Problemas
detectados

2012-2014

Ações
-

Evasão

- Diminuir a evasão

-

Baixo
Rendimento

-

-

Educadores
desmotivados

-

Estimular o gosto pelo estudo; Melhorar o acervo
bibliográfico;
Rever práticas pedagógicas
do Ensino Noturno.
Valorizar o Profissional da Educação como agente de
transformação social;
Incentivar
a
Formação continuada.
Melhorar a segurança dentro
do colégio
-

Reuniões com Pais e Professores;
Comprometimento de cada educador em
denunciar casos de desistência – Projeto FICA;
Contato com o aluno desistente e com seus
responsáveis;
Estabelecer contato efetivo e pedagógico com o
aluno visando a permanência com sucesso do
mesmo;
Encaminhamento para tratamento clínico em
geral;
Palestras educativas;
Adaptações curriculares
Vídeos;
DVDs;
Músicas;
Dança;
Teatro;
Poesia;
Programas de contra turno escolar
Reuniões Pedagógicas envolvendo todos os
funcionários e professores;
Dinâmicas de valorização do Profissional;
Confraternização envolvendo todos os
funcionários;
Envolvimento dos pais em atividades escolares,
recreativas, esportivas e culturais;
Divulgação dos méritos alcançados.

-

Palestras que auxiliem o professor na sua
prática diária.

-

Divulgar e aprimorar o regimento interno

Responsáveis

Avaliação

-

Professores;
Equipe Pedagógica;
APMF;
Conselho Escolar;
Conselho Tutelar;
Promotoria Pública;
Juizado de Menor;
Pais ou Responsáveis;
Alunos.

-

-

Professores;
APMF;
Equipe Pedagógica;
Pais ou Responsáveis;
Comunidade.

-

Mudança
de
comportamento e atitudes;

-

Comparação de dados
estatísticos referente ao
rendimento escolar
semestral.

-

Equipe Pedagógica;
APMF;
Pais;
Direção;
Conselho Escolar;
Comunidade.

-

Envolvimento
profissional
na
como um todo;

-

Desenvolvimento de
Projetos;
Melhora no relacionamento
professor x aluno.

-

-

Reuniões Pedagógicas;
Conselho de Classe
Reuniões com os pais;
Dados estatísticos
apresentados;
Assembléias.

do
Escola

Problemas
detectados

Equipamentos,
mobiliários e
melhorias

2012-2014

Ações

-

Substituição das cortinas

-

Solicitação ao SUDE;

-

Promoções da APMF;

-

Consertos dos computadores e impressoras
Lixeiras p/reciclagem;

-

Material de Arte;

-

Substituir
musical;

-

Melhorar
esportes;

-

Software para horário escolar;

-

Reivindicar
Refeitório;

Estrutura Física

sirene
a

por

quadra

Verbas do Fundo Rotativo.

Responsáveis
-

Gestor;
APMF;
Conselho Escolar;
SUDE;
SEED;

-

Gestor;
SEED;
SUDE.
Prefeitura Municipal;
Autoridades Municipais e
Estaduais;

Avaliação
Reuniões Periódicas com:
-

APMF;

-

Conselho Escolar;

-

Comunidade Escolar;

-

Acompanhamento
pela
Direção das solicitações
através dos Protocolos;

-

Visitas aos referidos
órgãos Municipais e
Estaduais;

sinal
de

construção

do Construção de varais em área adequada
Sinalizar e readequar piso
entrada Colégio p/cadeirante;

-

Solicitar Projeto de Combate a
incêndio do Colégio;

-

Buscar melhorias na estrutura
física para a acessibilidade

-

Colocar ar condicionado na
secretaria

-

Instalar
câmeras
melhorar a segurança

-

Solicitar muros;

-

Comprar
materiais
pedagógicos
para
as
disciplinas
de
geografia,
ciências e química

-

Comprar um refrigerador para
a cozinha

-

Repor materiais que estão
faltando na cozinha

para

Reivindicar junto a SEED;
Reivindicar junto ao SUDE;
Reivindicar junto à Prefeitura;
Recursos do Fundo Rotativo
Recursos da APMF;

-

Providenciar mais ventiladores

-

Pintar os pilares e pequenos
muros.

-

Arrumar a calçada de fora do
colégio

-

Manutenção periódica das
instalações
hidráulicas
e
elétricas, pátio e lavagem de
caixas d água, etc.

COLÉGIO ESTADUAL ESPERANÇA FAVARETTO COVATTI – ENS. FUNDAMENTAL E MÉDIO
PLANO DE AÇÃO – DIREÇÃO
2012-2014
Problemas
detectados

Estudante
desmotivados

Pouca participação
dos pais

2012-2014
- Gincana de integração
- Palestras educativas
- Atualizar periodicamente e
divulgar os eventos do colégio no
Site
- Encaminhar os alunos que
necessitam de atendimento clínico
- Desenvolver e aprimorar os
projetos de dança,esporte, xadrez
e leitura
- Torneio Estudantil Intersalas em
diversas modalidades
- Incentivar a participação em
Concursos, maratonas e simulados
- Escolha de alunos representantes
de turmas
- Incentivar a formação do Grêmio
Estudantil
- Comemoração em datas
especiais
- Formação de comissão de
formatura
- Reuniões quinzenais com
membros do Conselho Escolar e
APMF
- Palestras para os pais
- Dinâmicas de valorização das
famílias
- Gincanas de integração dos pais
com os filhos e a escola
- Festas comunitárias
- Apresentações artísticas dos
alunos para os pais

Ações
Viabilizar junto ao corpo docente e as instâncias
Colegiadas

Responsáveis

Avaliação

-

Professores;
APMF;
Equipe Pedagógica;
Pais ou Responsáveis;
Comunidade.
Direção
alunos

-

-

Professores;
APMF;
Equipe Pedagógica;
Pais ou Responsáveis;
Comunidade.
Direção
alunos

Reuniões periódicas com o
Conselho Escolar e APMF para
avaliar

-

Acompanhamento pela
equipe pedagógica,
mensalmente, para
averiguar se é necessário
aprimoramento

-

-

-

-

-

