Viabilizar estas ações representa um grande desafio, pois as escolas e 

suas equipes estão sobrecarregadas de atividades. No entanto, como nos diz Mário 

Persona (2009) sobre liderança eficaz: “O desafio de um líder está sempre em 

desafiar”. Ele deve estar sempre colocando em questão os processos para fazer 

com que cada envolvido dê o máximo de si. 

 

Rubem Alves (2009) também lembra-nos que o caminho das dúvidas e 

das incertezas é o caminho das viagens por cenários desconhecidos. O caminho 

das certezas é o caminho das repetições. Por isso, entendemos que o gestor líder 

deve ter um espírito pioneiro que o leve a experimentar novos caminhos, encorajar a 

inovação e apoiar pessoas que lhes tragam boas ideias. 
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3.1 Liderança em uma perspectiva de gestão educacional 

 

 

Na equipe gestora de uma instituição escolar o gestor exerce um papel 

fundamental: “é a expressão viva do projeto assumido coletivamente”, como ressalta 

Vasconcellos (2004). Cabe a ele buscar fundamentação teórica para se capacitar e 

o conhecimento para resolver os conflitos e desafios do cotidiano de maneira mais 

qualificada e produtiva. 

 

Assim, de acordo com Severino (1992), o papel do gestor não se limita a 

um papel puramente burocrático-administrativo, mas de uma tarefa de articulação, 

de coordenação, de internacionalização que, embora suponha o administrativo, o 

vincula radicalmente ao pedagógico. Portanto, o grande desafio do gestor escolar é 

fazer funcionar a escola pautada em um projeto coletivo com foco na qualidade da 

educação.  

 

Transformando sua prática com uma concepção participativa o gestor 

verá que, ao dividir funções e responsabilidades, isto é, que ao descentralizar as 

ações, compartilha as responsabilidades da rotina tornando o trabalho mais 

produtivo. Para isso, esse profissional deve quebrar o paradigma da “perda de 

poder” para ingressar no conceito de “gestão participativa”. E isso vale não apenas 

para o gestor, mas para todos os profissionais da escola, que não devem se sentir 

invadidos nos seus atos profissionais. No entendimento de Silva (2007) a liderança 

deixou de ser apenas o comando por meio do organograma, para uma relação de 

educação, orientação e compromisso com o desenvolvimento das pessoas. Com 

isso, entendemos que passamos do conceito de liderança conservadora, alicerçada 

numa relação de poder em que a hierarquia se sobrepõe ao relacionamento para 

uma liderança contemporânea, onde os líderes se apóiam no respeito profissional, 

no reconhecimento de suas competências e na delegação de atividades para 

alcançar o sucesso.  

 

Por vezes os funcionários e os professores podem achar que a presença 

da comunidade na escola e da participação mais efetiva do gestor no 
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acompanhamento da aprendizagem dos alunos possa trazer embaraços para suas 

práticas. Não conseguem ver o valor agregado que estratégias como estas podem 

trazer para que os objetivos educacionais sejam alcançados. O papel do gestor é 

sensibilizar a comunidade escolar para essa mudança de paradigma que 

historicamente traçou um perfil autoritário e centralizador nos processos de decisões 

no interior da escola. 

 

A gestão participativa não significa que todos farão tudo. Cada membro 

continua tendo seu papel e suas responsabilidades, sendo, ainda, o diretor o 

responsável pela gestão, pela coordenação geral, pelo acompanhamento das 

operacionalizações das ações da escola. Silva (2007) aponta bem qual o papel de 

um líder, no nosso caso, o gestor, O trabalho está muito presente na vida de todos 

para que não se reconheçam os momentos de realização. Um líder deve explorá-los 

tanto quanto possível, transformando-os em grandes feitos. Deve ser um 

especialista em construir a autoconfiança da equipe, por meio da promoção da 

motivação, encorajamento, cuidados e reconhecimento. A autoconfiança energiza, 

dando ao pessoal a coragem para ousar, para assumir riscos e para superar os 

próprios sonhos. É o combustível das equipes vencedoras. 

 

Sendo assim, ao planejar ações de intervenção no ambiente escolar de 

maneira participativa, a escola ganha em aspectos psicológicos, epistemológicos, 

políticos e pedagógicos, como Vasconcelos (2004) elenca: 

 

Psicológico – envolvimento das pessoas no projeto, se reconhecendo 

como parte de um processo coletivo; 

Epistemológico – o sujeito se vê na condição de produtor de 

conhecimento e não apenas como reprodutor; 

Político – valoriza-se a cidadania no exercício da decisão coletiva; 

Pedagógico – criam-se oportunidades de aprendizagem por meio da 

participação coletiva. 
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3.2 O Planejamento Estratégico 

 

 
“Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará cem batalhas sem perigo de derrota; 
para aquele que não conhece a si mesmo, mas conhece o inimigo, as chances para a 
vitória ou para a derrota serão iguais; aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si 
próprio, será derrotado em todas as batalhas” (Sun Tzu) 
 

 
As palavras acima são de Sun Tzu, um general chinês que viveu no 

século IV a.C e acumulou inúmeras vitórias à frente do exército real da Dinastia Wu. 

Tendo profundo conhecimento de manobras militares, este estrategista escreveu um 

tratado de treze capítulos, em que aborda um aspecto de estratégia de guerra em 

cada um deles, compondo um panorama dos eventos e das estratégias que devem 

ser observados em um combate racional. Hoje sabemos que seus princípios podem 

ser aplicados a praticamente todos os campos da atividade humana. Especialmente 

na área de administração de empresas, os princípios de Sun Tzu têm sido 

explorados de maneira vasta e profunda.   

 

Importa destacarmos que o vocábulo estratégia se origina do termo 

strategos (grego), que combina stratos (exército) e ag (liderar). Ou seja, strategos 

significa literalmente liderar o exército.  

 

Como se aplica, então, este conceito à nossa realidade de liderança em 

gestão escolar? Que relação se pode estabelecer entre o principio de Sun Tzu e a 

gestão eficaz, efetiva e eficiente de uma escola? A rotina escolar é complexa e 

envolve várias ações e atores. Assim, é possível estabelecer uma analogia entre o 

general que conhece o inimigo e a si mesmo com o gestor que conhece seu 

ambiente escolar, interno e externo e seus recursos humanos, físicos e financeiros. 

O inimigo se apresenta como problemas, desafios, conflitos e demandas 

encontradas no dia a dia. Se o gestor conhece estes e a si próprio, as chances de 

sucesso serão reais. No entanto, quando o gestor não conhece nem um nem outro, 

as derrotas são certas.  

 

Como é possível perceber as variáveis são muitas e a essência do 

trabalho dentro de uma instituição escolar é o ser humano. 
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Para viabilizar uma gestão mais atenta a essas variáveis é essencial que 

procedimentos democráticos sejam instituídos. A formação de um conselho escolar 

participativo é importante para que todos que fazem parte desta comunidade 

possam se sentir responsáveis pelas ações desenvolvidas.  

 

Como nos ensina, ainda, Sun Tzu, o princípio de guerra da simplicidade é 

a preparação das ordens e planos. O melhor plano é aquele que, em todos os níveis 

de decisão, quer do planejamento quer da execução, evidencia concepções claras e 

facilmente entendidas. E, quando as pessoas se vêem como parte de um “exército”, 

lutando pela mesma causa ou missão, é que essas concepções se tornam claras e 

simples.    

 

Do conselho escolar fazem parte professores, alunos, funcionários, pais e 

a comunidade. Portanto, esse grupo de pessoas, representando seus respectivos 

segmentos, deve estar atento e sentir-se ator e responsável pelas decisões tomadas 

e encaminhadas, tendo o gestor escolar função especial neste grupo. É ele quem 

tem uma visão geral de todos os processos e recursos da escola e das demandas 

provenientes da Secretaria de Educação, devendo direcionar as questões e avaliar 

as possibilidades de encaminhamentos. 

 

Como exemplo, temos os recursos de uma escola pública, que são 

providos pelo poder público, que acompanha e fiscaliza a aplicação destes recursos 

e os resultados de aprendizagem, assim como estabelece a participação da 

sociedade na gestão e fiscalização das escolas. 

 

Com isso, a gestão se torna complexa para atender a tantas prioridades. 

Para ter sucesso no alcance de suas metas o gestor deve ter uma visão ampla da 

rotina escolar e conseguir traçar ações estratégicas para atingi-las. 

 

Propor a formação do conselho para a gestão participativa também se faz 

necessário e é uma estratégia eficaz. Apesar de ser proposta em toda a legislação 

educacional, tem-se muito a percorrer para que a gestão participativa seja eficiente e 

uma prática comum em todas as escolas. 
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Como recurso, o planejamento estratégico pode ser um forte aliado nesta 

missão, tanto para administrar questões rotineiras da escola como para direcionar 

projetos visando a melhorias específicas de médio e longo prazo. 

 

Para Peter Drucker (1984), considerado o pai da administração moderna, 

Planejamento Estratégico é um processo contínuo de, sistematicamente, e com o 

maior conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvam 

riscos; organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução destas 

decisões e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir o 

resultado dessas decisões em confronto com as expectativas alimentadas. 

 

 

3.3 Diretrizes do planejamento estratégico 

 

 

O planejamento estratégico não pode gerar um documento apenas formal 

para cumprir uma obrigatoriedade administrativa. Ele deve ser um instrumento vivo 

na rotina escolar. Deve servir de orientador para o trabalho do gestor e da sua 

comunidade. Nele devem estar contido as necessidades reais de quem ele 

representa. 

 

Assim, para traçar um bom planejamento estratégico, com ações que 

representem os desafios e a busca por soluções de curto, médio e longo prazo é 

necessário organizar e implementar algumas tarefas: analisar o perfil da realidade 

escolar em todos os seus aspectos: sociais, culturais, educacionais, estruturais, isto 

é, fazer um levantamento de dados e informações sobre a escola e seu 

desempenho e adicionar a esta análise a avaliação dos critérios de eficácia escolar. 

Assim será possível obter um panorama geral da realidade em que se deseja atuar. 

 

É importante buscar um consenso, entre os participantes, sobre quais são 

os desafios e as ações necessárias para superá-los, sempre dando oportunidade 

para ideias novas e a participação de todos, independente de seu nível de 
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escolaridade e função, pois todos que estão presentes possuem um interesse em 

comum: a melhoria da qualidade da educação.  

 

Também é de grande importância a divulgação do planejamento 

estratégico para toda a comunidade escolar, a fim de que todos identifiquem quais 

são as tarefas enunciadas e possam colaborar dentro de suas possibilidades, 

criando um clima de participação e desejo de sucesso. 

 

A avaliação deve ser periódica e coletiva, feita com a intenção de corrigir 

percursos ou manter as propostas. É de grande importância para a reflexão do 

grupo envolvido na operacionalização das ações traçadas. 

 

A organização do tempo é primordial para a elaboração e 

desenvolvimento das ações de acordo com os prazos estabelecidos. 

 

As etapas para a elaboração do planejamento estratégico escolhidas 

neste trabalho estão baseadas no material feito pelo Governo Federal e distribuído 

para todas as escolas públicas do território nacional com o título de: Como elaborar 

o Plano de Desenvolvimento da Escola: aumentando o desempenho da escola por 

meio do planejamento eficaz, com o objetivo de orientá-las na elaboração de um 

plano de ação, é conhecido pelas escolas como PDE-E. A escolha deste material 

para servir de fundamentação a escolhas das etapas foi pela sua grande 

abrangência nas escolas públicas brasileiras. 

 

O planejamento estratégico pode conter aspectos já trabalhados no 

Projeto Político Pedagógico - PPP da unidade escolar, uma vez que ele é um plano 

global da instituição, como explica Vasconcelos (2004). O PPP pode ser entendido 

como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento 

participativo, que se aperfeiçoa e se objetiva na caminhada, que define claramente 

o tipo de ação educativa que se quer realizar, a partir de um posicionamento quanto 

à sua intencionalidade e de uma leitura da realidade. É um instrumento teórico-

metodológico para transformar a realidade. 
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Sendo um instrumento de transformação da realidade, isto é, um plano 

para atingirmos nossos objetivos, de forma clara e precisa, deve ser concretizado 

em ações, pois sem ações não mudamos a realidade. A elaboração de um 

Planejamento Estratégico colabora muito para a concretização desses objetivos. 

 

A fim de começar a elaboração do planejamento estratégico a Equipe 

Gestora deve, primeiramente, ter uma visão mais aprofundada da sua comunidade 

escolar para, apenas depois, transpor esses conhecimentos para ações efetivas, 

seguindo as etapas de: 

 

a. Identicação do perfil da realidade escolar; 

 

b. Avaliação dos critérios de eficácia escolar; 

 

c. Realização da avaliação estratégica e 

 

d. Elaboração do plano de ação. 

 

 

3.3.1 Identificação do perfil da comunidade escolar 
 

 

Existem várias maneiras de traçar o perfil da comunidade escolar. Por 

meio de entrevistas, questionários no momento do preenchimento da matrícula, em 

reuniões específicas para tal fim ou mesmo na reunião com os pais. 

 

Todas essas estratégias geram dados que servirão para uma análise 

sobre o perfil social, cultural, físico e econômico da comunidade interna e externa à 

escola. 

 

Vejamos o exemplo de um gráfico que mostra a porcentagem de alunos 

de uma escola por cor/raça, levantada através de autodeclaração, feita no momento 

da matrícula em uma escola municipal de atende alunos de 6 a 10 anos: 
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Figura 1. Percentual de alunos de uma escola por cor/raça, levantada através de 
autodeclaração. Fonte: PPP/2007 Escola Municipal de uma cidade de São Paulo. 

 

Comparando esse gráfico da escola com o gráfico abaixo, que representa 

a realidade cor/raça do Estado de São Paulo, levantada pelo IBGE 2003, é possível 

perceber que, no gráfico da escola, o número de alunos que se autodeclararam 

pardos e negros é maior que o número dos alunos que se autodeclararam brancos. 

Com isso, podemos concluir que a escola está localizada em uma região em que o 

número de pessoas afrodescendentes ainda é superior que na média estadual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Realidade cor/raça do Estado de São Paulo, levantada pelo IBGE 2003. Fonte: 
PPP/2007 Escola Municipal de uma cidade de São Paulo. 
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Feita essa análise, junto com o conselho escolar, o próximo passo é 

identificar os desafios encontrados nesse levantamento. Ainda olhando para o nosso 

exemplo, veremos que ter vários alunos afrodescendentes na comunidade não deve 

ser considerado um problema. O problema, se houver, poderá se constituir na falta 

de projetos pedagógicos que tratem da cultura e da história desse povo. Além de ser 

uma obrigatoriedade legal, na Lei 10.639/03, de 09 de janeiro de 2003, que 

estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana 

na educação do ensino fundamental e médio, incorporar projetos dessa natureza ao 

currículo escolar, valoriza as diferentes culturas que originam o povo brasileiro. 

 

A apresentação desse exemplo reforça a importância de sempre 

levantarmos o perfil socioeconômico da comunidade escolar, contribuindo para que 

sejam proporcionadas as melhores estratégias de aprendizagem, sempre 

acreditando que todos são capazes de aprender, principalmente quando se tem um 

olhar especial para seu contexto. 

 

Como nos aponta Weisz (2002) o fato de acreditar que os alunos pensam 

que são capazes é fundamental para que eles progridam, pois nos leva à respeitá-

los e à apoiá-los. 

 

Para traçar o perfil da comunidade escolar é possível utilizar várias 

estratégias. A escolha de alguma(s) dela(s) dependerá das condições de cada 

unidade escolar. Algumas estratégias mais utilizadas são: 

 

- Questionários – questões impressas para que os familiares preencham 

dados que a escola considere relevante para a compreensão do seu contexto 

escolar. Podem ser tanto dados cadastrais, como também relacionados à saúde, 

situação socioeconômica, preferências e desagrados do discente, expectativas dos 

pais quanto à escola etc.  

 

- Entrevistas – as entrevistas proporcionam um contato mais próximo e 

informal entre a equipe escolar, o educando e seus familiares permitindo que aquela 

conheça mais de perto a realidade do aluno e o seu contexto familiar. Talvez, esta 
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seja a estratégia mais difícil de traçar um diagnóstico da comunidade, quando a 

escola é muito numerosa. Uma possibilidade é o próprio professor de uma turma 

fazer as entrevistas. Assim como no questionário, as questões devem privilegiar o 

que a escola necessita para traçar o perfil da sua comunidade. 

 

- Painéis de opinião – esta estratégia é interessante para que o gestor 

tenha respostas acerca de questões mais abrangentes da comunidade, como por 

exemplo: expectativas em relação à escola, sugestões de melhorias diversas, 

identificação de problemas, entre outras. Estes painéis devem ser grandes e 

colocados em pontos de circulação dos pais para que estes possam escrever. 

Devem, ainda, ter uma caneta acoplada a eles. Neste procedimento, a opinião de 

quem escreve é anônima. Isto pode trazer alguns aspectos negativos, a se 

considerar, como a utilização de uma linguagem inadequada e a não totalidade de 

participação da comunidade em se manifestar sobre uma questão que requer um 

grupo significativo. 

 

- Meios virtuais – os recursos tecnológicos modernos são um grande 

aliado para a gestão participativa. A escola pode utilizar blogs, sites e redes sociais 

como o Orkut, Myspace, Twitter, Facebook etc., para se comunicar com a escola e 

opinar sobre questões de interesse geral, quando solicitado. 

 

 

3.3.2 Avaliação dos critérios de eficácia escolar 

 

 

A análise da caracterização da comunidade deve vir acompanhada da 

análise dos critérios de eficácia escolar, como atividades preliminares para desenhar 

um bom planejamento estratégico.  

 

A análise da eficácia escolar está baseada nos critérios de qualidade em 

que o Ministério da Educação se pautou para desenvolver suas orientações para a 

execução do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-E). São eles: 
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1. Ensino e aprendizagem: diz respeito à aquisição de conhecimentos e 

habilidades por parte dos alunos, proposta pedagógica, planejamento 

pedagógico, método pedagógico, estratégias de ensino, práticas 

educacionais, avaliação da aprendizagem e do material didático. 

 

2. Clima escolar: está relacionado com as condições observáveis de liderança, 

compromisso, motivação, disciplina, segurança da comunidade escolar, isto é, 

a atmosfera geral da escola. 

 

3. Pais e comunidade: envolve a participação dos pais e da comunidade em 

geral no desempenho da escola. 

 

4. Gestão de pessoas: diz respeito à coordenação da equipe para que todos 

tenham um bom desempenho profissional. 

 

5. Gestão de processos: está relacionada ao planejamento das ações da escola, 

bem como ao gerenciamento delas. 

 

6. Infraestrutura: são as condições materiais de funcionamento (instalações e 

equipamentos) para que o ensino-aprendizagem ocorra de maneira 

adequada. 

 

7. Resultado: está relacionado com tudo que indica o desempenho geral da 

escola, como: taxa de aprovação, reprovação, abandono e distorção 

idade/série; satisfação dos alunos, pais, colaboradores e da sociedade; 

indicadores de melhoria das práticas de gestão e cumprimento das metas 

estabelecidas. 

 

Ainda de acordo com o referencial do MEC, para cada critério de 

qualidade há requisitos que devem servir de apoio para a avaliação da eficácia 

escolar. Para cada requisito, por sua vez, há um conjunto de características que 

nortearão a análise e para cada característica, deve-se ter evidências que 

sustentem sua validade. Um documento com o quadro completo, contemplando 
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todos os aspectos para avaliação da eficácia escolar proposta pelo MEC está 

disponível no Anexo I. 

 

Como estratégia para avaliação da eficácia escolar é necessário a 

organização de grupos de trabalho com representantes de todos os seguimentos da 

comunidade escolar, tendo sempre um líder para moderar a reflexão. É importante 

destacar a atenção que este líder deve ter para os prováveis conflitos que poderão 

ocorrer no decorrer do processo.  

 

Deve-se evitar que alguém, ou um grupo, imponha sua visão sobre o 

outro. A avaliação de uma característica deve ser negociada previamente, até haver 

consenso para depois ser levada a plenária final para construção de um consenso 

que terá como resultado o documento com uma avaliação da eficácia escolar. 

 

Considero este momento como um excelente exercício de cidadania e 

democracia. 

 

Para avaliar a eficácia escolar o curso oferecido aos gestores para a 

elaboração do plano de ação, sugeriu-se o uso das cores verde, amarelo e 

vermelho, tendo como significado: 

 

 Verde – para representar objetivo atingido, ou seja, a escola tem determinada 

característica para atender a um requisito de qualidade; 

 

 Amarelo – para representar objetivo parcialmente atingido, ou seja, quando a 

escola tem alguns indícios que representam uma característica; 

 

 Vermelho - para objetivo não atingido, ou seja, não há indícios que 

representam uma determinada característica para atender a um requisito de 

qualidade. 

 

Ao final, é possível observar, pela predominância das cores, o quanto a 

escola alcançou ou não seus objetivos em busca da qualidade da educação. 
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Como exemplo de aplicação, escolho o CRITÉRIO Ensino e 

Aprendizagem, observando o REQUISITO Currículo Organizado e Articulado: 

 

Tabela 9 – Ensino e Aprendizagem (Critérios) 
Requisitos Características Avaliação Evidências 

A escola possui e utiliza 
parâmetros curriculares. 

 Possui parâmetros, 
porém nem todos 
possuem 
conhecimento do 
mesmo. 

A escola tem uma Proposta 
Pedagógica que orienta o 
processo de ensino e 
aprendizagem. 

 A proposta 
pedagógica se 
encontra no PPP. 

A escola têm objetivos e 
metas definidos na 
Proposta Pedagógica, para 
cada série ou ciclo e 
disciplina, de acordo com 
os parâmetros curriculares 
adotados. 

 Possuem objetivos 
e metas, mas 
precisa afinar mais 
com os parâmetros 
curriculares. 
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Os professores definem 
com o diretor e 
supervisor/orientador 
pedagógico a metodologia 
de ensino a ser seguida na 
escola. 

 Os professores 
decidem pela sua 
metodologia. 

Quadro ilustrativo I. 
Legenda:  
 

 

 

Um modelo de planilha para avaliação da eficácia escolar está disponível 

no Anexo III. O documento descreve todos os critérios, requisitos e características. 

No entanto, as evidências devem ser preenchidas pelos grupos de trabalho, a partir 

da análise da cada realidade escolar. Outras características, identificadas como 

relevantes pelo grupo, também podem ser incorporadas ao documento. 

 

 

 

 

ATINGIDA NÃO ATINGIDA PARCIALMENTE 
ATINGIDA
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3.3.3 Realização da avaliação estratégica 

 

 

A avaliação estratégica é uma ferramenta de gestão – seja de pessoas, 

processos, produtos e/ou atividades – que propicia a reflexão com o intuito de 

melhorar as ações empreendidas. Sua eficácia está diretamente relacionada ao 

nível de comprometimento de todos os atores envolvidos, ou seja, é necessário que 

todos confiem no processo fazendo uma análise criteriosa e honesta dos resultados. 

Agindo desta forma, a avaliação estratégica leva à tomada de decisões e ao 

comprometimento com as mudanças e/ou melhorias. Para ser eficaz, demanda 

conhecimento do processo e de suas implicações, bem como o uso de estratégias 

adequadas para lidar com cada situação.   

 

Portanto, é preciso que a avaliação estratégica esteja amparada em 

pressupostos claros. Deve ser: 

 

 abrangente, ou seja, deve permear toda a instituição (os processos internos e 

ter um olhar para o ambiente externo);  

 construtiva, isto é, visando identificar as potencialidades e deficiências; 

 renovadora, com foco na busca de melhorias; 

 e legítima, sendo compartilhada e aceita por todos os interessados nos 

resultados.  

 

Nas instituições educacionais permanece o desafio de se vincular o 

planejamento à avaliação, o que leva à definição dos objetivos, metas a serem 

atingidas a curto, médio e longo prazo e por quem serão gerenciadas. O resultado 

gera um novo olhar para o Planejamento Estratégico, que é reestruturado para 

atender a uma nova realidade, mapeada a partir dessa prática. Este processo torna-

se um ciclo permanente de avaliar, planejar e implementar, o qual contribuiu para a 

oferta de uma educação de qualidade.  
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Figura 3. Quadro Ilustrativo II 

 

 

3.3.3.1 Análise FOFA 

 

 

Existem diferentes formas de se organizar um processo para promover a 

avaliação estratégica. Uma delas, amplamente utilizada no ambiente corporativo, é a 

Análise FOFA (força, oportunidades, fraqueza e ameaças) ou Análise SWOT (em 

inglês). É uma ferramenta estrutural utilizada para a avaliação com o intuito de se 

formular estratégias. Atualmente é muito utilizada para fazer análise de um cenário 

ou ambiente como base para gestão e planejamento estratégico de uma 

organização ou, devido a sua simplicidade e manuseio, para qualquer tipo de 

análise.  

 

Nas palavras de Júlio Cezar Iacia (2009), “a Análise FOFA é um sistema 

simples para analisar o posicionamento ou verificar a posição estratégica da 

empresa no ambiente em que ela estiver inserida”. A técnica é creditada ao 

professor Albert Humphrey, da Universidade de Stanford, que liderou o projeto de 

pesquisa nas décadas de 1960 e 1970, usando dados da revista Fortune sobre as 

500 maiores empresas do mundo.   

 

Muitos defendem que a Análise FOFA foi desenvolvida por dois 

professores da Harvard Business School (Kenneth Andrews e Roland Christensen), 

mas, para a pesquisadora Kira Tarapanoff, a ideia já era utilizada há mais de três mil 

anos, considerando um conselho de Sun Tzu: “Concentre-se nos pontos fortes, 
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reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças” 

(SUN TZU, 500 a.C.). No entanto, apesar de ser bastante conhecida, citada por 

diversos autores e utilizada amplamente no ambiente corporativo por organizações 

de várias naturezas, é difícil encontrar literatura que explicite com precisão a origem 

dessa ferramenta.   

 

A realização desse tipo de análise na gestão escolar contribui para que 

gestores visualizem um panorama geral da escola, buscando identificar o que ela 

tem de bom para alavancá-la rumo a uma educação de qualidade e atribuir novas 

perspectivas à comunidade, bem como os pontos que devem ser observados com 

cuidado para não levá-la ao fracasso. 

 

O modelo da Análise FOFA constitui-se de um diagrama que facilita uma 

visão sistêmica: a visão do todo, a interação entre as partes e a relação entre cada 

um dos fatores. 

 

Esta ferramenta divide o foco da avaliação em:  

 

 análise do ambiente interno, que permite a identificação das Forças e 

Fraquezas da instituição,  

 e, análise do ambiente externo, ou seja, análise das Oportunidades e 

Ameaças para esta mesma instituição. 

 

Forças e Fraquezas são fatores internos de criação (ou destruição) de 

valor, como: competências ou recursos que uma organização tem à sua disposição 

para atingir seus objetivos existenciais.  

 

Oportunidades e Ameaças, por outro lado, são fatores externos de 

criação (ou destruição) de valor, os quais não são controlados pela organização, 

mas têm forte influência sobre esta. Emergem de fatores demográficos, econômicos, 

políticos, tecnológicos, sociais ou legais. 

 

 



68 
 

 
 

AJUDA ATRAPALHA 

In
te

rn
a 

(o
rg

an
iz

aç
ão

) FORÇAS 
 

FRAQUEZAS 

E
xt

er
n

a 
(a

m
b

ie
n

te
) OPORTUNIDADES 

 
AMEAÇAS 

Figura 4. Quadro ilustrativo III 

 
 
 

3.3.3.2 Avaliação estratégica da escola: uso da análise FOFA 

 

 

 

Como comentado anteriormente a análise FOFA é amplamente utilizada 

no ambiente corporativo. No ambiente educacional pode-se usar como suporte 

algumas questões, como as apresentadas abaixo. 

 

Independente de quais sejam estas questões, é importante que todos os 

atores sejam envolvidos e ouvidos neste processo. Considere a sua própria opinião 

bem como a dos membros que constituem o conselho escolar, de forma participativa 

e compartilhada. É importante que todos sejam honestos e realistas, pois as 

respostas a estas perguntas irão compor o discernimento da equipe quanto às ações 

definidas no planejamento estratégico. É importante, também, que todos se sintam 

confortáveis com relação a este levantamento e que entendam claramente o seu 

papel participativo.  

 

O uso dos resultados da identificação do perfil da comunidade e eficácia 

escolar é fundamental para promover uma análise adequada com suporte da 

ferramenta FOFA. 
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Uma vez feita a Análise FOFA a equipe deve marcar cada um dos fatores 

que emergiram da discussão da seguinte forma: 

 

 Questões que TÊM que ser abordadas imediatamente.  

 Questões que PODEM ser abordadas agora.  

 Questões que DEVEM ser investigadas mais profundamente.  

 Questões que PODEM ser planejadas no futuro.  

 

Após cada uma das questões ter sido avaliada quanto a sua prioridade, 

cabe à equipe elaborar um plano de ação que vislumbre a solução para os 

problemas e desafios identificados, bem como para tirar melhor proveito das forças e 

oportunidades e mitigar as ameaças apontadas.   

 

É importante reiterar que a Análise FOFA é uma ferramenta que auxilia na 

identificação dessas questões; contudo, é o Plano de Ação que garantirá que os 

pontos fortes sejam mantidos e fortalecidos e que as oportunidades sejam 

abraçadas e exploradas, bem como que os pontos fracos sejam resolvidos ou 

superados e que os riscos e as ameaças sejam combatidos.  
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3.3.4 Elaboração do Plano de Ação 

 

 

Depois de identificar o perfil da comunidade, fazer a avaliação da eficácia 

escolar e promover a avaliação estratégica, a equipe gestora pode conduzir sua 

comunidade à elaboração de um plano de ação norteado pelos critérios de 

qualidade a fim de propor: 

 

 Objetivos – ações que se espera promover para alcançar uma educação 

de qualidade. 

 Evidências (metas) – elencar indicadores dos resultados esperados. 

 Ações – atividades a serem desempenhadas para que os objetivos sejam 

atingidos. 

 Responsáveis – definir pessoas para liderar cada uma das ações.     

 Prazos – período de tempo (início - término) previsto para implementar as 

ações. 

 Avaliação – definir instrumentos de acompanhamento do desenvolvimento 

das ações.  

 Observações – incorporar quaisquer outros aspectos relevantes que não 

tenham sido contemplados nos demais itens. 

 

Ao propor os objetivos, deve-se estar atento a coerência destes com os 

demais parâmetros que compõem o plano de ação, ou seja, deve-se olhar para 

aquilo que se almeja alcançar (objetivos), como se pretende alcançar (ações), em 

que tempo (prazos) e quem liderará essas ações (responsáveis). 

 

Algumas questões que se deve ter em mente neste momento são: 

 

 Os objetivos são viáveis de serem atingidos? 

 As evidências de fato indicam aonde devemos chegar para atingir os 

objetivos? 

 As ações são possíveis de serem realizadas com a estrutura existente na 

unidade escolar? 
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 Os responsáveis escolhidos para organizar a execução das ações possuem 

competência e governabilidade para agir? 

 O tempo destinado para tais ações são possíveis de serem cumpridos? 

 

A coerência estará nas condições efetivas de ser factível a execução do 

plano de ação. Só assim, evitaremos que este plano se torne mais um documento 

burocrático, desperdiçando todo o tempo e recursos destinados à sua elaboração, 

não servindo de fato para transformar a realidade existente em busca da qualidade 

da educação. Um modelo, com mais detalhes, para organizar um plano de ação, 

oferecido aos gestores participantes do curso encontra-se no Anexo IIV. 

 

 

3.3.4.1 Implementação do Plano de Ação 

 

 

É importante que os objetivos estabelecidos no Plano de Ação sejam 

revisados periodicamente para que se possa identificar: o que mudou, o que se 

apresentou como oportunidades ou ameaças e que desafios já foram sanados ou 

superados. 

 

O gestor deve manter a equipe motivada e centrada nas ações que 

levarão a esses resultados. De forma prática, deve agendar reuniões periódicas para 

avaliar o plano de ação. Este é o momento de corrigir o percurso, se assim for 

necessário, rever algum objetivo, ação, tempo ou responsável para que este 

instrumento se torne cada vez mais viável de se concretizar. 

 

É muito importante que o Plano de Ação seja divulgado a toda a 

comunidade, bem como o resultado de todas as reuniões de avaliação que fazem 

parte da sua implementação. Assim, vai-se envolvendo as pessoas em um bem 

comum, envolvidas com as necessidades reais desta comunidade.  
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Figura 5. Quadro Ilustrativo IV 

 

Queremos uma escola para nosso país que atinja os diferentes 

indicadores de qualidade, colocando o Brasil em um novo patamar, sendo 

reconhecido pela qualidade intelectual do seu povo. 
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4. CAPÍTULO 03 - ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA  

 

4.1 Apresentação dos planos de ação 

 

Os Planos de Ação analisados foram resultados do processo de 

elaboração do Planejamento Estratégico, detalhado na Introdução, apresentados 

pelos supervisores do Estado de São Paulo, que realizaram o curso Programa de 

Gestores das Escolas Públicas, mencionado na página 19. 

 

Os participantes desse curso são representantes de 13 diretorias de 

ensino do Estado de São Paulo, das seguintes cidades: Americana, Botucatu, 

Caieiras, Capivari, Carapicuíba, Franca, Itararé, Itapevi, Jacareí, Leste, Lins, 

Ribeirão Pires e Votuporanga. 

Figura 6. Mapa do Estado de São Paulo 

 

Cada supervisor de ensino estava incumbido de multiplicar o curso para 

um grupo de escolas. Essas escolas tinham como tarefa a elaboração do 

Planejamento Estratégico, seguindo as etapas de: 
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 identificar o perfil da sua comunidade escolar,  

 avaliar os critérios de eficácia escolar, envolvendo os seguintes critérios: 

Ensino e aprendizagem, Clima escolar, Pais e comunidade, Gestão de 

pessoas, Gestão de processos, Infraestrutura e Resultados.  

 realizar avaliação estratégica com o uso da ferramenta FOFA e  

 finalizar com a elaboração de um plano de ação, baseado nos critérios de 

eficácia escolar. 

 

Além do Plano de Ação, em cada etapa da elaboração do planejamento 

estratégico, foi propiciado, em um ambiente de aprendizagem a distância, 

discussões entre os supervisores sobre suas facilidades e dificuldades no 

acompanhamento de cada etapa por meio de fóruns de discussões. 

 

Entre todos os planos recebidos foram escolhidos os 31 primeiros planos 

entregues, essa seleção foi feita por serem os primeiros planos dos diretores e seus 

respectivos supervisores, entregues nas datas estabelecidas e que não sofreram 

nenhum tipo de feedback por parte da coordenação do curso, sendo assim o 

conteúdo destes planos é, na sua essência, a discussão realizada pela comunidade 

escolar de cada escola participante. 

 

Para responder a primeira questão do problema de pesquisa (Se, os 

gestores escolares, ao utilizarem o planejamento estratégico como um instrumento 

de gerenciamento das ações do cotidiano escolar privilegiaram ações efetivas para 

proporcionar uma melhora na aprendizagem dos alunos.). Fiz a tabulação dos 

critérios escolhidos pelos gestores na elaboração dos planos de ação e o resultado 

foi o seguinte: 
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Gráfico 2. Critérios de qualidade 

 
 

Entre todos os critérios que poderiam ser escolhidos, ensino-

aprendizagem foi o mais aceito, com 25 escolas, seguido dos critérios resultados e 

pais e comunidade com 15 escolas igualmente para cada critério. Gestão de 

pessoas teve a escolha de 10 escolas, infraestrutura com 08 escolas e gestão de 

processos com 6 escolas. Vale ressaltar que a soma dos resultados não é 31, pois 

cada escola poderia ter escolhido mais que um critério. 

 

Pode-se concluir que a maioria das escolas escolheu o critério ensino 

aprendizagem, com 80,6% do total, no momento de refletir sobre ações estratégicas 

para a melhoria da qualidade da escola. Assim, ao passar por todas as etapas do 

Planejamento Estratégico, os gestores, juntamente com sua comunidade escolar, 

mantiveram interesse em ações que estavam relacionadas com ensino 

aprendizagem, entendendo que poderiam melhorar a qualidade do serviço oferecido 

em suas unidades de ensino. 

 

Dos critérios escolhidos relacionados ao ensino aprendizagem de todos 

os planos analisados fiz um quadro que os sintetiza quanto objetivos, evidências e 

ações planejadas, possíveis de serem analisados no Anexo V. Os planos completos 

também se encontram neste Anexo. 
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O segundo problema de pesquisa, que questiona se quando as escolas 

escolhem o critério ensino aprendizagem como foco de reflexão para traçar ações 

em seus planos, quais seriam os objetivos a serem atingidos, temos os seguintes 

resultado agrupados por categorias: 

 

a) Ações que envolvem a formação do professor e sua ação em sala de 

aula, necessariamente. Temos 38 escolhas, num total de 55 escolhas. Lembrando 

que a soma não é total ao número de planos analisados (31), pois as escolas 

puderam fazer mais de um objetivo para cada critério. 

 

Tabela 10 - Ações que envolvem a formação do professor e sua ação em sala de aula. 
Objetivos Nº de vezes que 

esta objetivo foi 
abordado 

Qualificar a formação dos professores 2
Melhorar desempenho (aprendizagem) dos alunos 9
Melhorar as práticas pedagógicas 2
Reduzir a taxa de reprovação 1
Monitorar os casos de alunos com necessidades especiais 1
Investir na diversidade, criatividade e inovação metodológica 6
Propiciar atendimento individualizado ao aluno 1
Resolver os conflitos de indisciplina em sala de aula 12
Desenvolver atividades significativas 3
Investir em atividades interdisciplinar 1
Total 38

 

Associando os objetivos às ações planejadas temos o seguinte quadro: 

 

Tabela 11 – Associação de objetivos e ações 
Objetivos Ações 

Qualificar a 
formação dos 
professores. 
 

- Estudos em HTPC (horário de trabalho pedagógico coletivo). 
- Desenvolver um projeto de formação para os professores sobre 
o que é habilidade e competência e as formas de serem 
adquiridas e desenvolvidas bem e como podem ser avaliadas. 

Melhorar 
desempenho 
(aprendizagem) 
dos alunos. 
 

- Concentrar esforços nas séries e disciplinas críticas, com 
acompanhamento paralelo ao aluno, 
- Reformular a proposta pedagógica, 
- Utilização do material didático oferecido pelo estado aos alunos,
- Realizar atividades em ambientes diferentes, 
- Disponibilizar material de alfabetização para os alunos não 
alfabetizados, 
- Revisão do Plano de Ensino para melhorar as expectativas de 
aprendizagem, com intuito de avaliar o que foi cumprido com 
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êxito e análise dos pontos que devem atingir, 
- Apoio e subsídio na elaboração e implementação de projetos. 

Melhorar as 
práticas 
pedagógicas 
 

- Oferecer condições e instrumentos que propiciem a utilização 
adequada de recursos e materiais pedagógicos, com a aquisição 
de equipamentos e recursos audiovisuais, 
- Estimular os alunos para fazerem as atividades propostas 
dentro do tempo previsto. 

Reduzir taxas 
de reprovação 
 

- Reunião com os responsáveis dos alunos, 
- Controle de frequência dos alunos, 
- Introduzir práticas pedagógicas diferenciadas e atrativas, 
- Desenvolver projetos interdisciplinares, 
- Dinamizar as aulas de recuperação paralela. 

Monitorar os 
casos de alunos 
com 
necessidades 
especiais 

- Fazer levantamento dos alunos com necessidades especiais, 
- Criar documento de acompanhamento. 
 

Investir na 
diversidade, 
criatividade e 
inovação 
metodológica 
 

- Relacionar material referente às diversas práticas pedagógicas, 
- Estabelecer uma dinâmica de estudo do material, 
- Discutir e refletir a postura pedagógica do professor, 
- Elaborar plano de aula, 
- Avaliar o trabalho desenvolvido em sala de aula, 
- Reformular proposta pedagógica, 
- Orientação do caderno Pedagógico do aluno oferecido pela 
SEE-SP, 
- Elaborar planos de aula, disponibilizando materiais. 

Propiciar 
atendimento 
individualizado 
ao aluno 
 

- Planejar aulas, após a verificação constante e sistemática dos 
avanços alcançados pelos alunos, 
- Selecionar, uma ou mais, objetivos específicos para um 
determinado período e preparar atividades específicas, 
- Preparar avaliações diferenciadas, aos alunos, para poder 
verificar a superação das dificuldades identificadas. 

Resolver os 
conflitos de 
indisciplina na 
sala de aula 
 

- Tomar posturas e atitudes uniformizadas por parte dos 
docentes em sala de aula, como aplicação de novas 
metodologias, motivando e despertando o interesse do aluno, 
- Através, textos, vídeos, dinâmicas, jogos e outros, trabalhar 
limites, valores e afetividade com os alunos, 
- Estabelecer o diálogo intenso entre docentes e discentes para 
resolver conflitos e mediá-los, 
- Casos não resolvidos, contarão com a atuação do professor 
mediador, juntamente com os envolvidos direta ou indiretamente, 
que após deverá dar ciência dos resultados aos interessados, 
- Desenvolver um projeto de cordialidade, 
- Elaboração de normas de convivência. 

Desenvolver 
atividades 
significativas 

- Expor aos alunos os objetivos de cada conteúdo ensinado, 
- Aprimorar o funcionamento da recuperação paralela, 
- Capacitação e acompanhamento dos docentes no planejamento 
de suas ações, bem como sua aplicação em sala de aula, 
- Estimular os docentes a preparar aulas mais atrativas e 
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contextualizadas. 
Investir em 
atividades 
interdisciplinar 

- Elaborar um projeto interdisciplinar. 

 

b) Ações que envolvem agentes externos a sala de aula e não dependem 

da ação do professor necessariamente, temos 18 escolhas;  

 

Tabela 12 – Agentes externos 
Envolver os pais na vida escolar 3
Investir no clima escolar 1
Reduzir a taxa de evasão 2
Implementar o currículo do Estado 6
Realizar atividades extraclasse 1
Monitoramento da aprendizagem 4
Total 17
Total geral 38 + 17 = 55

 

Associando os objetivos com as ações que envolvem agentes externos a 

sala de aula, além do professor, temos: 

 

Tabela 13 – Associação de objetivos com agentes externos 
Objetivos Ações 

Envolver os 
pais na vida 
escolar 

- Adequar horários para reunião de pais, 

Investir no clima 
escolar 

- Desenvolver um projeto de aniversário da escola para o 
conhecimento da sua história. 

Reduzir a taxa 
de evasão 

- Gerenciamento de freqüência com parceria familiar, 
- Aulas diversificadas com a  utilização da sala de 
vídeo,atividades com revistas, jornais e pesquisas, intensificar as 
aulas de leitura, parceria com os pais, com o conselho tutelar e 
vara da infância e juventude. 

Implementar o 
currículo do 
Estado 

- Realizar reuniões pedagógicas para analisar, por disciplina, o 
currículo da SEE-SP, 
- Revisar e analisar a proposta pedagógica da unidade escolar, 
- Solicitar apoio da Oficina Pedagógica (Departamento da 
Secretaria de Educação para subsidiar a formação dos 
professores da rede estadual). 

Monitoramento 
da 
aprendizagem 

- Os gestores devem assistir às aulas e com os docentes, os 
pontos fracos e fortes, bem como melhorias da prática, sugerindo 
uso dos recursos materiais e metodológicos disponíveis como: 
aulas diferenciadas com o uso do laboratório, informática, 
biblioteca, e dos diversos ambientes externos da escola, 
- Aplicar avaliações diagnósticas para os alunos, tabular e, nas 
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reuniões pedagógicas, analisar com os professores todos os 
dados obtidos para elaborar ações e estabelecer metas. 

Realizar 
atividades 
extraclasse 

- Realização de leituras em projetos que privilegie esta atividade 
fora da sala de aula, 
- Uso de espaços externos para realização de atividades. 

 

É possível observar que as ações não são bem especificadas, ficando 

difícil compreender com mais precisão como cada objetivo deverá ser alcançado, 

sendo possível ter uma noção apenas superficial do que se entende como ação para 

cada objetivo elaborado. 

 

A maioria das propostas correspondentes ao critério ensino aprendizagem 

está centrada no papel do professor em sala de aula, totalizando 38 propostas, com 

69,1% das escolhas. Objetivos relacionados à indisciplina em sala de aula foram 

muito valorizados. Tanto quanto a proposta de melhora do ensino aprendizagem, 

com 12 escolhas, significando 21,8% das opções de ações. 

 

Melhorar o desempenho dos alunos aliado à mudanças metodológicas, 

quanto aos aspectos relacionados a inovação, criatividade, interdisciplinaridade e 

diversidade, como também realizar atividades significativas aos alunos atendendo 

suas necessidades individuais foram questões significativas nas ações elaboradas 

pelas equipes gestoras, somando a 22 escolhas, representando 40% das escolhas. 

 

Quanto às ações que necessitam de agentes externos a sala de aula, 

temos 17 escolhas, as quais correspondem a 30,9 % das opções de ações. 

 

Assim, podemos concluir que os gestores escolheram o ensino 

aprendizagem como critério de qualidade de maior necessidade de intervenção, bem 

como ações que envolvem melhor desempenho da atuação do professor em sala de 

aula, através de metodologias diferenciadas, gerenciamento de conflitos e da 

aprendizagem dos alunos. 

 

Se a elaboração do planejamento estratégico como uso de uma 

ferramenta de gestão pode contribuir com as ações do gestor, é uma questão que a 

própria ferramenta já responde, pois o planejamento possui este objetivo: orientar as 
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ações da gestão escolar, para que possa articular ações com maior eficiência para 

atingir suas metas. 

 

Ao realizarem o planejamento foi possível observar que as equipes 

gestoras dedicaram um tempo para refletir sobre a realidade em que estão inseridas. 

Isso foi possível confirmar nas discussões realizadas pelos supervisores nos fóruns 

de discussão, disponibilizado na plataforma de aprendizagem da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo. 

 

Em cada etapa, na elaboração do planejamento foram disponibilizados 

fóruns para que os supervisores pudessem trocar informações. 

 

Na primeira etapa, dedicada a identificação do perfil da comunidade 

escolar, não tiveram muitas dificuldades, pois essa ação já é comum nas escolas 

estaduais, no momento de realizarem seus projetos pedagógicos. A maior 

dificuldade encontrada no processo é contar com a participação da comunidade 

escolar, todos sabem da sua importância: 

 

“A questão da participação da comunidade escolar é vital, pois, não existe nada que 
possa ser realizado no coletivo se não houver participação e, para que isto aconteça, há 
necessidade de "casar" os objetivos de cada segmento com os da Unidade escolar 
fazendo com que cada um possa sentir-se co-criador deste espaço. Que sejam 
consideradas e adaptadas (de forma coerente) as possíveis ideias que vierem ao 
encontro dos desejos expressos no Projeto Político da Unidade” (Fórum perfil da 
Comunidade, Anexo VII, p.155) 
 

Na etapa sobre a avaliação de eficácia escolar podemos perceber que 

ainda persistiu a dificuldade do envolvimento de todos os agentes da comunidade 

escolar. No momento de utilizar a ferramenta de avaliação estratégica o FOFA, por 

não ser comum, na rotina escolar, as equipes encontraram algumas dificuldades, 

porém foi um momento privilegiado de reflexão. 

 

“Penso que uma Oportunidade dificilmente se transforma em Força e uma Ameaça 
dificilmente se transforma em Fraqueza por serem elementos do ambiente externo. O 
que pode acontecer é de uma Oportunidade potencializar uma Força sua ou uma 
Ameaça potencializar uma Fraqueza sua. Se, e somente se, por força das circunstancias 
os elementos externos classificados como Oportunidade ou Ameaça um dia se tornarem 
elementos internos aí sim poderão se transformar em Força ou Fraqueza. Mas enquanto 
forem elementos externos sempre serão Oportunidade ou Ameaça. Quando, imbuídos 
do desejo de nos conhecermos plenamente, nos investigamos enquanto instituição 
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escolar e classificamos nossas potencialidades (Forças e Oportunidades) e 
vulnerabilidades (Fraquezas e Ameaças), precisamos refletir sobre as formas de 
utilizarmos nossas potencialidades para neutralizar nossas vulnerabilidades” (Fórum 
FOFA, Anexo 163, p. 165) 

 
 

Na etapa de elaboração do Plano de Ação ainda é possível perceber a 

dificuldade de envolvimento de representantes dos segmentos da comunidade 

escolar, mesmo assim, os que participaram das etapas puderam refletir e propor 

contribuindo assim com a responsabilização de todos pelas ações elaboradas. 

 

“A diretora está fazendo com a sua equipe a seguinte reflexão: a escola possui duas 
grandes fraquezas - alto índice de evasão e baixa frequência e indisciplina. Pretendem 
elaborar um plano de ação voltado para a solução de um grande problema de modo que 
estão pensando em eleger o problema a ser atacado não pelo grau de estrago que ele 
causa no ambiente escolar e sim por meio do levantamento das possibilidades da 
escola  (usando de suas forças e oportunidades) em atuar sobre ele e, se não resolvê-lo 
definitivamente, pelos menos atenuar os estragos de modo significativo. A escola não 
quer incorrer no erro de escolher um problema para ser administrado e descobrir que 
não tem pernas para conseguir os resultados esperados. O problema não contemplado 
será mais bem investigado para ser cuidado num outro momento, quando a escola até 
estará mais fortalecida em virtude das conquistas possibilitadas pela implementação 
desse primeiro plano de ação”. (Fórum Plano de ação, Anexo IX, p. 173) 
 
Analisando estes depoimentos podemos verificar o quanto a elaboração 

do Planejamento Estratégico suscitou em reflexão para as equipes gestoras 

envolvidas nesse processo.  
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5. Considerações Finais 

 

As instituições escolares públicas vivem um momento de conflito, bem 

como nossa sociedade atual, na busca constante de alternativas para melhorar a 

qualidade do serviço oferecido, em um mundo cada vez mais complexo e que exige 

dos indivíduos saberes que nem sempre conseguiram obtê-los na escola se as 

mesmas, continuarem reproduzindo o que vemos ainda hoje. 

 

A busca da qualidade de ensino tem sido uma preocupação de várias 

décadas, esse desejo é imbuído do princípio da igualdade,  que almeja nesta busca 

a diminuição das diferenças sociais existentes, proporcionando o direito de uma 

educação de qualidade para todos. 

 

Os mecanismos externos de avaliação estão, cada vez mais, expondo-

nos às fragilidades dos sistemas educacionais, proporcionando uma reflexão sobre 

como podemos fazer para reverter esta situação. 

 

É necessária uma grande mobilização nacional para esta discussão 

envolvendo toda a sociedade, para que a responsabilização desse empenho não 

fique somente nas mãos das escolas, pois entendemos que ela faz parte de um 

sistema e se queremos realmente alguma mudança, as estratégias para alcançarem 

melhores resultados, devemos envolver o maior número de agentes sociais 

possíveis. 

 

As escolas também devem começar sua mobilização, pois essa 

empreitada deve se iniciar dentro das instituições escolares, para fora delas, pois é 

nelas que se constitui o currículo, este, que é possível de ser construído, como 

mecanismo essencial de constituição de identidade individuais e sociais 

atravessadas por relações de poder. 

 

É com esse panorama que o gestor, importante agente articulador de 

ações no ambiente escolar, pode contribuir para a melhoria da realidade 

educacional: no momento que se coloca num papel de um “gestor” e não de um 
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“administrador de tarefas”. Ser gestor, na sua concepção mais complexa, envolve a 

articulação nas várias dimensões da função e suas interrelações. Será necessário 

assumir o seu papel de líder na constituição de uma comunidade participativa e 

corresponsável na melhoria da educação. 

 

Porém, estas não são tarefas simples de serem realizadas, e o uso de 

algumas ferramentas gerenciais pode contribuir para a organização das ações do 

cotidiano da escola. Uma delas é o Planejamento Estratégico. 

 

As etapas do planejamento estratégico sugeridas neste trabalho que inicia 

com a identificação do perfil da realidade escolar, com a avaliação dos critérios de 

eficiência escolar, a realização da avaliação estratégica e finalmente com a 

elaboração do plano de ação, proporcionam uma movimentação na organização da 

rotina da escola que contribui para a reflexão e responsabilização, por todos os 

envolvidos, na efetivação dos objetivos traçados. 

 

Quando a comunidade escolar, por meio de representação, se mobiliza 

para pensar como é que a mesma se compõe quanto às questões sociais, culturais, 

econômicas, estruturais internas e externas, consegue projetar o cenário em que 

está envolvida e, entendendo-o, melhor consegue pensar nas suas fragilidades e 

potencialidades. 

 

Já na fase da avaliação da eficácia escolar alguns critérios de qualidade 

permearam a discussão: Ensino e aprendizagem; Clima escolar, pais e comunidade; 

Gestão de pessoas; Gestão de processos; Infraestrutura e Resultados, ficando ainda 

mais evidenciado as reais fragilidades da instituição escolar. 

 

No momento da Avaliação Estratégica é sugerido o uso da ferramenta 

FOFA que propõe uma reflexão sobre: forças, fraquezas como fatores internos e 

oportunidades e ameaças como fatores externos à instituição escolar. Este é outro 

momento privilegiado do Planejamento Estratégico, onde equipe envolvida nesta 

etapa começa a traçar quais são seus reais problemas e quais suas possibilidades 

de superação. 



84 
 

 
 

 

E, finalmente, no momento da elaboração do Plano de Ação, é quando a 

equipe traça os objetivos, ações, prazos, responsáveis e avaliação para atender 

suas necessidades. 

 

Por meio desse percurso conseguimos perceber como o planejamento 

estratégico contribui de forma didática com a reflexão da comunidade escolar sobre 

sua realidade e a traçarem estratégias de ação para atingirem melhores resultados. 

 

A análise, feita neste trabalho, dos 31 Planos de Ação, pode ajudar a 

concluir o modo como que as equipes gestoras, ao se dedicarem na realização do 

Planejamento Estratégico escolheram o critério ensino aprendizagem como o mais 

importante para traçarem ações, num total de 80,6% das escolhas. 

 

Quando analisamos as ações elaboradas para estes objetivos, 

percebemos que estão, em grande maioria centradas na ação do professor 

(totalizando 69,1%), que estão relacionadas a inovações metodológicas, provocando 

mudança de atitudes, interdisciplinaridade, criatividade, diversidade e atendimento 

individualizado proporcionando um aprendizado significativo. 

 

Outro fator a destacar é o número de ações voltadas para a solução dos 

casos de indisciplina como ações que incidem no critério ensino aprendizagem, 

totalizando 21,8%. Isso demonstra que as equipes envolvidas acreditam que a 

indisciplina em sala de aula prejudica a aprendizagem dos alunos. 

 

Respondendo a questão de pesquisa sobre os gestores escolares, se, ao 

utilizarem o Planejamento Estratégico como um instrumento de gerenciamento das 

ações do cotidiano escolar privilegiam ações efetivas para proporcionar uma 

melhora na aprendizagem dos alunos, podemos concluir que, sim, a maioria das 

equipes escolheu este critério como o mais importante para melhorar a 

aprendizagem de seus alunos. 
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Na questão sobre quais ações são evidenciadas para a melhoria da 

aprendizagem também podemos observar ações que podem provocar melhoras 

significativas na qualidade do ensino e da aprendizagem. Ações como mudanças 

metodológicas inovadoras, criativas, significativas, atendimento individualizado aos 

alunos, monitoramento da aprendizagem, cuidado com a indisciplina, redução da 

taxa de evasão e retenção, promoção da formação dos professores, trabalhar 

interdisciplinarmente, entre tantas outras. 

 

Sobre a última questão, se o uso do Planejamento Estratégico é uma 

ferramenta que contribui para articular as ações do gestor escolar, concluo que o 

próprio instrumento existe para este fim, então a questão a ser respondida é, se, ao 

usarem o instrumento estratégico os gestores conseguem qualificar suas ações em 

busca da melhoria da aprendizagem. O que posso concluir através das discussões 

feitas pelos supervisores, nos fóruns de discussões, que destacam como 

efetivamente, o uso do instrumento proporcionou grande reflexão sobre a realidade 

escolar e na elaboração de ações para sua melhoria, evidenciado em vários 

depoimentos. O gestor, posicionado como integrador, democrático, participativo, que 

trabalha em equipe, que lidera ações no interior da escola e que elabora e 

implementa um Planejamento Estratégico (o Projeto Político pedagógico), pode 

atingir melhores índices de aprendizagem de seus alunos. Portanto espero ter 

contribuído, com a relevância deste trabalho, trazendo aos gestores de escolas 

públicas um instrumento para contribuir com a sua atuação: o Planejamento 

Estratégico. 
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ANEXO I - Critérios: requisitos e características, para Avaliação da Eficácia Escolar 

ENSINO E APRENDIZAGEM 

Currículo organizado e articulado: 

A escola possui e utiliza parâmetros curriculares. 
A escola tem uma Proposta Pedagógica que orienta o processo de ensino e aprendizagem. 
A escola tem objetivos e metas definidos na Proposta Pedagógica, para cada série ou ciclo e disciplina, de acordo 
com os parâmetros curriculares adotados. 
Os professores definem com o diretor e supervisor/orientador pedagógico a metodologia de ensino a ser seguida 
na escola. 
Os conteúdos para cada disciplina e para cada série ou ciclo são organizados de forma sequencial. 
Os professores sabem qual o conteúdo a ser trabalhado em cada série ou ciclo e em cada disciplina. 
Os professores sabem qual o conteúdo trabalhado no ano anterior por outro professor. 
As etapas e níveis de aprendizagem a serem alcançados pelos alunos estão claramente definidos. 
Os objetivos de aprendizagem são cobertos e alinhados com as avaliações propostas. 
A equipe escolar reúne-se para revisar o currículo a partir da avaliação, do monitoramento e da prática de cada 
professor. 
Proteção do tempo da aprendizagem 
Os eventos escolares e os assuntos administrativos são organizados e tratados com um mínimo de interrupção 
das aulas. 
O tempo previsto para cada matéria é claramente definido e seguido pelos professores. 
Os professores começam e terminam as aulas pontualmente. 
A interrupção de aula devido à ausência de professores, reuniões, recesso etc. sempre é mínima. 
Os professores dispõem de um plano de aula pronto quando os alunos entram em sala de aula. 
A transição entre atividades desenvolvidas em sala de aula é rápida. 
A maior parte dos alunos na escola é dedicada a atividades de aprendizagem. 
Durante o tempo dedicado às aulas, os professores se concentram nas atividades de ensino. 
Práticas efetivas dentro de sala de aula 
Os professores procuraram constantemente propor atividades que propiciem a prática de valores e atitudes 
almejados. 
O ritmo de instrução é ajustado para atender aos alunos que aprendem com maior ou menor facilidade. 
Os alunos que não terminam as atividades durante a aula recebem orientação especial, para que se mantenham 
no ritmo da turma. 
As disciplinas críticas recebem maior atenção por parte da escola e dos professores. 
Os professores conhecem a necessidade da turma e dão atenção individual e estímulos aos alunos com 
dificuldades. 
Os professores explicam aos alunos os objetivos das lições e da matéria numa linguagem simples e clara. 
Os professores estabelecem uma relação entre as lições, assinalando aos alunos os conceitos ou habilidades-
chave estudados anteriormente. 
Os professores estimulam a curiosidade e o interesse dos alunos, relacionando o conteúdo da lição com coisas 
relevantes do dia a dia dos alunos. 
Durante as aulas, os professores fazem perguntas sobre pontos-chave da lição para verificar a compreensão e 
estimular o raciocínio dos alunos. 
Exercícios, tarefas e provas são corrigidos e devolvidos rapidamente, além disso, são usados para replanejar as 
atividades. 
Os professores fazem elogios e críticas construtivas aos alunos em sala de aula. 
Os professores evitam a ocorrência de interrupções em sala de aula, não desperdiçando o tempo de ensino e de 
aprendizagem. 
Os problemas de disciplina são resolvidos na sala de aula, sem necessidade de encaminhar os alunos à direção. 
Estratégias de ensino diferenciadas 

Os professores usam e articulam técnicas variadas de ensino, incluindo tarefas e deveres individuais, discussão 
em sala, trabalho em grupo, exercícios e monitorias. 
Os professores utilizam televisão, vídeo, computador e outros materiais interativos, quando necessário. 
Os alunos são ativamente engajados nas atividades de sala de aula. 
Os professores utilizam material de uso social nas práticas pedagógicas, estimulando os alunos a perceberem o 
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vínculo entre as atividades escolares e extraescolares. 
Os professores aproveitam os espaços externos para realizar atividades cotidianas como ler, contar, histórias, 
fazer desenhos etc. 
Os professores propõem atividades pedagógicas fora da escola, como passeios, excursões etc. 
Deveres de casa frequentes e consistentes 

Os professores passam lição de casa sempre que necessário. 
Os alunos fazem a lição de casa regularmente. 
O conteúdo e a frequência do dever de casa são adequados à idade e ao ambiente familiar do aluno. 
Os deveres de casa são passados em quantidade suficiente e em nível de dificuldade adequado para consolidar e 
ampliar o conhecimento do aluno. 
O professor comenta com os alunos os deveres de casa realizados. 
Disponibilidade e utilização de recursos didático-pedagógicos 

Os professores dispõem de materiais didáticos e pedagógicos adequados, que permitam atividades diversificadas 
dentro da sala de aula. 
A equipe escolar conhece o material pedagógico e didático existente na escola, sabe onde está guardado e o 
utiliza quando necessário. 
Os alunos podem identificar seus livros-texto e descrever seu conteúdo. 
Os alunos podem identificar outros materiais de leitura. 
Os alunos possuem caderno, lápis, borracha etc. 
Avaliação contínua do rendimento dos alunos 

Os professores fazem uma avaliação diagnóstica no início de cada etapa de ensino, para que possam por em 
prática seu planejamento de forma adequada às características dos alunos. 
Os professores monitoram continuamente o progresso dos alunos e sabem quantos e quais estão com dificuldade 
na disciplina/conteúdo. 
Há coleta de dados, arquivos e relatórios sobre o desenvolvimento dos alunos. 
A avaliação do desempenho dos alunos em todos os níveis está adequada aos objetivos de ensino. 
A equipe escolar utiliza os resultados de testes e relatórios de avaliação para localizar problemas potenciais e 
propor soluções. 
A equipe escolar utiliza informações para fazer revisões da forma como o currículo está organizado, articulado e é 
trabalhando na escola. 
A escola utiliza padrões de desempenho para avaliar a aprendizagem dos alunos com base nos parâmetros 
curriculares. 
Os alunos têm clareza dos conteúdos e do grau de expectativa da aprendizagem que se espera deles nas 
avaliações. 
Em momentos determinados, é delegada aos alunos a responsabilidade de se autoavaliarem. 
São aplicados diferentes instrumentos de avaliação e proporcionadas várias situações de aprendizagem para 
possibilitar o desenvolvimento das capacidades dos alunos, integrar os conteúdos curriculares, contrastar os dados 
obtidos e observar a transferência das aprendizagens em contextos diferentes. 
CLIMA ESCOLAR 

Estabelecimento de altos padrões de ensino 

Os professores têm claro os objetivos de aprendizagem que devem ser alcançados por todos os alunos. 
O diretor e os professores são capazes de citar as metas e os objetivos curriculares da escola para pais de alunos 
e demais pessoas da comunidade escolar. 
O diretor e os professores comunicam aos alunos as metas de aprendizagem e de comportamento estabelecidas. 
Os alunos com dificuldades de aprendizagem recebem auxílio, estímulo e apoio para atingir o nível de 
aprendizagem esperado. 
O diretor e os professores monitoram regularmente o desempenho dos alunos, identificando aqueles que estão em 
dificuldades em cada disciplina. 
O diretor acompanha, com frequência, o desempenho dos professores e o desenvolvimento de seus programas 
curriculares. 
A escola dispõe de parâmetros e instrumentos que permitem acompanhar o desempenho de professores e alunos. 
A escola estabelece uma relação clara entre os objetivos de aprendizagem, as atividades de ensino e a avaliação 
dos alunos. 
A equipe escolar define padrões de desempenho para avaliar os alunos, com base nos parâmetros curriculares 
adotados. 
A escola prevê apoio e orientação na implementação do currículo. 
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O professor planeja, no começo do ano, como trabalhará sua disciplina durante o ano letivo, informando os alunos 
sobre seu plano de trabalho. 
O plano de curso do professor contém as informações necessárias sobre a matéria, como ensiná-la e como avaliá-la. 
Altas expectativas em relação à aprendizagem dos alunos 

No contato com pais e alunos, diretor e professores expressam sua confiança na capacidade de aprendizagem dos 
alunos, independentemente da etnia, classe social ou outras características pessoais. 
O diretor, no contato com professores, expressa sua confiança na capacidade de aprendizagem dos alunos. 
A direção mantém o ensino e a aprendizagem como centro do diálogo e atenção de toda a equipe escolar. 
Comunicação regular entre a equipe escolar, pais e a comunidade 

O diretor promove reuniões frequentes com o corpo docente, com pauta antecipada. 
A comunicação da escola com os pais e a comunidade é frequente. 
Os pais entram em contato com o diretor por iniciativa própria. 
O diretor envolve-se em atividades organizadas pela comunidade. 
A escola promove eventos na escola de interesse da comunidade. 
A direção da escola procura envolver os pais nas decisões relativas à melhoria da escola e enfatiza que a sua 
participação faz muita diferença no desempenho de seus filhos. 
Toda a equipe escolar trabalha de forma cooperativa e harmoniosa. 
Presença efetiva do diretor 

O diretor participa das assembleias escolares, supervisionando o bom andamento dos trabalhos. 
O diretor é encontrado facilmente na escola, fora do seu gabinete. 
O diretor permanece na escola durante o período de atividades escolares. 
O diretor aumenta a frequência e a qualidade dos contatos informais entre os membros da equipe escolar quando 
necessário. 
O diretor lidera o estabelecimento e a implementação de normas de comportamento entre os membros da equipe 
escolar. 
O diretor está constantemente informado da eficácia das atividades de ensino desenvolvidas pelos professores. 
Ambiente escolar bem organizado e agradável 

A escola é limpa, organizada e tem aparência atrativa. 
As aulas iniciam-se e terminam no horário. 
As tarefas, os livros e os materiais a serem utilizados são preparados antes do início das aulas. 
Os alunos são estimulados a participarem da organização, decoração, ordem e limpeza das salas de aula. 
Normas e regulamentos escolares 

A escola possui um código de conduta escrito que especifica as normas de comportamento para alunos e 
professores dentro e fora de sala de aula. 
O código de conduta é amplamente divulgado e é conhecido por alunos, professores e pais. 
As normas de disciplina são aplicadas pronta e integralmente para todos. 
Os procedimentos de disciplinas são rotineiros e de fácil e rápida aplicação. 
Há normas em relação a atrasos e faltas, tanto para professores quanto para alunos. 

Confiança dos professores no seu trabalho 

Os professores consideram-se capazes de ensinar bem. 
Os professores sentem-se à vontade com os materiais de aprendizagem, integrando-os às tarefas de sala de aula 
e têm ideias criativas sobre como ensinar. 
Os professores acham seu trabalho significativo. 
Compromisso e preocupação da equipe escolar com os alunos e com a escola 

Os alunos confirmam que os professores estão comprometidos com o ensino e se preocupam com eles. 
Os professores estabelecem altos padrões de trabalho e comportamento dos alunos. 
A equipe escolar e os pais referem-se à escola como um lugar onde há atenção e cuidado com os alunos. 
O absenteísmo e a falta de pontualidade dos professores são vistos como um problema na escola. 
Trabalho em equipe 

Os professores planejam as atividades de ensino de forma cooperativa. 
Os professores trocam ideias entre si. 
Os professores, o diretor e a equipe técnica trabalham em conjunto para tratar de questões de interesse da escola. 
PAIS E COMUNIDADE 



93 
 

 
 

Apoio material da comunidade 

A comunidade contribui voluntariamente com a escola, para garantir a manutenção e a melhoria das condições de 
atendimento aos alunos e funcionários. 
A equipe escolar e os pais dos alunos reúnem-se para discutir as necessidades materiais da escola e as maneiras 
de atendê-las. 
Comunicação frequente entre corpo docente e pais 

A escola promove eventos que permitem contato entre pais e professores. 
Os professores comunicam-se frequentemente com os pais. 
Os pais comparecem e participam das reuniões para as quais são convidados. 
Participação da comunidade na gestão escolar 

Os pais têm participação nas reuniões do Colegiado. 
Os pais sabem quem é o seu representante no Colegiado. 
Envolvimento dos pais na aprendizagem: 
Os pais participam de reuniões de avaliação da escola. 
Os pais acompanham os deveres de casa dos filhos. 
Há evidências de leitura, conversações e brincadeiras dirigidas no lar. 
A equipe escolar incentiva os pais a acompanharem o progresso de seus filhos. 
GESTÃO DE PESSOAS 
 
Gestão do pessoal docente e não docente 
A direção tem claramente definidas as funções e atribuições de todo o pessoal da escola e expressa qual a sua 
expectativa em relação à equipe escolar. 
A direção monitora e avalia as atividades desenvolvidas por todos os colaboradores da escola. 
A direção identifica necessidades de aperfeiçoamento de toda a equipe escolar para a melhoria de suas 
habilidades profissionais. 
A direção organiza espaço e tempo para que os membros da equipe escolar se reúnam, troquem experiências, 
estudem, planejem etc. 
A direção providencia atualização para o pessoal docente, técnico e administrativo, com a frequência necessária. 
Os colaboradores são valorizados por meios de mecanismos de profissionalização e responsabilização. 
A escola adota medidas de promoção do bem-estar para auxiliar os colaboradores a atingir as metas. 
A escola acompanha o nível de satisfação, participação e bem-estar dos colaboradores. 
Formação e desenvolvimento 
Os professores conhecem metodologias de avaliação e usam esse conhecimento para desenvolver avaliações 
coerentes e consistentes. 
Os professores demonstram ter domínio da matéria que ensinam. 
Os professores participam, com frequência, de cursos de atualização, demonstrando empenho no seu 
desenvolvimento profissional. 
A direção da escola identifica necessidades de aperfeiçoamento de pessoal docente e não docente para a 
melhoria de suas habilidades profissionais. 
A direção da escola define anualmente um programa de desenvolvimento do pessoal docente e não docente. 
Os professores utilizam abordagens pedagógicas atualizadas. 
A equipe escolar (docentes e não docentes) aceita inovações e se mostra envolvida em processos de mudança. 
Os professores têm informações atualizadas sobre tecnologia e recursos educacionais. 
Experiência apropriada do professor 
Os professores são experientes no manejo de turmas e no acompanhamento do trabalho individual e de grupos. 
O desempenho do professor dentro da sala de aula é avaliado. 
Compromisso da equipe escolar com objetivos e metas da escola 
Os professores e funcionários são comprometidos com os objetivos e metas da escola. 
Os professores e funcionários conhecem os objetivos e metas da escola. 
Os supervisores ou coordenadores pedagógicos orientam os professores para o alinhamento entre suas práticas 
docentes e os objetivos e metas da escola, prestando assistência sempre que necessário. 
A equipe escolar avalia o desempenho de seu pessoal e o da escola como um todo, bem como o seu esforço para 
mudança. 
Docentes e não docentes demonstram entusiasmo no desempenho de suas funções. 
GESTÃO DE PROCESSOS 
Conselho escolar atuante 
A escola dispõe de um Colegiado ou Conselho Escolar com funções e atribuições bem definidas. 
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O Colegiado ou Conselho funciona de maneira permanente. 
O Colegiado ou Conselho realiza reuniões sistemáticas. 
As reuniões do Colegiado ou Conselho são marcadas com antecedência, em horário que todos possam participar 
e com divulgação prévia da pauta. 
Os segmentos representantes da comunidade interna e externa à escola têm participação efetiva no Colegiado ou 
Conselho. 
Os processos de ensino, aprendizagem e gestão participativa da escola atendem ao que foi definido e validado 
pelo Colegiado ou Conselho. 
Utilização e controle dos recursos financeiros 
A direção é capaz de demonstrar que os insumos escolares adquiridos com os recursos provindos do governo, da 
comunidade e dos pais são alocados de acordo com as necessidades detectadas pela escola. 
A direção tem objetivos claros para a aplicação dos recursos financeiros disponíveis, efetuando os gastos de 
acordo com os procedimentos legais. 
A direção submete o planejamento para a aplicação dos recursos financeiros ao Colegiado ou Conselho Escolar, 
bem como a prestação de contas dos gastos efetuados. 
A direção controla e registra de forma apropriada os gastos efetuados pela escola. 
Planejamento das ações 
A escola define conjuntamente seus objetivos, metas e estratégias e o plano de ação para alcançá-los. 
O diretor e os professores tomam decisões conjuntas relativas ao horário escolar, aos livros-texto e demais 
recursos utilizados. 
O currículo escolar é discutido e definido por toda a equipe escolar, com validação do Colegiado ou Conselho. 
Os processos críticos da escola são gerenciados com auxílio de indicadores de desempenho com vistas à 
realização de melhorias. 
Objetivos claros 
Os objetivos da escola são claramente definidos e aceitos pela comunidade escolar. 
Os profissionais da escola sabem o objetivo do seu trabalho e estão mobilizados para a análise e melhoria dos processos. 
A escola tem autonomia para decidir sobre horários escolares, metodologias adotadas, equipamentos e materiais necessários. 
A escola dispõe de critérios e instrumentos para determinar a eficácia escolar. 
A escola estabelece metas de excelência. 
Rotina organizada 
A escola dispõe de procedimentos administrativos bem definidos e padronizados e os utiliza. 
As pessoas na escola conhecem e utilizam todos os procedimentos disponíveis para executar bem o seu trabalho. 
Cada profissional da escola sabe medir e avaliar o resultado de seu trabalho. 
Os dados necessários ao gerenciamento da escola são levantados de forma competente. 
Os problemas que surgem na escola são comunicados à direção. 
As atividades e processos desenvolvidos na escola são documentados e otimizados. 
As informações circulam de maneira rápida e correta entre os diversos setores e colaboradores. 
INFRAESTRUTURA  
 
Instalações adequadas da escola 
O prédio e o pátio escolar são bem conservados e têm aparência atrativa. 
Os banheiros são limpos e mantidos em condições adequadas de uso. 
A escola possui um espaço disponível para atividades de leitura e pesquisa. 
As salas de aula, laboratórios e biblioteca estão em boa condição de uso. 
As salas de aula, laboratórios, bibliotecas etc. são utilizados de forma adequada. 
Os alunos têm consciência de sua participação na conservação do patrimônio escolar. 
RESULTADOS 
 
Desempenho acadêmico dos alunos 
Os históricos acadêmicos recentes mostram evolução favorável em relação às médias nacionais/estaduais/regionais. 
Os dados de desempenho demonstram elevação na taxa de aprovação em todas as séries e disciplinas, a qual está situada, 
atualmente, em patamares de excelência. 
A taxa de abandono tem diminuído consistentemente a cada ano. 
A média de aprovação dos alunos em Português e Matemática tem aumentado a cada ano e situa-se, atualmente, em 
patamares de excelência. 
A distorção idade-série tem diminuído consistentemente a cada ano. 
Desempenho geral da escola 
Há evidências de que todas as metas estabelecidas no Plano de Ação da escola são integralmente cumpridas. 
Os resultados da escola indicam tendência crescente no nível de satisfação da equipe escolar, dos pais e da comunidade em 
relação aos serviços prestados. 
Há evidências de tendência de melhoria na qualidade dos processos de gestão e serviços da escola. 
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Anexo II  -   Indicadores de qualidade 

 
DIMENSÃO: AMBIENTE EDUCATIVO 
INDICADOR: Amizade e solidariedade 
Quando alguém (professor, aluno ou funcionário) chega à escola, com algum problema pessoal, encontra 
pessoas dispostas a ajudar? 
O ambiente da escola favorece a amizade entre todos (entre alunos e alunos; entre professores e alunos; 
entre os professores, etc.)? 
INDICADOR: Alegria 
Os alunos gostam de freqüentar a escola? 
As pessoas que trabalham na escola gostam do trabalho que fazem? 
A escola promove festas com a participação de pais, alunos, professores e funcionários? 
INDICADOR: Respeito ao outro 
Os alunos tratam bem os professores e os funcionários da escola? 
Professores, diretores e funcionários se tratam bem e se respeitam? 
As pessoas que trabalham na escola se sentem respeitadas e valorizadas por pais e alunos? 
Pais e alunos que chegam para fazer matrícula, pedir informações ou saber sobre seus filhos são atendidos 
com atenção e respeito? 

INDICADOR: Combate à discriminação 
Na escola todos são tratados com respeito e mantêm laços de amizade, não importando se são negros, 
brancos, indígenas, pessoas com deficiência, ricos ou pobres, homens ou mulheres, homossexuais ou não? 
Quando os alunos têm atitudes preconceituosas ou discriminatórias (como fazer brincadeiras ou usar apelidos 
que humilhem seus colegas), isso é conversado na sala de aula ou em outro espaço da escola para que não 
aconteça mais? 
A discriminação (atos preconceituosos contra pessoas com deficiência, povos indígenas, mulheres, negros, 
homossexuais e outros) é assunto abordado durante as aulas como algo que prejudica as relações entre as 
pessoas e que é crime? 

INDICADOR: Disciplina 
As regras de convivência da escola são claras, conhecidas e respeitadas por toda a comunidade Escolar? 
Os alunos participam da elaboração das regras de convivência na escola? 
Todos (alunos, professores, diretor e demais profissionais da escola) que não cumprem as regras da escola 
são punidos da mesma maneira e com justiça? 

INDICADOR: Respeito ao direito das crianças e adolescentes 
Todos (alunos, professores, diretor, demais profissionais e pais) conhecem o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e respeitam os direitos nele estabelecidos? 
O ECA é abordado nas salas de aula ou em outras atividades realizadas na escola? 
Os pais de crianças que não têm registro de nascimento recebem orientação na escola sobre a importância, a 
gratuidade e a forma de tirar esse documento? 
A escola acolhe crianças e adolescentes com deficiência nas mesmas salas de aula em que estudam os 
alunos sem deficiência? Esses alunos recebem o apoio de que necessitam? 

 
DIMENSÃO: PRÁTICA PEDAGÓGICA 
INDICADOR: Proposta pedagógica definida e escolhida por todos 
A escola possui uma proposta pedagógica escrita (em forma de documento)? 
Os professores participaram ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola? 
Todos os que trabalham na escola, pais e alunos conhecem a proposta pedagógica da escola? 
A proposta pedagógica é atualizada periodicamente? 
INDICADOR: Planejamento 
Os professores planejam regularmente suas aulas? 
Os professores trocam idéias entre si para planejar as aulas? 
Os professores procuram saber o que os alunos aprenderam no ano anterior para preparar o 
planejamento do ano letivo? 
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Os professores ouvem e consideram opiniões e sugestões dos alunos para planejar suas aulas? 
O cumprimento do planejamento dos professores é acompanhado pela direção da escola? 
INDICADOR: Contextualização 
Professores e alunos realizam atividades de estudo do entorno da escola? 
Professores e alunos desenvolvem atividades para resolver problemas identificados no entorno da escola? 
A escola promove visitas no bairro e na cidade para que os alunos conheçam e aprendam a usar os 
equipamentos públicos da região (postos de saúde, hospitais, parques, praças, monumentos, museus, 
bibliotecas, centros culturais, Conselho Tutelar, Vara da Infância, etc.)? 
 
INDICADOR: Variedades das estratégias e dos recursos de ensino-aprendizagem 
São usados diferentes recursos pedagógicos (internet, jornais, revistas, livros diversos, obras de arte, filmes) 
em sala de aula? 
Todos os alunos podem mostrar suas aprendizagens e seus trabalhos de formas variadas (oralmente, por 
escrito, utilizando de teatro, pintura, brincadeiras, etc.)? 
As salas de aula são organizadas de acordo com o tipo de atividade realizada? 
INDICADOR: Incentivo à autonomia e ao trabalho coletivo 
Os professores explicam de forma clara e simples os objetivos das matérias que estão sendo estudadas em 
sala de aula? 
As aulas são organizadas de maneira que todos os alunos possam fazer perguntas, conversar sobre os 
assuntos apresentados, defender suas idéias e mudar de opinião? 
Os alunos têm oportunidade de propor, criar e realizar atividades na sala de aula e na escola como um todo? 
A escola realiza feiras ou exposições das criações dos alunos (por exemplo, desenhos, poesias, invenções)? 
Todos os alunos são incentivados e orientados para o trabalho em grupo? 
Todos os alunos são incentivados e orientados para desenvolver pesquisas e experimentos? 
INDICADOR: Prática pedagógica inclusiva 
Os professores explicam de forma clara e simples os objetivos das matérias que estão sendo 
estudadas em sala de aula? 
As aulas são organizadas de maneira que todos os alunos possam fazer perguntas, conversar 
sobre os assuntos apresentados, defender suas idéias e mudar de opinião? 
Os alunos têm oportunidade de propor, criar e realizar atividades na sala de aula e na escola 
como um todo? 
A escola realiza feiras ou exposições das criações dos alunos (por exemplo, desenhos, poesias, 
invenções)? 
Todos os alunos são incentivados e orientados para o trabalho em grupo? 
Todos os alunos são incentivados e orientados para desenvolver pesquisas e experimentos? 

 
DIMENSÃO: AVALIAÇÃO 
INDICADOR: Monitoramento do processo de aprendizagem dos alunos 
Os professores observam a progressão dos alunos e quais suas principais dificuldades (por exemplo, corrigem 
trabalhos, circulam pela classe enquanto os alunos estão fazendo seus exercícios, incentivam os alunos a 
fazer perguntas e tirar dúvidas)? 
 Durante as aulas, os professores fazem perguntas sobre pontos importantes da matéria para ver se os alunos 
entenderam o conteúdo? 
Todos os alunos são informados sobre os conteúdos nos quais progrediram e em quais precisam estudar e 
avançar mais? 
INDICADOR: Mecanismos de avaliação dos alunos 
Os professores fazem uso de diferentes atividades para avaliar os alunos (provas, trabalhos, seminários)? 
A atribuição de notas ou conceitos é discutida entre todos os professores? 
As decisões sobre a reprovação ou o reagrupamento de alunos são discutidas por todos os professores? 
Pais e mães participam dessas discussões? 
INDICADOR: Participação dos alunos na avaliação de sua aprendizagem 
Os alunos participam da definição e da organização dos meios de avaliação utilizados pela escola? 
Os alunos são orientados pelos professores a fazer auto-avaliação (falar, escrever, expressar o que 
aprenderam)? 
Os professores dizem aos alunos por que eles tiram esta ou aquela nota/conceito ou por que foram aprovados 
ou reprovados? 
INDICADOR: Avaliação do trabalho dos profissionais da escola 
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Existe na escola algum procedimento formalizado para avaliar o trabalho realizado durante o ano por todas as 
pessoas que ali trabalham? 
Representantes dos diversos segmentos da comunidade escolar (direção, coordenadores pedagógicos, 
professores, funcionários, alunos, pais e mães) participam das avaliações das 
pessoas que trabalham na escola? 
Caso esses momentos avaliativos existam, as pessoas costumam opinar sobre como melhorar os trabalhos 
realizados na escola? 
INDICADOR: Acesso, compreensão e uso dos indicadores oficiais de avaliação da escola e das redes de 
ensino 
A comunidade escolar (pais, diretor, professores, demais funcionários, alunos, etc.) é informada sobre as 
estatísticas educacionais produzidas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do 
Ministério da Educação) ou pelas Secretarias de Educação sobre o desempenho da escola e da rede escolar 
da qual faz parte (tais como taxas de evasão, abandono, distorção entre idade e série, avaliações de 
aprendizagem, etc.)? 
O significado desses indicadores é discutido na escola (em sala de aula, reuniões de professores, de pais, 
reuniões pedagógicas, etc.)? 
Se esse tipo de discussão acontece, a comunidade escolar faz com que suas dúvidas e opiniões cheguem até 
os órgãos responsáveis pela produção desses indicadores? 

 
DIMENSÃO: GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICO 
INDICADOR: Informação democratizada 
A direção consegue informar toda a comunidade escolar sobre os principais acontecimentos da escola? 
As informações circulam de maneira rápida e precisa entre pais, professores, demais profissionais da escola, 
alunos e outros membros da comunidade escolar? 
INDICADOR: Conselhos escolares atuantes 
O conselho escolar é formado por representantes de toda a comunidade escolar (inclusive alunos) e sua 
composição é paritária, ou seja, possui o mesmo número de pessoas entre funcionários (incluindo 
professores) e não-funcionários? 
O conselho escolar tem normas de funcionamento definidas e conhecidas por todos? 
Os conselheiros recebem capacitação (cursos, participação em seminários, etc.) para exercer sua função? 
O conselho escolar tem à sua disposição informações sobre a escola em quantidade e qualidade suficientes 
para que possa tomar as decisões necessárias? 
O conselho escolar participa das definições orçamentárias da escola? 
INDICADOR: Participação efetiva de estudantes, pais, mães e comunidade em geral 
Há grêmios estudantis ou outros grupos juvenis participando da tomada de decisões na escola e ajudando os 
alunos a se organizarem? 
 Existem espaços onde todos (alunos, diretor, professores, funcionários, pais, mães e outras pessoas da 
comunidade) possam discutir e negociar encaminhamentos relativos ao andamento da escola? 
A direção presta contas à comunidade escolar, apresentando regularmente o orçamento da escola e seus 
gastos? 
A comunidade escolar conhece e discute as dificuldades de gestão e de financiamento da escola? 
Os pais participam de associações de apoio à escola, tais como associações de pais e mestres ou outras?  Os 
pais e as mães comparecem e participam ativamente das reuniões sobre a vida escolar dos alunos? 
A escola se mantém aberta aos finais de semana para que a comunidade possa usufruir do espaço (salas, 
pátio, quadras de esporte, biblioteca, etc.)? 
A escola elaborou o seu projeto político-pedagógico5 com a participação de toda a comunidade escolar 
(alunos, professores, pais, diretor, funcionários em geral, conselheiros tutelares e demais membros da 
comunidade escolar)? 
Quando são realizadas atividades de confraternização com a comunidade (festas, gincanas, bailes, 
formaturas), garante-se a presença de todos, mesmo daqueles pais e alunos completamente desprovidos de 
recursos financeiros? 
INDICADOR: Parcerias locais e relacionamento da escola com os serviços públicos 
A escola encaminha alunos para o serviço de saúde, conselho tutelar ou outros serviços públicos quando 
necessário? 
A escola desenvolve atividades em parceria com os demais serviços públicos (como campanha contra a 
dengue, educação para a saúde bucal, campanha de matrícula, pesquisa sobre o acervo do museu? 
A escola tem parcerias com outras instituições (universidades, organizações da sociedade civil, empresas, 
fundações, associações, etc.) para o financiamento de projetos ou para o desenvolvimento de ações 
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conjuntas, como elaboração do projeto político-pedagógico, formação de professores, atividades pedagógicas, 
comemorações? 
Explicar resumidamente as razões da cor atribuída pelo grupo 
INDICADOR: tratamento aos conflitos que ocorrem no dia-a-dia da escola 
O diretor, juntamente com professores, alunos e demais membros da comunidade escolar, procura resolver os 
conflitos que surgem entre as pessoas no ambiente escolar (brigas, discussões, etc.), com base no diálogo e 
na negociação? 
Os professores desenvolvem atividades para que os alunos aprendam a dialogar e a negociar? 
INDICADOR: Participação da escola no Programa Dinheiro Direto na Escola 
A escola recebe repasses financeiros da Prefeitura, do governo estadual ou do Fundo Nacional para o 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) para pequenas despesas na escola? 
A utilização dos recursos é discutida democraticamente e tem se dirigido aos problemas prioritários? 
INDICADOR: Participação em outros programas de incentivo á qualidade da educação do governo federal, 
dos governos estaduais ou municipais 
A comunidade escolar conhece bem todos os programas das diversas esferas de governo que visam 
incentivar a qualidade da escola? Façam uma lista de quais são eles e pesquisem se há outros. 
Os materiais provenientes de programas governamentais de incentivo à qualidade da educação (como livros, 
televisão, vídeo, fitas de vídeo, computadores, internet) estão organizados e disponíveis a todos que deles 
necessitam (alunos, professores, pais, mães, etc.)? 

 
DIMENSÃO; FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA 
INDICADOR: Habilitação  
Todas os professores que trabalham na escola têm habilitação (formação inicial) necessária para o exercício 
de sua função? 
Os demais funcionários da escola também têm habilitação para o exercício de suas funções? 
Se a resposta para alguma das duas perguntas anteriores for negativa, a comunidade escolar reivindica 
oportunidades para que todos se habilitem para o exercício de seu trabalho? 
INDICADOR: Formação continuada 
Todas as pessoas que trabalham na escola têm oportunidades de se atualizar e participar de cursos e ações 
de formação? 
Os cursos e as ações de formação correspondem às expectativas de quem participa? 
Os profissionais se mobilizam para reivindicar ou organizar as atividades de formação que lhes interessam? 
Os professores e coordenadores pedagógicos sempre se reúnem para a discussão dos planos de aula e da 
proposta pedagógica e para a avaliação da prática (reuniões pedagógicas)? 
Caso as reuniões pedagógicas aconteçam, elas ajudam a melhorar a prática pedagógica? 
Professores e coordenadores pedagógicos participam de formações que os ajudam a trabalhar com alunos 
com deficiência, atuando de acordo com o paradigma “inclusivo”? 
Professores e demais profissionais são remunerados pelo tempo dedicado ao trabalho pedagógico realizado 
fora da sala de aula? 
INDICADOR:Suficiência da equipe escolar 
A escola dispõe da quantidade de professores de que realmente necessita? 
O número de funcionários é suficiente para o bom funcionamento da escola? 
A escola possui coordenadores pedagógicos em número suficiente? 
A direção e os coordenadores pedagógicos têm tempo para se dedicar às questões pedagógicas? 
INDICADOR: Assiduidade da equipe escolar 
O trabalho da escola jamais é prejudicado por falta de professores, diretor e funcionários? 
Caso haja faltas de diretor, professores ou funcionários que estejam prejudicando o trabalho, o problema é 
discutido coletivamente por toda a comunidade escolar, inclusive pais e alunos? 
Os professores começam e terminam as aulas pontualmente? 
Os demais profissionais da escola também cumprem sua jornada com pontualidade? 
As reuniões pedagógicas começam e terminam na hora marcada? 
INDICADOR: Estabilidade da equipe escolar 
Os professores e demais profissionais da escola contam com um plano de carreira? 
O diretor, os professores e demais funcionários estão há bastante tempo na escola? 
Os dados sobre mudanças e substituições de profissionais a cada ano ou semestre são calculados e 
discutidos coletivamente, inclusive por pais e alunos? 
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DIMENSÃO: AMBIENTE FÍSICO ESCOLAR 
INDICADORES: 
- Caderno, lápis, borracha, lápis de cor e livros didáticos para os alunos; 
- Acesso à internet; 
- Banheiros; 
- Lavabos; 
- Água filtrada ou tratada; 
- Carteiras para os alunos; 
- Mesa e cadeira para o professor; 
- Pátio escolar; 
- Espaço para ensino e prática de esportes; 
- Materiais para uso do professor, como giz, quadro, livros, jogos, mapas; 
- Materiais didáticos: televisão, computador, vídeo cassete, aparelho de som, fitas de vídeo,etc 
- Salas de aula; 
- Pintura do prédio e do quadro-negro; 
- Bibliotecas, salas ou cantos de leitura; 
- Merenda escolar; 
- Calendário letivo e agenda; 
- Plantas, árvores e flores; 
- Tratamento do lixo; 
- Vias de acessos para pessoas com deficiência; 
- Nível baixo ruído 
- Rede de esgoto; 
- Beleza. 

 

DIMENSÃO: ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO NA ESOCLA 
INDICADOR: Número total de faltas dos alunos 
A comunidade escolar calcula o número total de faltas dos alunos? 
A comunidade escolar procura compreender as causas das faltas dos alunos? 
A escola possui alguma maneira de atender os alunos com maior número de faltas, buscando resolver esse problema? 
INDICADOR: Abandono e evasão 
Todas as crianças em idade escolar do entorno freqüentam a escola regularmente? 
A comunidade escolar tem informações sobre a quantidade de alunos que se evadem ou abandonam a escola? 
A comunidade escolar busca compreender as causas do abandono ou da evasão? 
A escola adota alguma medida para trazer de volta alunos que se evadiram ou abandonaram a escola? Essas medidas 
têm gerado bons resultados? 
INDICADOR: Atenção aos alunos com alguma defasagem de aprendizagem 
No dia-a-dia, os professores dão atenção individual àqueles alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem? 
A escola oferece oportunidades especiais para alunos que têm dificuldades de aprendizagem (como lições extras, grupos 
de reforço, solicitação de professores externos para realização de debates ou aulas extras, mobilização de voluntários 
para apoio, exames de recuperação, etc.)? 
Caso atividades como estas sejam oferecidas, elas conseguem fazer com que os alunos melhorem seu nível de 
aprendizagem? 
A escola faz algum tipo de agrupamento especial para atender adequadamente alunos com alguma defasagem, como 
classes de aceleração? 
Caso haja algum tipo de agrupamento especial, pode-se afirmar que, de fato, nessas turmas os alunos têm melhores 
condições de aprendizagem (atendimento mais individualizado, metodologias alternativas, etc.)? 
A comunidade escolar tem informações sobre a quantidade de alunos que são reprovados a cada ano? 
A comunidade escolar sabe quais são as disciplinas que mais reprovam e isso recebe atenção especial da direção e dos 
professores?  
A comunidade escolar busca compreender as causas das reprovações? 
INDICADOR: Atenção às necessidades educativas da comunidade 
A escola costuma fazer campanhas junto à comunidade para que todos que estão fora da escola se matriculem? 
A escola convoca e atende jovens e adultos analfabetos ou que não têm o ensino fundamental completo, mas desejam 
estudar? 
A escola procura encaminhar para outros estabelecimentos de ensino aqueles que não consegue atender? 
Além da educação formal, a escola oferece outras oportunidades educativas para a comunidade? 
A escola possui e utiliza bem o livro de demanda escolar (livro em que se anotam os dados dos alunos que buscam vagas 
e não encontram)? 
Explicar resumidamente as razões da cor atribuída pelo grupo ao indicador 
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Anexo III – Modelo de planilha para avaliação estratégica 

 

1 - ENSINO E APRENDIZAGEM 

Requisitos Características Avaliação Evidências 

 A escola possui e utiliza parâmetros curriculares;   

 A escola tem uma Proposta Pedagógica que orienta o 
processo de ensino e aprendizagem; 

  

 A escola tem objetivos e metas definidos na Proposta 
Pedagógica, para cada série ou ciclo e disciplina, de acordo 
com os parâmetros curriculares adotados; 

  

 Os professores definem com o diretor e supervisor/orientador 
pedagógico a metodologia de ensino a ser seguida na escola; 

  

 Os conteúdos para cada disciplina e para cada série ou ciclo 
são organizados de forma sequencial; 

  

 Os professores sabem qual o conteúdo a ser trabalhado em 
cada série ou ciclo e em cada disciplina; 

  

 Os professores sabem qual o conteúdo trabalhado no ano 
anterior por outro professor; 

  

 As etapas e níveis de aprendizagem a serem alcançados pelos 
alunos estão claramente definidos; 

  

 Os objetivos de aprendizagem são cobertos e alinhados com 
as avaliações propostas; 

  

1.
1 

- 
C

u
rr

íc
u

lo
 o

rg
an

iz
ad

o
 e

 a
rt

ic
u

la
d

o
 

 A equipe escolar reúne-se para revisar o currículo a partir da 
avaliação, do monitoramento e da prática de cada professor.  

  

 Os eventos escolares e os assuntos administrativos são 
organizados e tratados com um mínimo de interrupção das 
aulas; 

  

 O tempo previsto para cada matéria é claramente definido e 
seguido pelos professores; 

  

 Os professores começam e terminam as aulas pontualmente;   

 A interrupção de aula devido à ausência de professores, 
reuniões, recesso etc. sempre é mínima; 

  

 Os professores dispõem de um plano de aula pronto quando 
os alunos entram em sala de aula; 

  

 A transição entre atividades desenvolvidas em sala de aula é 
rápida; 

  

 A maior parte do tempo dos alunos na escola é dedicada a 
atividades de aprendizagem; 

  1.
2 

- 
P

ro
te

çã
o

 d
o

 t
em

p
o

 d
a 

ap
re

n
d

iz
ag

em
 

 Durante o tempo dedicado às aulas, os professores se 
concentram nas atividades de ensino. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATINGIDA NÃO 
ATINGIDA 

PARCIALMENTE 
ATINGIDA 
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1 - ENSINO E APRENDIZAGEM    

Requisitos Características Avaliação Evidências 

 Os professores procuraram constantemente propor atividades 
que propiciem a prática de valores e atitudes almejados; 

  

 O ritmo de instrução é ajustado para atender aos alunos que 
aprendem com maior ou menor facilidade; 

  

 Os alunos que não terminam as atividades durante a aula 
recebem orientação especial, para que se mantenham no ritmo 
da turma; 

  

 As disciplinas críticas recebem maior atenção por parte da 
escola e dos professores; 

  

 Os professores conhecem a necessidade da turma e dão 
atenção individual e estímulos aos alunos com dificuldades; 

  

 Os professores explicam aos alunos os objetivos das lições e 
da matéria numa linguagem simples e clara; 

  

 Os professores estabelecem uma relação entre as lições, 
assinalando aos alunos os conceitos ou habilidades-chave 
estudados anteriormente; 

  

 Os professores estimulam a curiosidade e o interesse dos 
alunos, relacionando o conteúdo da lição com coisas relevantes 
do dia a dia dos alunos; 

  

 Durante as aulas, os professores fazem perguntas sobre 
pontos-chave da lição para verificar a compreensão e estimular 
o raciocínio dos alunos; 

  

 Exercícios, tarefas e provas são corrigidos e devolvidos 
rapidamente, além disso, são usados para replanejar as 
atividades; 

  

 Os professores fazem elogios e críticas construtivas aos alunos 
em sala da aula; 

  

 Os professores evitam a ocorrência de interrupções em sala de 
aula, não desperdiçando o tempo de ensino e de aprendizagem; 

  

1.
3 

- 
P

rá
ti

ca
s 

ef
et

iv
a

s 
d

en
tr

o
 d

e 
sa

la
 d

e 
au

la
 

 Os problemas de disciplina são resolvidos na sala de aula, sem 
necessidade de encaminhar os alunos à direção. 
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Anexo IV – Modelo de Plano de ação 

Nome da escola  

Município  Estado  Data  

 Diretor  Coordenador  

 

 

C
ri

té
ri

o
s Objetivos  

(descrição de 
resultados  

observáveis) 

Evidências  
(indicador de 

resultados 
esperados) 

Ações Responsáveis 
(indicar o nome das 

pessoas) 

Tempo previsto para 
implementação 

(nº de horas e data no 
calendário) 

Instrumentos de avaliação 
(acompanhamento constante) 

Observações 

En
sin

o 
e 

ap
re

nd
iza

ge
m

 a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

C
lim

a 
es

co
lar

 
 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

Pa
is 

e 
co

m
un

i
da

de
 a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

G
es

tã
o 

de
 

pe
ss

oa
s a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

G
es

tã
o 

de
 

pr
oc

es
 

so
s

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

In
fra

es
 

tru
tu

ra
 

 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

R
es

ult
a

do
s  

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 
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ANEXO V – PLANOS DE AÇÃO 

Objetivos 
 

Evidências Ações Responsável Tempo  Instrumentos de avaliação 

E
ns

in
o 

e 

Reunião de 
Pais 

Lista de 
Presença 

Adequar horários para 
reunião 

Gestores e 
Professores 

Bimestralmente nas reuniões 
de pais 

Verificação da Porcentagem 
de Frequência 

C
lim

a 
es

co
la

Escola de Pais Participação da 
Comunidade 
Escolar 

Realizar cursos com escola 
de pais 

Gestores, 
Professores, 
Comunidade 

Bimestralmente – conforme 
cronograma de palestras 
mensais. 

Verificação do aumento de 
frequencia 

P
ai

s 
e 

C
om

un
i Conselho de 

Classe /Série 
Participativo 

Lista de 
Presença 

Preparo dos Conselhos nas 
HTPCs 

Gestores, 
Professores, 
Pais e alunos 

Bimestralmente ocorrerá as 
reuniões, semanalmente 
ocorrerá a preparação 

Verificação e planilhas de 
acompanhamento da 
indisciplina, freqüência e 
resultados 

G
es

tã
o 

de
 

Aumento de 
contratação de 
funcionários 

A própria 
contratação dos 
mesmos 

Encaminhamen-to de ofícios 
aos órgãos centrais, 
mobilização da comunidade -
registro de atas 

Gestores e 
comunidade 

Semestral , em reuniões de 
assembléia 

Observar melhoria da 
qualidade de ensino 

 G
es

tã
o 

de
 

Contratação de 
contador para 
atuar com 
recursos 
financeiros da 
escola 

Contratação 
dos mesmos 

Encaminhamentos de atas de 
reuniões e  oficios aos órgãos 
centrais  

Gestores e 
comunidade 

Mensalmente e 
semestralmente 

Melhoria dos aspectos 
pedagógicos da escola 

 In
fr

ae
st

ru
t Implantação da 

sala de leitura 
Contratação de 
profissionais 
qualificados 
para o 
atendimento 

Encaminhar pedidos à  SEE Gestores, 
Comunidade e 
alunos 

Anual Planilha de resultados de 
melhoria da produção textual e 
leitora dos discentes 

 R
es

ul
ta

do

Diminuir o 
índice de 
evasão escolar 

Melhoria da 
frequencia 

Reunião de pais e contrato 
de parceria com Conselho 
Tutelar 

Gestores, Pais e 
Alunos 

Semanal Aumento da porcentagem de 
frequencia 
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02 – PLANO DE AÇÃO 

 

Objetivos  Evidências  
 

Ações Responsáveis Tempo  Instrumentos de 
avaliação 

En
si
no

 e
 

ap
re
nd

iz
ag
em

  Formação Continuada do 
Professor 

Melhoria na qualidade 
de ensino 

Estudo  
nos HTPC 

Professor 
Coordenador 

1 mês – 8 horas, com continuação 
a partir de 23/03/11  

Consolidado de notas 
Resultado do SARESP 
Depoimentos dos profs 

Cl
im

a 
es
co
la
r 

 

Ambiente atrativo e de 
aprendizagens para todos 

Organização da escola 
e diminuição dos 
conflitos 

Intervenção mediadora Reunião 
para discutir projetos para 
cultura de paz 

Diretor da 
escola 

Uma semana com início em 
28/03/2011 
Dando continuidade 

Observações em lócus 
e depoimentos dos 
diferentes segmentos 

Pa
is
  Aumento da participação 

dos pais e parceria com a 
comunidade 

Presenças percebidas e 
registradas em listas  

1º conclamação e 
convencimento através das 
reuniões ordinárias 

Diretor 2 meses com início em março 
com as convocações das 
assembléias 

Percepção do aumento 
destas presenças no 
cotidiano escolar 

G
es

tã
o 

de
 

pe
ss

oa
s 

Gestão Democrática - plena Práticas de encontros 
envolvendo todos os 
segmentos 

Incentivo ao exercício da 
cidadania e atitudes  
democráticas 

Diretor da 
escola 

Desde o início do ano  
Prevendo uma reimplantação a 
partir do dia 21/03 continuando 
para sempre 

Aumento da participação 
percebido através de 
depoimentos e registros 

G
es

tã
o 

de
 

pr
oc

es
so

s 

Aulas mais eficazes Resultados periódicos 
notados 

Apoio, materiais, espaço e 
tempo destinados a dedicação 
do professor 

Professor 
Coordenador 

Intensificação a partir de 21/03/11 Depoimentos de alunos, 
professores e percepção 
do aumento de interesse 
por parte dos alunos. 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
a 

Manutenção do prédio e 
boa administração dos 
recursos materiais e 
humanos 

Aparência melhorada 
e satisfação das 
pessoas que estudam 
ou trabalham na escola 

Acionar instâncias superiores e 
buscar soluções para os 
problemas com mais rapidez. 

Direção Sempre a intensificar a partir de 
21/03/11 

Verificação constante e 
acompanhamento das 
obras e percepção de um 
ambiente sem 
depredações. 

R
es

ul
ta

do
s 

Publicidade e 
reconhecimento 

Mudanças de posturas 
e de atitudes 

Criar mecanismos de 
verificação e superação dos 
resultados  

Diretor da 
escola 

Sempre a começar em 21/03/2011 Reflexão permanente 
sobre os resultados 
apontando retomada ou 
conversão das ações 
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03 – PLANO DE AÇÃO 

 

 

Objetivos  

 

Evidências  

) 

Ações Responsáveis 

( 

Tempo previsto para 

implementação 

) 

Instrumentos de 

avaliação 

( 

Observações 

R
es

ul
ta

do
s 

a) Redução do 

abandono escolar 

b) Aumentar a 

freqüência escolar 

c)Aumentar os 

índices das 

avaliações externas 

d) Maior participação 

dos pais e 

comunidade na vida 

escolar dos filhos 

e)Motivar os alunos 

para que participem 

mais das aulas e 

reforçar a 

importância do 

estudo em casa. 

 

a) Fluxo 

escolar 

 

b) SARESP 

e IDESP 

 

c) Prova  

Brasil 

 

d) 

Simulados 

 

e) 

Avaliações 

bimestrais 

a) Estimular os alunos 

quanto a importância dos 

estudos 

b) Elaborar Projetos 

incentivando os alunos a 

participar das aulas e das 

atividades da escola 

 

C) Capacitação dos 

professores e orientações  

d) orientação para que os 

alunos se tornem cidadãos 

Críticos e conscientes 

a) Equipe 

Gestora 

 

b) Professores 

 

c) Pais 

 

d) Presença de 

profissional que 

incentive os 

alunos com 

suas 

experiências de  

vida. 

 

a) Durante o ano 

letivo 

 

b) Nas HTPCs, 

sempre que 

se fizer 

necessário 

a) Resultados de 

Simulados 

 

b) Dados da 

Recuperação 

 

c) Resultados das 

avaliações internas 

e externas 

d) Observar 

mudança nas 

atitudes dos alunos 

a) Pais ausentes 

reforçam o baixo 

desempenho 

b) Algumas vezes os 

alunos se sentem 

desestimulados por 

não terem 

professores 

habilitados. 

c) A conscientização 

do aluno que o 

estudo o levará a 

melhores condições 

de vida, e neste 

momento é 

importante conciliar 

trabalho e estudo. 
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04 – PLANO DE AÇÃO 

 Objetivos Evidências Ações Responsáveis Tempo Instrumento de Avaliação 
E 
N 
S. 
 
A 
P 
R 
E 
N 
D. 

1.Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
 
 
 
 
2. Reduzir a taxa de 
evasão 

1.Análise de resultados 
obtidos em registros 
próprios 
 
 
 
 
2. Análise de documentos 
de encaminhamento sobre 
freqüência irregular 

1.Concentrar esforços nas 
séries e disciplinas críticas, 
com acompanhamento 
paralelo por todo o ciclo. 
 
 
2. Gerenciamento de 
freqüência com parceria 
familiar. 
 

1.Gleice Leite de 
Oliveira 
 
 
 
 
 
2. Simone Ap. de 
Souza  

1. Anual com 
finalizações 
bimestrais. 
 
 
 
2. Anual com 
acompanhamento 
quinzenal 

1. Avaliações diagnósticas 
ao final de cada bimestre 
 
 
 
 
2. Análise bimestral dos 
índices  

G 
E 
S 
T. 
 
P 
E 
S 
S 
O 
A 
S 

1. Melhorar a eeficácia 
na  oferta dos serviços  

1. Análise de ocorrências 
do cotidiano  Escolar 

1.Promover a definição clara 
de funções de pessoal da 
Escola 

1. Ana Paula 
Speranza 

1. Semestral com 
reuniões no início 
de semestre e 
sempre que haja 
necessidade de 
atualização 

1. Observação quanto a 
melhoria na oferta na 
qualidade de serviços 
prestados pela Escola e  
nível de satisfação dos 
servidores  

 

 

 

 

 



107 
 

 
 

05 – PLANO DE AÇÃO 

 

 

Objetivos  Evidências  

 

Ações Responsáveis 

 

Tempo previsto para implementação 

 

Instrumentos de 

avaliação 

Observações 

E
ns

in
o 

e 
ap

re
nd

iz
ag

em
 

a)  Construir 

documentos 

informativos para 

dar ciência aos 

pais  

b)  Trabalhar com 

orientação e 

treinamento  para 

alunos lideres  

C)  Diagnosticar 

os alunos com 

problemas de 

aprendizagem 

D)  Fazer 

levantamento dos 

casos de inclusão 

na Unidade 

Escolar 

Documentos 

construídos 

80 alunos com 

treinamento 

em 

liderança 

 

Alunos  com 

dificuldades de

aprendizagem 

diagnosticados

Casos de 

inclusão 

levantados 

a) Elaborar 

documentos

b) Fazer 

treinamento

s e 

orientações 

c) Criar 

documentos 

de 

acompanham

ento 

D) Fazer 

levantamento 

dos alunos 

de inclusão  

a)Equipe gestora e 

professores 

 

B)  Equipe gestora e 

professores 

 

C) Equipe gestora e 

professores 

D) Professor 

Mediador e Equipe 

Gestora e 

professores   

a) 10 meses 

 

 

 

c) 10 meses  

 

 

 

C) 10 meses 

 

 

 

D) 10 meses  

a) Bimestral  

 

 

 

b)  Bimestral  

 

 

 

C) Bimestral  

 

 

 

 

D) Semestral  
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06 – PLANO DE AÇÃO 

Objetivos  

 

Evidências  

 

Ações Responsáveis 

 

Tempo previsto 

para 

implementação 

 

Instrumento

s de 

avaliação 

 

E
ns

in
o 

e 
ap

re
nd

iz
ag

em
 

a) Oferecer subsídios para 

o conhecimento sobre as 

diversas práticas 

pedagógicas existentes; 

 b) Aplicação das 

metodologias estudadas 

no trabalho em sala de 

aula 

 

a) Planos de 

Ensino  

b) Registro dos 

resultados de 

avaliações da 

escola 

c) Ausência dos 

planos de aulas 

dos professores 

a) Selecionar material 

referente às diversas práticas 

pedagógicas; 

b) Estabelecer uma dinâmica 

de estudo do material;  

c) Reunir o grupo para o 

estudo; 

d)Discussão e reflexão sobre a 

postura pedagógica do 

professor; 

e) Elaborar um plano de aula; 

f) Ministrar as aulas; 

g) Avaliação do trabalho 

desenvolvido em sala de aula; 

 

a) Diretora de Escola - 

Maristela 

b) Professora Coordenadora 

do Ensino Médio - 

Rosangela 

c) Professoras 

Coordenadoras: Emili e 

Rosangela 

d) Diretora de Escola – 

Maristela 

 e) Professora Coordenadora 

do Ensino Fundamental – 

Emili Cristina 

f) Professores da escola 

g) Professoras 

Coordenadoras Emili e 

Rosangela e Diretora de 

Escola – Maristela 

a) 4 h/ semana – 

04,05,06 e 07 de 

abril de 2011.  

b) 2h/ semana – 

07/04/2011. 

c) 6h/ semanais – 19 

e 20/04; 26 e 27/04; 

02 e 03/04; 09 e 

10/05/2011. 

d) 6h/ semanais – 19 

e 20/04; 26 e 27/04; 

02 e 03/04; 09 e 

10/05/2011. 

e) 06h/semanais – 

17 e 18/04; 24 e 

25/04/2011. 

f) 10h/semanais – De 

30/05/2011 a 

30/06/2011. 

g)  01 e 04/07/2011. 

a) Atas de 

reuniões; 

b) Plano de 

Aula 

realizado;  

c) Relatório 

das 

discussões;  
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C
lim

a 
es

co
la

r 
 

a) Melhorar a 

aprendizagem dos alunos; 

b) implementar a  

proposta pedagógica para 

desenvolver em 100% a 

capacidade leitora e 

escritora com alunos da 5ª 

série/ sexto ano; 

c) elevar o índice de 

aprovação dos alunos do 

Ensino Fundamental em  

80% .  

 

 

a)Avaliações 

Diagnósticas 

b)Atas de 

resultados finais 

c) Boletins dos 

alunos 

d) Proposta 

Pedagógica 

a) reunir professores e 

gestores para planejar uma 

avaliação diagnostica 

b) reproduzir 1.700 cópias da 

avaliação para ser entregue 

aos alunos; 

c) Aplicar avaliação aos 

alunos; 

d) Corrigir as avaliações; 

e) Elaborar gráficos e Divulgar 

os resultados; 

  f) identificar as dificuldades 

dos alunos e nomeá-los; 

g) Planejar proposta para 

desenvolver a capacidade 

leitora e escritora dos alunos; 

h) Implementar e desenvolver 

a proposta com os alunos; 

i)Avaliação do processo; 

j) Divulgação dos resultados. 

 

 

a) Professor Coordenador do 

Ensino Fundamental – Emili 

Cristina 

b) Agente de Organização 

Escolar- Eliana 

c) 1 Professor de Língua 

Portuguesa – Ana Maria 

d) 1 Professor de Língua 

Portuguesa - Elisangela 

e) Diretora de Escola – 

Maristela 

f) Professora Coordenadora 

do Ensino Médio – 

Rosangela 

g) Professor Orientador do 

ambiente de Leitura – 

Hermes 

h) Professora Coordenadora 

do Ensino Fundamental – 

Emili Cristina 

i) Diretora de Escola – 

Maristela  

a) 06h/ semana 02 e 

03/08/2011; 

b)3h/ semana De 08 

a 10/08/2011; 

c) 05h/ semana  

12/08/2011; 

d) 06h/semana – 16 

e 17/08/2011; 

e)03h/semana - de 

19, 22,23/08/2011; 

f) 06h/semanais – 23 

e 24/08/2011; 

g)  12h/semana -05 e 

06/09/2011; 

h) 03h/semana – de 

12/09/2011 a 

22/11/2011; 

i) 06h/semana – 22 e 

23/11/2011; 

j) 29/11/2011 

 

a) 

Avaliações;  

b) Atas de 

reuniões; 

c) Gráficos 

de 

resultados; 

d) Diários de 

Classe; 



110 
 

 
 

07 – PLANO DE AÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Objetivos  

 

Evidências  

 

Ações Responsáveis 

 

Tempo previsto para 

implementação 

 

Instrumentos de 

avaliação 

 

Observações 

E
ns

in
o 

e 
ap

re
nd

iz
ag

em
 

Melhorar a 

aprendizagem 

dos alunos; 

Inovar a 

postura 

Pedagógica. 

Índice/Resultado

s /Notas; 

Atas – HTPC; 

Registro de 

observação sala 

de aula. 

Reformular 

Proposta 

Pedagógica e 

ações 

didáticas e 

investir na 

Formação dos 

docentes; 

Orientação na 

utilização do 

caderno do 

aluno-SEE 

Direção/ 

Coordenação 

 

Bimestral e Anual 

 

Atas de HTPC; 

Registro de observação 

em sala de aula; 

Avaliação multidisciplinar. 

 

Replanejamento das 

ações quando não 

atingidas as metas. 
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08 – PLANO DE AÇÃO 

Objetivos  Evidências  Ações Responsáveis Tempo  Instrumentos de 
avaliação 

E
ns

in
o 

e 
ap

re
nd

iz
ag

em
 

a) Oferecer subsídios 
para o conhecimento 
sobre as diversas 
práticas pedagógicas 
existentes; 
 b) Aplicação das 
metodologias estudadas 
no trabalho em sala de 
aula 
 

a) Planos de Ensino  
b) Registro dos 
resultados de 
avaliações da escola 
c) Ausência dos 
planos de aulas dos 
professores 

a) Selecionar material 
referente às diversas 
práticas pedagógicas; 
b) Estabelecer uma dinâmica 
de estudo do material;  
c) Reunir o grupo para o 
estudo; 
d)Discussão e reflexão sobre 
a postura pedagógica do 
professor; 
e) Elaborar um plano de 
aula; 
f) Ministrar as aulas; 
g) Avaliação do trabalho 
desenvolvido em sala de 
aula; 
 

a) Diretora de Escola - 
Damaris 
b) Professora 
Coordenadora do 
Ensino Médio – Jane  
c) Professoras 
Coordenadoras: Jane e 
Eliana 
d) Diretora de Escola – 
Damaris 
 e) Professora 
Coordenadora do 
Ensino Fundamental – 
Eliana 
f) Professores da escola 
g) Professoras 
Coordenadoras  Eliana 
,Jane  e Diretora de 
Escola –Damaris 
 

a) 4 h/ semana – 
04,05,06 e 07 de 
abril de 2011.  
b) 2h/ semana – 
07/04/2011. 
c) 6h/ semanais – 
19 e 20/04; 26 e 
27/04; 02 e 03/04; 
09 e 10/05/2011. 
d) 6h/ semanais – 
19 e 20/04; 26 e 
27/04; 02 e 03/04; 
09 e 10/05/2011. 
e) 06h/semanais – 
17 e 18/04; 24 e 
25/04/2011. 
f) 10h/semanais – 
De 30/05/2011 a 
30/06/2011. 
g)  01 e 
04/07/2011. 

a) Atas de reuniões; 
b) Plano de Aula 
realizado;  
c) Relatório das 
discussões;  
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c)Melhorar a 
aprendizagem dos 
alunos; 
d) implementar a  
proposta pedagógica 
para desenvolver em 
100% a capacidade 
leitora e escritora com 
alunos da 5ª série/ sexto 
ano; 
e) elevar o índice de 
aprovação dos alunos 
do Ensino Fundamental 
em  80% .  
 
 

d)Avaliações 
Diagnósticas 
e)Atas de resultados 
finais 
f) Boletins dos 
alunos 
g) Proposta 
Pedagógica 

h) reunir professores e 
gestores para planejar uma 
avaliação diagnostica 
i) reproduzir 1.700 cópias da 
avaliação para ser entregue 
aos alunos; 
j) Aplicar avaliação aos 
alunos; 
k) Corrigir as avaliações; 
e) Elaborar gráficos e 
Divulgar os resultados; 
  l) identificar as dificuldades 
dos alunos e nomeá-los; 
m) Planejar proposta para 
desenvolver a capacidade 
leitora e escritora dos alunos; 
n) Implementar e 
desenvolver a proposta com 
os alunos; 
o)Avaliação do processo; 
p) Divulgação dos 
resultados. 
 

h) Professor 
Coordenador do Ensino 
Fundamental – Eliana 
i) Agente de 
Organização Escolar- 
Cleusa 
j) 1 Professor de Língua 
Portuguesa – Silvio 
k) 1 Professor de Língua 
Portuguesa – Marco 
Antonio 
l) Diretora de Escola – 
Damaris 
m) Professora 
Coordenadora do 
Ensino Médio – Jane 
n) Professora 
Coordenadora do 
Ensino Fundamental – 
Eliana 
o) Diretora de Escola – 
Damaris 

h) 06h/ semana 02 
e 03/08/2011; 
i)3h/ semana De 08 
a 10/08/2011; 
j) 05h/ semana  
12/08/2011; 
k) 06h/semana – 16 
e 17/08/2011; 
l)03h/semana - de 
19, 22,23/08/2011; 
m) 06h/semanais – 
23 e 24/08/2011; 
n)  12h/semana -05 
e 06/09/2011; 
o) 03h/semana – 
de 12/09/2011 a 
22/11/2011; 
p) 06h/semana – 
22 e 23/11/2011; 
q) 29/11/2011 
 

d)Avaliações;  
e) Atas de reuniões; 
f) Gráficos de 
resultados; 
g) Diários de 
Classe; 
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09 – PLANO DE AÇÃO 

 

Objetivos Evidências  Ações Responsáveis Tempo  Instrumentos da 
avaliação  

Observações 

P
ai

s 
e 

co
m

un
id

ad
e 

 

a) aumentar a 
participação dos pais na 
vida escolar dos filhos 
  

a) ausência das 
assinaturas dos pais 
na  lista de presença  
b) Registro dos 
resultados de 
avaliações da escola 
a)Avaliações 
Diagnósticas 
b)Atas de resultados 
finais 
c) Boletins dos 
alunos 
d) Proposta 
Pedagógica 

a ) reunir o Conselho de 
Escola para deliberar sobre 
serviço voluntario de 
profissional para dar palestra 
motivacional sobre educação 
de filhos para a comunidade.  
b) contatar profissionais 
voluntários para realização 
da palestra  
c) realizar a palestra 
d) reunir os pais para 
avaliação da palestra e 
coletar os dados.  
e) reunir o Conselho de 
Escola para traçar plano de 
ação para melhorar a 
participação dos pais na vida 
escolar de seus filhos 

a)  Coordenadoras 
Eliana e Jane 
b)  Damaris e Aluany 
c)  Damaris e Aluany 
d) Diretora de Escola – 
Damaris Coordenadoras 
Eliana e Jane e 
professores 
 e) Damaris e Aluany 
 

a) 4 h/ semana – 
04,05,06 e 07 de 
abril de 2011.  
b) 2h/ semana – 
07/04/2011. 
c) 6h/ semanais – 
19 e 20/04; 26 e 
27/04; 02 e 03/04; 
09 e 10/05/2011. 
d) 6h/ semanais – 
19 e 20/04; 26 e 
27/04; 02 e 03/04; 
09 e 10/05/2011. 
e) 06h/semanais – 
17 e 18/04; 24 e 
25/04/2011. 
 

a) Atas de reuniões; 
b)  termo de 
compromisso do 
voluntario 
c)  relatório 
d) relatorio e gráfico 
dos dados 
coletados, 
avaliação pelos 
participantes, 
gestores, fotos e 
trabalhos 
apresentados. 
e) plano de ação 
elaborado ( 
documento) 
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1-Mostrar a função e 
importância de cada 
ator do ambiente 
escolar dentro do 
processo ensino e 
aprendizagem; 
sensibilizar,motivar e 
aumentar a 
integração do grupo 
escolar. 
2-Otimizar o 
processo de ensino-
aprendizagem 
resgatando valores e 
a importância do 
Currículo e do papel 
social da escola 

1- União da Equipe 
Escolar e  
Comunidade no 
processo ensino-
aprendizagem em 
100%. 
2- Rendimento 
Geral da escola: 
Diminuição das 
taxas de evasão 
escolar (90%) e 
melhora nos 
resultados 
apresentados pelos 
alunos (90%). 

Dentro do Projeto Centenário, 
ocorrerá ações de cada disciplina 
para conhecimento da história da 
Escola: 
1 – Atividades dos professores: 
- Trabalho com 
alimentação(merenda escolar ao 
longo do tempo nesta U E) 
associado ao nível sócio-econômico 
e a questão da saúde na Escola e no 
município( Educação Física, 
Ciências, Biologia, Química) 
-  Montagem de um livro de história, 
com destaque a ex-alunos e sua 
formação depois da passagem pelo 
Mascarenhas(destaques). 
Disciplinas: história, filosofia 
Sociologia. 
- Construção de maquetes( 
mudanças no espaço geográfico- 
transformações da cidade e da 
Escola). Disciplinas: Arte, geografia, 
matemática e física. 
 2- Exposição dos trabalhos para a 
Comunidade (11/10/11) 
3 – Desfile(encerramento – 30/11/11) 
com equipe gestora, professores, 
funcionários e alunos). Retratar 
grandes momentos da escola em 
várias alas(  fundadores, a fanfarra, 
antigos diretores, o pipoqueiro e o 
carrinho de hot dog.etc) 

Diretor: Aurélio 
Rodrigues Neto 
Vice-diretor: 
Dartanhan 
Ramatiz Bertelli 
PC (EF): Luci 
Mary de Araújo 
PC(EM): 
Luciana Alves 
Sanchon 
Professores e 
membros da 
APM e do 
Conselho de 
Escola 

Início: Abril 
2011 
 
Término: 
30/11/2011. 
 
Nºde horas: 
indeterminad
o (de acordo 
com a 
necessidade 
da realização 
das ações) 

Boletim bimestral 
e ficha individual 
do aluno:  
Avaliação 
Contínua de 
todas as ações 
desenvolvidas 
dentro do 
processo até sua 
conclusão, tanto 
em sala de aula, 
quanto em 
atividades extra-
classe. 
Listas de 
presença: maior 
participação da 
comunidade nas 
reuniões de pais 
e mestres e 
colegiados. 

Através do 
Projeto, buscar 
motivar a 
Equipe 
Escolar, 
alunos, pais e 
comunidade. 
Melhorando 
dessa forma o 
envolvimento 
de todos no 
processo 
ensino 
aprendizagem 
e 
consequentem
ente tornar o 
clima escolar 
mais agradável 
e significativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 – PLANO DE AÇÃO 
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OBJETIVOS 

 
EVIDÊNCIAS 

 
AÇÕES 

 
RESPONSÁVEIS 

TEMPO PREVISTO 
PARA 

IMPLEMENTAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Promover  a formação 
continuada dos 
professores  

           100%  Desenvolver o Projeto : 
“Competências  e Habilidades  em 
evidência”. Serão  desenvolvidos 
estudos em HTPC visando a plena 
compreensão do que é habilidade e 
o que é competência; as formas de 
serem adquiridas e desenvolvidas 
bem como podem ser avaliadas. 

 PCP E DIRETOR O Projeto será 
desenvolvido durante o 1º 
semestre de 2011 

- questionários respondidos 
pelos envolvidos apos o estudo 
de cada tópico  
- aplicação dos conhecimentos 
adquiridos em sala de aula 
sendo verificado pelo PCP 
durante a observação de aulas 
sendo registrado em formulário 
próprio 

Diminuição do índice 
de alunos com baixo 
rendimento 

             70% Supervisão da Coordenação 
pedagógica dos instrumentos a 
serem elaborados para avaliação 
nos  quais,  devem ser   
considerados  o tempo ,coerência 
das atividades com o conteúdo 
trabalhado bem como das 
competências  adquiridas   

Todos o 
Professores  da 
escola e PCP 

A partir do 1º bimestre, 
durante todo o ano letivo 

 Verificação e análise dos 
instrumentos de  avaliações 
  
Verificação das sínteses 
bimestrais dos rendimentos dos 
alunos 

Favorecer a 
aprendizagem e 
melhorar o 
relacionamento entre 
alunos e professores 

          80% Criação de novos espaços e 
momentos  com a implementação 
dos projetos: “ Recreio Animado”; 
“Jornal do Grêmio”; Blog da Escola”  

Professores 
representantes de 
classe; PCP, 
Grêmio Estudantil; 
alunos monitores 
da sala de 
informática 

A partir de março de 
2011, durante o ano 
letivo. 

Observação  do uso adequado 
dos espaços proporcionados , 
pesquisas de satisfação dos 
alunos, sínteses bimestrais do 
rendimento escolar, livro de 
ocorrências  com os alunos. 

 

 

 

 

11 – PLANO DE AÇÃO 
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 Objetivos  Evidências  Ações  Responsáveis  Tempo  Instrumentos de 
Avaliação  

Observações  

E
n

si
n

o
 e

 a
p

re
n

d
iz

ag
em

 

Atender as necessidades 
individuais dos alunos, com 
práticas de planejamento das 
aulas pelos professores de forma 
sistemática, coletiva e 
cooperativa, em consonância com 
o currículo.  

Que os alunos tenham 
suas necessidades 
superadas, de tal 
forma que apresentem 
uma aprendizagem 
significativa, 
demonstrando através 
de índices de 
desempenho escolar 
alteração do quadro 
inicial.  
Como exemplo: 
Básico para 
Adequado.  

- Planejar aulas após a verificação 
constante e sistemática dos 
avanços alcançados pelos alunos;  
- Selecionar uma ou mais 
objetivos específicos para o 
período e preparar/selecionar 
atividades específicas;  
- Ao longo do desenvolvimento, 
estabelecer avaliações 
diferenciadas de maneira que se 
possa verificar a superação da 
dificuldade identificada.  

Professores 
Coordenadores:  
Ensino fundamental 
Ciclo I  
Ensino fundamental 
Ciclo II  
Ensino Médio  

Bimestralme
nte  

- Observação das 
atividades;  
- Sondagem diagnóstica; 
- Atividades 
orais/escrita;  
- Atividades individuais;  
- Atividades de reforço 
extra-classe.  

O planeja-mento acontecerá 
durante os HTPC`s e o 
desenvolvimento das ações 
nas aulas durante o 
bimestre letivo, sob a 
orientação do Professor Co-
ordenador.  

C
lim

a 
E

sc
o

la
r 

 

Desenvolver um clima de 
compromisso ético, cooperativo e 
solidário para mediar e solucionar 
conflitos.  

-Melhorar o nível de 
atendimento na esfera 
escolar com alunos, 
pais e demais 
funcionários;  
- Promover a 
comunicação 
cooperativa entre os 
segmentos escolares.  

- Adequação da rotina da equipe 
de gestor para atender a situação 
proposta;  
- Realizar reuniões sistemáticas e 
periódicas com todos os 
segmentos escolares;  
- Levantamento das dificuldades 
encontradas pelos funcionários na 
execução de suas tarefas diárias;  
- Promover dinâmicas para 
desenvolver a equipe e lide-rança;  
- Dinamizar o canal de 
comunicação entre todos.  

Equipe de Gestão  1 semana  
Mensalment
e  
Mensalment
e  
Mensalment
e  
Diário  

- Utilizar ferramenta de 
avaliação de resultados 
das reuniões;  
- Relacionar e comparar 
tarefas diárias com 
dificuldades 
encontradas;  
- Dinâmicas de grupo;  
- Auto-Avaliação.  

A escola possui vá-rios 
canais de comunicação tais 
como: blog – 
http://escolagodi-
nho.blogspot.com.br, site: 
http://escolagodi-
nho.vilabol.com.br, e-mails: 
e919068a@see.sp.gov.br 
com objetivo de facilitar o 
acompanhamento das 
ações desenvolvidas no  
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o
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Articular parcerias com as famílias 
e com os serviços públicos para 
melhorar o atendimento as 
necessidades básicas e aumentar 
a participação no enriquecimento 
do currículo.  

Atualmente contamos 
com uma participação 
em média de 80% de 
nossa comunidade, 
esperamos com estas 
parcerias aumentar 
em 10% ao longo das 
atividades 
desenvolvidas.  

- Articular parcerias com: 
Farmácias;  
Cabeleireiros; Médicos; Escolas 
de Idiomas; Órgãos Públicos 
como Secretária Municipal do 
Meio Ambiente, Secretária 
Municipal de Assistência Social, 
Banco do Povo, entre outros.  
Para viabilizar alguns serviços 
durante as reuniões de Pais.  
- Orientar os pais sobre o 
rendimento individual do aluno, 
assim como debater os assuntos 
visando a melhoria da 
aprendizagem dos alunos.  
- Preparar o professor responsável 
da classe para que no momento 
da reunião, quando bem 
transmitida permite que os pais 
sintam firmeza e segurança na 
mensagem, percebam que a 
comunicação entre os envolvidos 
é clara e com objetivo definido.  

Valter de Lima Sal-
gado  
Professor 
responsável pela 
classe.  
Equipe de Gestão e 
PCP.  

Bimestral-
mente  

- Feedback das ações 
realizadas;  
- Lista de presença das 
reuniões comprovando a 
freqüência.  

A unidade escolar atende 
diariamente a comunidade, 
buscando a melhoria da 
gestão escolar, o 
enriquecimento do currículo 
e a aprendizagem dos 
alunos, mas estamos 
tentando aumentar a nossa 
comunicação para vir a 
atingir um melhor índice de 
atendimento 

G
es

tã
o

 d
e 

P
es

s
o

as
 

Melhorar a qualidade da 
aprendizagem do aluno, buscando 
uma formação coletiva e 
sistemática a partir da 
identificação das necessidades 
dos profissionais.  

Docentes envolvidos 
na ação pedagógica, 
buscando em sua 
formação solucionar e 
interagir com os 
demais, através das 
trocas, favorecendo 
um ambiente 
agradável.  

- Otimizar nos HTPC`s um espaço 
de troca de experiências entre os 
docentes, viabilizando que cada 
um possa apresentar para os 
demais uma aula dada durante a 
semana e que essa aula seja 
objeto de reflexão sobre: 
metodologia e prática pedagógica.  
- Capacitar os profissionais da 
unidade escolar na utilização 
adequada dos equipamentos 
tecnológicos existente na unidade 
escolar.  

PCP  
Diretor  

Mensalment
e  

-Participação das 
atividades e inovação 
pedagógica. - 
Comprometimento com 
os prazos de entrega 
virtual dos documentos 
utilizados na escola 
(SAG e Avaliação e 
Freqüência).  

A escola possui um sistema 
de avaliação interna (SAG) 
e os resultados bi-mestrais 
são encaminhados via e-
mail onde os conselhos 
participativos de 
classe/série são realizados 
com auxílio da sala de 
mutlimeios em que o 
coletivo pode refletir sobre o 
desempenho individual e 
apontar sugestões para a 
melhoria da aprendizagem.  

G
es

tã
o

 d
e 

P
ro

ce
ss

o
s 

Manter a conservação patrimônio.  
Tornar o ambiente mais 
agradável.  
Ensinar higiene e saúde.  

Necessidade de 
melhorar o aspecto do 
prédio, buscando criar 
no aluno e 
comunidade um 
vínculo com o 
patrimônio, motivando 
melhorar o seu 
cuidado.  

- Valorização do patrimônio 
através de conservação e limpeza; 
- Pintura da escola;  
- Montagem de painéis a respeito 
do assunto;  
- Exposição de trabalhos feitos a 
partir de material reciclado.  

Professor 
coordenador da 
Classe (Escola 
como um todo)  

1º Bimestre  Ambiente mais 
agradável e limpo.  

A unidade escolar busca 
conscientizar nossos alunos 
sobre a importância de um 
ambiente limpo e agradável 
que favoreça um melhor 
desempenho e estreitando 
os laços entre escola e 
comunidade e preservando 
o meio ambiente.  
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Construção de uma segunda 
quadra poliesportiva no espaço 
ocioso do terreno escolar, visando 
a garantir que todos os alunos os 
mesmos espaços para contemplar 
os objetivos do currículo e 
melhorar a qualidade da 
aprendizagem.  

A escola atende o 
Ensino Fundamental 
de 8 e 9 anos 
divididos em dois 
ciclos no período 
diurno e atende o 
Ensino Médio no 
período noturno, com 
somente uma quadra 
poliesportiva, não 
consegue atender 
toda a demanda 
escolar, sacrificando 
os alunos menores a 
utilização de outros 
espaços, prejudicando 
no desempenho e 
muitas vezes na 
aprendizagem.  

- Organizar as turmas para a 
utilização do espaço escolar de 
forma a garantir a socialização 
democrática e a utilização do 
espaço para todos.  
- Solicitar via Diretoria Regional de 
Ensino que interceda junto aos 
órgãos centrais à ampliação do 
espaço para atender a demanda.  

Equipe de Gestão e 
Professores de 
Educação Física.  
Diretor  

1ª semana 
de aula.  

- Estudos ambientais de 
impacto de uma nova 
construção.  
- Projeto de ampliação 
em estudo pelos órgãos 
centrais da Secretária 
Estadual de Educação.  

O número de turmas e os 
horários das aulas impedem 
a utilização da quadra 
polieportiva da unidade 
escolar, portanto algumas 
turmas desenvolvem 
atividades dentro do pátio, 
causando sérias 
complicações nas demais 
classes, implicando direta-
mente na falta de atenção e 
prejudicando sensivelmente 
o aprendizado de nossos 
alunos.  

R
es

u
lt

ad
o

s 

Acompanhar o controle de 
freqüência dos alunos adotando 
medidas para assegurar a sua 
permanência com sucesso.  

Reduzir em 50% os 
índices de 
Reprovação por faltas 
e evasão no Ensino 
Fundamental e Médio 
em relação aos dados 
de 2010.  

- Verificar semanal-mente as 
planilhas de freqüência de cada 
classe.  
- Convocar o responsável sempre 
que o aluno atingir 20% de faltas 
no mês/bimestre para justificar 
essas ausências.  
- Encaminhar junto aos 
responsáveis os trabalhos de 
compensação de ausências.  
- Encaminhar os alunos 
reincidentes para o Conselho 
Tute-lar/Ministério Público  

Professor 
Coordenador  
Direção  

Semanal  
Mensal  
Bimestral  
Bimestral  

- Planilhas de freqüência 
preenchidas 
diariamente.  
- Registros das 
justificativas dos 
responsáveis.  
- Atendimento das 
convocações da escola.  

Foi identificado durante o 
ano de 2010 as seguintes 
taxas:  
Ensino fundamental Ciclo I: 
2% de reprovação por 
freqüência.  
Ensino fundamental Ciclo II: 
3% Reprovação por 
freqüência/evasão.  
Ensino Médio: 5% 
Reprovação por 
freqüência/evasão.  
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12 – PLANO DE AÇÃO 

 Objetivos  Evidências  Ações Responsáveis  Tempo  Instrumentos de 
avaliação  

E
n

si
n

o
 e

 a
p

re
n

d
iz

ag
em

 a) Criar condições para que os 
professores inovem e promovam 
atividades de apredizagem 
criativas.       
  b) Melhorar o monitoramento da 
aprendizagem dos alunos. 

a) Fazer com que 70% dos 
professores realizem 
atividades pedagógicas 
aproveitando os espaços 
externos, excursões e 
pesquisa de campo.        
b)Intensificar a 
aprendizagem aumentando 
20% da frequência dos 
alunos nas aulas de reforço. 

a) Montar projetos para que os professores 
aproveitem os espaços externos para 
realizar atividades cotidianas e atividades 
pedagógicas fora da escolar.Encontro por 
área nos HTPCs B)Projeto de reforço com 
auxílio da sala .de informática e 
conscientização dos pais quanto a 
necessidade de monitoramento das lições 
de casa de seus filhos, e trabalhar com os 
professores a avaliação diagnóstica e 
formativa. 

a)       Ondina Bomfim 
e Alexandra V. 
Maia(PCP)                      
b)Alexandra V. Maia e 
Ondina Bomfim (PCP) 
professores da 
recuperação paralela. 

a)   Durante o ano 
letivo nas aulas de 
diversas disciplinas.       
b)Durante o ano letivo 
nas aulas de reforço e 
chamada dos pais 
cujos filhos não fazem 
lições de casa. 

a) Observação e relatório 
das atividades extra 
curriculares 
desenvolvidas.           
b)Relatório no HTPC da 
frequência dos alunos no 
reforço e levantamento 
das lições de casa, feitas 
nas pastas de sala. 

C
lim

a 
es

co
la

r 

a)   Construir o trabalho coletivo, 
solidário, cooperativo e 
compartilhado. b)Estimular, 
auxiliar e apoiar alunos com 
dificuldade  de aprendizagem 
para atingirem o nível de 
aprendizagem esperado. 

a)   Toda a equipe escolar 
trabalhando de forma 
cooperativa e harmoniosa. 
b)Diminuir em 10% a taxa 
de  alunos com dificuldade  
de aprendizagem para 
atingirem o nível de 
aprendizagem adequado. 

a) Planejar nos HTPCs atividades de ensino 
de forma cooperativa como projetos 
interdisciplinar.b)Trabalhar a recuperação 
diagnóstica e formativa. 

a)       Professores de 
todas as disciplinas e 
coordenadores               
b)Professores de 
todas as disciplinas e 
coordenadores. 

a)   Durante o ano 
letivo de 2011                 
b)Durante o ano letivo 
de 2011. 

a)    Avaliação dos 
projetos.                                
b)Gráfico de Rendimento 
Escolar e Saresp 

P
ai

s 
e 

co
m

u
n

id
ad

e a)Intensificar a presença e 
participação dos pais na 
aprendizagem de seus filhos. 
b)Incentivar o acompanhamento 
pelos pais dos deveres de casa 
de seus filhos. 

a) Aumentar em 10%  o 
comparecimento e 
participação dos pais nas 
reuniões. b) Aumentar a 
quantidade de alunos que 
fazem os deveres de casa e 
atividades em sala de aula. 

a)   Organizar reuniões bimestrais mais 
atrativas, usando técnicas de 
relacionamento mais participativos. b) Nas 
reuniões de pais desenvolver oficinas para 
incentivá-los a acompanhar os deveres de 
casa dos filhos 

a)  Equipe de Gestão     
b)Equipe de Gestão 

a)  Durante o ano 
letivo de 2011.                
b) Durante o ano letivo 
de 2011. 

a) Gráfico da participação 
dos pais nas reuniões.          
b)Levantamento semanal 
de alunos que não fizeram 
o  dever de casa anotado 
em pasta. 

G
es

tã
o

 d
e 

p
es

s
o

as
 

a)Incentivar professores a 
inovarem e utilizarem 
abordagens pedagógicas 
atualizadas         b)Intensificar o 
comprometimento de professores 
e funcionários com os objetivos e 
metas da escola 

a)  Aumentar em 10% os 
professores que utilizam 
metodologias 
diferenciadas(uso de 
tecnologia, pesquisa e 
intensificação do uso da 
sala de informática.                
b)Que 80% dos professores 
e funcionários falem a 
mesma linguagem e se 
comprometam com a 
educação dos alunos. 

a)Trabalhar no HTPC abordagens 
pedagógicas inovadoras, planejando aulas 
mais criativas e que transformem o aluno no 
empreendedor de sua aprendizagem.              
b)No planejamento reunir todos os 
segmentos da escola para conhecerem e se 
comprometerem para que as metas da 
escola sejam alcançadas. 

a)  Coordenadoras         
b)Maria do Carmo e 
Renata 

a)   Durante o  ano 
letivo de 2011.                
b)09/02/2011 
planejamento e na 
reunião de pais 
21/02/2011  

a)  Questionário de 
pesquisa com os alunos e 
relatório das aulas 
assistidas pelos 
coordenadores.                    
b)Levantamento da 
presença dos 
pais,funcionários e 
professores nas reuniões. 
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G
es

tã
o

 d
e 

p
ro

c
es

so
s a) Conscientizar o profissional da 

escola que a avaliação é uma 
técnica para medir e avaliar o 
resultado do seu trabalho.               
b)Desenvolver a habilidade de 
relatar e otimizar as atividades 
desenvolvidas. 

a) Que 80% dos professores 
e funcionários considerem a 
avaliação um diagnóstico  
do seu trabalho para 
melhorá-lo.                   
b)Criar o habito de 
documentar e otimizar as 
atividades e processos da 
escola. 

a)Trabalhar nos HTPCs avaliação 
diagnóstica e formativa, bem como trabalhar 
com os resultados.                  
b)Disponibilizar um portfólio das atividades 
desenvolvidas na escola para que todos 
possam documentá-las. 

a)  Coordenadoras         
b)Equipe gestora 

a) Durante o ano letivo 
de 2011                          
b)Durante o ano letivo 
de 2011 

a)Posicionamento dos 
professores no Conselho 
de série.             
b)Acompanhamento do 
portfólio. 

In
fr

ae
s

tr
u

tu
ra

 a) Incentivar o uso da biblioteca.     
b)Conscientizar os alunos de sua 
participação na conservação do 
patrimônio escolar. 

a) Aumentar em 30% a 
retirada dos livros da 
biblioteca.                                
b)Carteiras e cadeiras 
limpas e pratos e talhares 
colocados no devido lugar. 

a)Montar caixas e pastas com livros para 
que os professores de português e PLT 
possam levar para sala de aula e emprestar 
os livros.             b)Conscientização da 
importância da conservação do patrimônio 
escolar, realizados pelos professores em 
sala de aula. 

a)  Equipe gestora          
b)Professores 
Orientadores e líderes 
de classe. 

a) Durante o ano letivo 
de 2011                          
b)Durante o ano letivo 
de 2011 

a)  Relatório dos 
professores e cadernos de 
leitura.                         
b)Observação do pátio na 
hora do recreio e carteiras 
e cadeiras nas salas de 
aula. 

R
es

u
lt

ad
o

s 

a)  Aumentar o índice de 
aprovação dos alunos em 
Matemática.              b)Elevar o 
índice  de aprovação nas oitavas 
séries. 

a) Aumentar a média de 
aprovação dos alunos em 
Matemática para o escala 
de proficiência "básico".        
b)Diminuir para 8% o índice 
de retenção das oitavas 
séries. 

a) intensificar o reforço de matemática, 
aulas com ênfase nas questões do Saresp e 
LPT, utilizando conteúdo de matemática.         
b)Contato direto com os pais, intensificar a 
recuperação paralela. 

a)  Professores de 
reforço, português 
,LPT e matemática.        
b)Professores das 
oitavas séries e da 
recuperação paralela. 

a) Durante o ano letivo 
de 2011                          
b)Durante o ano letivo 
de 2011 

a)  Resultado do Saresp.      
b)Notas bimestrais e final.  
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13 – PLANO DE AÇÃO 

Critérios: ENSINO E APRENDIZAGEM 
Práticas efetivas dentro de sala de aula 

Objetivos 
- Resolver de forma harmoniosa os conflitos que ocorrem na sala de aula 

Evidências 
- Diminuir 20% os casos de indisciplina, conflitos  e desinteresse em sala de aula, confirmados pela redução do número de fichas com registro de 
ocorrências. 

Ações 
1- Postura e atitudes uniformizadas por parte dos docentes em sala de aula, com a aplicação de novas metodologias, motivando e despertando o 

interesse do aluno.  
2- Através de textos, filmes, dinâmicas, jogos e outros, trabalhar limites, valores e afetividade com os alunos. 
3- Muito diálogo entre docentes e discentes para resolver conflitos ou mediá-los 
4- Casos não resolvidos, contarão com a atuação do professor mediador, juntamente com os envolvidos direta ou indiretamente, que após deverá dar 

ciência dos resultados (preenchidos) aos interessados. 
4.1 – Reuniões de capacitação, estudos de materiais e ou temas relacionados à resolução de conflitos, evitando que os mesmos se transformem em 
violência, serão organizadas pela professora mediadora envolvendo  toda equipe escolar. 

Responsáveis 
Professores, Professor mediador de conflitos e gestores 

Tempo previsto para implementação 
 A  longo prazo (Durante o ano letivo) diariamente em todas as aulas se necessário 

Instrumentos de avaliação 
Análise de fichas de ocorrências e encaminhamentos. 

Observações 
De acordo com os resultados, as ações poderão ser replanejadas e ou alteradas. 
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14 – PLANO DE AÇÃO 

Critérios 
Objetivos   

 
Evidências 

 

Ações 
Responsáveis 

 
Tempo  

Instrumentos de 
avaliação 

 

Ensino e 
aprendizag
em  
 

a)-Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
 

a) Aumentar o 
desempenho dos alunos 
em  10% a cada 
sondagem. 
 

a) - Estimular os alunos p/ que eles 
possam terminar as atividades 
dentro do tempo previsto 
-Utilizar recursos didáticos diversos 
 

a)Professores, 
Coordenação e 
Direção  
 

a) 08/02 a  
 
29/04 
 

a)-Rotina 
-Mapa classe 
- Mapa Escola 
 

Ensino e 
aprendizag
em 
 
 
 

b)-Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 
 
c)Conscientizar os 
pais em reuniões.  
-Melhorar o 
desempenho dos 
alunos 

b)Aumentar o 
desempenho dos alunos 
em  10% a cada 
sondagem. 
 
c)Aumentar a freqüência 
dos pais em reuniões, 
para acompanhar o 
desempenho dos alunos 

b)- Fazer uso dos materiais 
existentes na escola 
- Melhorar Atividades diversificadas 
 
c)-Trabalhar o tema em reunião de 
pais 
- Acompanhar a realização das 
tarefas 
-Valorizar a realização.   

b) Todos os 
Professores, 
Coordenação, 
Direção 
c)Todos os 
Professores, 
Coordenação, 
Direção 
 

b)08/02 a 
 
29/04 
 
c)08/02 
 
29/04 

b)Fotos, registros 
na rotina, registro 
de observação 
 
c) Diário do 
professor 
 

Ensino e 
aprendizag
em  

d) Diminuir 
conflitos 
Desenvolver o 
protagonismo 
juvenil 

d) Reduzir  50% 
número de ocorrências 
 

d)-Diversificar as atividades do 
recreio 
-Palestras 
-Manter parcerias existentes 

d)Alunos do 
grêmio, Grupo de 
apoio, 
professor 
responsável pelo 
grêmio, 
Coordenação, 
Direção 
 

d)08/02 
 
29/04 

d)Fotos, livro de 
ocorrência 
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15 – PLANO DE AÇÃO 

Critério Objetivos Metas Ações Responsáveis Tempo Previsto Instrumentos de 
Avaliação 

G
es

tã
o

  d
e 

P
es

so
as

 
 

Promover a integração 
e cooperação dos 
vários segmentos da 
comunidade escolar 
(equipe gestora, 
professores, 
funcionários, pais e 
alunos) objetivando a 
melhoria na qualidade 
da educação. 

Tornar clara e 
transparente as 
atribuições de cada um 
dentro da instituição 
escolar para que cada 
membro possa dialogar 
mais, ouvir mais, ajudar 
mais, visando o bem 
comum. 

a) Reunião da equipe gestora  - 
semanalmente; 
b) Reunião pedagógica -  
semanalmente (HTPCs); 
 
 
c) Reunião administrativa - 
mensalmente.  
d) Capacitações:  
1 - on-line; 
2 - presencial; 
3 - AOE/ Secretaria: escritu- 
ração escolar;  
 
 
4 - AOE/ alunos: apoio peda 
gógico e administrativo; 
 
5 - QAE: preservação e 
manutenção do ambiente escolar. 
 

a) Nilton Cesar Bueno; 
b) Edilaine A. S. 
Maranho e Joseane A. 
de Lima; 
 
c) Nilton Cesar Bueno; 
 
d)  1- SEE; 
2 – PCOPs da DE; 
 
 
3 – Supervisor de Ensino 
Otávio Benedito da Silva 
Maia; 
4 – Diretor da Escola 
Nilton César  Bueno; 
5 - Diretor da Escola 
Nilton Cesar Bueno – 
Gilberto Macedo 
Rezende. 

A médio e longo 
prazo, com início 
no mês de abril e 
“término” no mês 
de 
dezembro/2011. 

-Acompanhamento 
constante de todas 
as ações para 
verificar se há 
necessidade de 
mudança de percurso 
e se as mesmas 
estão sendo 
realizadas em 
conformidade com o 
combinado nas 
reuniões. 
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16 – PLANO DE AÇÃO 

 

 

 

Objetivos  

 

Evidências  

 

Ações Responsáveis 

 

Tempo previsto 

para 

implementação 

 

Instrumentos de avaliação 

 

Observações 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 P
ai
s 
e 
co
m
un

id
ad
e 

 

a) Estimular maior 

envolvimento da 

família com a vida 

escolar do filho; 

b) Formar uma 

comunidade ativa e 

participativa nos 

Conselhos em geral; 

c) Elevar a auto 

estima dos alunos e 

despertar 

perspectivas para 

um futuro com 

melhores condições; 

d) Diminuir os 

índices de evasão e 

retenção 

Aumentar em 80% a 

participação dos pais 

nas reuniões e 

Conselhos da Escola. 

a)Utilizar de recursos 

multimídias para que as 

reuniões se tornem mais 

agradáveis e atrativas; 

b) exibição do filme Mãos 

Talentosas, num primeiro 

momento para os pais, com 

momentos de reflexão e 

posteriormente para os 

alunos, possibilitando a 

continuidade da reflexão em 

casa; 

c) Desenvolver o projeto 

“Eu e o Outro”; 

d) visitar as famílias a 

domicílio periodicamente. 

 

 

a) Equipe gestora (Dir. 

Salete/PC Jaqueline) e 

docentes: 

 Professor Wagner, 

Professora Eliane e  

Professora Aline; 

 

a) Todo o ano 

letivo de 2011. 

a) Reuniões periódicas; 

b) relatórios; 

c) portfólios; 

d) fotos. 

 

 

 

a) Busca de parcerias; 

b) Plano flexível, sujeito a 

alterações se houver 

necessidades. 
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17 – PLANO DE AÇÃO 

///
/ 

OBJETIVOS  AÇÕES RESPONSÁVEIS 

A Privilegiar o trabalho com conteúdos significativos para os 
alunos  

Exposição aos alunos dos objetivos de cada conteúdo 
ensinado 

Professores 

B Atuar em parceria com a família buscando otimizar  a 
freqüência escolar e reduzir a evasão 

Visitas mensais aos pais dos alunos em situação de baixa 
freqüência escolar 

Representante da escola 
indicado pelo diretor 

C Estabelecer parcerias com os professores para 
acompanhamento da freqüência escolar do período noturno 

Eleição de professor representante de turma e formação de 
um Conselho de representantes de turmas 

Diretor da escola 

D Acompanhar sistematicamente a freqüência escolar dos 
alunos do período noturno 

- Elaboração da planilha de dados da freqüência escolar 
- Preencher a planilha de dados da freqüência escolar 
- Reunião mensal com o Conselho de representantes de 
turmas para análise da planilha de freqüência escolar 

Coordenador Pedagógico 
Professor representante 
Diretor da escola 

A
S

P
E

C
T

O
S

 C
O

N
T

E
M

P
LA

D
O

S
 

  

E Reduzir indicadores de evasão e retenção por baixa 
freqüência no período noturno 

Apoio aos alunos com dificuldades de aprendizagem 
através da recuperação continua e retomada de conteúdos 

Professores 

/// EVIDENCIAS TEMPO* INTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  
A Presença de registros nos cadernos dos alunos em que 

constem os objetivos dos conteúdos ensinados 
1 ou 2 minutos no início de cada 
aula 

- Relatórios de praticas pedagógicas elaboradas 
pelos professores 
- Verificação de cadernos de alunos 

 

B Relatórios das visitas realizadas, pais parceiros em relação 
ao zelo pela freqüência escolar dos filhos 

+ ou – 1 hora para cada casa 
visitada durante a última semana 
de cada mês 

Analise de gráficos mensais de freqüência 
escolar do período noturno 

 

C Atuação do professor representante de cada turma 1 hora para eleição do professor 
representante em reunião de HTPC 
de 28/03/2011 

Ata da reunião de HTPC  

D Planilha elaborada e utilizada 2 horas de reunião com o Conselho 
de representantes de turma na 
ultima sexta feira de cada mês 

Analise da planilha e encaminhamentos 
realizados a partir da análise 

 

A
S

P
E

C
T

O
S

 C
O

N
T

E
M

P
LA

D
O

S
 

E Redução dos índices de evasão no noturno dos atuais 15% 
para o patamar de 10% e redução dos índices de retenção 
no noturno em virtude de baixa freqüência dos atuais 21% 
para o patamar de 10% 

Horas letivas do ano de 2011 a 
partir do inicio da implementação 
do projeto. 

Analise de gráficos de promoção e evasão.  

Em relação aos aspectos considerar: A = Ensino e aprendizagem;; B = Pais e comunidade; C = Gestão de pessoas; D = Gestão de processos; e; E 
= Resultados. 
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18 – PLANO DE AÇÃO 

 Objetivos  Evidencias         Ações  Responsáveis Tempo  Instrumentos de 
Avaliação 

E
ns

in
o 

e 
A

pr
en

di
za

ge
m

 

a) Estimular os 
profissionais da escola a 
atuarem interdisciplinarmente  
em atividades que contemplem 
a disciplina crítica (matemática) 
b) Proporcionar aulas 
diversificadas  que despertem o 
interesse e  participação dos 
alunos.  

a)melhoria do 
desempenho em 
matemática 
 
 
 
 
b)  Aulas variadas 
e atrativas. 

a)   Elaborar o projeto; 
Dividir as tarefas   e  
elaborar atividades nas 
HTPCs; 
Separar o material a ser 
utilizado; 
Desenvolver o Projeto  com 
utilização dos recursos 
humanos e materiais da U. 
E. 
Avaliar.  
b)Elaborar  planos de aula. 
Disponibilizar   materiais; 
Ministrar  as aulas 
Avaliar 
Desenvolvimento do Projeto  
com utilização dos recursos 
humanos e materiais da U. 
E. 

a)Todos 
professores, 
funcionários e  
Equipe gestora. 
b)  Todos 
professores e  
Equipe gestora..  

a) Será 
trabalhado 15 
dias em cada 
bimestre;  
início 01 a 15 
de abril 
b) Duas aulas 
por bimestre. 
A partir de 
21/03 

a)Análise do Resultado 
das avaliações internas e 
externas. 
Análise das atividades 
desenvolvidas. 
b) Análise do plano. 
Observação das aulas e 
da participação  e 
interesse dos alunos. 
Análise de  
dados quanto a 
quantidade de aulas 
diversificadas. 

C
lim

a 
es

co
la

r 

a) Conscientizar e motivar os 
professores quanto à 
assiduidade 
 

a) Assiduidade da 
equipe escolar 
 

Resgatar o compromisso; 
Desenvolver um trabalho 
de conscientização  e 
motivação que eleve a auto 
estima do professor.  
Alertar quanto  ao 
compromisso de 
assiduidade  
Evitar faltar 

a)  Todos 
professores e  
Equipe gestora.. 
 

a) a partir de 
21/03. 
Todo 
bimestre. 
 

a) análise de dados 
estatísticos, análise das 
justificativas das faltas, 
auto avaliação.  
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P
ai

s 
e 

co
m

un
id

ad
e 

a)Envolver os pais na 
aprendizagem do aluno 
 

a) Envolvimento 
dos pais na 
aprendizagem do 
aluno. 
 

 Elaborar o projeto; 
Preparar o calendário com 
datas definidas para 
reunião de pais, 
Fazer reunião mensal com 
os pais, 
Orientar os pais quanto à 
necessidade  e importância. 
Emitir convocações  
individuais 
Preencher ficha de 
acompanhamento  
Preencher relatório de 
acompanhamento 

a) Equipe gestora, 
professor 
mediador e 
professores. 
 

a) Bimestral 
A partir 
de31/03 
 

a) Análise de freqüência, 
de atendimentos  e 
através da ficha de  
acompanhamento. 
 

In
fr

ae
st

ru
tu

ra
 

a)Adequar espaços 
pedagógicos (laboratório e 
biblioteca) 
 
 

a) 
Acesso e bom 
aproveitamento da 
biblioteca e 
laboratório.     

a)Organizar o laboratório e 
a biblioteca. 
Fazer relação de material 
Incentivar a  leitura e 
pesquisa extra-classe. 
Elaborar plano de aula 
Ministrar aulas no 
laboratório 
Utilizar a biblioteca 

a)Equipe gestora,  
professores e 
funcionários.. 
 

a) Dois 
meses. 
A partir de 
25/03 

a) Análise dos resultados 
dos dados da quantidade 
de uso dos ambientes, 
observação das aulas. 
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R
es

ul
ta

do
 

a) melhorar o desempenho dos 
alunos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Reduzir a evasão. 

a) Alunos que 
apresentaram 
melhoria da 
aprendizagem 
 
Alunos que foram 
promovidos 
atingindo a média.  
 
 
b)Assiduidade do 
corpo discente. 

Detectar  alunos que 
apresentem desempenho 
insatisfatório. 
Proporcionar  recuperação 
contínua, 
Organizar espaço e horário 
da recuperação paralela, 
Encaminhar  alunos que 
apresentem desempenho 
insatisfatório para  
Recuperação  paralela,  
Proporcionar  atividades de 
alfabetizaçã 
 
Desenvolver projeto 
interdisciplinar voltado a 
matemática (já citado 
acima) . 
Ministrar aulas 
diversificadas 
b)Fazer controle da 
freqüência,Identificar 
freqüência irregular 
Entrar em contato com 
aluno e /ou responsável, 
Comunicar ao conselho 
tutelar. 

a)Equipe gestora,  
professores e 
funcionários.. 
b)Equipe gestora,  
professor 
mediador, 
professores e 
funcionários.. 
 

a) bimestral 
28/03   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) dez meses 
01/03 
 

a) Análise do Resultado 
das avaliações internas e 
externas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Análise do Resultado 
final. 
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19 – PLANO DE AÇÃO 

OBJETIVOS – Acompanhar o processo ensino-aprendizagem junto ao corpo docente, alunos e pais com vistas a melhoria da 
qualidade 
 
EVIDÊNCIAS – Elevar o nível de proficiência do insuficiente para o suficiente 
AÇÕES – Subsídio ao corpo docente, propondo alternativas metodológicas a partir de reflexões coletivas; 
              -Estímulo ao uso dos recursos tecnológicas disponíveis na escola; 
              -Apoio e subsídio na elaboração e implementação de projetos; 
              -Acompanhamento nos HTPCs; 
              -Acompanhamento dos professores em sala de aula, dando suporte pedagógico aos mesmos; 
              -Observação de forma sistemática o desempenho do aluno; 
              -Utilização do Conselho de Classe para colher dados e informações significativas para o trabalho com o educando; 
              - Proporcionar momentos de reflexões que melhorem o relacionamento aluno-aluno e aluno-professor; 
               -Atenção e providências referente a frequência dos alunos; 
               -Promoção de ações culturais que aproximam a família na escola. 
 
RESPONSÁVEIS – Equipe Gestora, Docentes, Professor Mediador Escolar e Comunitário, Professor Coordenador da Oficina 
Pedagógica e Supervisor de Ensino 
PRAZOS – 08/02/2011 a 19/12/2011 
 
AVALIAÇÃO – Reuniões quinzenais 
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20 – PLANO DE AÇÃO 

 Objetivos Evidências Ações Responsáveis Tempo Avaliação 
 

E
N

S
IN

O
 E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

G
E

 M
 

a) Reduzir deficiências no 
processo de ensino e 
aprendizagem que se 
relacionem à implementação 
do currículo ou do plano 
anual pedagógico da escola;. 
b) Plano de ensino em 
consonância com a proposta 
pedagógica e currículo do 
estado de são Paulo; 
c)Diminuir os índices de 
evasão escolar  

a)Que  85% dos alunos 
consigam melhora 
significativa no processo 
de ensino e 
aprendizagem 
b) Que  70% dos 
professores consigam 
cumprir o plano de ensino 
c) Redução dos índices 
de evasão escolar em 
80%; 
  

a) aulas de recuperação 
paralela  desde o início do 
ano com acompanhamento 
da direção e PCOP. 
b)implementação dos planos 
e acompanhamento pelos 
gestores e pcps; 
c) aulas diversificadas -  
utilização da sala de vídeo, 
atividades com revistas, 
jornais e pesquisas; 
intensificação das aulas de 
leitura; parceira com pais, 
conselho tutelar e vara da 
infância e juventude. 

a) Professores 
de Rec. 
Paralela: Marisa 
R. do Prado; 
Rosilene 
Fernandes ; 
Kátia Ester de 
Souza; Isabel 
Cristina Calado  
e Benedita 
Maria de J. 
Santos.  
b) Todos os 
professores da 
Unidade 
Escolar; 
c)Todos os 
professores da 
Unidade Escolar 

a)No 
decorrer do 
ano letivo – 
Fevereiro a 
dezembro 
b) No 
decorrer dc 
ano letivo; 
c) Até o final 
do ano letivo. 

a) Utilização de 
avaliação em sala de 
aula e com portifólios 
das atividades da  
Recuperação 
Paralela; 
b) Avaliação dos 
resultados obtidos  
após os conselhos de 
Classe e Série de 
cada bimestre através 
de gráfico. 
c) Após cada 
conselho de classe e 
série levantamento de 
faltas e  gráficos; 

 
C

LI
M

A
 E

S
C

O
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) A-Elevar auto estima dos 
profissionais; 
b) Melhorar a relação 
professor/aluno; 

a)  Reconhecimento e 
valorização do trabalho  
do professor desenvolvido 
no processo ensino 
aprendizagem; 
 
b) Reduzir  e minimizar os 
conflitos gerados em sala 
de aula no 
relacionamento professor 
/ aluno. 

a) Elogio do trabalho do 
professor e desenvolver  
dinâmicas nas Htpcs para 
elevar a motivação e a auto 
estima dos profissionais e 
mediar conflitos em um clima 
de compromisso ético. 
b) Promover atividades 
extra-classe que envolvam a 
comunidade escolar através 
de projetos culturais. Dia das 
Mães; Festa Junina; 
Consciência Negra e Jogos 
esportivos ( gincana). 

a) Gestores e 
PCPs; 
 
b) Professores, 
funcionários, 
Pcps, e 
gestores. 

Ao final de 
cada 
bimestre; 
b) Seis de 
Maio ( 
projeto 
Carinho de 
Mãe);  dez 
de junho( 
projeto 
junino); 
quatro de 
outubro.( 
gincana 
esportiva) 

a) Avaliação ao final 
de cada semestre no 
Conselho de Classe e 
Série e Conselho de 
Escola. Questionário 
com profissionais. 
b) Avaliação ao final 
de cada atividade 
concluída; 
Questionário com 
alunos e reunião com 
Professor Mediador. 



131 
 

 
 

 
P

A
IS

 E
 C

O
M

U
N

I-
D

A
D

E
 

a)Desenvolver parceria com 
as  famílias e  comunidade 
ao seu entorno; 

a) Participação em 75% 
dos pais e m reuniões 
bimestrais e comunidade 
local em eventos 
culturais. 

a)Promover a participação 
da família na elaboração e 
execução dos projetos 
culurais; 

a) Professores 
da Unidade 
escolar PCP e 
gestores.  

a)  Final de 
cada 
bimestre; nas 
realizações 
dos projetos 
já citados. 
 

a) Índice de 
freqüência nas 
reuniões e 
observação na 
participação dos 
projetos culturais; 

 
G

E
S

T
Ã

O
 

D
E

 
P

E
S

S
O

A
S

) A-Elevar auto estima dos 
profissionais; funcionários e 
colegiados; 
b) Possibilitar aos 
professores e colegiados 
momentos de estudos de 
regras, normas, regimentos, 
projeto político pedagógico e 
textos reflexivos. 
 

a)  Reconhecimento e 
valorização do trabalho  
do professor desenvolvido 
no processo ensino 
aprendizagem. 
b) Maior participação nas 
reuniões do Conselho de 
Escola, APM e Htpcs 

a) Elogio do trabalho do 
professor e desenvolver  
dinâmicas para elevar a 
motivação e a auto estima 
dos profissionais e mediar 
conflitos em um clima de 
compromisso ético.b) 
Promover momentos nas 
Htpcs para análise e estudos 
e reuniões com alunos 
monitores e grêmio uma vez 
por mês; 

a) Gestores e 
PCPs; 
b) Gestores e 
PCPs; 
 
 

Ao final de 
cada 
bimestre;  
b) Ao final de 
cada 
bimestre e 
mensal com 
grêmio e 
monitores 
 

a)Observação do 
Ethos escolar e 
questionário com 
professores e 
funcionários. 
b)Discussão do 
trabalho realizado e e 
registro em Atas das 
reuniões; 
 

 
G

E
S

T
Ã

O
 

D
E

 
P

R
O

C
E

S

a) Desenvolver práticas de 
organização e 
descentralização do trabalho 
administrativo; 

a) Que consigamos 
desencadear em 70% a 
descentralização do 
trabalho administrativo 

a) Reuniões mensais para 
administrar as tarefas 
descentralizadas. 

a) gestores, 
funcionários e 
PCs 

Ultima sexta-
feira de cada 
mês; 

Quantificação das 
atividades 
descentralizadas e 
serviços realizados 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R
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a) Facilitar o acesso aos 
equipamentos e materiais 
pedagógicos para 
implementação do currículo 
existentes na Unidade 
Escolar. 
 

a) Que 70% dos 
professores façam uso 
dos equipamentos 
disponíveis na escola 

a) Disponibilizar local 
apropriado para armazenar 
os equipamentos e materiais 
pedagógicos; 
Direcionar funcionário para 
facilitar a montagem dos 
materiais; 

a) Fátima; 
Professor 
Gilberto, 
Edimilson, 
Celso e, 
Rosangela. 

Durante o 
primeiro 
semestre 
para 
implementaç
ão; 

Planilha de 
agendamento e 
observação das 
atividades realizadas 
em sala. 

 
R

E
S

U
LT

A
D

O
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 a) Desenvolver práticas de 
avaliação e socialização da 
Proposta Pedagógica e 
|Plano de Metas; 

a) Que 70% da 
comunidade escolar 
envolvam-se nos 
colegiados e participam 
efetivamente das ações 
de implementação e 
avaliação da proposta 
pedagógica.; 

a) Proporcionar reuniões 
bimestrais e em HTPCs para 
análise das ações e 
avaliação da proposta 
pedagógica e plano de 
metas. 

a) Equipe 
gestora e PC 

No decorrer 
do ano letivo 
e reuniões 
bimestrais 

a) Nas reuniões de 
HTPcs e no Conselho 
de Classe com 
registro de atas. 
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21 – PLANO DE AÇÃO 

Objetivos  Evidências  Ações Responsáveis Tempo  Instrumentos de 

avaliação 

Observações 

E
ns

in
o 

e 
ap

re
nd

iz
ag

em
 

a)Redução das 
taxas de 
reprovação das 
8ªs séries/ 9ºs 
Anos 
 

a) Aumento  de 
15% no índice  
de aprovação  
das 8ªs séries / 
9ºs Anos. 

a) 
Acompanham
ento  da 
Recuperação 
Paralela. 
b) Assistir 
aulas (direção 
e 
coordenação) 
c) 
Recuperação 
Contínua. 
d) 
Identificação 
dos alunos 
com 
dificuldades. 
e) Projeto nos 
HTPC´s de 
formação dos 
professores. 
 

a) PC EF : Waldir 
Marcelo de 
Moraes 
b) Diretora: Irene 
R. O.T. Ribeiro; 
 Vice Diretora: 
Alessandra L. de 
Souza. PC EF: 
Waldir M.Moraes 
e 
PC EM: Fátima 
Ap. Paixão 
c, d, e) 
Professores das 
salas: Catia 
T.Reis; Maristela 
Giamellaso; 
Regina S. F. 
Dipapidis; Sidney 
L. Rocha; Glesdon  
Rodrigo M.S. 
Mello;Washigton 
S.Rocha; Arminda 
M.V.Nascimento; 
Rosilene V. 
Fernandes; Eliane 
Maria Coelho; 
Dionéia 
Alexanchine; 
Rosimeire  Rosa 
Lopes.   

a) 02 (dois)  semestres 
 

a) PC verifica, 
bimestralmente, diários 
de classe e diários de 
recuperação paralela e a  
Direção verifica, 
bimestralmente, os 
resultados periódicos. 
b) Quinzenalmente, a 
direção e coordenação 
assistirão as aulas das 8ª 
séries, nas salas de 
ensino regular e nos 
agrupamentos de 
recuperação paralela. 
c e e) PC acompanhará , 
nos HTPCs, as propostas 
de recuperação contínua 
e sua execução, 
realizando também a 
formação contínua dos 
docentes. 
d) Professores em 
classes aplicam, 
mensalmente, avaliações 
periódicas, utilizando-se 
de vários instrumentos de 
avaliação.  

Ao final do ano letivo de 
2011, será realizada a 
verificação do índice de 
alunos aprovados na 8ª 
série/9º ano, em 
comparação com os 
índices obtidos em 2010, 
para verificação do 
cumprimento da meta 
estabelecida. 
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22 – PLANO DE AÇÃO 

OBJETIVOS EVIDÊNCIAS AÇÕES RESPONSÁV
EIS 

TEMPO  INSTRUMENTO
S DE 

AVALIAÇÃO 

OBSERVAÇÕ
ES 

E
n

si
n

o
e

A
p

re
n

d
iz

ag
em

- Melhorar práticas 
pedagógicas 
visando 
transformar 
informações em 
conhecimento, 
adequando-as ao 
Projeto 
Pedagógico. 

- Melhorar práticas 
pedagógicas visando 
transformar informações em 
conhecimento, adequando-
as ao Projeto Pedagógico. 

1 – Capacitar  90% professores 
em métodos e técnicas de 
ensino para desenvolver melhor 
as habilidades e competências 
do Currículo do Estado de São 
Paulo. 
 
2- Formar grupos de estudo com 
professores de mesma área para 
adequar melhor as práticas em 
sala de aula.  
 
3- Elaborar e executar estratégia 
de ensino criativas em todas as 
disciplinas curriculares. 
 

Claudia  - 2 hora 
semanais 
 
fevereiro a 
dezembro 
 
 

- Avaliação 
contínua do 
rendimento 
escolar;  
 
- Atividades que 
possibilitem o 
desenvolvimento 
das capacidades 
dos alunos de 
integrar os 
conteúdos 
curriculares, 
contrastar os 
dados obtidos e 
observar a 
transferência das 
aprendizagens 
em contextos 
diferentes. 

- Fazer com 
que 90% dos 
alunos 
dominem a 
escrita, leitura 
e raciocínio 
matemático, 
através da 
capacitação 
feitas com os 
professores 
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– Incentivar a 
participação dos 
pais na vida 
escolar dos filhos, 
compartilhando a 
educação das 
crianças e jovens, 
um dever do 
Estado/família e  
direito do 
educando. 
 
 
 
 
 

– Promover reuniões de pais 
com palestras cujos temas 
sejam relacionados a 
família, educação formação 
pessoal, valores éticos e 
sociais, responsabilidade 
social, etc.    

 - Promover jogos e gincanas 
com a participação dos pais; 
- Promover atividades com 
apresentação dos  alunos 
direcionado para a família. 
– Otimizar a articulação e a 
parceria com os demais serviços 
públicos: 1- saúde: palestra com 
enfermeira sobre D.S.T. 
complementando assunto 
trabalhado em sala de aula pelos 
professores de ciências; 2- 
justiça: palestra com o 
conselheiro tutelar sobre direitos 
e deveres do menor e 
adolescentes; 3- assistência 
social: encaminhamento quando 
necessário para 
acompanhamento das famílias;  
 
4- cultura: trabalho conjunto com 
a secretaria da cultura do 
município em eventos artísticos 
e culturais  visando a melhoria 
da relação 
família/escola/sociedade. 
 

Tânia Cristina 
S. Medeiros 

1 hora 
semanal 
- de março a 
novembro 

- Lista de 
presença; 
 
- Ata das 
Reuniões; 
 
- Fotos dos 
encontros. 

- Espera-se 
que 80% dos 
pais estejam 
envolvidos nas 
atividades de 
seus filhos até 
o final do ano. 
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2 – Elevar o índice 
de desempenho 
dos alunos com 
notas abaixo da 
média, 
desenvolvendo 
suas habilidades e 
competências, 
mudando sua 
realidade de aluno 
passivo para aluno 
ativo. 
 
 
 

- Melhorar o desempenho 
dos alunos na escola, 
concentrando esforços nas 
séries e disciplinas críticas. 

-– Superar obstáculos e sanar as 
dúvidas após cada atividade 
realizada. 
 
2 – Apresentar questões 
semelhantes às das avaliações 
anteriores e pedir que resolva 
individualmente. 
Retomar o diagnóstico anterior e 
as anotações dos professores e 
comparar o desempenho de 
todos, premiando com 
certificação de aluno destaque 
os que superaram as médias 
baixas. 
 
3- Incentivar a freqüência dos 
alunos na biblioteca e criar 
cantinhos de leitura no ambiente 
escolar visando a melhora do 
desempenho .  
 

Cláudia Mafra 
Rios 

- 
Bimestralme
nte 

-Provas 
semelhantes a do 
SARESP; 
 
-Recuperação 
paralela; 

- Espera-se 
que o índice do 
IDEB seja 
alcançado. 
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23 – PLANO DE AÇÃO 

1- PAIS E COMUNIDADE  

Objetivo: Conscientizar pais e ou responsáveis sobre a  importância de participar na vida escolar dos filhos 

Responsáveis: Vera Sílvia Pinatti Cunha Azedo (diretor) e Ivone Aparecida Gargaro (PC – Ciclo II) 

Evidências:  Elevar em 80% a participação dos pais e ou responsáveis na vida escolar dos filhos. 

Metas e Ações: - Organizar palestras, vídeos, debates sobre temas referentes à educação, principalmente de adolescentes com o 
objetivo de conscientização;  
                           -  Realizar reuniões com os pais/responsáveis; 
                           -  Realizar exposições dos trabalhos dos alunos, atividades esportivas, artísticas e culturais. 

Início:  05 de Abril de2011 

Revisão: Bimestral.            

Término: 15 de Dezembro de 2011.   

Instrumentos de Avaliação: Registro fotográfico, pauta de reuniões de pais, Lista de presença, gráficos comparativos de 

presença dos pais, depoimentos. 
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24 – PLANO DE AÇÃO 

 OBJETIVOS EVIDÊNCIAS AÇÕES RESPONSÁVEIS TEMPO 
PREVISTO PARA 
IMPLEMENTAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Ensino e 
Aprendizagem 

Melhorar as 
práticas 
pedagógicas da 
Escola 
 
Adequar a 
prática 
pedagógica às 
necessidades 
de 
aprendizagem 
dos alunos, que 
apresentam 
dificuldades na 
leitura, escrita e 
resolução de 
problemas. 
 

Melhorar em 
70% os 
conceitos 
insatisfatórios 
em língua 
portuguesa e 
matemática 

Oferecer condições e 
instrumentos que propiciem a 
utilização adequada de 
recursos e materiais 
pedagógicos, com a 
aquisição de equipamentos e 
recursos áudio-visuais para 
melhoria da prática 
pedagógica. 
 
Utilizar técnicas variadas de 
ensino com tarefas e deveres 
individuais, discussão em 
sala de aula, trabalho em 
grupo e exercícios 
diversificados. 

Marcos Antonio 
D. dos Santos 

Primeiro Semestre 
2011, de fevereiro 
a junho de 2011. 

Acompanhamento as 
aulas 
 
Formação continuada 
nos HTPC 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

 
 

25 – PLANO DE AÇÃO 

 
OBJETIVOS 

 
EVIDÊNCIAS 

 
AÇÕES 

 
RESPONSÁVEI

S 

TEMPO 
PREVISTO 

PARA 
IMPLEMENTAÇÃ

O 

INSTRUMENT
OS DE 

AVALIAÇÃO 

OBSERVAÇ
ÕES 
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- Melhorar o 
desempenho 
acadêmico dos 
alunos 
 
 
 
 
 

 - Fazer com que 100% dos 
professores conheçam a 
proposta pedagógica da escola 
para poder aplicá-la em sua 
prática pedagógica.  
 
- Fazer com que 100% dos 
professores conheçam os 
equipamentos de multimídia da 
escola para enriquecer o 
processo de ensino 
aprendizagem em sua sala de 
aula. 
 
- Fazer com que 80% dos 
alunos adquiram habilidades 
na informática, favorecendo o 
ensino aprendizagem. 
  
- Envolver 80% da comunidade 
escolar, melhorando o 
desempenho na aprendizagem 
dos alunos. 

-  Realizar atividades em 
ambientes diferentes. 
- Disponibilizar material de 
alfabetização para os alunos 
que ainda não estejam 
alfabetizados; 
- Acompanhamento e 
verificação de atividades 
diversificadas para ver se 
estão surtindo resultados; 
 
- Revisão do Plano de 
Ensino para melhor 
consolidação das 
expectativas de 
aprendizagens, com intuito 
de avaliar o que foi cumprido 
com êxito e analise dos 
pontos que devem atingir. 

Sônia Maria 
Nogueira 

 
Fátima Cristina 

Bortoleto 
 
 
 

Luzia Prates 
Onsiskis 

 
 
 
 

Tânia Maria 
Delgado 
Gonçalez 

- de 15 de março 
a 29 de outubro. 
 
 

- Através dos 
mapas de 
sondagens; 
 
- Registro em 
livros de 
Conselho de 
Classe.  
 

- Espera-se 
que os alunos 
dominem a 
escrita, leitura 
e raciocínio 
matemático 
no decorrer 
do ano.. 
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- Incentivar a 
participação 
dos pais nas 
atividades 
escolares. 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Espera-se que 75% dos pais 
estejam envolvidos nas 
atividades de seus filhos até o 
final do ano. 

 
- Convites aos pais para 
participar de Reuniões de 
Pais e Mestres; 
 
- Apresentações dos alunos 
em reuniões e 
comemorações; 
 
- Divulgações através de 
gráficos do comparecimento 
dos pais nas atividades da 
escola.  

 
Fátima Cristina 

Bortoleto 

 
- de 15 de março 
a 30 de outubro. 
 
 

 
- Lista de 
presença; 
 
- Ata das 
Reuniões; 
 
- Fotos dos 
encontros. 

 
- Espera-se 
que os pais 
sejam 
freqüentes à 
escola para 
participar das 
atividades 
desenvolvida
s. 
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- Analisar o 
desempenho 
geral da 
escola. 
 
 
 
 
 

 
- 85% de melhoria dos alunos 
em leitura, escrita, 
interpretação, produção de 
textos, raciocínio lógico e 
resolução de problemas. 
 
 
 

 
-Provas semelhantes a do 
SARESP; 
 
-Recuperação paralela;  

 
Luzia Prates 

Osinski  

 
- de 10 - 02 a 29-
04 
- de 02-05 a 08 - 
07 
- de 25-07 a 30-
09 
- de 03-10 a 06-
12 

 
 
-Através de 
avaliações; 
atividades 
programadas; 
 -gráficos 
estatísticos.; 
 
-Análise do 
mapa de 
sondagem; 
 
 

 
- Espera-se 
que o índice 
do IDEB seja 
alcançado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

26 – PLANO DE AÇÃO 

  Objetivos 
 

Evidências 
 

Ações Responsávei
s 

Tempo  
 

Instrumentos de 
avaliação  
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a)Implementaç
ãodo Currículo 
da SEE/SP. 
  
b)Diminuir os 
índices de 
repro-vação 
no Ensino 
Fundamental 
ciclo II, no 
Ensino Médio 
regular e EJA 
e de evasão 
escolar. 
  
 

a)Atas de reuniões 
pedagógicas. 
Proposta pedagógica da 
U.E. 
Planos de Ensino 
Registro de observa-ção 
de aulas pelos PCs e 
pela Direção. 
  
b)Atas do Conselho de 
Classe e Série e Fichas 
Individuais de 
Avaliação  do aluno. 
  
 

a)Realização de reuniões pedagógicas para 
analisar por disciplina o Currículo da SEE/SP. 
Revisar e analisar a Proposta Pedagógica da 
U.E. 
Solicitar apoio da Oficina Pedagógica no 
processo de capacitação do corpo docente 
direcionado para o Currículo da SEE/SP. 
Aprimorar as práticas pedagógicas 
diferenciadas e atrativas nas quais os alunos 
sejam construtores do conhecimento.  
Aprimorar os deveres de casa passados para 
os alunos para estes sejam freqüentes e 
consistentes. 
  
b)Realizar reuniões com os responsáveis 
pelos alunos com problemas de aprendizagem 
e faltosos. 
Realizar o controle sistemático de freqüência 
dos alunos faltosos pelos professores. 
Introduzir práticas pedagógicas diferenciadas 
e atrativas. 
Desenvolver projetos interdis-ciplinares. 
Dinamizar as aulas de recuperação 
 paralela. 

a)Equipe 
gestora 
Professor 
Coordenador 
Professores 
  
b)Equipe 
gestora 
Professor 
Coordenador 
Professores 
  
 

a)Durante 
todo o ano 
letivo. 
  
b)Durante 
todo o ano 
letivo. 
  
 

a) Observação em sala 
de aula: acompa-
nhamento da prática 
pedagógica do profes-sor, 
orientado-o quando 
necessário. 
Atas  de registros das 
alterações na Proposta 
Pedagógica 
Acompanhamento do 
Currículo em ação. 
  
b)Atas das reuniões 
realizadas com os 
responsáveis pelos 
alunos. 
Atas das reuniões de 
Conselho de Classe e 
Série. 
Ficha de Acompa-
nhamento Individual do 
Aluno. 
Relatórios do Projeto de 
Recuperação Paralela: 
acompanha-mento, 
analise e 
redirecionamento da 
prática pedagógica 
quando necessário. 
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C
lim

a 
es

co
la

r 

 a)Planejamen
to de Projetos 
inter-
disciplinares e 
atividades de 
forma 
cooperativa 
visando 
aprimorar a 
integração 
entre o corpo 
docente.  

 a)Portfólio contendo os 
Projetos propostos e 
desenvolvidos e as 
atividades elaboradas 
em conjunto durante as 
reuniões pedagógicas. 
  
  
  

 a)Realização de reuniões pedagógicas com o 
objetivos de definir os Projetos 
interdisciplinares que serão desenvolvidos e 
as estratégias pedagógicas adotadas . 
Realização de HTPCs por área de 
conhecimento visando a troca de experiências 
pedagógicas e a elaboração de atividades. 

 a)Equipe 
gestora 
Professor 
Coordenador 
Professores 
  

 a)Durante 
todo o ano 
letivo. 
  
  

 a)Relatórios de avaliação 
dos Projetos 
desenvolvidos ao longo 
do ano letivo. 
Portfólio contendo o 
registro das atividades 
propostas durante as 
reuniões e aplicadas em 
sala de aula. 

P
ai

s 
e 

co
m

un
id

ad
e 

a)Maior 
envolvimento 
dos pais na 
aprendizagem 
 b)Ampliar a 
participação 
dos pais nos 
Colegiados e 
nas reuniões 
bimestrais de 
pais e 
mestres. 

a)Atas das 
reuniões com os pais. 
Pesquisas realizadas 
com alunos e pais. 
  
b) Atas das reuniões 
dos Colegiados da U.E. 
Relatório das reuniões 
bimestrais de pais e 
mestres. 

a)Realização de reuniões, palestras  e oficinas 
com o objetivo de conscientizar os pais sobre 
a importância do acompanhamento da vida 
escolar do aluno. 
b) Realização de reuniões, palestras  e 
oficinas com o objetivo de conscientizar os 
pais sobre a importância da participação dos 
pais nos Colegiados da U.E. 
Realização de atividades pontuais atrativas 
para os pais visando a integração 
escola/comunidade. 
Realização de reuniões bimestrais com 
oferecimento de café e sorteio de brindes.  

a)Equipe 
gestora 
Professor 
Coordenador 
  
b)Equipe 
gestora 
Professor 
Coordenador 

a)Durante 
todo o ano 
letivo. 
  
b)Durante 
todo o ano 
letivo.  

a)Atas e relatórios  das 
reuniões, palestras e 
oficinas realizadas com 
os pais. 
  
b) Atas e relatórios  das 
reuniões, palestras e 
oficinas realizadas com 
os pais.  

R
es

ul
ta

do
s 

a)Melhorar o 
índice do 
IDESP da U.E. 
  
  

a) Índice do IDESP dos 
anos anteriores. 
  
  

a) Realizar a formação continuada do corpo 
docente em reuniões pedagógicas. 
Analisar os resultados do IDESP/SARESP. 
Analisar as Matrizes de Referência do 
SARESP e o Currículo da SEE/SP. 
Introduzir atividades pedagógicas elaboradas 
a partir da integração entre as habilidades e 
competências avaliadas no SARESP e o 
Currículo da SEE/SP. 
  

a)Equipe 
gestora 
Professor 
Coordenador 
Professores 
  

a) Durante 
todo o ano 
letivo. 
  
  

a) Atas das reuniões 
contendo as análises do 
IIDESP/SARESP e das 
matrizes de referência . 
Realizar 
semestralmente Simulado 
do Saresp e analisá-lo 
visando a avaliação e 
redirecionamento do 
trabalho pedagógico. 
Observação das aulas. 
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27 – PLANO DE AÇÃO 

Objetivos  Evidências  Ações Responsáveis Tempo  Instrumentos de avaliação 

E
ns

in
o 

e 
ap

re
nd

iz
ag

em
 

a)Diminuir o 

impacto 

sofrido pelos 

alunos do ciclo 

I para o ciclo II 

b)Melhorar os 

índices das 

avaliações 

internas e 

externas 

 

a)Melhoria na 

organização e 

adaptação dos alunos 

nas atividades escolares 

no ciclo seguinte 

b)Progressão 

significativa nas 

avaliações internas e 

externas 

c)Melhoria dos 

interesses dos alunos 

pelos estudos 

a)Propiciar o encontro de 

professores PEBII com 

PEBI para capacitação 

em alfabetização e 

diagnóstico de déficit  de 

aprendizagem 

b)Aprimorar o 

funcionamento da 

recuperação paralela 

c)Capacitação e 

acompanhamento dos 

docentes no 

planejamento de suas 

ações, bem como sua 

aplicação em sala de aula 

d) Estimular os docentes 

a preparar aulas mais 

atrativas e 

contextualizada 

e) Organizar por área de 

conhecimento a série final 

do ciclo I 

a) Milena Roma Viesi 

b)Ereni Aparecida 

Pedro 

c)Pcops da área de 

alfabetização  e dos 

demais ciclos 

a)Durante todo 

o ano 

letivo,sendo 

estipulada de 

acordo com as 

necessidades 

do projeto 

a) Atas de reunião de 

treinamento 

b)Visitas em sala de aula 

c)Registros em diários de 

classe 

d) Acompanhamento 

periódico via mapas de 

sondagem e registro dos 

avanços conquistados 



144 
 

 
 

 

 

 

P
ai

s 
e 

co
m

un
id

ad
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a) Melhorar a 

participação 

dos pais na 

vida escolar 

dos filhos 

b)Melhorar a 

disciplina 

c)Diminuir a 

evasão 

a)Aumento da 

frequência dos pais em 

reuniões 

b)Com a disciplina mais 

controlada conseqüente 

melhoria no 

aprendizado e 

frequência no reforço 

c)Diminuição nas faltas, 

principalmente nas 

sextas feiras 

a)Convocação para 

reuniões bimestrais 

através de cartazes no 

entorno da escola bem 

como bilhetes individuais 

b)Palestras educativas 

bimestrais para os pais 

sobre: drogas, bullyng e 

sexualidade 

c)Parceria com 

instituições de 

atendimento acriança e o 

adolescente como: 

Conselho Tutelar, 

OAB,NAI 

d) Festas e feiras de 

ciências e artesanato, 

para trazer a comunidade 

para a escola 

a)Maria Regina S.P 

Oliveira  

(coordenadora)      

b)Joana Cristina 

Pavan Vianna 

c)Ana Paula Batistini 

a)Durante todo 

o ano letivo 

Simulado 

Saresp- 30/06/ 

e 27/10 

Reunião de 

pais- 25/02, 

13/05, 12/08, 

23/11 

Festa Junina- 

18/06 

Festa da 

Primavera- 

30/09 

Feira de 

ciências- 

30/09 

Festa dos dias 

das crianças- 

11/10 

a)Através de listas de 

presença , atas e fotos das 

reuniões de pais 

b)Levantamento semanal dos 

alunos faltosos e 

comunicação imediata aos 

pais e conselho tutelar 

c)Acompanhamento semanal 

das ocorrências disciplinares 
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28 – PLANO DE AÇÃO 

 

  

 
OBJETIVOS 

 
EVIDENCIAS 

 
AÇÕES 

 
RESPONSÁVEIS 

 
TEMPO 

PREVISTO PARA 
IMPLANTAÇÃO 

 
INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

 
OBSERVAÇÕES 

E
n

si
n

o
 e

 A
p

re
n

d
iz

ag
em

/ C
lim

a 
E

sc
o

la
r 

- Despertar para  a 
cultura do respeito, 
compromisso da 
educação na 
comunidade escolar; 
-Fortalecer as relações 
de respeito entre os 
grupos: escola, família 
e comunidade; 
-Integrar Pais, Alunos e 
Comunidade, com o 
intuito de construir 
regras de convivência 
baseadas nos 
princípios da ética, 
convivência, 
democrática, inclusão 
social e respeito aos 
direitos humanos e às 
diferenças. 
-Reconhecer que a paz 
é uma conquista diária  
 
- Envolver a família e a 
comunidade nas ações 
da escola;  
 

-Formação 
integral do aluno;
-Cidadão 
participativo 
capaz de 
incorporar 
inovações e 
mudanças do 
mundo 
contemporâneo 

-Levantamento de 
dados sobre 
tolerância, 
educação e 
respeito; 
- pesquisa de 
campo e 
bibliográficas para 
aprimoramento 
para seu 
desenvolvimento 
intelectual e ético, 
socializando com 
toda comunidade 
escolar através de: 
teatro, seminário, 
debate, palestra e 
cartazes 
informativos, 
sensibilizando seu 
próximo e 
colocando-se 
como agente 
transformador de 
suas próprias 
ações. 
 

Docentes;Alnos da 
Educação Básica 
(2º ao 9º ano), 
Professores, 
funcionários, pais 
e comunidade  
 

Durante o ano de 
2011 

Espera-se que 
durante o 
desenvolvimento 
da prática 
pedagógica 
aplicada com o 
Projeto 
Resgatando a 
Ética e a 
Cidadania ocorra 
uma relativa 
mudança de 
comportamento 
dos educandos na 
comunidade 
escolar no 
exercício da 
cidadania, 
solidariedade e 
cooperação entre 
escola e 
comunidade; 
 

Sugestão deFilmes... 

-Crianças Invisíveis, 2005 
-Meu mestre, minha vida 

- 1989 
-Sociedade dos poetas 

mortos, 1989 
-Ao mestre, com carinho 

– 1976 
 

. 
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29 – PLANO DE AÇÃO 

   

OBJETIVOS EVIDÊNCIAS AÇÕES RESPONSÁV
EIS 

TEMPO  INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

OBSERV
AÇÃO 

E
N

S
IN

O
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
G

E
M

 

a)Avaliar a prática 
de cada professor 
aliada ao currículo. 
b)Definir um tempo 
previsto para cada 
matéria/série/disci- 
plina no 
planejamento anual 
de curso dos 
docentes. 

 

a)Dados 
Tabulados dos 
questionários 
de avaliação e 
relatórios dos 
gestores. 
b)Plano de 
Curso dos 
Professores 

 a)Assistir aulas(Gestores) e refletir 
com os docentes os pontos fracos 
e fortes, bem como melhorias da 
prática, sugerindo uso dos recursos 
materiais e metodológicos 
disponíveis: Aulas diferenciadas 
com uso de laboratório, uso do 
Acessa Escola, biblioteca, e dos 
diversos ambientes externos da 
U.E.  
b)Constar do plano de curso por 
série/disciplina o tempo previsto 
para o cumprimento dos 
conteúdos.  

a)Gestores 
(Tânia, Ana 
Lúcia, Carlão, 
Alessandra) 
b)Docentes e 
Coordenadore
s. 
 

a)Acompanha 
mento  no decorrer 
do ano com 
apresentação de 
relatório ao final 
dos semestres 
(início de Julho e 
início de 
Dezembro/2011) 
b)Abril: Entrega dos 
planos; 
De Março a Julho e 
de Agosto a 
Dezembro: 
Acompanhamen-to 
e Avaliação. 

a)Relatório 
específico 
elaborado em 
conjunto após 
discussão e 
exposição oral nas 
HTPCs. 
b)Relatórios 
bimestrais dos 
professores aos 
coordenadores.l 

a) 
b) Os 
docentes 
ficarão 
incumbido
s de 
informar 
os alunos 
quanto a 
este 
planejam
ento  e 
elaborar 
relatório 
explicitan
do o 
cumprime
nto dos 
prazos. 

C
L

IM
A

 
E

S
C

O
L

A
R

 

a)Fortalecer os 
laços afetivos entre 
os membros da 
equipe. 

a)Pautas, Atas 
e fotos  das 
Reuniões. 
Depoimento 
de membros 
da equipe 
escolar. 

a)Encontros e  reuniões com todos 
os segmentos para integração da 
equipe. 

a)Gestores 
(Tânia, Ana 
Lúcia, Carlão, 
Alessandra 

a)Ao final dos 
bimestres 
 

a)Clima  de 
satisfação 
percebido no 
comportamento das 
pessoas  após o 
desenvolvimento 
das ações. 

a) 
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P
A

IS
 E
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O

M
U

N
ID

A
D

E
 

a)Envolver as 
famílias no 
processo de Ensino 
Aprendizagem 

 

a)Pauta e atas 
das reuniões 
de pais. 
Gráficos dos 
dados sobre a 
realização das 
tarefas e 
participação 
nas aulas de 
recuperação e  
portifólios. 

 

a) Reuniões de Pais por classe 
alertando-os sobre os deveres da 
escola, bem como  a importância  
da estrutura/limite/educa-ção 
familiar para o desempenho dos 
alunos; 
- Utilizar os cadernos individuais de 
tarefas por disciplina com vistos 
pelo professor e pelo 
pai/responsável. 
-propor atividades de incentivo para 
uma maior  participação dos alunos 
nos Projetos de Recuperação.  

a)Professores 
e  
Coordenadore
s (Alessandra 
e Carlão). 
 

a)Diariamente 
 
 

a)Cadernos 
Individuais de 
Alunos e Atas das 
Reuniões de Pais 
com as sugestões. 
 

a) 
 
 

 

 
G

E
S

T
Ã

O
 D

E
 P

E
S

S
O

A
S

 

a)Levar ao 
conhecimento e dar 
ênfase a todos os 
professores, 
funcionários e 
alunos os objetivos 
e metas explícitos  
na Proposta 
Pedagógica. 
b)Envolver todos 
os professores no 
trabalho de reflexão 
e cumprimento das 
Normas de 
Convivência. 

a)plano de 
gestão, fotos 
do mural e 
questionário 
dos alunos 
sobre a 
discussão do 
assunto em 
classe.  
b)depoimentos 
da 
comunidade 
escolar. 

a)Divulgação e discussão das 
metas pelos gestores nas classes e 
publicação no mural da escola. 
 
b)controlar o cumprimento de  
normas definidas em conjunto( 
professores, alunos, gestores e 
funcionários). 

a)Gestores 
(Tania, Ana 
Lúcia, Carlão, 
Alessandra, 
Professores e 
funcionários. 
 
b)Gestores 
(Tania, Ana 
Lúcia, Carlão, 
Alessandra, 
professores e 
funcionários. 

a)Meses de Março, 
Abril e Maio. 
 
b)Semanalmente, 
no decorrer do ano. 

 

a)Nível de 
envolvimento dos 
diversos 
segmentos no 
cumprimento da 
Proposta 
Pedagógica. 
 
b)Acompanha-
mento nas HTPCs  

a) 
 
b) 
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IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

 
a)Manter a 
organização, 
ordem, limpeza e 
conservação do 
prédio escolar.  

a)Fotos e 
vídeos das 
dependências 
da 
escola,depoim
ento de 
membros da 
comunidade, 
Termo de 
visita do 
supervisor. 

a)-Fortalecer as lideranças 
beneficiando-se dos alunos e 
professores representantes de 
classe, com materiais de 
conscientização: vídeos, 
palestras,textos, etc.; 
- promover a presença dos 
gestores no pátio durante os 
recreios e orientação aos alunos; 
- filmar as salas de aulas na 
entrada  e na saída, para mostrar 
aos alunos comparando o estado 
dos ambientes; 
-  promover campanha contra 
chicletes e corretivos; 
- Cobrar de todos  o cumprimento 
das regras definidas em conjunto.  

a)Gestores 
(Tania, Ana 
Lúcia, Carlão, 
Alessandra), 
professores, 
funcionários e 
alunos. 
 

a)Início: 
Fevereiro/2011,diar
iamente. 
 
 
 
 

a)Será avaliado 
através da 
incorporação dos 
hábitos de todos os 
envolvidos e dos 
resultados na 
conservação do 
dia-a-dia da escola. 
 

a) 
 
 
 
 

R
E

S
U

LT
A

D
O

S
 

a) Divulgar as 
conquistas da 
escola e dos 
alunos. 

a)Boletim 
oficial dos de 
resultados das  
avaliações 
externas e 
internas, fotos 
de faixas, 
artigos e fotos  
de jornal. 

a) - Reunir com os pais   para 
divulgação dos resultados das 
avaliações 
- Expor faixas externas e nos 
murais internos as conquistas e 
premiações da escola e dos alunos 
em campeonatos, olimpíadas, 
projetos, exames e concursos. 

 a)Gestores 
(Tânia, Ana 
Lúcia, Carlão, 
Alessandra) 

a)Ao longo do ano, 
quando surgirem 
conquistas. 

a)Percepção da 
satisfação dos 
envolvidos.  
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30 – PLANO DE AÇÃO 

 

Objetivos Evidências Ações Responsá- 
veis 

Tempo  
 

Instrumentos de 
avaliação) 

E
n

si
n

o
 a

p
re

n
d

iz
ag

em
 

a)Trabalhar a Proposta Curricular do 
Estado de São Paulo contemplando as 
necessidades dos alunos e comunidade 
de forma sistemática; 
b) Conhecer, analisar e promover ações 
dos dados obtidos através das 
avaliações diagnósticas e do Projeto 
Pedagógico da Escola para planejar as 
atividades de acordo com as 
necessidades; individuais dos alunos e 
realidade da comunidade. 
c) Analisar o Plano Anual para planejar o 
plano bimestral; 
d) Direcionar o trabalho das HTPCs no 
sentido de análises mais específicas do 
diagnóstico dos alunos. 

a) Melhorar os 
índices das 
avaliações 
externas em 
pelo menos 1% 
(ver tabela 
anexa os 
resultados do 
IDESP e Prova 
Brasil) 
 
b) Melhorar os 
índices 
bimestrais de 
cada disciplina 
em pelo menos 
1% em relação 
ao ano anterior 
(ver tabela 
anexa)  

a) Os professores das disciplinas 
farão o estudo de seus planos 
anuais e apresentarão aos 
colegas em HTPCs para que 
todos tenham noção da 
totalidade e possam planejar 
ajustes nos planos bimestrais 
levando em conta a 
especificidade da escola.  
b) Através desse estudo os 
professores poderão planejar 
coletivamente atividades 
contextualizadas com a realidade 
dos alunos e comunidade. 
c) HTPCs destinadas para o 
trabalho coletivo por área. 
d) Aplicar avaliações diagnóstica 
para os alunos, tabular e nas 
HTPCs  analisar com os 
professores todos os dados 
obtidos para elaborar ações e 
estabelecer metas. 

a) Gestores 
 
b) Professores 
 
c) Funcionários  

a) Durante o ano 
de 2011.  
(continuidade nos 
anos seguintes)  

a) Gráficos 
 
b) Tabelas   
 
c) Pesquisas 
 
d)Acompanha- 
mento das aulas 
pelos gestores 
 
e) Entrevista com 
os alunos 
representantes 
de sala avaliando 
a escola, 
gestores, salde 
aula e 
professores. 
 
f) Conselho de 
Classe e Série. 
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e) Definir um trabalho coletivo com 
estabelecimento de metas.  
f) Encaminhar os alunos para o Projeto 
de Recuperação Paralela. 
g) Planejar reuniões de pais para 
analisar os resultados dos alunos. 
h) Propiciar nas HTPCs uma formação 
profissional que atenda as lacunas 
existentes na formação do professor.  
i)  Realizar um trabalho solidário, 
cooperativo e integrado entre a equipe 
escolar. 
j)  Propiciar nas HTPCs uma formação 
profissional que atenda as lacunas 
existentes na formação do professor.  
l) Realizar um trabalho solidário, 
cooperativo e integrado entre a equipe 
escolar. 
m) Organizar um espaço nas HTPCs 
para conhecer a Proposta Curricular de 
cada disciplina. 
n)  Fazer amostragem de aulas dentro 
da sala de aula 
 

c) Melhorar os 
resultados dos 
alunos 
atendidos na 
Recuperação 
Paralela – 
Língua 
Portuguesa de 
14% para 25% 
e em 
Matemática de 
29% para 35% 
(ver tabela 
anexa) 
d) Diminuir o 
número de 
faltas dos 
alunos em pelo 
menos 10% 
(ver tabela 
anexa) 
  

e) Analisar nos Conselhos e 
Classe e Série os resultados de 
cada aluno, seus avanços e 
dificuldades. 
f) Reuniões com pais de cada 
sala para mostrar os resultados e 
discutir ações de melhoria. 
g) Trabalhar nas RPs conteúdos 
e estratégias pertinentes as 
necessidades dos alunos. 
h) Os gestores farão o trabalho 
de acompanhar as tarefas e 
atividades dos alunos através de 
uma ficha.  
i – Dinamizar o Projeto de Leitura 
que já existe na escola. 
j – Acompanhar o trabalho 
desenvolvido na Recuperação 
Paralela 
l – Preparar os professores para 
trabalhar a prática da reescrita 
em sala de aula. 
m – Trabalhar nas HTPCs 
atividades que sejam pertinentes 
ao trabalho de sala de aula 
 

  g) Reunião de 
HTPCs (reflexão, 
análise e 
reelaboração das 
metas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 
 

 
 

31 – PLANO DE AÇÃO 

 Objetivos) Evidências Ações Responsávei
s 

Tempo  Instrumentos de avaliação 

a) Melhoria da 
qualidade do Ensino 
oferecido pela escola 
atingindo plenamente 
a formação geral dos 
alunos para que 
possam exercer 
criticamente sua 
cidadania.  

a) Melhoria da avaliação 
externa 
IDEB/IDESP/ENEM) e 
interna ( avaliação 
contínua, recuperação 
paralela e formação 
integral do aluno) 
 

a)HTPC 
b)PRP(recuperaçã
o) 
c)Recuperação 
contínua 
d)Projetos 
especiais 
e)Fichas individuais 
f)Portfólios 
g)Reunião de pais 

a)Gestoras 
b)Professores 
c)Pais 

a) a partir de 
2011 
(durante as 
aulas) 
 
 
b)PRP 
 
c)CHTP e 
HTPC 

a) Avaliações e os registros da Melhoria 
do rendimento dos alunos 
 
 
b)Avaliação diagnóstica contínua e paralela 
em prol da avaliação formativa 

b) Acompanhar a 
implementação do 
currículo através da 
Matriz  de referência 
Curricular do SARESP 
e da  Proposta 
Curricular da SEE de 
SP. 

a)Levantamento dos 
conhecimentos prévios 
dos alunos 
b)Estratégias de ensino 
(antecipação, hipóteses, 
checagem e inferência)   

a)Projetos  
especiais  
b)Visitas às salas 
pelas gestoras 
c)Caderno de rotina 

a)Professores 
b)Gestoras 
c)Pais 

a) a partir de 
2011 

a) Fichas, relatórios/ atas de registro de  

E
n

si
n

o
 e

 a
p

re
n

d
iz

ag
em

 

c)  Ser capaz de 
valorizar o diálogo em 
sala de aula visando  
.a formação integral 
dos alunos. 

a) Ambiente prazerozo 
valorizando o diálogo 
como instrumento para 
solucionar conflitos. 

a)Projeto 
cordialida-de 
b)Eleição de alunos 
e professores 
representantes de 
classe 
c)Elabora ção de 
normas de 
convivência  

a)Professores  
b)Gestoras 
c)Funcionários 
d)Alunos 
e)Pais 
f)Conselho de 
Escola 
g)Conselho 
tutelar 

a) a partir de 
2011 

a)Diminuição do número de ocorrências  
b)Levantamento e tabulação do número de 
ocorrências 
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d) Valorizar a  
aprendizagem extra-
classe dos alunos. 

a) Aprofundamento do 
conhecimento e 
intensificação do uso de 
tecnologias 
b)Aquisição de hábitos de 
estudos 

a)Bolsa literária 
b)Acervo do 
Programa Ler e 
Escrever e São 
Paulo faz Escola 
c)Atendimento 
individualizado 
(leitura e tabuada) 

a)Professores 
b)Alunos 
c)Gestoras 

a) A partir 
)2011 

a)Aumento do registro do número de livros 
retirados da biblioteca 
b)Portfólios 
c)Sequência didática, projetos e slides 
produzidos  

e) Contextualizar a 
aprendizagem em sua 
vida. 

a) Aquisição de 
competência leitora e 
escritora 
b)Domínio do cálculo e 
operações matemáticas. 

a)Produção de 
textos com diversos 
gêneros  
b)Resolu -ção de 
situações-
problema, visando 
o desenvolvimento 
de competências e 
habilidades 

a)Professores 
b)Pais 
c)Alunos 

a) a partir de 
2011 

a)Vistos em cadernos 
b)Revisão coletiva, propiciando regulação 
entre professor-aluno, ensino-
aprendizagem 
c)Autoavaliação 

f) Ampliar o horizonte 
de participação da 
família na 
aprendizagem dos 
filhos.  

a) Maior contribuição à 
aprendizagem dos 
conteúdos escolares, bem 
como o auxílio dos pais 
na formação integral dos 
educandos 

a)Elaboração de 
atividades 
diversificadas e 
diferenciadas 

a)Professor 
b)Aluno 
c)Pais 
d)Gestoras 

a) A partir 
de 2011 

a)Diálogo com pais, professores e alunos 
em reuniões, HTPC e planejamento 

g) Repensar a 
avaliação do 
desempenho dos 
alunos em todos os 
níveis como  
ferramenta 
importantíssima para a 
melhoria da 
aprendizagem dos 
Alunos.  

a)Diversificar os “jeitos” 
de avaliar (vantagens, 
formas de planejar e 
analisar o conhecimento) 

a)Avaliação 
realizada com 
competências e 
habilidades 

a)Professor 
b)Aluno 
c)Gestoras 

a)2011 a)Acompa -nhamento e intervenção na 
elaboração das provas 
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ANEXO VI – Resumo dos planos de ação com destaque no critério ensino-aprendizagem. 

 

  Objetivos  Evidências  Ações 

1  Reunião de Pais  Lista de Presença  Adequar horários para reunião 

2  Formação Continuada do Professor  Melhoria na qualidade de ensino  Estudo nos HTPC 

3  1.Melhorar o desempenho dos alunos 
2. Reduzir a taxa de evasão 

1.Análise  de  resultados  obtidos  em 
registros próprios 
2.  Análise  de  documentos  de 
encaminhamento  sobre  freqüência 
irregular 

1.Concentrar esforços nas séries e disciplinas críticas, com acompanhamento paralelo por todo o ciclo. 
2. Gerenciamento de freqüência com parceria familiar. 

4  a)Construir documentos informativos para dar ciência aos pais  
b)Trabalhar com orientação e treinamento  para alunos lideres 
c))Diagnosticar os alunos com problemas de aprendizagem 
d)Fazer levantamento dos casos de inclusão na Unidade Escolar 

Documentos  construídos,80  alunos 
com treinamento em liderança 
Alunos  com  dificuldades  de 
aprendizagem diagnosticadas 
Casos de inclusão levantados 

d) Elaborar documentos 
e) Fazer treinamentos e orientações 
c) Criar documentos de acompanhamento 
d) Fazer levantamento dos alunos de inclusão  

5  a)  Oferecer  subsídios  para  o  conhecimento  sobre  as  diversas 
práticas pedagógicas existentes; 
 b) Aplicação das metodologias estudadas no trabalho em sala de 
aula 

a) Planos de Ensino  
b)  Registro  dos  resultados  de 
avaliações da escola 
c)  Ausência  dos  planos  de  aulas  dos 
professores 

a) Selecionar material referente às diversas práticas pedagógicas; 
b) Estabelecer uma dinâmica de estudo do material;  
c) Reunir o grupo para o estudo; 
d)Discussão e reflexão sobre a postura pedagógica do professor; 
e) Elaborar um plano de aula; 
f) Ministrar as aulas; 
g) Avaliação do trabalho desenvolvido em sala de aula 

6  Melhorar  a  aprendizagem  dos  alunos;  Inovar  a  postura 
Pedagógica. 

Índice/Resultados /Notas; 
Atas – HTPC; 
Registro de observação sala de aula. 

Reformular Proposta Pedagógica e ações didáticas e investir na Formação dos docentes; Orientação na 
utilização do caderno do aluno‐SEE 

7  a)  Oferecer  subsídios  para  o  conhecimento  sobre  as  diversas 
práticas pedagógicas existentes; 
b) Aplicação das metodologias estudadas no trabalho em sala de 
aula 
 

a) Planos de Ensino  
b)  Registro  dos  resultados  de 
avaliações da escola 
c)  Ausência  dos  planos  de  aulas  dos 
professores 

a) Selecionar material referente às diversas práticas pedagógicas; 
b) Estabelecer uma dinâmica de estudo do material;  
c) Reunir o grupo para o estudo; 
d)Discussão e reflexão sobre a postura pedagógica do professor; 
e) Elaborar um plano de aula; 
f) Ministrar as aulas; 
g) Avaliação do trabalho desenvolvido em sala de aula; 
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8  1‐Mostrar  a  função  e  importância  de  cada  ator  do  ambiente 
escolar dentro do processo ensino e aprendizagem; 
sensibilizar,motivar e aumentar a integração do grupo escolar. 
2‐Otimizar  o  processo  de  ensino‐aprendizagem  resgatando 
valores e a importância do Currículo e do papel social da escola 

1‐ União da Equipe Escolar e  
Comunidade  no  processo  ensino‐
aprendizagem em 100%. 
2‐  Rendimento  Geral  da  escola: 
Diminuição  das  taxas  de  evasão 
escolar  (90%)  e  melhora  nos 
resultados apresentados pelos alunos 
(90%). 

Dentro do Projeto Centenário, ocorrerá  ações de  cada disciplina para  conhecimento da história da 
Escola: 
1 – Atividades dos professores: 
Trabalho com alimentação (merenda escolar ao  longo do tempo nesta U E) associado ao nível sócio‐
econômico  e  a  questão  da  saúde  na  Escola  e  no  município(  Educação  Física,  Ciências,  Biologia, 
Química) 
Montagem de um  livro de história,  com destaque a ex‐alunos e  sua  formação depois da passagem 
pelo Mascarenhas(destaques). Disciplinas: história, filosofia Sociologia. 
 Construção de maquetes  (mudanças no espaço geográfico‐  transformações da  cidade e da Escola). 
Disciplinas: Arte, geografia, matemática e física. 
2‐ Exposição dos trabalhos para a Comunidade (11/10/11) 
3  –  Desfile(encerramento  –  30/11/11)  com  equipe  gestora,  professores,  funcionários  e  alunos). 
Retratar  grandes momentos  da  escola  em  várias  alas  (fundadores,  a  fanfarra,  antigos  diretores,  o 
pipoqueiro e o carrinho de hot dog.etc) 

9  Promover a formação continuada dos professores   100%   Desenvolver o Projeto: “Competências e Habilidades   em evidência”. Serão   desenvolvidos estudos 
em HTPC  visando a plena  compreensão do que é habilidade e o que é  competência; as  formas de 
serem adquiridas e desenvolvidas bem como podem ser avaliadas. 

10  Atender as necessidades individuais dos alunos, com práticas de 
planejamento das aulas pelos professores de forma sistemática, 
coletiva e cooperativa, em consonância com o currículo.  

Que  os  alunos  tenham  suas 
necessidades superadas, de tal forma 
que  apresentem  uma  aprendizagem 
significativa,  demonstrando  através 
de  índices  de  desempenho  escolar 
alteração do quadro  inicial, do básico 
para o adequado.  

‐ Planejar aulas após a verificação constante e sistemática dos avanços alcançados pelos alunos;  
‐  Selecionar  uma  ou  mais  objetivos  específicos  para  o  período  e  preparar/selecionar  atividades 
específicas;  
‐  Ao  longo  do  desenvolvimento,  estabelecer  avaliações  diferenciadas  de  maneira  que  se  possa 
verificar a superação da dificuldade identificada.  

11  a) Criar condições para que os professores  inovem e promovam 
atividades de aprendizagem criativas. 
  b) Melhorar o monitoramento da aprendizagem dos alunos. 

a)  Fazer  com  que  70%  dos 
professores  realizem  atividades 
pedagógicas aproveitando os espaços 
externos,  excursões  e  pesquisa  de 
campo.                b)Intensificar  a 
aprendizagem  aumentando  20%  da 
frequência  dos  alunos  nas  aulas  de 
reforço. 

a) Montar projetos para que os professores aproveitem os espaços externos para realizar atividades 
cotidianas e atividades pedagógicas fora da escolar. Encontro por área nos HTPCs B)Projeto de reforço 
com  auxílio  da  sala  .de  informática  e  conscientização  dos  pais  quanto  a  necessidade  de 
monitoramento  das  lições  de  casa  de  seus  filhos,  e  trabalhar  com  os  professores  a  avaliação 
diagnóstica e formativa. 

12  Resolver de forma harmoniosa os conflitos que ocorrem na sala 
de aula 

Diminuir 20% os casos de indisciplina, 
conflitos    e  desinteresse  em  sala  de 
aula,  confirmados  pela  redução  do 
número  de  fichas  com  registro  de 
ocorrências. 

5‐ Postura e atitudes uniformizadas por parte dos docentes em sala de aula, com a aplicação 
de novas metodologias, motivando e despertando o interesse do aluno.  
6‐ Através de textos, filmes, dinâmicas, jogos e outros, trabalhar limites, valores e afetividade 
com os alunos. 
7‐ Muito diálogo entre docentes e discentes para resolver conflitos ou mediá‐los 
8‐ Casos não resolvidos, contarão com a atuação do professor mediador, juntamente com os 
envolvidos  direta  ou  indiretamente,  que  após  deverá  dar  ciência  dos  resultados  (preenchidos)  aos 
interessados. 
4.1 – Reuniões de capacitação, estudos de materiais e ou temas relacionados à resolução de conflitos, 
evitando que os mesmos se transformem em violência, serão organizadas pela professora mediadora 
envolvendo toda equipe escolar. 
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13  a)‐Melhorar o desempenho dos alunos  a)  Aumentar  o  desempenho  dos 
alunos em 10% a cada sondagem. 

a) ‐ Estimular os alunos p/ que eles possam terminar as atividades dentro do tempo previsto 
‐Utilizar recursos didáticos diversos 

14  Privilegiar o trabalho com conteúdos significativos para os alunos  Presença  de  registros  nos  cadernos 
dos  alunos  em  que  constem  os 
objetivos dos conteúdos ensinados 

Exposição aos alunos dos objetivos de cada conteúdo ensinado 

15  b) Estimular  os  profissionais  da  escola  a  atuarem 
interdisciplinarmente    em  atividades  que  contemplem  a 
disciplina crítica (matemática) 
b) Proporcionar aulas diversificadas que despertem o interesse e 
participação dos alunos.  

a)melhoria  do  desempenho  em 
matemática 
b)  Aulas variadas e atrativas. 

a)  Elaborar  o  projeto; Dividir  as  tarefas  e  elaborar  atividades  nas HTPCs;  separar  o material  a  ser 
utilizado; desenvolver o Projeto com utilização dos recursos humanos e materiais da U. E; avaliar.  
b)Elaborar  planos de aula, Disponibilizar materiais; Ministrar as aulas; avaliar. 

16  Acompanhar  o  processo  ensino‐aprendizagem  junto  ao  corpo 
docente, alunos e pais com vistas a melhoria da qualidade 
 

Elevar  o  nível  de  proficiência  do 
insuficiente para o suficiente 

Subsídio ao corpo docente, propondo alternativas metodológicas a partir de reflexões coletivas; 
Estímulo ao uso dos recursos tecnológicas disponíveis na escola; 
Apoio e subsídio na elaboração e implementação de projetos; 
Acompanhamento nos HTPCs; 
Acompanhamento dos professores em sala de aula, dando suporte pedagógico aos mesmos; 
Observação de forma sistemática o desempenho do aluno; 
Utilização do Conselho de Classe para colher dados e informações significativas para o trabalho com o 
educando; 
Proporcionar momentos de reflexões que melhorem o relacionamento aluno‐aluno e aluno‐professor; 
Atenção e providências referente a frequência dos alunos; 
Promoção de ações culturais que aproximam a família na escola. 

17  a)  Reduzir  deficiências  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem 
que  se  relacionem  à  implementação  do  currículo  ou  do  plano 
anual pedagógico da escola;. 
b) Plano de ensino em consonância com a proposta pedagógica e 
currículo do estado de são Paulo; 
c)Diminuir os índices de evasão escolar  

a)Que    85%  dos  alunos  consigam 
melhora  significativa  no  processo  de 
ensino e aprendizagem 
b)  Que    70%  dos  professores 
consigam cumprir o plano de ensino  
c)  Redução  dos  índices  de  evasão 
escolar em 80%; 
  

a) aulas de recuperação paralela  desde o início do ano com acompanhamento da direção e PCOP. 
b)implementação dos planos e acompanhamento pelos gestores e pcps; 
c)  aulas  diversificadas  ‐    utilização  da  sala  de  vídeo,  atividades  com  revistas,  jornais  e  pesquisas; 
intensificação das aulas de leitura; parceira com pais, conselho tutelar e vara da infância e juventude. 

18  ‐  Melhorar  práticas  pedagógicas  visando  transformar 
informações  em  conhecimento,  adequando‐as  ao  Projeto 
Pedagógico. 

‐  Melhorar  práticas  pedagógicas 
visando  transformar  informações  em 
conhecimento,  adequando‐as  ao 
Projeto Pedagógico. 

1  –  Capacitar  90%  professores  em  métodos  e  técnicas  de  ensino  para  desenvolver  melhor  as 
habilidades e competências do Currículo do Estado de São Paulo. 
2‐ Formar grupos de estudo com professores de mesma área para adequar melhor às práticas em sala 
de aula.  
3‐ Elaborar e executar estratégia de ensino criativa em todas as disciplinas curriculares. 

19  Melhorar as práticas pedagógicas da Escola 
Adequar a prática pedagógica às necessidades de aprendizagem 
dos  alunos,  que  apresentam  dificuldades  na  leitura,  escrita  e 
resolução de problemas. 

Melhorar em 70% os conceitos 
insatisfatórios em língua portuguesa e 
matemática 

Oferecer condições e instrumentos que propiciem a utilização adequada de recursos e materiais 
pedagógicos, com a aquisição de equipamentos e recursos áudio‐visuais para melhoria da prática 
pedagógica. 
Utilizar técnicas variadas de ensino com tarefas e deveres individuais, discussão em sala de aula, 
trabalho em grupo e exercícios diversificados. 
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20  Melhorar o desempenho acadêmico dos alunos. 
 

Fazer com que 100% dos professores 
conheçam  a  proposta  pedagógica  da 
escola  para  poder  aplicá‐la  em  sua 
prática pedagógica.  
Fazer com que 100% dos professores 
conheçam  os  equipamentos  de 
multimídia da escola para enriquecer 
o  processo  de  ensino  aprendizagem 
em sua sala de aula. 
Fazer  com  que  80%  dos  alunos 
adquiram habilidades na  informática, 
favorecendo o ensino aprendizagem. 
Envolver 80% da comunidade escolar, 
melhorando  o  desempenho  na 
aprendizagem dos alunos. 

Realizar atividades em ambientes diferentes. 
Disponibilizar material de alfabetização para os alunos que ainda não estejam alfabetizados; 
Acompanhamento e verificação de atividades diversificadas para ver se estão surtindo resultados; 
Revisão do Plano de Ensino para melhor consolidação das expectativas de aprendizagens, com intuito 
de avaliar o que foi cumprido com êxito e analise dos pontos que devem atingir. 

21  a)Implementação do Currículo da SEE/SP. 
b)Diminuir os índices de reprovação no Ensino Fundamental ciclo 
II, no Ensino Médio regular e EJA e de evasão escolar. 
 

a)Atas de reuniões pedagógicas. 
Proposta pedagógica da U.E. 
Planos de Ensino 
Registro  de  observa‐ção  de  aulas 
pelos PCs e pela Direção. 
b)Atas do Conselho de Classe e Série 
e  Fichas  Individuais  de  Avaliação  do 
aluno. 
 

a)Realização de reuniões pedagógicas para analisar por disciplina o Currículo da SEE/SP. 
Revisar e analisar a Proposta Pedagógica da U.E. 
Solicitar apoio da Oficina Pedagógica no processo de capacitação do corpo docente direcionado para o 
Currículo da SEE/SP. 
Aprimorar as práticas pedagógicas diferenciadas e atrativas nas quais os alunos sejam construtores do 
conhecimento.  
Aprimorar os deveres de casa passados para os alunos para estes sejam freqüentes e consistentes. 
b)Realizar reuniões com os responsáveis pelos alunos com problemas de aprendizagem e faltosos. 
Realizar o controle sistemático de freqüência dos alunos faltosos pelos professores. 
Introduzir práticas pedagógicas diferenciadas e atrativas. 
Desenvolver projetos interdis‐ciplinares. 
Dinamizar as aulas de recuperação paralela. 

22  a)Diminuir o impacto sofrido pelos alunos do ciclo I para o ciclo II 
b)Melhorar os índices das avaliações internas e externas 
 

a)Melhoria na organização e 
adaptação dos alunos nas atividades 
escolares no ciclo seguinte 
b)Progressão significativa nas 
avaliações internas e externas 
c)Melhoria dos interesses dos alunos 
pelos estudos 

a)Propiciar o encontro de professores PEBII com PEBI para capacitação em alfabetização e diagnóstico 
de déficit  de aprendizagem 
b)Aprimorar o funcionamento da recuperação paralela 
c)Capacitação e acompanhamento dos docentes no planejamento de suas ações, bem como sua 
aplicação em sala de aula 
d) Estimular os docentes a preparar aulas mais atrativas e contextualizada 
e) Organizar por área de conhecimento a série final do ciclo I 

23  a)Avaliar a prática de cada professor aliada ao currículo. 
b)Definir um tempo previsto para cada matéria/série/disci‐ 
plina no planejamento anual de curso dos docentes. 

a)Dados Tabulados dos questionários 
de avaliação e relatórios dos gestores.
b)Plano de Curso dos Professores 

 a)Assistir aulas(Gestores) e refletir com os docentes os pontos fracos e fortes, bem como melhorias 
da prática, sugerindo uso dos recursos materiais e metodológicos disponíveis: Aulas diferenciadas com 
uso de laboratório, uso do Acessa Escola, biblioteca, e dos diversos ambientes externos da U.E.  
b)Constar do plano de curso por série/disciplina o tempo previsto para o cumprimento dos conteúdos.  
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24  a)Trabalhar a Proposta Curricular do Estado de São Paulo 
contemplando as necessidades dos alunos e comunidade de 
forma sistemática; 
b) Conhecer, analisar e promover ações dos dados obtidos 
através das avaliações diagnósticas e do Projeto Pedagógico da 
Escola para planejar as atividades de acordo com as 
necessidades; individuais dos alunos e realidade da comunidade. 
c) Analisar o Plano Anual para planejar o plano bimestral; 
d) Direcionar o trabalho das HTPCs no sentido de análises mais 
específicas do diagnóstico dos alunos. 

a) Melhorar os índices das avaliações 
externas em pelo menos 1% (ver 
tabela anexa os resultados do IDESP e 
Prova Brasil) 
 
b) Melhorar os índices bimestrais de 
cada disciplina em pelo menos 1% em 
relação ao ano anterior (ver tabela 
anexa)  

a) Os professores das disciplinas farão o estudo de seus planos anuais e apresentarão aos colegas em 
HTPCs para que todos tenham noção da totalidade e possam planejar ajustes nos planos bimestrais 
levando em conta a especificidade da escola.  
b) Através desse estudo os professores poderão planejar coletivamente atividades contextualizadas 
com a realidade dos alunos e comunidade. 
c) HTPCs destinadas para o trabalho coletivo por área. 
d) Aplicar avaliações diagnóstica para os alunos, tabular e nas HTPCs  analisar com os professores 
todos os dados obtidos para elaborar ações e estabelecer metas. 

25  a)Melhoria  da  qualidade  do  Ensino  oferecido  pela  escola 
atingindo  plenamente  a  formação  geral  dos  alunos  para  que 
possam exercer criticamente sua cidadania.  
b) Acompanhar a  implementação do currículo através da Matriz  
de referência Curricular do SARESP e da   Proposta Curricular da 
SEE de SP. 
c)   Ser capaz de valorizar o diálogo em sala de aula visando    .a 
formação integral dos alunos. 
d) Valorizar a  aprendizagem extra‐classe dos alunos. 
e) Contextualizar a aprendizagem em sua vida. 

a)  Melhoria  da  avaliação  externa 
IDEB/IDESP/ENEM)  e  interna 
(avaliação  contínua,  recuperação 
paralela  e  formação  integral  do 
aluno) 
b)Levantamento  dos  conhecimentos 
prévios dos alunos 
Estratégias  de  ensino  (antecipação, 
hipóteses, checagem e inferência)   
c) Ambiente prazeroso  valorizando o 
diálogo  como  instrumento  para 
solucionar conflitos. 
d) Aprofundamento do conhecimento 
e intensificação do uso de tecnologias 
Aquisição de hábitos de estudos 
e) Aquisição de competência leitora e 
escritora 
Domínio  do  cálculo  e  operações 
matemáticas. 

a)HTPC,  PRP(recuperação),  Recuperação  contínua,  Projetos  especiais,  Fichas  individuais,  Portfólios, 
Reunião de pais. 
b)Projetos  especiais  
Visitas às salas pelas gestoras 
Caderno de rotina  
c)Projeto cordialidade 
Eleição de alunos e professores representantes de classe 
Elaboração de normas de convivência  
d)Bolsa literária 
Acervo do Programa Ler e Escrever e São Paulo faz Escola 
Atendimento individualizado (leitura e tabuada) 
e)Produção de textos com diversos gêneros  
Resolução de situações‐problema, visando o desenvolvimento de competências e habilidades 

  f)  Ampliar  o  horizonte  de  participação  da  família  na 
aprendizagem dos filhos.  
g) Repensar a avaliação do desempenho dos alunos em todos os 
níveis  como  ferramenta  importantíssima  para  a  melhoria  da 
aprendizagem dos Alunos.  

f)Maior  contribuição  à  aprendizagem 
dos conteúdos escolares, bem como o 
auxílio dos pais na  formação  integral 
dos educandos 
g)Diversificar  os  “jeitos”  de  avaliar 
(vantagens,  formas  de  planejar  e 
analisar o conhecimento) 

f)Elaboração de atividades diversificadas e diferenciadas 
g)Avaliação realizada com competências e habilidades 
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ANEXO VII – FÓRUM DE DISCUSSÃO: PERFIL DA COMUNIDADE 

 
Considerando as discussões realizadas no primeiro encontro presencial, quais são os recursos  para a identificação do perfil da realidade escolar que você considera mais 
adequado para iniciar o planejamento estratégico? Compartilhe conosco os encaminhamentos que você está dando junto com a equipe de gestores que está sob a sua 
supervisão. 
Claudia Zuppini 
9/12/2010 10:15 
O Otávio nos lembrou que existe um documento que regula a premiação do : Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar, no qual possui um instrumento de auto-
avaliação. Vou deixar o documento em anexo para quem se interessar em conhecer esse outro instrumento de análise do perfil da comunidade escolar, a parte da auto-
avaliação se encontra na página 23. 
MAGALI  
14/12/2010 13:40 
Boa tarde pessoal, nós da de Botucatu orientamos os professores para que aproveitassem a avaliação final para já começarem a desenvolver o trabalho. Para o perfil da 
realidade escolar sugerimos o PDE, PDG, FOFA e que coletivamente fizessem um levantamento sobre a realidade de cada um. Acredito que já será um bom começo. 
MARIA  
22/12/2010 16:20 Olá Cláudia, 
Grata pela dica e pelo anexo. Um grande abraço , Aproveito a oportunidade para desejar-lhe um Feliz e Santo Natal! 
ELIANA  
23/12/2010 13:50 Olá pessoal: 
Na D.E Leste 5 partiremos do diagnóstico que fizemos no ano de 2010, junto ao Plano de Gestão. Como foram bastante válidas as contribuições do encontro presencial, 
vamos incorporar algumas das questões propostas. Segue o instrumento de avaliação diagnóstica que usamos em  
PEDRO  
23/12/2010 14:01 
 Ótima dica o formulário do Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar.Muito obrigado! 
SUELI 
25/12/2010 13:03 Oi Cláudia, agradeço a dica, vou ler e encaminhar para os gestores, com sugestão. 
NELMA  
27/12/2010 14:30 Aqui ao final de nossa sensibilização e primeira reunião, os gestores iniciaram seus agrupamentos para trabalharem em janeiro e solicitaram nossas visitas. 
Que bom! A questão da participação da comunidade escolar é vital pois não existe nada que possa ser realizado no coletivo se não houver participação e, para que isto 
aconteça, há necessidade de "casar" os objetivos de cada segmento com os da Unidade escolar fazendo com que cada um possa sentir-se co-criador deste espaço. Que 
sejam consideradas e adaptadas ( de forma coerente) as possíveis idéias que vierem ao encontro dos desejos expressos na PP da Unidade. Quanto aos instrumentos, 
pedimos que cada um expusesse quais deles utilizariam aumentando assim o Universo de todos, pois ao identificar o que cada escola fazia, os gestores puderam ver que não 
apenas questionários, avaliações, poderão ser utilizados,  bem como, tudo o que foi registrado em festas, reuniões, relatórios, atas do grêmio, etc que perfazem um portfólio 
de grande sinalização do que a escola é e do que precisa em articulação com a Proposta pedagógica , que deverá ser validada ou adaptada a estes anseios.  
NELMA  
27/12/2010 15:34 oi, Cláudia! 
Preciso novamente enviar o cronograma, pois o modo como enviei dia 6 parece que foi errado. Como procedo para enviar novamente? 
MIRIAN  
13/12/2010 15:36 Boa tarde a todos, 
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 Aqui em Itapevi, o encontro presencial ocorreu em 09/12. Sobre a identificação do perfil da realidade escolar, houve várias sugestões, entre elas: - utilizar os dados referentes 
ao questionário do SARESP 2010; - utilizar as sugestões do PROGESTÃO; - utilizar o dignóstico do PDE Escola; - utilizar o material desenvolvido pelo PDG (análise FOFA). 
No próximo encontro, os diretores deverão apresentar o perfil da escola para que, então, sejam iniciados os planos de ação 
ELIZETE  
13/12/2010 17:23 Olá Mirian, 
 Aqui na D.E. de Votuporanga fizemos o primeiro encontro com o diretores da escolas inscritas para o curso de forma a sensibilizá-los para uma participação efetivamente 
produtiva e com resultados que realmente possam agregar indicadores positivos para o gerenciamento no dia a dia nas escolas. Primeiramente fizemos uma abordagem do 
formato curso com ênfase no objetivo. Neste segundo encontro que será 14 e 15/12/2010 já entraremos com as propostas de lideranças, estratégias de levantemento do perfil 
da comunidade entre outros tópicos inerentes ao curso, ora já visto na capacitação em São Paulo e no contstante no material fornecido pelo AVA. 
Claudia Zuppini 
13/12/2010 21:18 
Olá  Miriam, 
É interessante ter várias opções para que os diretores possam usar o que acharem mais conveniente. Em relação ao FOFA como que os diretores irão usar este instrumento 
para traçar o perfil da comunidade? 
MIRIAN  
15/12/2010 11:37 Cláudia, 
 Apesar da metodologia FOFA significar um segundo passo (a análise de dados), alguns diretores, como já utilizaram tal recurso por conta do PDG e é habitual fazer a 
avaliação do ano letivo, vão discutir com os professores e comunidade as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que se destacaram em 2010 em sua escola. 
Acreditamos que este momento de reflexão seja importantíssimo para a consolidação do perfil escolar. 
MARIA  
18/4/2011 14:35 Olá, pessoal! 
Quero  compartilhar a história de uma escola que há dois anos realiza uma "espécie de sondagem", muito interessante para traçar o perfil da comunidade escolar: O diretor 
Pedro Sérgio nos contou que no inicio do ano, no momento do Planejamento, a equipe gestora faz a reserva de um ônibus que percorre todos os bairros da cidade com todos 
os professores e funcionários da Unidade Escolar. Essa estratégia é utilizada porque a escola está localizada no centro de Caieiras e não tem clientela própria. Seus alunos 
são oriundos dos diversos bairros do municipio. O objetivo é que principalmente os professores conheçam um pouco da história de vida dos seus alunos: Como vivem, onde 
moram,dificuldades, etc.. 
MÁRCIA  
14/12/2010 21:38 Boa noite a todos, 
Os diretores nos informaram que além dos dados coletados que já possuem, estarão utilizando os dados do questionário do SARESP. Outros diretores  nos informaram que 
realizam entrevistas individuais com os pais dos alunos para obterem mais dados sobre os mesmos. Os diretores que estiveram realizando o PDE já estão com os dados  da 
escola. Outros estarão utilizando as orientações do PROGESTÃO. Enfim,  podemos afirmar que o diagnóstco da comunidade escolar já  está "na ponta  da língua" de cada 
gestor. Como disse a Professora Maria Helena Guimarães "´Sabemos fazer com precisão o diagnóstico de nossas escolas. O mais importante é saber o que  podemos fazer 
com ele e a partir dele!" Creio que esse seja o nosso maior desafio. 
ANA  
14/12/2010 22:11  Boa noite a todos! 
 Aqui na DE de Lins, realizamos o primeiro encontro com os diretores em 07/12, onde trabalhamos várias etapas do planejamento estratégico, dentre elas como identificar o 
perfil da comunidade. Sugerimos vários instrumentos que foram aceitos pelos diretores e estes também trocaram experiências entre sí sobre como realizam este trabalho nas 
suas escolas. Esta troca de experiências é bastante rica e importante, pois possibilita que os instrumentos sejam cada vez mais aperfeiçoados já que cada um enxerga um 
aspecto que pode ser melhorado. Enfim, cada diretor já possui um perfil da comunidade mas irá aperfeiçoá-lo e atualizá-lo com os instrumentos sugeridos. 
Claudia Zuppini 
15/12/2010 6:17 Olá Márcia, 
 Concordo com você quando diz da importância de sabermos o que fazer com os dados obtidos, porém acrescentaria um outro desafio para o gestor: A análise dos dados. 
Lembra do nosso primeiro encontro presencial quando apresentei aquele estudo de caso? Então, usarei a tabela feita com os dados sobre a religião e da cor/raça  para 
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exemplificar, será que esse dados passam pelo crivo dos gestores como um fenômeno a ser analisado? A forma como eu entendo a realidade a que pertenço determina como 
à compreendo e por consequência, interajo à ela (carregada de valores e subjetividades). Portanto quanto  mais pessoas participarem deste momento, maior será a 
oportunidade de termos diferentes olhares e percepções de mundo, para enriquecer a análise. Desta forma montamos um ciclo envolvendo as etapas seguintes: - Escolha dos 
dados a serem coletados. (Daí já é possível ver por quais caminhos a escola pretende percorrer) - Escolha dos instrumentos para a coleta. (Os instrumentos podem colaborar 
ou não na coleta dos dados) - A coleta em si. - A análise do material. - A sistematização e divulgação dos resultados. (Eu considero a divulgação desses resultados, para a 
comunidade envolvida no processo, de essencial importância) - A partir dos resultados quais ações serão planejadas e executadaspara a transformação da realidade, de 
modo que a escola consiga atingir seus objetivos. Que trabalheira não! Mas vale a pena! 
MÁRCIA  
16/12/2010 21:54 Olá Claudia, realmente ao obtermos os dados devemos sistematizar  a análise dos mesmos. Iniciamos, na reunião com os gestores,  uma discussão dos 
diversos olhares que devemos ter a partir dos dados. Fizemos com eles um exercício da construção do "estudo de caso" de cada escola participante do curso. Assim, eles 
começaram a levantar os seus próprios dados e, perceber como esses poderiam ser analisados. Achei muito interessante as suas etapas sugeridas e estarei repansando para 
eles. Penso, que será válida para a sisteamtização da análise dos dados,  por eles, coletados. Realmente, dá muito trabalho esse tipo de atividade, porém acrescentaria: " 
Não conheço nenhum fato mais encorajador que a inquestionável capacidade humana de aceitar a própria vida através do esforço consciente" (Henry David Thoreau). 
Parafraseando o autor, poderíamos pensar na capacidade educacional de conhecer a  escola e aceitá-la,  a  partir de um esforço consciente como um fato 
inquestionavelmente encorajador! 
EDNA  
14/12/2010 22:04 
Olá pessoal, nós aqui em Jacareí, realizamos nossa reunião, hoje. Fizemos um levantamento com os diretores como poderiam traçar o perfil das escolas e alguns falaram 
sobre o questionário do SARESP, alguns já tem questionário que realizam com pais no início do ano e outros vão montar juntamente com os professores as questões que 
acham necessário ter num questionário a ser feito com a comunidade escolar afim de ter clareza qual é o real perfil da escola. Deixamos claro para o grupo a fundamental 
importância de ter esse perfil traçado. 
CINTIA  
15/12/2010 15:20 Olá pessoal,  realizamos nossa reunião ontem e foi muito legal.Mesmo com a "correria" do final do ano, os diretores tiveram uma boa receptividade para 
com o curso.  Fizemos um levantamento em conjunto de como poderiam traçar o perfil das escolas e eles falaram sobre o questionário do SARESP, questionário que realizam 
com pais no início do ano e também, que poderão montar juntamente com os professores e comunidade escolar as questões que acham necessárias. Tão logo realizem essa 
primeira etapa a gente volta a se falar!!!! Abração! 
OTAVIO  
17/12/2010 11:45 Bom dia Cintia, 
Aqui em Itararé também  tivemos boa receptividade do grupo, superando nossas expectativas. Foi sugerido pelo grupo a utilização do questionário do saresp como uma 
amostragem da situação. Foi lembrado ainda da auto avaliação do Premio de gestão. Também lembraram deste período de finalização que as escolas se encontram. 
Conselhos, reuniões, enfim a rotina é muito agitada, com uma pauta intensa. 
LUCINEIDE  
15/12/2010 21:47 Olá pessoal, como já relatado pela amiga Ana Célia ,no primeiro encontro  sugerimos vários instrumentos que os diretores podem utilizar para traçarem o 
perfil da sua comunidade aproveitando a experiência do grupo .Orientamos quanto a importãncia da atuação  e envolvimento de toda equipe escolar na realização do trabalho. 
Estaremos acompanhando todo o percurso de cada escola através do diretor, apontando caminhos  e orientando conforme as necessidades apresentadas. 
Claudia Zuppini 
19/12/2010 21:43 Olá Lucineide, 
Boa lembrança, não podemos esquecer da importância da participação da comunidade escolar em todo o processo do planejamento estratégico. 
Luciene  
5/1/2011 22:47 É, colega, nossos diretores estão empenhados em aplicar na prática, junto ao a comunidade escolar, os instrumentos sugeridos, muitos já utilizados para a 
constatação do perfil da  própria comunidade escolar. Estamos na juntos para orientações e dar prosseguimento ao curso! 
NELSON  
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15/12/2010 23:13  Considero os indicadores elencados pelos gestores nos encontros presenciais ocorridos em 14 e 15/12/2010:IDESP/ENEM, taxa de retenção e evasão. Foi 
muito importante algumas questões abordadas como a questão da violência extra escolar e que muitas vezes chega à escola, a indisciplina de muitos alunos, a droga e a 
necessidade de formação continuada dos docentes. 
Izilda Maria  
16/12/2010 23:17 Olá pessoal, 
 Aqui na DE deVotuporanga jár ealizamos os encontros presenciais.Os diretores consideraram o curso muito oportuno para uma reflexão sobre a gestão escolar. Para 
identificação  do perfil da comunidade sugerimos alguns documentos (Premio Gestão, PDE Escola)assim como foram acatadas sugestões do grupo de diretores. 
JURANDIR  
18/12/2010 9:56 Oi Izilda, nós da DE - Itapevi realizamos o encontro com os diretores em 09/12, sentimos uma boa aceitação do curso e, apesar da correia do final de ano, 
estamos otimistas e acreditamos que vai dar certo. Também, houve várias sugestões de utilização de fontes de dados para levantar o perfil da escola como: Questionário 
Saresp, PDE, Progestão, PDG. Na atividade que desenvolvemos com os diretores eles também acharam complicado o cruzamento das variáves FOFA, mas com as variáves 
reais acho que será mais fácil. 
Claudia Zuppini 
19/12/2010 21:48 Olá Jurandir, 
A dificuldade de realizar o FOFA é devida a falta de hábito, com certeza, com mais exercícios, vai ficando mais fácil. 
Claudia Zuppini 
19/12/2010 21:45 Olá Izilda, 
E quais foram as sugestões que os diretores deram? 
Ana 
17/12/2010 10:16  Olá, Pessoal! 
Realizamos o primeiro encontro no dia 16/12 e estabelecemos como tarefa, para o próximo encontro, em fevreiro, que cada gestor faça um diagnóstico da realidade 
escolar, inclusive com a apresentação de gráficos e a discussão sobre  as forças e as fraquezas/oportunidades e ameaças que a unidade escolar possui, para, a partir 
dele, aprofundarmos a análise FOFA (com os dados  reais da escola) e iniciar a construção do Plano de ação.   Orientamos que utilizem, principalmente os dias do 
Planejamento inicial  para a retomada de instrumentos diagnósticos que a escola já possui (questionários do SARESP; questionários PDE, Questionários utilizados para o 
Prêmio Nacional de Referência em Gestão,  as orientações realizadas quando da realização do PROGESTÃO e a caracterização que está inserida no Plano de Gestão 
quadrienal (2007-2010)- em nossa diretoria 98% deles serão reelaborados em 2011) e adequá-los para  a realidade atual. Também estaremos enviando para os gestores 
modelos de documentos para a realização deste diagnóstico (questionários) para que façam as adequações necessárias.  Com  certeza as descobertas serão muito grandes e 
o trabalho árduo, porém muito produtivo. 
No caso dos colegas possuírem instrumentos para a realização deste diagnóstico, gostaria de conhecer para que possamos melhorar áqueles qu já temos. 
OTAVIO  
17/12/2010 11:39 Bom dia colegas, 
Ontem estive numa das escolas que compõe meu grupo de trabalho, a EE Profª Maria Tereza de Souza Falçareli, em Itaberá, para realizar aquela tal validação(ufa!!). Entre 
uma fala e outra, conversei com a equipe gestora sobre os instrumentos que utilizariam para iniciar o "Perfil da Escola" e a "Avaliação da Eficácia escolar". Fiquei muito 
otimista, pois já estavam preparando a estratégia para este trabalho. No dia de avaliação final, farão a divulgação do Programa para toda comunidade escolar. Em seguida, 
serão organizados grupos de no máximo 05 pessoas, contemplando o máximo dos segmentos da escola, os quais discutirão sobre os temas, prerviamente distribuídos e 
explicados. Os questionamentos contemplarão parte do Instrumento 2 do PDE e parte do Prêmio de gestão, organizados pela equipe gestora, de acordo com suas 
necessidades. Utilizarão também uma avaliação realizada pelos alunos concluintes do Ensino Médio. Foi muito bom este primeiro contato.... nossa responsabilidade é 
tamanha, diante das expectativas do grupo. Quando os instrumentos tiverem organizados, socializo com o grupo. 
Claudia Zuppini 
19/12/2010 21:54 Olá Otávio, Realmente é muito gratificante verificar nas escolas, que a teoria está acontecendo na prática. Parabéns para você e toda a sua equipe. 
ROSELY  
17/12/2010 12:22 Conforme já registrado, nossos diretores desenvolverão as atividades no planejamento 2011 com a retomada do diagnostico da comunidade. Muitos 
realizaram o PDE, portanto, já fizeram a caracterização da comunidade. Para os que não fizeram foram sugeridos, questionários para os pais, dados do SARESP, dados já 
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levantados na U.E. nos HTPCs e outros encontros com a comunidade em geral, dados do Prêmio Nacional de referência em Gestão e muitos outros levantamentos de 
problemas e pesquisas realizadas nas escolas para, em fevereiro, retormarmos com o diagnóstico de cada escola para  as discussões e análise aprofundada  do FOFA. 
MÍRIAN HELENA  
17/12/2010 13:15 Olá a todos!  No dia 15/12 tivemos nosso primeiro encontro presencial e foi muito bom. Como as escolas do grupo já realizaram as atividades do PDE, 
muitos dados poderão ser aproveitados. Também sugeriram utilizar este final de ano para atualizar os dados com os Professores, além de aproveitar outros instrumentos 
como SARESP etc. Ressaltamos, na reunião, que as atividades desenvolvidas serão primordiais para o Plano de Gestão que deverá ser entregue em 2011. Em janeiro os 
Diretores irão se encontrar em pequenos grupos e nós, Supervisores, iremos acompanhar (dentro das 20hs não presenciais). 
Claudia Zuppini 
19/12/2010 22:00 Olá Mirian, Adorei as fotos, também acho bem legal poder otimizar os dados já existentes na escola para traçar o perfil, isso valoriza o trabalho que a escola 
realiza. 
JAIRO  
17/12/2010 13:26 Nosso primeiro encontro, dia 14/12/10, das 8:30 às 12:30, aqui na Diretoria de Americana, com 13 dos 15 diretores, com um início bastante conturbado*, 
nossos diretores foram orientados sobre como reconhecer e reconstruir a identidade escolar. Citaram a entrevista do SARESP e algumas escolas utilizam outros meios de 
recolher informações. A auto-avaliação institucional e individual foi citada através do Prêmio Gestão. Aproveitamos para informá-los sobre a importância da participação da 
escola neste prêmio. * a polêmica no início se deu porque alguns diretores ficaram bastante revoltados com o critério de escolha de suas escolas: deduziram haver uma 
rotulação. No entanto, conseguimos acalmá-los e estes acabaram contribuindo para o sucesso do encontro. Todos avaliaram o encontro. Depois passaremos este resultado 
que já está tabulado. 
Claudia Zuppini 
19/12/2010 22:10 Olá Jairo, 
Quais foram as sugestões dos diretores para recolher informações? Seria interessante socializá-las! Que bom que conseguiram contornar a polêmica inicial, realmente não é 
confortável ser escolhido para fazer um curso porque o desempenho da escola que você é gestora não é satisfatório, passa uma impressão de que o curso é uma punição e 
não uma ajuda para superar os problemas. 
BERNARDETE  
17/12/2010 13:56 Boa tarde a todos. Quero dizer que nosso primeiro encontro com diretores foi satisfatório apesar da apreensão inicial de alguns pelo formato da escolha de 
participação. No decorrer do encontro a equipe de supervisores conseguiu  clarear os objetivos do curso e pouco a pouco explicar sua  organização . Os diretores foram se 
acalmando e percebendo o quanto o curso poderá auxiliar na reflexão das ações na escola. Estão preocupados com o prazo de execução, mas terminaram o encontro 
desabafando algumas angústias enfrentadas na escola. Há ainda dúvidas de como o curso poderá contribuir na execução das tarefas mediante a observação. Creio que será 
um desafio para todos nós. Apesar do cansaço do ano que se finda, estaremos em janeiro organizando mais uma etapa.  Precisamos ainda de algumas orientações da Silvia 
quanto a substituição por vice de dois diretores que não farão por estarem aposentando em breve. Um abraço.A gente se vê por aqui!!!! 
MARIA ISABEL  19/4/2011 11:10 Bernadete, acho que a grande preocupação realmente foi em relação à observação na sala de aula. Mas... e aí , como ocorreu? 
SEBASTIÃO  
20/12/2010 11:20 Para traçar o perfil da comunidade escolar, ou pelo menos, o recorte que nos dá uma visão sobre o aluno que temos, sugeri aos meus diretores que 
trabalhem com o questionário Saresp - apesar de que este questionário nos dará uma amostragem do perfil dos alunos e das condições socio-economicas em que vivem - 
mas, se a escola entender que que essa amostragem representa o universo de sua clientela, pode perfeitamente ser aproveitada. Há outros dados relevantes sobre a 
comunidade escolar que merecem atenção - corpo docente, serviços de secretaria, serviços de apoio, coordenação pedagógica e que deverão ser levantados por meio de 
outras estratégias, para os quais a orientação dada, por enquanto, se resume no aproveitamento dos registros disponíveis na escola, mas que podem e devem ser 
complementados com outros instrumentos. 
Célia  
20/12/2010 14:33 Nós da DE de Capivari, realizamos o primeiro encontro hoje,(20/12)  apresentamos os vários instrumentos para traçar o perfil da comunidade escolar, mas o 
grupo compreendeu que o questionário é o mais viável. Em grupos, os diretores comerçaram a elaborar um questionário que será  padrão para todo o grupo.  Por  email 
finalizaremos o instrumentos e cada escola, dependendo de suas possilidades resolverá  se aplicará em todas as turmas ou fará por amostragem. O encontro de modo geral 
foi muito produtivo, é um grupo comprometido  que gosta de trocar experiências e se posicionar. 
THIEKO  
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21/12/2010 14:41 Realizamos nossa reunião com diretores no dia 20, conforme cronograma. O grupo é muito participativo. Sugeriram muitas coisas, comentaram sobre os 
problemas que enfrentam e se mostraram dispostos a participar do programa com empenho. Iniciaram a elaboração do questionário para conhecer o perfil da comunidade 
escolar. Combinamos que nos comunicaremos via email até o próximo encontro. Foi uma reunião muito produtiva. 
Claudia Zuppini 
9/3/2011 20:31 
Olá Segue o anexo colado no espaço abaixo; "Na Região Leste 2, os encontros presenciais ocorreram em 14, 15 e 16 de dezembro. Sobre a identificação do perfil da 
realidade escolar, sugerimos: Modelo do PROGESTÃO; 
O dignóstico do PDE Escola em que algumas escolas já estão participando;  - Estudo da análise FOFA, utilizando subsídios no Plano Gestão. Nesse encontro realizamos o 
estudo sobre Estilo de Liderança/Papel do Gestor/Plano de Ação No próximo encontro, os diretores deverão apresentar o perfil da escola para que, então, sejam iniciados os 
planos de ação."  
SEBASTIÃO  
22/12/2010 16:28 Vou falar o obvio, vou chover um pouco no molhado, mas julgo importante tocar nesse ponto: uma diagnose bem feita, uma clara e ampla visão sobre as 
escolas com as quais trabalhamos é o primeiro grande passo para conseguirmos elaborar planos de ação exequiveis - será que o termo é esse mesmo? quero me referir a 
planos possíveis de serem implementados. Mas um plano excelente, é apenas um amontoado de papeis, cujo destino será a gaveta, se o diretor não abraçar a causa ou, se o 
diretor apresentar lacunas em sua formação, quanto à capacidade de liderar e mobilizar sua equipe. Nós devemos nos preocupar com a formação continuada do diretor, 
enquanto líder, se for o caso. 
NELSON  
24/12/2010 15:30 Sebah! Concordo com você! Espero que este curso ofereça as ferramentas necessárias para que o diretor implemente um plano real, possível de realizar ou 
pelos menos direcionar a mudança na escola. 
MARIA  
22/12/2010 16:32 Olá colegas, Durante o primeiro encontro com os Diretores de  Escola  foi demonstrado que todas as escolas já possuíam um diagnóstico com o perfil da 
comunidade  escolar. Entretanto, com o oferecimento do material do curso, com  novos  aspectos a serem analisados, esse diagnóstico será revisto  e ampliado pela equipe 
escolar. As trocas de experiências  realizadas entre os Diretores foi de valiosa importância  para a elaboração de estratégias e metodologias de  atualização do diagnóstico 
existente. Os  Diretores têm  se comunicado conosco para orientações na condução dos  estudos já iniciados nas escolas. 
ANDREIA  
23/12/2010 10:50 Decidimos que teríamos como base o formulário criado pelo curso. Este foi mandado por meio de uma lista de discussão a todos diretores, para opinarem, 
acrescentare, suprimeirem ou complementarem. Depois todos discutirão no planejamento, em fevereiro, com a equipe escolar, e aplicarão com a comunidade para posterior 
tabulação. 
ELIZETE  
23/12/2010 11:16 Como recurso para levantamento de dados do perfil da realidade escolar, citei oquestionário socioeducativo do Saresp, além do recurso maior que é a 
experiência de cada gestor participante, haja vista que já fazemos este trabalho quando da elaboração do Plano de Gestão. 
ELIANA  
23/12/2010 13:58 Na D.E Leste 5 partiremos do diagnóstico que fizemos no ano de 2010, junto ao Plano de Gestão. 
Como foram bastante válidas as contribuições do encontro presencial, vamos incorporar algumas das questões propostas. 
PEDRO LUIS  
23/12/2010 14:13 Olá, colegas. Na D.E. de Franca fizemos o primeiro encontro presencial em 09/12. Todos os diretores compareceram. Apresentamos todo o material, 
iniciando com uma leitura e discussão que consideramos tenha sido extremamente valiosa, pois tratamos dos princípios fundamentais de uma gestão escolar participativa. Os 
diretores já conheciam a teoria, mas pensamos que há muitos que ainda possuem resquícios de uma forma de gestão escolar tradicional, isto é, linear, vertical, com foco no 
administrativo e pouco entusiasmo pelas questões pedagógicas. Acreditamos que conseguimos sensibilizá-los para a necessidade de se capacitarem, de estudarem e 
praticarem uma gestão mais coletiva e participativa. Apresentamos, e chegamos até a simular, possibilidades de instrumentos de levantamento do perfil da realidade escolar. 
Acreditamos que o ideal seria começar esse levantamento desde o ínício, isto é, da "estaca zero". Entretanto, como o curso não ocupará apenas o 1º semestre do ano letivo 
de 2011 e como as escolas já realizam cotidianamente diagnósticos de suas práticas e formas de gestão, chegamos à conclusão de que podem utilizar os diagnósticos que já 
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possuem e enriquecê-los com a utilização da FOFA e outras, como a utilização da reunião final de avaliação (que as escolas costumam realizar) e as reuniões com a equipe 
escolar e com a comunidade escolar a se realizarem no início de 2011. 
NELMA  
27/12/2010 14:19 Oi, Pedro! Compreendo o que escreve quando argumenta sobre a priorização do administrativo em detrimento do pedagógico, mas temos de nos lembrar 
que muitos não o fazem (pedagógico) por falta de conhecimento. Portanto dar-lhes~instrumentos e além disso, realizar o acompanhamento é de extrema importância. Temos 
de lembrar, também, que por muitos anos "explusamos" a comunidade da escola e agora resgatar não será tão fácil assim, pois os acostumamos que quem sabia fazer 
éramos nós, agora... é um recomeço... levará tempo. Há necessidade de conscientização do trabalho cooperativo, colaborativa e acima de tudo articulando objetivos comuns. 
PEDRO LUIS  
4/3/2011 8:37 Concordo com você, Nelma. Será mesmo um duro trabalho para todos os gestores, e professores também. Mais dia menos dia todos reconhecerão isso, pois 
não é mais possível trabalhar com satisfação e com resultados na tradicional forma linear e vertical de gestão 
NELSON  
24/12/2010 15:25 O meu grupo discutiu no 2º encontro presencial questões que considero muito importante para a mobilização da comunidade, por exemplo, os agentes da 
comunidade escolar que precisam de ações de formação continuada dentro do plano de ação da escola, uma vez que se revelaram como pontos de fraquezas da escola. Um 
exemplo: A formação continuada de muitos professores e o enfrentamento com questões que estão no entorno da escola: o aumento do consumo de drogas na comunidade, 
a violência extra escolar e outros. Tendo em vista que os docentes entram em recesso escolar em 23 de dezembro e posterior férias em janeiro, o trabalho será realizado com 
o grupo a partir do planejamento escolar, em fevereiro 2011 e no início do ano letivo de 2011. 
SIRLEI  
27/12/2010 8:57 Olá caros colegas! Nosso primeiro encontro foi ótimo, a aceitação e o interesse dos gestores pelo curso me supreendeu. Sugerimos diversos instrumentos 
para traçarem o perfil de suas comunidades. Muitas de nossas escolas estão no PDE, todos os nossos diretores já fizeram o PDG e temos um diretor interessado no Plano 
Nacional de Gestão. Assim não será díficil realizar este levantamento, e o trabalho com certeza dará bons resultados. 
NELMA  
27/12/2010 14:41 Oi, pessoal! Acabei respondendo a questão ao argumentar com as resposatas do Pedro, da Sueili e da Cláudia. Complementando.. em conversa com os 
gestores sugerimos que ao final do ano aproveitassem este espaço e os segmentos presentes para, novamente, dialogar sobre as possibilidades de articulação com a 
comunidade fazendo-a sentir-se co-responsável  pelo espaço educativo que representa a Unidade, mas não sem levar em conta suas comcepções e anseios, sem perder a 
função social da escola como transmissora do legado da humanidade, bem como, de possibilidade de criação de novas relações humanas. Compreender esta sociedade do 
conhecimento, da informação tendo o própósito educativo de aprender a aprender, pois ninguém sai pronto de escola nenhuma, mas desenvolver esta capacidade é 
primordial! Conhecer sua comunidade faz com que as propostas sejam exequíveis e mas próximas à realidade desta, fazendo com que ela veja na escola um espaço 
significativo em suas vidas. 
ROSELI  
2/2/2011 14:11 Olá, pessoal! Fizemos a reunião, mas percebi nos diretores descontentamento por terem que participar do encontro num momento tão conturbado na escola. 
Reclamaram muito e questionaram não poder iniciar o projeto no ano de 2011. Apesar da maioria dos diretores demonstrarem boa vontade em realizar as atividades 
ANA LUCIA  
16/2/2011 15:52 Algumas escolas podem utilizar os dados do PDE, outras podem levantar os dados utilizados no PPP, pois lá constam informações sobre a comunidade na 
qual a escola está inserida. Um abraço, Ana Pinaffi 
Josemeire  
21/2/2011 11:05 Olá gente! Em nosso primeiro encontro já direcionamos os diretores a se prepararem para a coleta de dados  sobre clientela para o ano de 2011. Onde no 
planejamento deveriam já delinear a qual tipo de alunos e comunidades iriam trabalhar e elaborar o planejamento.Muitos diretores já tinham realizado esta tarefa 
recentemente para o PDE, que facilitará muito o processo. Os que ainda não o fizeram, ficaram com a tarefa de elaborar questionários, baseados nos modelos do Saresp, nos 
dados do P Nacional em gestão, para a partir daí traçarmos os primeiros passos para elaboração do plano de ação. 
Claudia Zuppini 
22/2/2011 10:09 Olá  Josemeire, Não esqueça que depois dos dados coletados temos as etapas da análise da eficácia escolar e a avaliação "FOFA", para depois então 
chegarmos ao plano de ação. 
SUELI HYPÓLITO 
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22/2/2011 15:42 Olá colegas, na DE de ribeirão Preto nós temos 15 Diretores participando do curso e somente 1 não quis fazer reunião com os demais colegas, mas os outros 
14 já fizeram duas reuniões de discussão para encontrar a melhor forma de implementar o Plano de Ação. Nós supervisores estamos contentes com o andamento das 
atividades. 
Claudia Zuppini 
23/2/2011 9:25 Olá Sueli, Muito bem, já que vocês estão no plano de ação, descreva no próximo fórum (FOFA) como foi desenvolvida esta etapa. 
CÉLIA  
25/2/2011 17:24 CARÍSSIMOS COLEGAS  Como colocadao pela supervisora Miriam nosso  encontro presencial ocorreu em 09/12, sendo que, na apreenção e identificação 
do perfil da realidade escolar, houve várias sugestões, entre elas: - utilizar os dados referentes ao questionário do SARESP 2010; - utilizar as sugestões do PROGESTÃO; - 
utilizar o dignóstico do PDE Escola; - utilizar o material desenvolvido pelo PDG (análise FOFA). Posteriormente , os diretores estarão opéracionalizando  o perfil da escola  e 
iniciando os planos de ação.  
 ISABEL CRISTINA  
1/3/2011 14:53 Olá a todos!!!! O 1º encontro presencial da Diretoria de Ensino de Itapevi ocorreu  em 09/12/2010, sendo que os gestores foram orientados a utilizar-se de 
todos os dados que a escola já possui: questionário do Saresp, dados do Progestão  e do PDE- sendo que a maioria dos gestores participa deste último. Sempre registramos 
que cada escola tem um caminhar particular e já realiza o diagnóstico de sua comunidade a seu modo, porém, buscamos estratégias mais direcionadas e informações que 
serão válidas na utilização da estratégia FOFA. 
PEDRO LUIS  
4/3/2011 8:49 Quanto aos encaminhamentos que fiz, em nosso primeiro encontro presencial, em dezembro, trocamos algumas ideias com os gestores quanto à identificação 
do perfil da realidade escolar. Eles aproveitaram as ocasiões de reuniões com professores do final de ano (Conselhos de Classe e Avaliação Final) para iniciar o diagnóstico. 
No retorno ao ano letivo, já no Planejamento e nas reuniões iniciais com a comunidade escolar, levantaram mais dados para o diagnóstico. Em 17 de fevereiro, fizemos nosso 
2º encontro presencial, em que solicitamos que relatassem os diagnósticos realizados até o momento. Foi muito bom, porque havia escolas em diferentes graus de 
adiantamento do trabalho, e umas aprenderam com as experiências de umas e as críticas de outras. Todas fizeram diagnósticos de razoáveis para bons e todas 
reconheceram a importância desse trabalho como etapa fundamental para um eficaz Planejamento Estratégico. Também todas reconheceram que nem sempre têm o cuidado 
necessário em registrar tudo o que acontece ao longo do ano, e se propuseram a fazê-lo de agora em diante, pois tais registros são sempre preciosos e fundamentais para 

planejar 
FRANCISCO9/3/2011 21:27 As propostas apresentadas nos planos de ação das escolas estão boas. Os diretores estão trabalhando de acordo com a proposta das 

ações  realizadas para o PDE. Alguns diretores menos experientes ainda presenciam de troca de idéias entre os colegas. Considero  estas como elemento articulador e 
norteador para a construção do Plano de Ação das escolas. Na reunião do dia 10/03 estaremos realizando o acompanhamento e analisando a concretização do plano com os 
Diretores. 
 ROSEMARY  
16/3/2011 11:01 A identificação do perfil da realidade escolar foi realizada utilizando os materiais apresentados: instrumento 2 do PDE, dados referentes ao questionário 
SARESP ou Prêmio Gestão. Cada diretor fez sua opção considerando o material que já tem disponível e a adequação as suas condições de aplicação.  Estamos confiantes 
na realização de um trabalho de qualidade. 
MARIA  
18/3/2011 17:02 A equipe escolar tem que conhecer o contexto onde está inserida a escola, o seu entorno, a sua origem, a sua história, compreender quais são as 
expectativas da comunidade, através de pesquisas desses dados e em contato com a comunidade através de visitas e reuniões . 
Aurélio  
24/3/2011 23:19 na  identificação do perfil da realidade escolar será basicamente o  questionário socioeconômico do Saresp, censo escolar, pesquisas multidimensionais do 
RENAGEST, pesquisas multidimensionais do PROGESTÂO e ata de reunião de pais. Para favorecer o desenvolvimento das atividades necessárias à elaboração do plano de 
ação temos proposto às escolas que mantenham o contato entre si para compartilhamento de ideias. Os diretores reconheceram que as escolas precisam sistematizar a 
prática do registro e arquivamento dos dados coletados para subsidiá-las nos momentos de avaliação institucional. 
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ANEXO VIII – FÓRUM DE DISCUSSÃO: Uso do instrumento de avaliação FOFA 

 
Na análise  FOFA, realizada nas escolas, o que mais te chamou a atenção? O que elas identificam como principais pontos fortes e fracos, ameaças e 
oportunidades? Neste momento já surgiram algumas ideias para o plano de ação? 
Claudia Zuppini 
23/2/2011 9:35 
Olá pessoal, 
Tudo bem com vocês? 
Descrevam neste fórum como foi o desenvolvimento da avaliação estratégica FOFA, nas suas escolas. 
Aguardo notícias. 
SEBASTIÃO  
25/2/2011 16:41 
Claudia, 
Orientei minhas escolas para fazerem uso dos dados do questionário Saresp/2010 para traçar o perfil da comunidade escolar. Como somente alunos e pais das turmas 
avaliadas responderam o questionário, termos um perfil por amostragem, mas se essa amostragem representarem o universo da comunidade não vejo empecilho nesta 
estratégia. Não descartei o uso de outros mecanismos de sondagem que a escola desejasse utilizar, mas destaquei que temos pouco tempo para realizar essa sondagem e 
fazer a analise dos critérios de eficácia para termos elementos para a avaliação estratégica e, finalmente elaborarmos o plano de ação. Desse modo trabalhar com indicadores 
já levantados pela escola, mesmo que, quando desse levantamento o objetivo não fosse direcionado para a elaboração de um planejamento estratégico nos ajuda a otimizar 
nosso tempo - precisamos apenas tomar o cuidado de avaliar se tais indicadores foram levantados com a seriedade necessária para que possamos confiar que utilizando-os 
em nossa avaliação estratégica termos como resultado uma análise FOFA consistente e que nos possibilite elaborar um plano de ação que, implementado, sirva para mudar a 
cara da nossa escola. Aceito tréplica. 
Luciene  
28/2/2011 21:27  
Olá Claudia, o que mais me chamou a atenção foi a verificação da dificuldade de alguns gestores em fazer a análise em si. EM toda a dinâmica da reunião com a comunidade 
escolar, mesmo não sendo uma novidade, percebe-se que a auto-avaliação da U.E. é feita em poquíssimos momentos, mais especificadamente no final do ano letivo. 
Muitas vezes na informalidade, os gestores e demais membros da U.E. fazem um levantamento, principalmente de suas fraquezas e ameaças, mas a reflexão sobre suas 
forças e oportunidades ficam para segundo plano. 
Está sendo um desafio e um aprendizado fazer a análise FOFA da maneira como é proposta e necessária, mas todos estão empenhados. Os esboços do planos de ação 
estão surgindo e estamos juntos nessa construção. 
LUCINEIDE 
18/3/2011 19:06 
Olá Claudia e colegas , 
Como já dito pela amiga Luciene, o nosso encontro aconteceu no dia 02/03 e não como previsto para acontecer no dia 01/03. Nossos Diretores encontravam-se reunidos com 
as suas equipes no dia 01/03 para socializarem o material com as propostas, reinvidicações e sugestões  a serem apresentadas pela escola para a DE em preparação a 
 Reunião de Trabalho com o Secretário que aconteceu no dia 10/03 e nos foi solicitado a alteração da data. 
O encontro foi muito bom, houve grande envolvimento da equipe. Trabalhamos em grupos onde os diretores partilharam suas experiências a partir da Análise FOFA realizada 
em sua escola. Alguns, o que entendemos  como positivo, demonstraram estarem inseguros  com os quadros apresentados pelas escolas a partir da realização desse 
trabalho, gerou muita reflexão, sugerindo a mudança de rumos diante das avaliações. Foi bastante interessante a interação entre os grupos, a socialização dos problemas e 
sugestões para encaminhamentos para a elaboração dos Planos de ação. Verificaramos os pontos comuns e as diferenças entre as diversas realidades, havia ainda certa 
confusão entre fragilidades e ameaças como já relatado por alguns colegas, porém acredito que durante o fechamento das atividades, e conforme as avaliações do encontro 
feita pelos presentes a mesma foi sanada. 
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MARIA  
(Novo)29/3/2011 16:21 
Na Escola Armando Sestini, no horário de trabalho coletivo a diretora utilizou o FOFA resultando numa reflexão muito produtiva: Os professores em grupo discutiram e 
apresentaram : Forças: 1-Participação dos professores nos projetos e envolvimento dos alunos 2-Quadro de funcionários(completo ) 3- Trabalho em equipe Oportunidades: 1-
Disponibilidades de recursos 2- Parcerias 3- Palestras diferenciadas Fraquezas: 1- Rotatividade  2- Atrasos de alunos e professores 3- espaços Pedagógicos Ameaças: 1- 
Falta de Segurança 2- Drogas no entorno 3- Muro inadequado 
MIRIAN  
 (4 respostas) 
24/2/2011 14:30 
Na DE de Itapevi, realizamos o 2º encontro presencial em 23/02. Durante o encontro, os diretores  apresentaram o percurso trilhado na escola e compartilharam com os 
colegas as dificuldades e avanços obtidos. 
Durante os trabalhos, observamos que houve dificuldade em realizar a análise F.O.F.A. Houve muita discussão sobre quando uma oportunidade começa a ser uma força, ou 
quando uma ameaça pode ser considerada uma fraqueza. A análise é complexa e exige mais tempo, estudos e subsídios para aprofundamento. As várias maneiras de 
pensar enriqueceram bastante o encontro e mostraram possibilidades diferentes para lidar com problemas semelhantes.  
A análise dos critérios de eficácia são fundamentais para a realização da análise F.O.F.A. Acredito que tenha ficado claro para  os cursistas a necessidade de proceder 
a todos os passos para, finalmente, elaborar o plano de ação. 
Seguem algumas fotos do encontro. 
SEBASTIÃO  
25/2/2011 16:26 
Miriam, 
Sou eu, Sebastião da Diretoria de Itararé. Penso que uma Oportunidade dificilmente se transforma em Força e uma Ameaça dificilmente se transforma em Fraqueza por 
serem elementos do ambiente externo. O que pode acontecer é de uma Oportunidade potencializar uma Força sua ou uma Ameaça potencializar uma Fraqueza sua. Se, e 
somente se, por força das circunstancias os elementos externos classificados como Oportunidade ou Ameaça um dia se tornarem elementos internos aí sim poderão se 
transformar em Força ou Fraqueza. Mas enquanto forem elementos externos sempre serão Oportunidade ou Ameaça. Quando, imbuidos do desejo de nos conhecermos 
plenamente, nos investigamos enquanto instituição escolar e classificamos nossas potencialidades (Forças e Oportunidades) e vulnerabilidades (Fraquezas e Ameaças), 
precisamos refletir sobre as formas de utilizarmos nossas potencialidades para neutralizar nossas vulnerabilidades. Aceito tréplica. 
Claudia Zuppini 
25/2/2011 16:57 
Sebastião, 
Realmente sua análise foi perfeita, agradeço novamente sua contribuição. 
Não desapareça dos fóruns já estava sentindo a sua falta. 
MIRIAN  
(Novo)28/2/2011 14:48 
Oi, Sebastião, tudo bem? 
Como vai o curso aí em Itararé? 
Em nosso encontro ficou  visível que não existe uma fórmula para fazer a análise FOFA. Quando disse que há muita discussão de quando uma oportunidade pode sinalizar 
uma força, quero dizer que, dependendo da linha de raciocínio adotada, isto é variável. Por exemplo, a recuperação paralela é uma oportunidade, o sistema de ensino 
estadual a implantou nas escolas, independente da escolha da escola. Quando a recuperação paralela, no entanto, passa a ser bem desenvolvida na escola, contemplando as 
reais necessidades dos alunos, integrando os professores da classe e de recuperação e realmente trazendo avanços, ela passa a sinalizar uma força. Este tipo de situação foi 
bastante frequente em nossas discussões. 
Como você vê este tipo de situação? 
Claudia Zuppini 
25/2/2011 17:02 
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Olá Mriam, 
Que legal você socializar as fotos com o grupo! 
As dificuldades para realizar a análise FOFA são naturais já que não são comuns na  rotina de planejamento nas escolas, porém não existe outra maneira de aperfeiçoarmos 
a técnica se não a exercitarmos. 
ISABEL  
25/2/2011 17:06 
Olá a todos!!! 
Nossa equipe de supervisores aqui em Itapevi, como já postou a Mírian, realizou o segundo encontro presencial no dia 23/02/2010, possibilitando a participação de um 
professor coordenador por escola-caso o diretor assim desejasse.Realmente, houve bastente participação dos gestores. A aplicação da estratégia FOFA ainda necessita de 
aprofundamento, sendo que cada escola trilhou um caminho, elegendo assim uma forma de análise  particularizada, com  a definição de forças e fraquezas.Entedemos que 
necessitamos de maiores aprofundamentos , os quais serão realizados por ocasião das visitas nas escolas. 
Caso queiram ver uma seleção das fotos que foram tiradas nesse dia , acessem a participação da Supervisora Mírian. 
CÉLIA  
25/2/2011 17:37 
Caros colegas  
Realmente o que considerei interessantíssimo foi a descoberta pelos gestores e nossa também . de como uma força também pode também representar uma fraquesa, tudo 
uma questão de contextualização e atuação gestora competente ...um forte abraço a todos.  
MARIA  
1/3/2011 10:07 
Olá a todos (as), 
Os Diretores demonstraram certa dificuldade na elaboração da FOFA e tivemos que retomar alguns apontamentos registrados pelos  gestores. 
Em nossos encontros coletivos discutimos  alguns registros e a participação dos gestores foi fundamental para as adequações. 
Várias e oportunas sugestões foram sendo apontadas pelos Diretores e pelo grupo de Supervisores ,esclarecendo assim, algumas dúvidas e equívocos que ainda 
persistiam. Um grande abraço a todos e, Até breve. 
MAGALI  
2/3/2011 10:12 
Olá! Alguns diretores tiveram mais facilidade para detectar as "FOFA" pois já haviam participado do PDG Gestores, outros tiveram um pouc mais de dificuldade e precisaram 
de mais apoio, mas estão caminhando bem. 
NELMA 
2/3/2011 20:40 
As escolas participantes têm realizado reuniões por região (escolas próximas) para discussão das dificuldades levantadas e das oportunidades que poderão usufruir juntas. 
Esta cooperação tem fornecido às Unidades sugestões para enfrentamento de situações  fortalecendo os laços entre as mesmas e minimizando a sensação de impotência e 
solidão.  
MÁRCIA  
2/3/2011 22:53 Olá a todos, 
 Todos os diretores realizaram o PDG Gestores, assim, não estão apresentando dificuldades na elaboração da análise FOFA. No entanto, percebo que, alguns,  ainda estão 
com muita facilidade de identificar as fraquezas e ameaças e, lamentar, pela pouca força e oportunidade. Porém,  creio que a nossa "missão" seja de intervir para que eles 
possam reagir na  busca, insistentemente, de obterem força e oportunidades para vencerem ou minimizarem as fraquezas e as ameaças. 
Claudia Zuppini 
 3/3/2011 20:11 
Olá Márcia, 
Tenho percebido nas discussões que os diretores realizaram o curso "PDG" e que nele trabalharam com o FOFA, será que este pessoal não possuem algum material para 
socializar com todos a respeito deste tema? 
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SUELI  
4/3/2011 12:36 -  
Oi Claudia, li sua pergunta para a Márcia e digo que, aqui em Ribeirão Preto, os diretores que fizeram o " PDG" estão mais tranquilos para trabalhar com o FOFA e também 
estão colaborando com os outros, que estão mais inseguros. 
Claudia Zuppini 
6/3/2011 16:43 
Olá Sueli, 
Será que você teria então algum material sobre assunto para compartilhar com os colegas? Abçs Claudia 
SUELI  
10/3/2011 11:46 
Oi Claudia, entrei em contato com os gestores, via e-mail, mas não obtive resposta ainda, por isso não tenho material disponível para postar, ok? Reencaminhei a solicitação 
aos gestores e assim que for possível encaminharei. 
BERNARDETE  
11/3/2011 0:18 
Olá pessoal. Na semana passada trabalhamos com os diretores o perfil da comunidade escolar. Todos estão com muita clareza de como fazer este trabalho, envolvendo a 
comunidade escolar. Nesta semana, demos uma paradinha pois focalizamos o documento da reunião com o Secretário da Educação, mas tivemos na diretoria reuniões de 
vários segmentos para preparar o documento e representantes que irão. Este momento de participação da escola, bem como as discussões dos diferentes segmentos é muito 
interessante. È como se estivéssemos já vivenciando o que o curso liderança tem de melhor- participação e envolvimento de todos. Também ocorreu uma reunião de 
orientação para elaboração do Plano de Gestão quadrienal e mas uma vez ocorreu a discussão da importancia da identidade  da escola e análise dos resultados e ações. 
Percebo que os assuntos se entrelaçam.Estaremos na próxima semana reunindo os diretores para o exercício mais detalhado da análise FOFA.Os diretores tem como 
prioridade o exercício de liderança privilegiando o trabalho em equipe, constituída por profissionais harmonizados com os objetivos da escola. Estou preocupada com os 
diretores pois o tempo é curto para a elaboração das reuniões na escola.Diante de tantos acontecimentos, estão aproveitando todos os  momentos possíveis. A elaboração do 
plano de ação é que me preocupa no momento. Será que até 21 de março conseguiremos postar ?Ou precisaremos de um tempo maior? 
Claudia Zuppini 
12/3/2011 12:32 
Olá Bernadete, 
O calendário para a entrega do plano ficou assim: 
- 18 de março - entrega de um plano de ação, escolhido pela supervisora, das escolas que estão envolvidas no curso, para análise e devolutiva, 
- 01 de abril - após recebida a devolutiva do plano escolhido e recebido o feedback, esta data é para a segunda entrega do plano com as correções feitas pelas orientações do 
1º feedback e  
- 15 de maio - entrega de todos os planos de ações de todas as escolas inclusive a do plano escolhido para análise com todas as correções feitas. 
Assim, as escolas possuem o dia 15 de maio como data limite. 
Abçs 
PEDRO  
4/3/2011 8:56 - Editado(4/3/2011 8:57) 
O que mais chamou a atenção: 
- O que para algumas escolas é força, para outras é fraqueza, como, por exemplo, a infraestrutura de acessibilidade no prédio escolar: algumas escolas não possuem 
recursos físicos completamente adequados para atender ao portador de necessidades especiais; outras, sim. Identificaram como principais forças: corpo docente 
comprometido com o trabalho; boa organização escolar (material, entrada e saída de alunos, etc); disponibilidade de recursos tecnológicos; aulas diferenciadas, sala de leitura 
e SAI; cursos p/ professores e equipe gestora; conservação do prédio; apoio da D.E. Identificaram como principais fraquezas: ausência de pais nas reuniões; 
abandono/evasão; baixa frequência dos alunos na recuperação paralela; violência; despreparo e/ou resistência dos professores p/ trabalhar habilidades/competências na 
prática pedagógica; falta de professores; funcionários mal treinados. Identificaram como principais oportunidades:  Parcerias com a Polícia, PROERD, Lyons, Universidade de 
Franca, Unesp; segurança; viagens culturais.  Identificaram como principais ameaças  drogas / violência / depredação da escola; falta de compromisso / omissão dos pais; 
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evasão escolar; distância de moradia de uma parcela dos alunos.   Nesse momento já surgiram algumas ideias e constatações como: Não é possível mais dirigir a escola 
sozinho: a gestão participativa é primordial e ao diretor compete liderar e coordenar os esforços conjuntos. É urgente envolver os pais na melhoria da escola, em especial 
quanto ao acompanhamento da vida escolar dos filhos. Os professores precisam de formação continuada, e que seja focada em seus problemas específicos e práticos, mas 
fundamentada na teoria. O que os professores chamam de indisciplina incomoda a todos (inclusive aos alunos) e precisamos aprender juntos sobre a sua origem e a sua 
solução. 
Claudia Zuppini 
4/3/2011 9:02 
Olá Pedro, 
Gostei muito do seu comentário, realmente conseguimos ver como aconteceu o processo e foi possível avaliar como foi rico. Parabéns! Abçs 
ANA  
4/3/2011 14:33 
É muito interessante como os diretores conseguiram analisar todos os pontos previstos na matriz FOFA. Muitos relataram a dificuldade em envolver todos na discussão, mas 
tem consciência que sem este envolvimento não há possibilidade de estabelecer parceria e traçar metas reais. 
CINTIA  
4/3/2011 16:23 
Olá para todos!!! 
Tivemos uma Reunião com os Diretores hoje, foi a mais proveitosa de todas! Conversamos sobre o perfil da comunidade de cada uma das escolas, tivemos um tempo para 
troca de experiências,  sobre os critérios de eficácia, e realizamos juntos a análise FOFA.Primeiramente, fizemos um exemplo de análise juntos, foi muito interessante, pois os 
diretores se envolveram bastante; depois, fizeram de suas escolas, exemplo: a maioria escreveu "drogas e violência" como ameaça, mas em contrapartida, viram parcerias 
com empresas e projetos de conscientização como oportunidade; como fraquezas e forças, surgiram muitas particularidades de cada uma das escolas.Eles já começaram os 
Planos de Ação e, em breve, teremos muita coisa boa para compartilhar!!! Abração no coração, Cintia. 
Claudia Zuppini 
6/3/2011 16:54 
Olá Nelson, Vou copiar seu texto neste espaço para facilitar a leitura. Abçs 
 "Na análise FOFA, o que me chamou mais atenção foi a vontade de utilizar essa metodologia como um recurso para enfrentar os diversos problemas que adentram a escola 
no dia-a-dia. Pontos fortes: envolvimento da equipe, momentos de estudo e reflexão:HTPCs. Oportunidades: Parcerias, Cursos de formação continuada, com ênfase nos 
oferecidos pela escola de formação. Pontos Fracos: heterogeneidade na formação da equipe; Há ótimos professores, mas muitos que precisam melhorar sua prática; 
resistência de alguns docentes Ameaças: entraves na formação de muitos  alunos: na alfabetização, na matemática, na leitura e produção de textos, indisciplina, famílias 
desestruturadas, a droga, falta de envolvimento dos pais no processo de educação formal e formação geral dos filhos. Constatou-se entraves na formação de alguns 
professores." Nelson  
JAIRO 9/3/2011 12:56 
Estamos um pouco atrasadinhos. 
Marcamos uma nova data para reforçar o uso da ferramenta fofa para o dia 17/02. Devido às discussões sobre o plano de carreira 
e sugestões para o "Encontro com o nosso Secretário", este encontro e outro foram cancelados. Estamos nos reunindo esta Semana pela segunda vez no ano 
e acreditamos que "semana que vem"  estaremos transbordando de bons resultados para apresentar aqui no forum. 
Nossos Diretores já listaram as Fraquezas, as Forças, As Oportunidades e as Ameaças. Neste encontro vamos 
trabalhar em cima dos quadros que cruzam os impactos de um sobre o outro. Até mais... 
JURANDIR 2/4/2011 20:04 
Olá colega Jairo, tudo bem? Também estou um pouco atrazado, você tocou num ponto importante, as atividades que dificultaram o andamento normal do projeto, atribuição 
de aulas, plano de carreira, espectativa dos índices IDESP e etc. quando consegui enviar o primeiro plano já é o último que o forum estava aberto, não consegui entrar. Ainda 
bem que reabriram, quando tentei entrar no final da semana passada não consegui acessar, então hoje com mais calma estou participando. Os diretorores, aliás nós tivemos 
maior dificuldade em fazer o cruzamento das varáveis FOFA e na elaboração do plano de ação, mas já tivemos uma devolutiva e acho que está mais claro.  
Izilda 9/3/2011 14:47 
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Olá  pessoal, 
Os diretores participantes do Programa apresentaram pouca dificuldade na análise FOFA realizada nas escolas. Identificaram bem os pontos da Matriz refletindo sobre as 
Potencialidades e Vulnerabilidades . O que mais chamou atenção na análise FOFA foi o envolvimento da comunidade escolar  em participar da análise dos itens apontados. 
Os diretores já iniciaram a elaboração do Plano de Ação. Abçs 
SIRLEI 9/3/2011 22:19 
Olá pessoal, o que mais me chamou a atenção na análise FOFA, foi o fato dos diretores conseguirem identificar com mais facilidade os pontos fracos e as ameaças. No 
primeiro monento sentimos que os diretores estavam inseguros, mas dispostos a realizar as análise. O trabalho esta acontecendo, são novos desafios. Ponto fraco que mais 
destacou é a rotatividade de professores e a ameaça são as drogas. Surgiram rascunhos para a elaboração do Plano de Ação. 
Claudia Zuppini 
10/3/2011 10:40 
Olá Sirlei, 
Realmente é muito interessante a sua observação, os fatos ruins sempre nos desestabilizam, portanto estão mais fortes em nossa memória. O importante é conseguir trazer o 
grupo para suas potencialidades. Tarefa difícil! 
Bom trabalho Claudia 
OTAVIO 11/3/2011 8:41 
Bom dia a todos! 
 Na EE Epitácio Pessoa-DE de Itararé, uma das escolas que compõem meu grupo, participei no dia 23/02 de um dos encontros promovida pela equipe gestora para a análise-
FOFA  com todos os segmentos escolares(pais, alunos,funcionários,professores,gestores,APM, Grêmio Estudantil, Conselho de Escola). Foi muito positivo a forma como foi 
organizado este momento, iniciando pela explanação da equipe gestora, com o apoio do Diretor, sobre a importância deste momento para analisar as potencialidades e 
vulnerabilidades da unidade. Logo após, organzinou pequenos grupos para a discussão de cada tema abordado na apresentação:- gestão pedagógica, pessoas, participativa, 
entre outras. Cada grupo, após a discussão, fez a apresentação em plenária dos pontos abordados. Terminado as apresentações, o diretor sugeriu que ocorreresse  outro 
momento para organizar um documento, onde mostre os pontos que merecem maior atenção e os pontos fortes da unidade. Combinou com o grupo que tratarão 
também sobre os encaminhamentos que deverão ser realizados de imediato. Foi muito produtivo! 
REGINA 11/3/2011 12:29 
Estamos com problemas do tipo professores designados em uma UE no inicio do curso e que agora estão em outra UE que não faz parte do curso, diretores designados que 
trocaram de UE, mas as duas fazem parte do curso (menos mal), e Escolas sem ninguem na Direção no momento. Estamos empenhados em acertar a situação e cumprir o 
cronograma. 
ELIANA 16/3/2011 10:18 
Bm dia a todos! 
Aqui na D.E. Leste 5 realizamos reuniões individuais com as escola, para realização da análise FOFA. As reuniões foram bastante proveitosas, englobando inclusive os 
professores coordenadores e os supervisoras das escolas. Na identificação das dificuldades, partimos do diagnóstico do Plano de Gestão das Unidades Escolares. O 
interessante foi que cada uma das U.E.'s abordou um aspecto da gestão: na E.E. "Pedro Árbues", por exemplo, o enfoque do palno de ação está concentrado na dimensão da 
gestão do ensino-aprendizagem, enquanto que na E.E. "Branca de Castro", a dimensão que será desenvolvida é a da gestão de pessoas. Essa riqueza de diversidade 
certamente impulsionará grandes discussões! 
ELIZETE 16/3/2011 15:39 
Olá Pessoal de empreitada! 
 O que mais me chamou a atenção na utilização da ferramenta FOFA foi a forma de como os diretores procederam na avalição da escola. Consideraram o levantamento 
diagnóstico ora elaborado e o conhecimento prévio daquilo que a escola tem de positivo e aquilo que emperra o bom andamento. Considerando que temos por força do hábito 
dar ênfase àquilo que não é tão positivo em detrimento do que é mais produtivo, pode a escola,  na realização da análise FOFA visualizar de forma mais sistemática os pontos 
mais fortes e os mais fracos traçando um paralelo do que é possível aproveitar (eficiente) visando minimizar e ou sanar o que emperra o bom desempenho da escola (forças e 
fraquezas). O mesmo exercício foi realizado com o entorno (ameaças e oportunidades). Um bom exercício com uma nova visão de oportunidade de superação. 
Célia 17/3/2011 21:41 
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 Olá pessoal, nas análises FOFA que acompanhei me chamou a atenção  um olhar mais ampliado da equipe gestora sobre a situação da escola, principalmente de como as 
fraquezas podem ser "achatadas"  enxergando  as oportunidades e aproveitando as forças. Nos cruzamentos dos quatro itens,  fomos percebendo, equipes escolares e 
supervisor,  a visão estratégica, considerando todas as possibilidades para realizar ações necessárias.  
FRANCISCO  
18/3/2011 9:24 
Realizamos uma reunião  na DE para troca de experiências entre os Diretores, a partir da análise FOFA de cada uma das escolas com vistas à elaboração do plano de 
ação.  Houve pontos semelhantes nos problemas relacionados quanto aos aspectos de pontos fracos e fortes referente ao processo ensino-aprendizagem  e envolvimento da 
participação dos pais no processo educacional. Foi um trabalho positivo para que os gestores com menos experiência pudessem trocar experiências com seus pares. Esse 
encontro na DE foi colaborativo e os diretores contribuíram para a reflexão e uma análise mais detalhada do FOFA, pois alguns sentiram dificuldades para realização da 
análise devido ao pouco tempo de experiência como gestor. Foi  bom o desafio e aprendizado para análise do FOFA da maneira proposta pelo curso. 
Ana  
18/3/2011 11:21 Olá! 
Na Diretoria de Caieiras também estamos um pouco atrasados, devido ao ingresso dos novos supervisores e as Supervisoras designadas voltaram para suas escolas e não 
querem mais continuar no curso. Estmos tentando resolver o problema. Nas escolas que estão realizando realizando a análise FOFA,  estão com um pouco de dificuldade por 
não conhecerem a ferramenta, mas estão caminhando e com certeza vamos conseguir atender aos prazos. 
THIEKO 18/3/2011 13:38 
Para a análise FOFA, as escolas identificaram vários pontos específicos de cada uma. Por exemplo: em um escola o ponto forte é a equipe escolar e em outra o ponto fraco é 
a falta de trabalho coletivo. As escolas que estão participando do programa tem características muito particulares, por isso cada uma apresenta questões diferentes para a 
análise FOFA. 
ROSEMARY  
18/3/2011 22:34 Apesar das peculiaridades de cada escola, a falta de  participação dos pais (ou sua qualidade) foi um dos pontos em comum entre as fraquezas detectadas. 
Através do depoimento de vários diretores na reunião do dia 15/02  pudemos perceber que é um dos pontos que vai merecer destaque na elaboração dos planos de ação. 
Aurélio   
28/3/2011 18:20 Após os Diretores das Escolas  se apropriarem da  metodologia do FOFA, para fazerem a avaliação estratégica de suas escolas, pude perceber que os 
gestores têm conhecimento, noção dos desafios  escolares, mas estes não são tratados de forma  estratégica envolvendo a tomada de decisão, organização de ações e 
avaliação dos resultados. Outro aspecto que evidenciado é a condição singular das escolas e a necessidade da SEE desenvolver de forma contínua  atividades que levem os 
gestores a sistematizar a prática do planejamento estratégico para que este seja incorporado da cultura escolar. 
Os Diretores ao se apropriarem da metodologia do FOFA e fazerem a exposição da realidade escolar possibilitou-nos conhecer as diferentes realidades escolares e termos 
um referencial da Diretoria de Ensino de Franca. 
MARIA  
2/4/2011 17:26 O que me chamou a atenção é que os gestores sabiam quais as forças e as fraquezas de suas escolas, mas não se preocupavam em buscavam superá-las, 
isto é, não as utilizavam como indicadores  a serem trabalhados para melhoria  da qualidade do ensino/aprendizagem. Os pontos fortes são: a existência de materiais e 
equipamentos adequados; o envolvimento da maioria dos professores; a existência de professores coordenadores; as orientações técnicas que recebem da Diretoria. Como 
pontos fracos: a falta de professores em algumas disciplina, a falta de formação dos profissionais da educação, a violência  que existe no entorno e que acaba transpondo os 
muros da escola, o calendário escolar que acaba gerando distorções. 
Como oportunidades vêem: os cursos de formação para professores, orientações técnicas constantes, capacitações de funcionários. 

 

 

 



173 
 

 
 

ANEXO IX – FÓRUM DE DISCUSSÃO: Elaboração do plano de ação 

 
O plano de ação compõe-se de: objetivos, metas, ações, responsáveis, prazos, avaliação e observações. Realizá-lo com a participação da comunidade escolar 
será uma tarefa importante para o envolvimento de todos para a promoção de uma escola de qualidade. Porém o acompanhamento deste plano, verificando sua 
execução, também deverá fazer parte do planejamento. Como que as escolas envolvidas pensaram neste acompanhamento? 
NELSON 
O acompanhamento será feito através de registros, evidências, isto é, a equipe gestora se debruçará em dados concretos, por exemplo, atas, depoimentos portfólios e outros 
registros, e a partir deles acompanhará os avanços e os entraves que estão surgindo na execução deste plano. Para que tudo ocorra como o planejado é necessário acima de 
tudo: Compromisso da equipe e confiança de todos e acreditar que a mudança é possível. Na verdade, eu acho que tudo que foi estabelecido será concretizado, se a cada 
dificuldade buscarmos forças na equipe, acreditando sempre, que o plano de ação  se reconstrói a cada passo, superando cada dificuldade que surge no percurso. Não 
podemos deixar de acreditar na execução desse plano, muitas pedras surgirão no caminho, mas juntos seremos fortes aproveitando sempre as forças e as oportunidades que 
estão ao nosso redor. 
Claudia Zuppini 
6/3/2011 16:52 
Olá Nelson, 
Sugiro para seu pessoal que planeje um calendário de acompanhamento, assim o comprometimento com ele fica maior. 
Abçs 
Claudia 
Ana Maria T 
(Novo)31/3/2011 19:13 
Olá, 
Aqui em nossa diretoria, os diretores pensaram em fazer o aompanhamento de forma pontual, com a realização de intervenções quando for necessário.  Este 
acompanhamento será realizado através de portfólio, atas de reuniões, avaliação externa, avaliação interna, atas de resultados bimestrais, e outros documentos que possam 
oferecer dados para a avaliação do trabalho realizado. 
Luciene  
(Novo)9/3/2011 15:31 
Olá Cláudia. 
Algumas escolas sinalizaram que farão reuniões periódocas para discussão do trabalho que será desenvolvido, utilizando os intrumentos de avaliação propostos no plano de 
ação. Seria uma avaliação da avaliação. 
Um abraço 
SIRLEI  
9/3/2011 22:41 
Olá, o acompanhamento será feito através de registros em atas, fotos e organização de um portfólio. Assis ficará mais fácil para não perder o controle das datas que estarão 
em um cronograma pré estabelecidos. 
Um abraço a todos. 
Claudia Zuppini 
10/3/2011 10:43 
Olá Sirlei, 
Adorei a ideia de um portfólio, nossas escolas não possuem o hábito de registrar este tipo de situação, a confecção de um portfólio seria uma execelente oportunidade. 
Vocês pensaram em alguma estrutura para ele? Poderia socilaizar com o grupo? Abçs Claudia 
BERNARDETE  
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 (1 resposta) 
11/3/2011 0:45 
Olá Maria Helena e Colegas. 
Os diretores estão orientados a documentar as evidências, ações. No dia a dia já documentam em atas, fotos, listas de presença. Na nossa reunião ficou evidente. A troca de 
ações entre os diretores é enriquecedor aqui também.Mas sinto que falta um acompanhamento mais sistemático dos resultados dessas ações. Temos que pensar juntos 
numa estratégia para que isto ocorra com mais intensidade, para que os resultados esperados ocorram em menor tempo, ou com mais qualidade. O portifólio é uma boa idéia, 
mas a falta de tempo para organizar tudo é o gde nó... Os nossos diretores precisam sim registrar mais. Se conseguirmos focar uma necessidade ,  trabalhar e acompanhar 
bem de perto será um avanço.  Vamos nos fortalecendo com a troca de idéias. Um abraço... 
Claudia Zuppini 
12/3/2011 12:43 
Bernadete, concordo com você e fico feliz quando questões tão relevantes e de difícil enfretamento são colocados para a discussão de maneira sincera.  
Como acompanhar o plano é tão importante quanto realizá-lo, sabemos das dificuldades do dia a dia para fazermos isso, então está colocado o desafio: Como vamos fazer 
isso? Abçs Claudia 
MARIA  
(Novo)19/4/2011 12:07 
É verdade, Maria Helena. Nos encontros percebemos como o debate e socialização de idéias e ações enriquecem o nosso profissional. 
MÁRCIA  
11/3/2011 23:01 
Olá a todos, os diretores ainda estão elaborando os planos de ação. Acredito que essa discussão de acompanhamento do plano de ação só se efetivará, sistematicamente, 
após a elaboração de cada um dos critérios. O que eu tenho percebido, no processo de construção do plano,  é que as escolas ainda estão elaborando  o preenchimento 
 desses critérios.( anexo 6). Somente com esses planos em mãos, teremos condições de questionar: como irão desenvolver as estratégias de acompanhamento. Será 
por meio de relatórios, fotos, atas, portfólios? Não sei se com vocês acontece a mesma coisa, a gente cria, faz e depois pensa em como se avalia. Sei que o sucesso de 
qualquer ação perpassa pela a unicidade dessas  etapas, mas o nosso pensamento ainda é sequenciado e unilateral. O nosso objetivo  de formação de gestão escolar é 
tentarmos compreender  que o todo contém as partes, assim como, as partes contém o todo. 
abraços! 
ROSELI  
(Novo)14/3/2011 10:06 
Olá a todos! 
Após as orientações na última reunião que fizemos com os diretores solicitamos que discutam com todos segmentos da escola e comunidade o Plano de Ação e elaborar 
registros de acompanhamentos, fotos etc, a fim de registrar os momentos de trabalho. 
ISABEL  
(Novo)14/3/2011 11:46 
As escolas apontaram diferentes formas de acompanhamento; entre as quais: portifólios, reuniões periódicas, registros escritos , fotos e filmagens. 
Um ítem importante que surgiu, foi o resgate da auto avaliação - técnica um pouco abandonada na nossa realidade. 
Independente da forma escolhida, solicitamos o total envolvimento das comunidades escolares. 
NELMA  
(Novo)14/3/2011 19:23 
Embora as unidades reunam-se para levantamento das dificuldades e prioridades, encontram dificuldade na participação efetiva da comunidade. Normalmente, é um núcleo 
que sempre participa. esta sendo um desafio agregar mais participantes, mas imprescindível! 
Izilda  
(Novo)16/3/2011 15:39 
O acompanhamento dos planos de ação apontado pelos diretores será feito através de registro de evidências que comprovam a implementação das ações propostas e dos 
resultados obtidos. As escolas indicam também o envolvimento da comunidade escolar na avaliação. 
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 (Novo)18/3/2011 8:41 
As escolas envolvidas realizaram reuniões em HTPCs (Ciclo I, II e Ensino Médio) e Conselho de Escola, nas quais foram discutidas as prioridades e necessidades quanto aos 
aspectos de ensino-aprendizagem, integração pais x escola, organização da escola entre outros. As equipes gestoras farão reuniões para avaliação e acompanhamento do 
plano.  Em algumas escolas há diretores com pouca experiência na gestão escolar que ainda necessitam de aprimorar esse tipo de trabalho e desenvolver ações pertinentes. 
As UEs encontram dificuldades na participação efetiva da comunidade (pais de alunos) no processo educacional. Durante os encontros os Diretores tiveram a oportunidade de 
trocar experiências para elaboração do plano de ação. Esperamos dessa forma poder contribuir para melhoria da qualidade de ensino. 
OTAVIO  
(Novo)18/3/2011 9:54 
Todas as unidades reconhecem a importância do acompanhamento como fator decisisvo para o sucesso daquilo que foi pensado. Há situações que estão organizando pastas 
contendo todas as etapas realizadas e em algumas unidades aquilo que foi diagnosticado já foi retomado para se ter uma visão mais aprofundada e também por alterações na 
equipe de funcionários e docentes . 
Sinalizam que serão utilizadas as reuniões pedagógicas da escola para uma discussão mais ampla e um acompnhamento constante nas HTPCs,  discutindo os resultados e 
reorganizando o que foi proposto. 
É interessante em que algumas equipes discutiram a necessidade de publicarem no mural o plano de forma bem detalhada, didática, contendo nomes dos responsáveis, as 
ações, com a intenção de convocar todos os envolvidos no que foi proposto pelo coletivo. 
Ana  
(Novo)18/3/2011 11:40 
As escolas prestendem acompanhar o Plano através da nomeação de uma pessoa que será responsável pelo encaminhamento da ação na escola. De acordo com a natureza 
da ação, o professor, ou gestor ou funcionário será designado para alavancar a sua realização da ação, com a colaboração dos demais envolvidos, definidas durante  o 
estabelecimento das mesmas. Os registros também serão muito importantes, como o registro de Atas de cada ação, relatório fotográfico, Atas de reuniões de pais, de 
professores, de gestores e outras. 
CÉLIA  
(Novo)18/3/2011 16:31 
Ao tratar de avaliação , um velho e antigo tema de longos debates , torna-se dificil  um consenso , pois muitas são as formas avaliação com  sistemáticas e propostas 
 diferenciadas  de acompanhamento. Assim , acredito , que a autoavaliação  tem sido um ponto de convergência entre todas as estratégias  que envolvem a avaliação 
formativa tanto no contexto escolar como na avaliação institucional . Podemos , entretando , citar  portfólios, análise de índices, observações "in loco"  e etc . Certamente no 
Supervisor , visando subsidiar as ações , necessita minimamente  do plano estratégico e de  um cronograma de ações de cada escola que acompanha . 
ROSEMARY  
(Novo)18/3/2011 22:42 - Editado(29/3/2011 9:21) 
Os Gestores têm demonstrado consciência da necessidade tanto de registro quanto de comunicação das ações que estão sendo desenvolvidas, porém, a questão dos 
instrumentos de avaliação a serem utilizados ainda requer aprimoramento 
ANA  
(Novo)18/3/2011 23:39 
A diretora está fazendo com a sua equipe a seguinte reflexão: a escola possui duas grandes fraquezas - alto índice de evasão e baixa frequência e indisciplina. Pretendem 
elaborar um plano de ação voltado para a solução de um grande problema de modo que estão pensando em eleger o problema a ser atacado não pelo grau de estrago que 
ele causa no ambiente escolar e sim por meio do levantamento das possibilidades da escola  (usando de suas forças e oportunidades) em atuar sobre ele e, se não resolvê-lo 
definitivamente, pelos menos atenuar os estragos de modo significativo. A escola não quer incorrer no erro de escolher um problema para ser administrado e descobrir que 
não tem pernas para conseguir os resultados esperados. O problema não contemplado será mais bem investigado para ser cuidado num outro momento, quando a escola até 
estará mais fortalecida em virtude das conquistas possibilitadas pela implementação desse primeiro plano de ação 
CINTIA  
(Novo)29/3/2011 10:08 
Olá, para todos! As escolas envolvidas pensaram em acompanhar com diferentes ferramentas: reuniões para traçarem metas, discussões sobre a implementação, avaliação 
periódica, análise dos índices do SARESP/IDESP, portfólios, etc Estou em constante diálogo com os diretores para acompanhar a execução dos planos.Abração,  
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Aurélio 
(Novo)29/3/2011 21:47 
         Dentre as estratégias citadas pelos diretores para acompanhar o Plano de Ação, foram citadas os registros em atas  de reuniões especificas para tratar do assunto, 
observação dos resultados parciais, listas de presença, fotos, registro de avaliação das reuniões  e tabulação de dados. Porém, sabemos que a sistematização da avaliação 
dos resultados das ações é algo a ser incorporado na cultura escolar, mas entendemos que está é imprescindível para se atingir com sucesso as metas previamente 
estabelecidas . 
SEBASTIÃO  
 (1 resposta) 
(Novo)1/4/2011 14:21 
Em que pese eu achar estranho o acompanhamento dos planos antes de estarem eles elaborados, analisados e aprovados porque, acredito que estamos na fase de 
elaboração-analise-redação definitiva, pelo menos eu estou (será que estou atrasado?) e, deveriamos discutir a elaboração dos planos antes de falarmos em 
acompanhamento. Mas encaminho minha contribuição a respeito de acompanhamento: a minha preocupação reside no seguinte - durante o 2º encontro presencial na escola 
de formação pareceu-se que as tutoras têm um certo grau de expectativa em relação ao envolvimento da comunidade nos planos que serão apresentados que, se fossemos 
colocar em uma escala numerica de 0 a 10 poderíamos classificar entre 8 e 10, de modo que plano apresentado em que o envolvimento da comunidade esteja abaixo deste 
patamar deve ser revisto. Posso estar enganado mas acredito que o envolvimento da comunidade será maior ou menor dependendo das condições em que ela participa 
atualmente, de modo que uma escola onde a comunidade já é participativa vai ter envolvimento maior do que uma escola onde a participação, atualmente, é praticamente 
inexistente. Talvez uma escola que apresente um plano com participação pequena da comunidade esteja avançando muito mais em relação a este quesito em relação a outra 
que apresente um plano cuja participação comunitária seja de 80%. 
É isso. 
MÍRIAN  
(Novo)1/4/2011 15:09 
Boa tarde, Sebastião, como vai? 
Compreendo a expectativa das tutoras, porque em parte também é a minha expectativa e muito mais e me identifico com elas, pois as escolas que acompanho não são do 
meu setor de Supervisão, são de outros quatro colegas: tenho que intervir com muito cuidado e respeito. Concordo com vc quanto à participação da comunidade e ainda, que 
não será de uma hora para outra que esta participação acontecerá, é um desenvolvimento lento e longo, com avanços e retrocessos. 
Até mais, Mírian 
REGINA  
(Novo)1/4/2011 17:00 - Editado(1/4/2011 17:05) 
As Escolas definiram pessoas para acompanhar mais diretamente as ações, e definiram formas de avaliar periodicamente o plano. Outras ainda tem que retomar o plano de 
ação que era muito abrangente e melhorar o foco das ações. Vamos "recuperar" algumas escolas onde ocorreu mudança de diretores, mas os novos diretores dessas escolas 
estão bastante animados. 
MARIA  
(Novo)2/4/2011 17:54 - Editado(2/4/2011 17:55) 
Através de um trabalho coletivo. A equipe gestora fará com os professores o acompanhamento de todo o trabalho desenvolvido através de observações em salas de aula, 
reflexões sobre o que foi observado e encaminhamento de providências que deverão ser tomadas pela equipe. Para isso serão feitas visitas em salas de aula, reuniões com 
os professores, no coletivo e individualmente,  para  discussões, tomadas de decisão e, se necessário,  para  replanejamento das atividades. 
JURANDIR  
(Novo)3/4/2011 21:55 
Ao ler várias das publicações percebi que alguns grupos estão mais adiantados, já elaboraram o plano de aço e estão na fase de acompanhamento das ações. Ainda não 
cheguei a esse ponto, recebi uma devolutiva de umplano que enviei e estou discutindo com os diretores para aprimorar os outros planos para, então, passarmos à fase de 
acomapnhamento das ações 
BERNARDETE  
 (1 resposta) 
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(Novo)19/4/2011 0:43 
Os diretores estão documentando algumas ações em atas de HTPC ( principal espaço de discussão da escola), registrando idéias sugeridas pela equipe neste percurso. 
Estão fotografando os momentos com a equipe. Falta ainda clareza em focar o responsável pela ação e centralizar mais o tempo de execução. Estou ansiosa pelo feed back 
da Claudia pois quero discutir com eles na proxima reunião nossa dia 26-04. Esta reunião não estava no cronograma, mas achamos necessário este espaço para 
efetivamente discutirmos o plano , como está a partcipação dos envolvidos, o tempo de execução, etc... 
MARIA  
(Novo)19/4/2011 12:11 
Olá  Bernadete, que interessante! Também sentimos a necessidade de um outro encontro para a realização do feedback, faremos agora, na próxima semana. 
MARIA  
 (1 resposta) 
(Novo)19/4/2011 12:04 
Este curso proporcionou muitas mudanças aos gestores. Ainda que "atropelados" pelas tarefas do dia a dia , os diretores estão aprimorando a prática do registro. Brinco com 
eles , que todos os planos (planejamento, plano de ação, etc.) deveriam ser feitos a lápis, porque o verdadeiro projeto/plano se perpetua a cada dia. O que foi ontem , poderá 
não servir ou deverá ser repensado "hoje". Os gestores estão acompanhando por meio de portfóliios, fotos e registros simples. Não conseguí postar a revisão do plano de 
ação ( 2) porque por duas vezes a diretora sentou comigo e ao discutirmos, ela percebia a necessidade de alterá-lo. Isso é muito positivo, notamos o quanto crescemos por 
meio destas ações e o quanto nossos alunos serõ beneficiados. 
PEDRO  
(Novo)20/4/2011 7:43 
Maria Isabel, aqui em nossa D.E. está acontecendo o mesmo. Os planos estão sendo revisitados – e revisados – diariamente. Até porque há outros programas e projetos da 
S.E. em andamento nas escolas e, à medida que a Comunidade Escolar se reúne para discuti-los e implementá-los, provoca-se uma alteração recíproca entre projetos. De 
fato, esses planos de ação devem ser processos dinâmicos, porque refletem o andar da escola. Os diretores estão percebendo, na prática, a importância e a necessidade do 
plano para de fato nortear as ações e registrar o desejo da escola e os seus avanços e dificuldades. Bom trabalho! 
PEDRO  
(Novo)20/4/2011 17:13 
Nos seus planos, as escolas se propõem a fazer o acompanhamento da execução das ações especialmente pela análise dos registros e produtos das mesmas, como por 
exemplo: resultados das avaliações cotidianas dos alunos, aplicadas pelos professores; resultados da avaliação SARESP (embora só venha a ser aplicada ao final do ano); 
notas bimestrais dos alunos; índices de frequência dos alunos às aulas comuns e às aulas de recuperação paralela; observação das práticas do professor em sala de aula, 
com foco especial na verificação se conduzem ao desenvolvimento das habilidades e competências do aluno previstas no currículo oficial; acompanhamento do plano de aula 
semanal do professor, se contempla o desenvolvimento daquelas habilidades e competências; quantidade e qualidade da produção dos alunos; fichas de controle de 
empréstimo de material didático (livros, vídeos, mapas, material de laboratório, etc) e de uso de ambientes especiais, como as salas de informática; livro de ocorrências 
disciplinares; lista de presença de pais em reuniões; etc. A verificação e análise desses produtos e registros está principalmente a cargo dos gestores (diretor, vice-diretor e 
professor coordenador), bem como de outros responsáveis pais, professores e funcionários. Também é bastante utilizada a estratégia de elegerem-se comissões compostas 
de representantes dos vários segmentos, que se incumbem de, por delegação de seus pares, analisarem esses resultados e proporem correções de percurso às ações. 


