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DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA ESCOLA

Uma escola de Educação infantil é uma entidade complexa da qual fazem

parte pais, alunos, professores e colaboradores; cada um com seus interesses,

dificuldades e expectativas. Devemos trabalhar para que todos esses pilares

cooperem e mantenham-se focados na aprendizagem. Assim, o diretor vai em

busca de alternativas e soluções para manter todos os elos e dá a eles um sentido

de propósito, de objetivo a ser alcançado. É por isso que a gestão escolar é

fundamental na manutenção do ambiente educacional.

A Educação Infantil no município de União do Oeste teve seu início em 1983

quando esse município ainda pertencia ao município de Coronel Freitas. Iniciou

com o programa PRÓ-CRIANÇA que era um convênio que a LBA criou, fundou,

quando do governo de Esperidião Amin Elou Filho.

É de fundamental importância ressaltar que a concepção que se teve de

criança, e que se tem hoje, nem sempre foi a mesma ao longo da Educação Infantil

em União do Oeste. No início a visão dos pais em relação a Educação Infantil, era

de que essa seria como um depósito, onde as crianças eram deixadas lá para

brincar, enquanto os pais, principalmente os agricultores podiam trabalhar na

lavoura tranquilos, com a certeza de que sua criança seria bem cuidada. Só

cuidada. Foi um pouco difícil desmistificar essa visão somente de cuidados com os

pais, em relação às crianças. Mas com muitas conversas incansáveis das

educadoras para com esses, essa visão foi gradativamente mudando. A Educação

Infantil passou a ser valorizada, pois os pais começaram a perceber muitas

mudanças positivas, significativas, até nas conversas entre elas, compararam o

desenvolvimento das que frequentavam, das que não frequentavam. Começavam

a perceber que a criança dentro de suas limitações se desenvolvia por inteiro.

Com a emancipação do município em 1989 pela Lei N° 1104/88 e sua

instalação em 1° de junho de 1989, a Educação Infantil passa a ser mais

valorizada pelos pais os quais passam a exigir do município salas de Educação

Infantil nas comunidades que ainda não havia, e nas que já funcionavam melhores

condições de atendimento, serventes, bem como melhores instalações.

Essa instituição teve início às suas atividades educacionais em 1992, onde

atendia apenas uma turma de 20 crianças de 03 anos de idade.O nome da

instituição de Educação Infantil “Pingo de Gente” foi escolhido pelos pais daquelas



crianças que estudavam naquele ano. Vários nomes foram sugeridos, mas os pais

escolheram este, por representar o sentido de “criança pequena”.

Em se tratando de leis desde 1988 a Constituição Federal reconhece a criança

pequena como sujeito de direito garantindo o acesso a educação através das

creches e pré escolas, em consonância a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (Lei nº

9.394 de 20 de dezembro de 1996),estabelece a etapa da Educação Infantil como

primeira etapa da Educação Básica.
Com a Constituição Federal de 1988, o atendimento em creche e
pré-escola às crianças de zero a 6 anos de idade torna-se dever do
Estado. Posteriormente, com a promulgação da LDB, em 1996, a
Educação Infantil passa a ser parte integrante da Educação Básica,
situando-se no mesmo patamar que o Ensino Fundamental e o Ensino
Médio. E a partir da modificação introduzida na LDB em 2006, que
antecipou o acesso ao Ensino Fundamental para os 6 anos de idade, a
Educação Infantil passa a atender a faixa etária de zero a 5 anos.
(BRASIL, 2017,p.35)

Atualmente a instituição trabalha de acordo com as orientações propostas

pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada em 2017,que define a

Educação Infantil desta forma: “Como primeira etapa da Educação Básica, a

Educação Infantil é o início e o fundamento do processo educacional” (BRASIL,

2017,p. 36).

Os espaços, tempos assim como o currículo da C.E.I. Pingo de Gente estão

organizados para atender as orientações da BNCC: “Considerando que, na

Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como

eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de

conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se”(BRASIL,

2017,p.40).

A organização do CEI Pingo de Gente compreende toda estrutura para o

bom andamento dos trabalhos:

- Direção- 1

- Corpo Docente-18

- Monitores - 03

- Serviços gerais-03

- Corpo Discente - 04

O Corpo Técnico Pedagógico e o corpo docente são formados por 18

(dezoito) profissionais qualificados.O Organograma do C.E.I funciona de acordo

com as atribuições de cada profissional através do cargo que exercem.



Em se tratando da situação socioeconômica das famílias atendidas pela

unidade de ensino, segundo dados coletados no ato da matrícula do ano de

2022, são aproximadamente 123 famílias atendidas na instituição e constatou-se

que 8 famílias são compostas por 3 filhos, 10 famílias são compostas por 4 filhos,

76 famílias são compostas por 2 filhos, e 38 famílias são compostas por 1 filho na

família. Sendo assim, nossas famílias variam de 1 a 3 membros e a maioria é de 2

filhos  por família.

No aspecto cultural, considera-se uma clientela diversificada, levando em conta

as raízes de formação étnica como: italianos, alemães, poloneses, brasileiros,

Venezuelanos, bolivianos (caboclos).

No que diz respeito às crianças, percebe-se que quase todas elas possuem

moradia própria. Essas moradias variam de acordo com as condições

socioeconômico-culturais de suas famílias.

Quanto à formação das famílias constata-se que nos últimos anos houve uma

crescente procura por formação através de uma Cooperativa de Curso Supletivo,

Ensino Modularizado, uma parceria entre essa cooperativa e a Prefeitura

Municipal.

Referente à escolaridade dos pais dos alunos do C.E.I, 68% possui ensino

médio, 34% tem ensino superior, 18% possuem o ensino fundamental.

A realidade socioeconômica das crianças atendidas é diversificada, atende

crianças filhos (as) de funcionários públicos, industriais, comerciantes, agricultores

e diaristas. Os alunos matriculados hoje no C.E.I Pingo de Gente compreendem

26.4 % alunos do interior e 73.6% alunos da cidade.

A maioria das famílias possuem vínculos empregatícios sendo 19.5%

funcionárias públicas, 65,06% empregadas com atividades diversas, auxiliar de

produção, domésticas, trabalhadoras da indústria madeireira, agricultores entre

outras, entretanto 15,44 % estão desempregadas ou não declaram laços

empregatícios.

Quanto aos meios de transporte, a grande maioria das famílias possui meios

para locomoção particular, no entanto, o município oferece transporte para os

alunos a partir dos 4 anos de idade, inclusive para a área urbana, desta forma

muitos alunos chegam até a escola utilizando se deste meio de transporte.

Nos últimos anos, especialmente nestes últimos três, o município de União

do Oeste recebeu um grande número de imigrantes venezuelanos e migrantes



especialmente do estado do Paraná, estas crianças também são atendidas por

esta unidade de ensino.

Quanto à sua estrutura física o Centro de Educação Infantil Pingo de Gente

possui um terreno de 2.400m² e uma área construída de   564,47 m2 número da

quadra nº46 situada na Avenida Santa Catarina nº 305 com um ótimo

saneamento. Ele é composto por sete salas de aula, sendo atendidas Berçário,

turma 2 e 3 anos, Pré I ,Pré II Educação Física, Arte e Inglês. Conta ainda com

uma sala de direção, uma de professores, uma sala de lactário, uma sala de

almoxarifado e um refeitório. O Centro de Educação Infantil Pingo de Gente atende

no presente mês 134 crianças matriculadas sendo:

● Creche integral ( 04 meses a 01 ano): 08 alunos.

● Creche integral ( 01 ano  a 02  anos): 12 alunos.

● Creche / Berçário II ( 02 anos a 03 anos e onze meses) (Integral): 18 alunos.

● Creche 03 anos ( integral): 25 alunos.

● Pré-Escola/Pré I (Matutino): 21 alunos.

● Pré-Escola/ Pré I (Vespertino): 21 alunos.

● Pré-Escola/ Pré II (Vespertino): 13 alunos.

● Pré-Escola/ Pré II (Matutino): 16 alunos.

O Centro de Educação Infantil Pingo de Gente possui tais recursos:

- Recursos Físicos:

Sala de aula 05 Almoxarifado 01

Cozinha 01 Depósito de merenda 01

Área (Pátio) coberta 01 Banheiros 07

Parque com grama 01 Parque de areia 01



No que diz respeito a gestão escolar existem pelo menos quatro dimensões

a serem consideradas: administrativa, física, pedagógica e financeira, estas quatro

dimensões fazem parte de uma gestão democrática e responsável, pois

contemplam os principais aspectos de uma unidade de ensino, este plano busca

apresentar propostas e metas que expressam o compromisso da gestora em

melhorar  a escola como um todo.

MISSÃO E VISÃO DA ESCOLA

A unidade de ensino trabalha e tem sua rotina estabelecida dentro de

parâmetros éticos, morais que promovem o respeito, a igualdade, a convivência

tranquila dentro do ambiente para tanto possui missão , visão e valores.

MISSÃO:

A Escola de Educação Infantil Pingo de Gente, através de um ambiente

acolhedor e estimulador promove o desenvolvimento integral de suas crianças,

favorecendo a cidadania, a inserção cultural, a construção de valores e a

autonomia.

VISÃO:

Ser referência à comunidade com espaço educacional, acolher, inovador e

promissor até o ano de 2026 desenvolvendo um trabalho de qualidade voltado

para a Educação infantil.

VALORES:

A educação de valores é parte essencial na formação de uma pessoa e tem

impacto por toda vida. O Centro de educação Infantil Pinga de Gente procura

estimular nas crianças a valorização de boas atitudes para que possam

desenvolver valores éticos e morais desde cedo, contribuindo para a formação de

uma sociedade mais justa e saudável. Buscamos a construção de uma

aprendizagem sólida e significativa, pautada em princípios e valores bem definidos,

fazendo com que a criança sinta prazer em estudar no C.E.I Pingo de Gente.



● Relacionamento saudável;

● Ambiente acolhedor e ético;

● Aulas motivadoras, significativas e dinâmicas;

● Profissionais com excelente formação e constante aperfeiçoamento;

● Valorização da educação e do conhecimento;

● Cidadania.

● Crianças construindo sua autonomia

● Crianças relacionando-se com o ambiente natural e social

● Crianças experiências agradáveis e saudáveis com o corpo –

● Crianças expressando-se por meio de diferentes linguagens plásticas,

simbólicas, musicais e corporais.

● Crianças tendo experiências agradáveis, variadas e estimulantes com a

linguagem oral e escrita.

● Crianças reconhecendo suas identidades e valorizando as diferenças e a

cooperação e participação.

OBJETIVOS METAS E AÇÕES

Objetivo geral

Garantir o funcionamento pleno da escola,como organização social,com o

foco na formação da criança e promoção de sua aprendizagem, propiciando

qualidade ao ensino através do compromisso com o processo

pedagógico,mediante o respeito e aplicação das determinações legais

nacionais,estaduais e locais, em todas as ações e práticas educacionais,

possibilitando assim a formação de um cidadão crítico, autônomo, participativo e

atuante na sociedade da qual faz parte.

Objetivos Específicos

● Integrar escola e comunidade para uma gestão democrática.

● Zelar pelo patrimônio público através de melhorias e manutenções.

● Alinhar o Currículo Escolar ao Projeto Político Pedagógico de forma a

garantir o desenvolvimento integral da criança.



● Garantir momentos de troca de conhecimentos, de lazer e confraternizações

através de eventos realizados pelo Centro de Educação Infantil.

● Fazer reuniões e palestras com as famílias aproximando-as do Centro de

Educação Infantil.

● Estimular e desenvolver projetos pedagógicos que estimulem a autonomia e

a autoestima, desenvolvendo o senso crítico e cidadania.

● Criar um espaço acolhedor, emancipatório, aberto a todos e que seja

referência para a comunidade.

● Construir e valorizar os diferentes saberes junto às crianças do Centro de

Educação Infantil.

● Gerir de forma responsável e democrática o Centro de Educação Infantil em

todas as dimensões: administrativa, pedagógica,financeira e física.

AÇÕES PEDAGÓGICAS

DIMENSÃO PEDAGÓGICA

META 01
Promoção de parceria com entidade e outros profissionais com vista na

articulação e formação continuada da equipe escolar.

Objetivo:
-Interagir com os profissionais para compreender e participar dos processos

decisórios da escola como parte integrante para melhoria da educação.

-Garantir aos profissionais da educação a formação adequada de acordo

com as atualizações dos documentos orientadores.

Ações:
-Organizar Plano de formação continuada no C.E.I Pingo de Gente.

-Organizar encontros com temáticas pertinentes.

-Firmar parceria com outra entidade para uma conversa com a equipe da

instituição.

-Promover reunião pedagógica para discutir formas de inovar, para que as

vivências das crianças sejam mais significativas.

Público-alvo:



Corpo docente, equipe escolar, Parcerias.

Período:
Anual. Durante os 04 anos.

Avaliação:
Este processo será acompanhado durante toda a execução do Plano de

Gestão Escolar sendo ele de forma contínua, e posteriormente prestado conta

através de um relatório anual sobre os resultados obtidos nas ações repassadas

para APP e conselho escolar.

Recursos:
Recursos humanos e organização do calendário escolar.

META 02
Realizar eventos para integração e socialização da família na escola.

Objetivos:
-Melhorar a participação dos pais através de reuniões e encontros,

construindo um relacionamento de parceria de forma que os pais percebam a

importância de sua participação na vida escolar da criança.

Ações:
-Reunião de início de ano letivo, deixando claro as competências da faixa

etária da criança, explicando a rotina e materiais a serem utilizados.

- Orientar os pais a deixar o uso de aplicativos para recados e utilizarem a

agenda para que assim a comunicação seja mais formal e fique registrado de

forma escrita.

- Colar calendário escolar na agenda para os pais acompanhar no decorrer

do ano letivo.

- Orientar os pais que sempre que precisar devem procurar primeiro a

direção da escola e a professora.

-Realizar a divulgação da Proposta Pedagógica Escolar.

-Promover encontros alegres e agradáveis para que a família sinta se feliz

ao participar das atividades.

-Incentivar a famílias para que seja mais presente na vida escolar dos seus

filhos.



-Conscientizar as famílias sobre a importância da areia, melecas, terra para

a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, como orienta os campos de

experiências da BNCC.

- Convidar toda comunidade escolar para se fazer presente nos diversos

eventos realizados pela escola.

- Orientar quanto às regras da unidade, como horário de chegada dos aluno

entre outros, para que seja possível cumprir as rotinas pré determinadas

Público-alvo:
Comunidade escolar, funcionários, equipe gestora, corpo docente, APP.

Período:
Anual. Durante os 04 anos.

Avaliação:
Este processo acontecerá de forma anual, seguindo a legislação vigente,

levando em conta os dados de monitoramento prestados, e posteriormente

prestado conta através de relatório anual sobre os resultados obtidos, das ações

durante todo o processo que será repassado para a APP e conselho escolar.

Recursos:
Corpo docente,comunidade escolar.

META 03
Resgatar e valorizar a autoestima dos profissionais do C.E.I Pingo de Gente

incentivando e auxiliando os mesmos para desenvolverem um bom trabalho .

Objetivos:

- Valorizar o profissional no dia a dia, buscando ouvir seus anseios,

angústias e desafios e conquistas.

Ações:
- Promover encontros recreativos e divertidos para unir a equipe.

- Apoiar e dar visibilidade a toda equipe.

- Estabelecer uma relação de confiança com toda equipe .

- Ouvir suas angústias e juntos buscar soluções para saneá-las.

-Promover encontros de reflexão do processo ensino aprendizagem com

diálogo com professores, gestor apoio pedagógico no desenvolvimento das

atividades escolares.

Período:



Durante os 4 anos.

Público- alvo:
Professores,alunos, funcionários.

Avaliação:
Esse processo será avaliado anualmente.

Recursos:
Recursos humanos e organização do calendário.

META 04
Garantir que os direitos de aprendizagem da BNCC da educação infantil

estejam presentes no cotidiano das crianças. (Conviver; Brincar; Participar;

Explorar; Expressar; Conhecer-se).

Objetivo:
Possibilitar vivências culturais, leituras, contação de histórias, teatros,

dança, musicalização, jogos, passeios e experiências nas diferentes áreas do

conhecimento e das múltiplas linguagens das crianças.

Ações:
- Acompanhar o planejamento dos professores e sempre que possível suas

práticas nos ambientes de aula e espaço da escola.

- Fazer orientações quando necessário.

- Orientar de forma geral toda a comunidade escolar, para que conheçam e

vivenciem os direitos de aprendizagem das crianças, apresentando os campos de

experiências da BNCC.

- Dar o suporte necessário quanto aos materiais para o desenvolvimento das

aulas.

- Promover momentos de interações entre as turmas, a areia e em outros

espaços.

- Organizar espaços que desafiem as crianças a fazerem suas próprias

escolhas, para que assim possibilite que elas sejam as protagonistas da

construção do seu “eu” .

- Possibilitar vivências ,leituras, contação de histórias, teatros, dança,

musicalização, jogos, brincadeiras, passeios e experiências nas diferentes áreas

do conhecimento e das múltiplas linguagens das crianças.

Período:



Anual. Durante 4 anos.

Público- alvo:
Professores,gestão escolar, equipe pedagógica.

Previsão de recursos:
Reuniões, sugestões, pesquisas, estudos teóricos.

Avaliação:
Semestral, perante a avaliação descritiva de cada criança,dia da conversa

individual de pais, ou em qualquer momento em que se observe alguma dificuldade

no desempenho das habilidades das crianças.

META 05
Realizar um projeto de psicomotricidade para as aulas de educação física

Objetivo:
Cumprir com o que determina a BNCC, dentro dos direitos de aprendizagem

e campos de experiência, disponibilizando às crianças espaços adequados para

realizar atividades físicas possibilitando seu pleno desenvolvimento.

Ações:
-Através do planejamento cooperativo, construir materiais adequados para

uso específico de educação física.

-Estabelecer que as aulas de educação física sejam fora da sala de aula.

-Contatar setor de esporte para disponibilizar o ginásio nos dias de

educação física.

Período:
Durante os 04 anos.

Público- alvo:
Professores e alunos.

Previsão de recursos:
Cordas, bambolês, circuitos com pneus , petecas, etc

Avaliação:
Relatório realizado pela professora quanto a participação das crianças e da

família ao final dos projetos;

META 06



Ministrar reuniões com pais, equipe de funcionárias, APP, e conselho

escolar.

Objetivo:
Criar vínculos de reciprocidade, cooperação e respeito entre família e

escola, para que todos saibam sobre os acontecimentos e propostas do C.E.I

através da gestão democrática, dividir as responsabilidades e buscar soluções em

grupo.

Ações:
-Organizar encontros para compartilhar ideias, discutir sobre temas

pertinentes ao bom desenvolvimento da instituição, organizar estratégias de

melhorias para o C.E.I Pingo de Gente.

- Manter os demais componentes da escola informados sobre as ações

desenvolvidas.

Período:
Anual durante os 04 anos.

Público-alvo:
Comunidade escolar com um todo.

Previsão de recursos:
Recursos humanos, espaço para realizar as reuniões.

Avaliação:
Relatório anual registrado em ata do que foi executado partindo das

decisões das reuniões.

META 07
-Criar a sala de Arte e Linguagens Artísticas e Naturais (LAN) com espaços

e material específico;

Ação
-Coordenar com os profissionais da área a busca de materiais didáticos que

possam auxiliar os professores no trabalho com alunos nas aulas de Arte e LAN

-Criar um espaço específico possibilitando um trabalho com os alunos.

Objetivo:
-Possibilitar aos alunos experiência de aprendizagem que desperte o senso

estético, desenvolvendo senso crítico, atendendo ao princípio estabelecido pela

BNCC no campo de experiência traços, sons, cores e formas:



Portanto, a Educação Infantil precisa promover a participação das
crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e
apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da
sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças,
permitindo que se apropriem e reconfiguram, permanentemente, a cultura
e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar
suas experiências e vivências artísticas.(BRASIL, 2017, p.41).

Período:
Durante os 04 anos.

Público-alvo:
Equipe Gestora, Equipe Pedagógica, APP, Conselhos Escolares e Parcerias.

Recursos:
PDDE, Recursos da APP.

META 08
- Parada Pedagógica.

Objetivos:
-Proporcionar momentos de estudos e reflexão sobre a organização do

trabalho pedagógico.

Ações:
-Estudar, revisar e atualizar de forma coletiva o PPP do C.E.I Pingo de

Gente.

-Revisar e atualizar o calendário escolar para divulgar para a comunidade
escolar.

-Planejar de forma coletiva as ações desenvolvidas e organizar relatos
dos projetos realizados.

Período:
Anual durante os 04 anos.

Público-alvo:
Gestor escolar, Pedagógico, corpo docente.

Avaliação:
A avaliação será feita e acompanhada anualmente durante quatro anos.

Recursos:
Recursos humanos e organização do calendário escolar.

DIMENSÃO PEDAGÓGICA



Resultados esperados:
-Melhoria da qualidade da educação,com maior envolvimento da

comunidade escolar.

-Garantia da qualidade do ensino oferecido na instituição.

-Integração escola e família de forma a qualificar a relação já estabelecida

tornando o processo de adaptação da criança a escola mais prazeroso e tranquilo.

- Aprendizagem mais significativa e de qualidade para as crianças.

- Qualificar as aulas de educação física proporcionando aos alunos e

professores um espaço adequado para as aulas.

-Envolver família, escola e instâncias colegiadas para promover a

compreensão do papel da escola enquanto  entidade formadora.

-Criar um espaço lúdico de novas aprendizagens.

DIMENSÃO ADMINISTRATIVA

META 01
Organização dos arquivos escolares e registros das crianças e funcionários.

Objetivos:
Dar atenção às atividades rotineiras da secretaria e outras áreas,

trabalhando em parceria com os demais colaboradores para obter melhorias neste

sentido.

Ações:
-Manter registros e documentos organizados.

-Manter atualizados os dados cadastrais das crianças e funcionários.

-Realizar encontro para avaliação e acompanhamento e desenvolvimento da

criança.

-Deliberar sobre vários assuntos relacionados ao bom andamento da

instituição e do processo de ensino aprendizagem.

-Construir calendário para possibilitar reuniões pedagógicas.

Período:
Durante quatro anos de gestão.

Público- alvo:
Equipe gestora, funcionários, corpo docente.

Avaliação:



Este processo será acompanhado durante toda a execução do plano de

gestão de forma contínua,e posteriormente prestar conta através relatório,sobre os

resultados obtidos.

Recursos:
-Recursos humanos, organização de documentos.

META 02
Organizar a secretaria da escola a fim de ser um ambiente mais formal.

Objetivo:
-Organização e articulação de todas as unidades competentes da escola.ver

Ações:
- Auxiliar e dar suporte necessário para um melhor funcionamento dos

processos burocráticos.

- Organização de materiais pedagógicos e documentos .

Período:
Durante o exercício do Plano de gestão( 04 anos).

Público-alvo:

Comunidade escolar.

Recursos:
Recursos humanos.

Avaliação:
Diária.

META 03

Criar um plano de ação para casos de alguma emergência e necessidade

de evasão do C.E.I por alguma questão de segurança.

Objetivos:

Preparar a comunidade escolar para possíveis emergências, visto que o

público que acessa a unidade são crianças pequenas passíveis de engasgos e

pequenos acidentes, bem como treinar os profissionais para agir em casos de

intempéries do clima e assim por diante, oferecendo maior segurança aos pais.

Ações:



Buscar parcerias junto a corporações como Bombeiros, Polícia Militar para

realizar treinamentos de primeiros socorros.

Período:
Durante  a vigência do plano(04 anos).

Público -alvo:

Docentes , discentes e equipe de gestão.

Avaliação
Reciclagem anual e simulação de emergência.

Recursos:
Recursos humanos.

DIMENSÃO ADMINISTRATIVA

Resultados esperados:
Articular todos os segmentos do C.E.I Pingo de Gente de uma forma

estruturada e harmoniosa, para um bom andamento e realizações das ações

pertinentes ao espaço escolar.

DIMENSÃO FÍSICA:

META 01
Conscientização para a conservação dos espaços físicos do C.E.I durante a

vigência do Plano Escolar..

Objetivo:
Conversar conscientizar toda a comunidade escolar sobre os cuidados com

os bens coletivos.

Ações:

-Zelar diariamente pela conservação dos espaços físicos, bem como

mobiliário desta unidade escolar.



-Comunicar sempre que necessário os órgãos superiores com relação a

problemas estruturais.

Período:
Durante a vigência do Plano de Gestão.(4 anos).

Público -alvo:

Equipe gestora, funcionários, crianças, famílias e APP.

Recursos:
Recursos humanos.

Avaliação:
Este processo será acompanhado durante a execução do plano sendo forma

contínua, e posteriormente prestar conta através de relatório sobre os resultados

obtidos.

META 02
-Arborização do parque e vegetação do C.E.I.

Objetivo:
-Oferecer um ambiente mais fresco e agradável, visto que por não ser

arborizada a área tem intensa exposição ao sol, dificultando o acesso em dias de

verão.

- Propiciar maior contato das crianças com o meio ambiente, valorizando a

natureza, acompanhando o plantio e crescimento das árvores.

Ações:
-Plantar árvores e plantas ornamentais,

-Organizar e manter  a horta ativa,

- Fazer a manutenção da grama.

- Elaborar um projeto pedagógico “Mãe natureza” que integre família e

escola

Período:
Durante o exercício da gestão(04 anos)

Público -alvo:

Comunidade escolar.

Recursos:
Financeiros para compra de mudas e materiais,recursos humanos(pais,

alunos e docentes) bem como ajuda da equipe de jardinagem municipal.



Avaliação:
Fotos , relatos e acompanhamento dos resultados.

META 03
Contribuir com a organização de espaços educativos mais igualitários,

emancipadores.

Objetivos:
-A BNCC , assim como outros documentos norteadores (RCNEI,DCNEI,

entre outros)orientam que as crianças precisam ter espaços de vivências diversas,

que ofereçam experiências emancipadoras liberadoras que possam estimular as

percepções de mundo e o senso crítico, este espaço cumpre esse papel.

- Oferecer espaços inclusivos que tenham um desenho universal de

aprendizagem e possam atender a todos.

Ações:
-Construir espaço de psicomotricidade, com amarelinhas, painéis interativos

e diferentes texturas..

- solicitar às famílias que enviem à escola materiais alternativos e

reutilizáveis para compor o espaço.

- Montar o espaço junto com os professores e alunos.

Período:
Tempo de elaboração do projeto, e manutenção do mesmo durante o

exercício da gestão.(04 anos)

Público -alvo:

Comunidade escolar.

Recursos:
Materiais alternativos que podem ser reutilizados da escola e também

trazidos pelas famílias, recursos humanos para execução do projeto e recursos

financeiros para compra de materiais para execução do projeto .

Avaliação:
Análise de registros de relatos, fotos antes e após a execução.

META 04
Pintura externa e interna e reforma no espaço físico do C.E.I



Objetivos:
-Oferecer um espaço mais agradável para a comunidade escolar;

-Manter a qualidade da estrutura física da escola.

Ações:
-Contatar o Poder Público mediante ao projeto de pintura.

-Acompanhar o processo de pintura da escola.

Período
No decorrer dos quatro anos.

Recursos:
-Financeiro custeado pelo poder público,

-Mão de obra especializada.

Público-alvo:
Comunidade escolar.

Avaliação:
Direção e comunidade em geral, registro em ata da solicitação e

questionário de satisfação da comunidade escolar.

META 5
Manutenção da estrutura física da escola.

Objetivo:
-Oferecer um ambiente adequado, seguro e agradável a comunidade

escolar.

-Zelar pelo patrimônio público, mantendo condições adequadas de uso.

Ações:
- Fiscalizar o ambiente fazendo levantamento das prioridades e

necessidades.

- Dentro do possível consertar os problemas assim que aparecerem a fim de

evitar agravamento da situação;

- Ouvir as demanda trazidas pelos professores e funcionários

Público-alvo:
Comunidade escolar

Período:
Durante o tempo de exercício da gestão (04 anos)

Recursos:



Financeiros provindos do poder público e parcerias com a APP e humanos

para execução das obras:

Avaliação:
Relatório dos trabalhos feitos.

DIMENSÃO FÍSICA

Resultados esperados:
-Melhorar o espaço de estrutura física, para atender as crianças com maior

qualidade.

-Criar um ambiente agradável para atender a comunidade escolar.

- Zelar pelo patrimônio público;

PLANO DE GESTÃO FINANCEIRA

Os recursos financeiros do Centro de Educação Infantil são geridos da

seguinte forma:

a)- APP- Associação de Pais e Professores do C. E.I não recolhe contribuição

dos associados para atingir seus objetivos e metas, mas sim, juntamente com o

Conselho Fiscal, Conselho Escolar e Direção administra os recursos advindos do

PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola).

Os recursos oriundos do PDDE poderão ser utilizados para manutenção e

conservação do C.E.I, compra de materiais didático pedagógico, de consumo e

permanente. Ainda em relação a esses recursos do PDDE, será sempre feita

prestação de contas entre a equipe gestora, a APP e os Conselhos Fiscal e

Escolar, para posteriormente prestar contas também à Secretaria Municipal de

Educação.

b)- Entidade mantenedora- A Prefeitura Municipal de União do Oeste, através da

Secretaria Municipal de Educação é o órgão que atende as necessidades

financeiras do C.E.I, através de repasse de materiais didático pedagógicos, de

expediente e ou reparos, bem como outras necessidades solicitadas pela equipe

gestora do C.E.I.



Para gerir de forma responsável os recursos financeiros destinados à

unidade propõe-se as seguintes metas e ações.

DIMENSÃO FINANCEIRA

META 01

Adquirir recursos para contribuir nas demandas do planejamento das

professoras,salas de aula e demais setores para o auxílio de compras de

materiais, pequenas manutenções, emergenciais do cotidiano do C.E.I.

Ações:

- Rifa.

-Festa Junina.

-Promoções a fim de levantar fundos voltados para a unidade de ensino.

-Estabelecer parceria com a APP para organizar eventos.

- Para aplicação dos recursos fazer levantamento das necessidades da

Unidade.

Período:
Durante o exercício da gestão (04 anos).

Público -alvo:

Comunidade escolar.

Recursos:
Recursos humanos.

Avaliação:
Através da prestação de contas com os resultados obtidos.

META 02
Adotar iniciativas para arrecadar recursos financeiros para a Unidade

Escolar, sempre contando com parcerias;

Objetivo.
Planejar para gerir os recursos do qual a escola disponibiliza, economizando

para obter melhores resultados; na aquisição de material pedagógico, didático



assim como na manutenção, que venha contribuir na aprendizagem dos nossos

alunos (as). Adotando medidas juntos aos Conselhos Escolares membros e

representantes para arrecadar recursos e parcerias. Através de atividades festivas

que serão planejadas coletivamente.

Ações.
-Usufruir dos recursos financeiros de modo a buscar melhorias e

manutenção da escola; assim como orientações a todos os segmentos da escola,

através de oficinas, palestras, ou seja, tudo o que venha contribuir para

preservação do patrimônio; atuando junto aos Conselhos da Escola, detectando

problemas e auxiliando em possíveis soluções; apostando sempre no trabalho

coletivo;

-Trazer a família e a comunidade escolar para participar dos eventos

realizados pela Unidade Escolar, criando o espírito do pertencimento com a escola;

-Criar momentos de diversão e integração entre aluno/aluno,

professor/aluno, comunidade escolar a fim de propiciar momentos de alegria e

troca de experiências;

Público alvo:
Alunos, professores, famílias, comunidade escolar e regional.

Período:
Durante o tempo de exercício da gestão( 04 anos)

Recurso:
Recursos humanos e financeiros

Avaliação:
Prestação de contas dos resultados

DIMENSÃO FINANCEIRA

Resultados esperados:
-Trabalhar em conjunto com os conselhos escolares, a fim de levantar

recursos financeiros para aquisição de materiais pedagógicos, e outros insumos

necessários para o bom funcionamento da unidade.

-Melhorar a qualidade do ensino.



RESPONSÁVEL

As propostas explicitadas neste plano de gestão foram desenvolvidas

baseadas no contexto do C.E.I Pingo de Gente sempre levando em consideração

as necessidades e proposições que sinalizam para uma educação integral,

inovadora, inclusiva, possibilitando a participação de todos os segmentos da

comunidade escolar, para que todos sintam se integrados no processo

educacional,pois sabemos que a Educação é o elo do conhecimento na busca de

uma sociedade justa, democrática, participativa, com ênfase no convívio

harmonioso de cidadãos conscientes de seu papel social.

Deste modo os responsáveis pela execução deste plano de gestão serão a

gestora, que será responsável por articular todas as ações dentro do ambiente

escolar, contando com a colaboração dos demais envolvidos no ambiente

educacional,corpo docente, discente, monitoras , serviços gerais. estabelecendo

parcerias com a Secretaria da Educação e Poder Público.

PERÍODO

Este plano de ação tem por finalidade apresentar as metas e ações a

serem desenvolvidas no Centro Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente

de União do Oeste para o período do ano de 2023 a 2026, e tem como base o

Projeto político pedagógico da unidade escolar. O presente documento

construído aponta metas e ações comuns para a realidade do C.E.I Pingo de

Gente, buscando assim meios para uma educação de qualidade para as

crianças e efetivar ações que estabeleçam o comprometimento de todos.

RESULTADOS ESPERADOS

Ao apresentar este projeto de gestão espera-se que com as metas e ações

possamos criar um ambiente agradável dentro do Centro de Educação Infantil

Pingo de Gente, enquanto docente espero contribuir para que as ações

pedagógicas sejam adequadas aos alunos promovendo uma educação de

qualidade, formando cidadãos críticos,criativos, autônomos e respeitáveis,

transmitindo-lhes valores e conhecimentos .



Enquanto gestora espero criar vínculos com a comunidade escolar,

docentes e poder público a fim de assegurar direitos básicos aos profissionais e

alunos que compõem a escola, zelando pelo patrimônio público, acrescentando

valores materiais e  morais ao espaço de atuação.

Espera-se que a escola seja um centro de referência de educação a

comunidade servindo de bases para os próximos níveis de educação, protegendo

e cuidando das crianças que adentram este espaço todos os dias.
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