
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO GESTÃO  

QUADRIENAL 

2014/2017 
 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE VOTORANTIM 
E.E. “BAIRRO DA BARRA”. 

Estrada Vicinal da Barra S/Nº Tel. 3292 - 0228 

SALTO DE PIRAPORA –SP e-mail:919974a@see.sp.gov.br 

 

PLANO GESTÃO QUADRIENAL 

PERÍODO: 2014-2017 

 
1. Identificação da Unidade Escolar. 

E.E. BAIRRO DA BARRA 

ENDEREÇO: Estrada Vicinal da Barra S/Nº - Bairro da Barra – Salto de Pirapora S.P. 

Telefone (15) 3292-0228 - Email: e919974a@see.sp.gov.br 

 

ATO DE CRIAÇÃO DA U.E.: Decreto Nº 36.509 de 24 de fevereiro de 1993, publicado 

no D.O.E. de 25 de fevereiro de 1993. 

A escola está situada em zona rural, distante 15Km do centro de Salto de Pirapora. 

O transporte escolar é usado por 95% dos alunos atendidos nos nove bairros 

próximos à escola. O prédio também é usado no período da tarde por três salas 

de aulas pertencentes à E.M.E.I.E.F. QUINTAS DE PIRAPORA que atendem alunos 

da faixa etária de 4 a 6 anos. 

 

CICLOS E ANOS DE ENSINO 

Ensino Fundamental – 2º ao 5º Anos do Ensino Fundamental de 9 anos. 
1.1. Equipe Gestor 

 

GESTOR 

Vice-Diretor: TANIA MARIA RODRIGUES CARVALHO 
1.2. Cursos que mantém. 

 

ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA:  CICLOS E ANOS DE ENSINO 

Ensino Fundamental – 2º ao 5º Anos do Ensino Fundamental de 9 anos. 

- Ensino Fundamental: 

 I Ciclo de Alfabetização 2º e 3º Ano 

 II Ciclo Intermediário 4º e 5º Ano 

- Turno: Diurno 

- Período – Manhã e Tarde 



1.3. Número de alunos da escola e sua distribuição por turno,ano e turma. 

 

TURNO ANO TURMA Nº ALUNOS 
MANHÃ 2º A 16 

MANHÃ 3º A 22 
MANHÃ 4º A 22 

TARDE 5º A 22 

TOTAL DE CLASSE NA U.E -  04 TOTAL DE ALUNOS  82 

 

1.4. Número total de professores. 

PROFESSORES SITUAÇÃO 

04 CLASSES 
01 ARTE 

01 EDUC. FÍSICA 

08 HORÁRIO DE PERMANÊNCIA 
02 PROF READAPTADOS 

Total de professores na U.E. - 16 

 

1.5. Número total de funcionários. 

FUNCIONÁRIO FUNÇÃO/CARGO 

01 Agente de organização escolar 
01 Merendeira – FUNCIONÁRIA MUNICIPAL 

02 Agente de serviços terceirizada 

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS  - 04 

 

1.6. Horário de funcionamento da escola. 

Manhã -  7h:00 às 11h:30 

Tarde – 12h:30 às 17h:00 

 

 

 



2. Finalidades da Escola de acordo com a Proposta Pedagógica. 

O ciclo de alfabetização (2º e 3º anos ) tem como finalidade propiciar aos alunos os 

processos de alfabetização , letramento, diversas formas de expressão e de iniciação ao 

processos de alfabetização , letramento , diversas formas de expressão e de iniciação ao 

aprendizado da Matemática, ciência,História e Geografia, de modo a capacitá-los , até  o final 

do ciclo, a fazer uso da leitura e da linguagem escrita nas diferentes situações de vida , 

dentro e fora da escola 

O ciclo intermediário (4º e 5º anos) tem como finalidade assegurar a continuidade e o 

aprofundamento das competências leitoras e escritora dos alunos com ênfases na 

organização e produção de escrita em consonância com a norma padrão e com conteúdos 

desenvolvidos nas diferentes áreas do conhecimento. 

3 -  Objetivo e Metas 

O objetivo principal é elevar sistematicamente a qualidade do ensino oferecido aos 

educandos, onde através do trabalho específico em cada faixa etária e a cada 

especificidade, possamos atendê-los na superação de suas dificuldades, planejando, 

avaliando, intervindo, replanejando e reavaliando, primando para o domínio dos 

conteúdos e desenvolvimento dos conteúdos e desenvolvimento das habilidades 

necessárias nos anos e para a continuidade nos estudos. 

As Metas almejadas são equiparar a aprendizagem da maioria dos alunos aos conteúdos 

mínimos exigidos nos anos correspondentes , dentro de um ambiente de aprendizagem 

que respeite o ritmo de cada um no processo ensino-aprendizagem , não só para atender  

a legislação vigente , mas principalmente para garantir o direito dos alunos que é uma 

escola para todos, onde o ensino  o construa enquanto ser humano , para de forma justa 

, alcançar seus anseios, sonhos e sua dignidade. 

 Integrar pelo menos 90% da comunidade escolar no processo de ensino – 

aprendizagem , despertando o senso de cooperação e de participação; 

 Melhorar em 80% a defasagem na alfabetização dos alunos do 2º ao 5º anos na 

competência leitora, escritora e de matemática. 

 

4. Ações a serem implementadas para o alcance dos objetivos e metas. 

Estudos e análises frequente dos resultados obtidos nas avaliações internas e externas, não 

apenas nos dias destinados a esse estudo presente no Calendário Escolar , para  à  partir dos 

dados coletados planejar projetos e atividades;  Agrupamentos produtivos planejados de acordo 

com a real necessidade do aluno; Desenvolvimento de ATPC voltados ao estudo  e trocas de 

experiências entre os pares; Estimular a presença dos pais  e ressaltar sua importância. 

 


