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Telefone: 36231056 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

Nome: Marilene Inês Heneka Pilati 

Cargo: Professora ACT 

Formação acadêmica: Pedagogia Séries Iniciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA DE GESTÃO ESCOLAR 

 

 

Promover uma prática de excelência educativa fundamentada nos pressupostos legais 

da gestão democrática, ofertando uma educação igualitária e de qualidade, com práticas 

voltadas para o desenvolvimento de habilidades que procuram potencializar a formação de um 

aluno comprometido, responsável, crítico, criativo e participativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

Com base na Proposta Curricular de SC/2005, amparado pela LDB nº 9394/96 e BNCC, 

o Centro de Educação do Ensino Fundamental Paulo Henrique Pissaia, fundamenta o PPP 

definindo que a escola tem a função de tornar o conhecimento acessível a todos e, através da 

teoria-prática, desenvolver o ser humano em seu aspecto biopsicossocial, reconhecendo-se 

como um cidadão transformador, responsável, solidário e ativo. 

Numa proposta sociointeracionista - integração do estudante com o meio social - a 

escola tem um papel importante na transformação social. A sociedade exige um cidadão capaz 

de observar, discutir, propor e agir frente às transformações sociais que ocorrem em ritmo cada 

vez mais acelerado. Também exige dinâmica e competências com responsabilidade social e 

ambiental e os educadores tem a função de instrumentalizar os educandos para que tenham uma 

compreensão da realidade, encontrando caminhos e soluções frente aos desafios que surgirem. 

A proposta explícita neste plano de gestão, foi desenvolvida baseada no contexto do 

Centro de Educação do Ensino Fundamental Paulo Henrique Pissaia, levando em consideração 

as necessidades e as proposições que sinalizam uma educação de qualidade. O plano em questão 

foi elaborado com um objetivo geral, uma breve introdução, metas, ações, prazo e recursos nas 

dimensões administrativas, físicas, financeiras e pedagógicas. 

Se a sociedade que queremos é a de participação, respeito, fraternidade, justiça social, 

precisamos transformar a escola em um espaço de construção, não apenas do conhecimento, 

mas de práticas voltadas para que a teoria se concretize. 

O envolvimento e a relação dos diferentes segmentos da comunidade escolar garantirão 

a concretização das metas e ações propostas, cujo objetivo é cumprir a função social de 

propiciar condições para que o aluno tenha aprendizagens significativas nos quesitos pessoal e 

social. 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

 

Pela Lei n 1218/2013, de fevereiro de 2013, o denominado Centro de Educação de 

Ensino Fundamental Paulo Henrique Pissaia, localizado no perímetro urbano da cidade de 

Descanso, Rua Santo Stanislau, foi criado a fim de oferecer melhor condições ao ensino 

público, pois a demanda englobava crianças da pré-escola ao 5º ano em um só espaço, alertava 

para a necessidade de ampliação do espaço físico, dessa forma a edificação da referida 

instituição contemplou alunos do 3º, 4º e 5º ano. 

Iniciou suas atividades em 03 de agosto de 2015, atendendo crianças da cidade, Linha 

São Valentim, Linha Pântano, Linha Leste, Linha Gaúcha, Linha Jacutinga, Linha Bela Vista 

Durigon, Linha Famoso, Linha Alegre, Linha Parda, Distrito de Itajubá, Linha Jorge Lacerda, 

Linha Campinas, Linha Santo Expedito, Linha Sanga Curta, Linha Colorado, Linha Macaco 

Branco, Linha Navegantes, Linha Cruzinha, Linha Burin, Linha Pratinha.  

 

 

DIAGNÓSTICO DA ESCOLA 

 

O Centro de Educação Paulo do Ensino Fundamental Henrique Pissaia, atende 170 

estudantes, quatro turmas no período matutino e cinco turmas no período vespertino. Trabalham 

nessa instituição 24 funcionários, sendo:  

01 diretora, 

01 especialista em assuntos educacionais,  

01 psicólogo 

01 psicopedagoga 

02 professores de LEI – Língua Estrangeira Inglês 

01 professora de Arte 

01 professora de Educação Física 

05 professores titulares 

02 merendeiras 

02 zeladoras 

05 auxiliares  

02 professoras de reforço 



 O Centro de Educação possui um espaço amplo com parquinho, campo de areia e espaço 

com gramado nos arredores da escola. Em suas instalações físicas tem 06 salas de aula, 01 

secretaria, 01 sala para os funcionários, 01 sala de orientação, 01 cozinha, 01 área de serviço, 

01 sala de informática, 01 biblioteca, 01 área coberta, 08 banheiros. 

As famílias dos alunos dessa instituição em sua maioria são de classe média, os pais 

trabalham nas indústrias, comércios, autônomos e muitos pais são agricultores. Os alunos 

moram com seus pais e alguns responsáveis (tios, avós, madrinha, entre outros). 

O município oferece transporte para os estudantes que precisam, tanto na cidade como 

no interior. Um grande percentual que estuda neste centro utiliza divido a idade (8 a 11 anos) 

e também a distância para se deslocar até a escola. 

Para o desenvolvimento do processo ensino - aprendizagem capaz de potencializar o 

crescimento significativo dos estudantes em suas múltiplas dimensões a escola juntamente 

com os professores, buscam a adoção aulas prática, criativas, dinâmicas recorrendo as 

tecnologias, materiais pedagógicos, brincadeiras, jogos entre outros recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSÕES 

 

FINANCEIRA 

  Meta Gerenciar e aplicar os recursos financeiros oriundos da             

associação de pais e professores APP e do Programa Dinheiro Direto 

na Escola PDDE, com responsabilidade e transparência. 

Ações  Realizar promoções e atividades. 

Promover ações com as famílias e a comunidade em geral que visam 

arrecadar recursos, como gincana e feira do livro. 

Organizar a tradicional ação entre amigos. 

Prestar contas de todos os recursos que a instituição recebeu. 

Prazo de início  01/01/2023 

 

Prazo de conclusão  31/12/2024                                                                                          

Recursos  APP 

PDDE 

Indústria e comércio  

Gestora e funcionários da instituição 

Conselho deliberativo 

Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Educação 

Comunidade em geral 

Fórum  

 

 

 

 

 

 



 ADMINISTRATIVA 

Meta Efetivar com zelo as atividades administrativas da instituição 

Ações/estratégias Deixar atualizado os documentos da instituição, dos alunos e dos 

profissionais que nela atuam.  

Coordenar os serviços da secretaria da escola. 

Realizar conselho de classe trimestral, reuniões, palestras e 

planejamento coletivo, fundamentado nas práticas da gestão 

democráticas. 

Acompanhar as atividades pedagógicas. 

Proporcionar momentos que viabilizam o bom andamento do ensino 

aprendizagem. 

Desenvolver a conscientização em relação à conservação do 

patrimônio público.  

Prazo de início 01/01/2023 

Prazo de conclusão 31/12/2024 

Recursos  Gestor  

APP 

Funcionários da instituição 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDAGÓGICA 

Meta Realização de uma gestão democrática e participativa, 

desenvolvendo um trabalho coletivo, num ambiente agradável e 

acolhedor. 

Ações /estratégias Proporcionar o bom relacionamento entre funcionários, alunos e 

famílias. 

Manter uma gestão democrática e participativa com os conselhos e a 

comunidade escolar. 

Desenvolver atitudes de respeito e empatia entre os alunos. 

Valorizar os profissionais que atuam na escola, buscando ouvir seus 

anseios, desafios e conquistas. 

Promover aos professores momentos de troca de experiências e sobre 

suas práticas pedagógicas. 

Prazo de início  01/01/2023 

Prazo de conclusão 31/12 2024 

Recursos  Gestão 

Corpo docente e discente 

Famílias 

Meta Proporcionar condições para o desenvolvimento dos projetos e 

atividades pedagógicas.  

Ações /estratégias Consolidar no mínimo três projetos que envolvam a comunidade em 

geral.  

Fazer visitas de estudo in loco. 

Promover momentos de debates e reflexões sobre os projetos que 

serão desenvolvidos no decorrer do ano. 

Auxiliar e acompanhar as atividades que serão desenvolvidas pela 

escola e ou turma. 

Analisar e avaliar a execução das práticas desenvolvidas. 

Buscar a ampla participação das famílias e da comunidade em geral 

nos eventos e nas atividades desenvolvidas pela escola. 

Prazo de início 01/01/2023 

Prazo de conclusão 31/12/2024 

Recursos Gestora, corpo discente e docente e comunidade em geral 



Meta Atualizar o Projeto Político Pedagógico e o currículo em conformidade 

com as normas vigentes.  

Ações /estratégias Reconstruir e atualizar o PPP no início de cada ano. 

Promover momentos para discussão e atualização do Projeto Político 

Pedagógico. 

Tornar o PPP acessível e norteador das atividades escolares. 

Reestruturar o currículo escolar de acordo com a BNCC. 

Prazo de início Fevereiro de 2023 

Prazo de 

conclusão 

31/12/2024 

Recursos  APP 

Profissionais que trabalham na escola 

Famílias 

Secretaria Municipal de Educação 

Meta Melhorar a qualidade da educação trabalhando coletivamente. 

Ações /estratégias Formalizar encontros com os alunos, famílias, psicólogo, 

psicopedagoga, orientadora pedagógica, professores e gestora com 

objetivo de melhorar a qualidade do ensino. 

Disponibilizar uma sala para que os profissionais possam fazer 

atendimento individualizado. 

Conscientizar as famílias da sua importância no processo educacional 

dos filhos (palestras, encontros...) 

Prazo de início 01/01/2023 

Prazo de 

conclusão 

31/12/2024 

Recursos Alunos 

Famílias 

Profissionais que atuam na escola (professores, psicólogo, 

psicopedagoga, orientadora pedagógica) 

Gestora 

Meta Assegurar que a escola cumpra sua função social, com espaço 

significativo e com infraestrutura adequada. 

Ações /estratégias Implantar salas ambientes.  



Organizar os espaços onde será ministrada as aulas com o propósito 

otimizar o tempo e melhorar o ensino aprendizagem. 

Equipar as salas com material didático e pedagógico (retroprojetor, 

jogos didáticos). 

Prazo de início 01/01/2023 

Prazo de 

conclusão 

31/12/ 2024 

Recursos APP 

Fórum 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

FÍSICA 

Meta Disponibilizar ambientes agradáveis, com boas condições físicas para 

o processo pedagógico e administrativo da escola. 

Ações / estratégias Tornar a biblioteca um ambiente agradável com acervo diversificado. 

Melhorar a acessibilidade no espaço escolar. 

Adequar cadeiras e carteiras conforme a idade e tamanho dos 

estudantes. 

Revitalizar o terreno aos fundos da escola. 

Reivindicar um espaço coberto para colocar os brinquedos, ginásio ou 

quadra poliesportiva, espaço fechado para refeitório equipado com 

mesas e bancos, salas de aulas, sala para reuniões e planejamento dos 

profissionais da educação. 

Adquirir novos computadores para sala de informática. 

Equipar as salas de aula com retroprojetor. 

Melhorar o sinal de internet. 

Providenciar lixeiras para a coleta seletiva do lixo. 

Zelar pela conservação dos espaços físicos e patrimônio da escola. 

Prazo de início  01/01/2023 

Prazo de 

conclusão 

31/12/ 2024 

Recursos   APP, Famílias, Fórum, PDDE 

Secretaria Municipal de Educação/outras 



 

 

 

 

 


