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COORDENAÇÃO REGIONAL:
Leide Célia Dainese Correia-Dirigente Regional de Ensino
Cecília Divina de Souza Munhoz - Supervisor de Ensino
Lucia Aparecida Coelho – PCNP de Projetos Especiais

LOCALIZAÇÃO:
RUA: PADRE GUSMÕES Nº 828 – VILA SANTA CECÍLIA- ASSIS – SÃO PAULO –
CEP – 19800-081
CONTATOS:
PABX - 15(18) 33021400 – COORDENAÇÃO REGIONAL - 3302-1479
E-MAIL: pefdeassis@gmail.com

PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA
O Programa Escola da Família, deste a sua implantação, possibilita a abertura de escolas
da Rede Estadual de Ensino, aos finais de semana, com o objetivo de criar uma cultura de
paz, despertar potencialidades e ampliar os horizontes culturais de seus participantes –
jovens e seus familiares – nesse espaço voltado à convivência, à prática da cidadania, em
prol da integração escola comunidade.

Conta com 33 Vice-Diretores, 152 Educadores Universitários, 89 Educadores Voluntários.
O Programa Escola da Família nestes 14 anos de existência contou com pessoas
especiais que deram suporte às ações desenvolvidas. Suas conquistas refletem o trabalho

de equipe em que todos juntos lutam pelo mesmo ideal.

PLANO DE TRABALHO- 2018
Justificativa:
Considerando que:
✓

O Programa Escola da Família da Diretoria de Ensino – Região de Assis é
desenvolvido em 14 municípios dos 14 jurisdicionados à DE, a saber: Assis, Borá,
Cândido Mota, Cruzália, Tarumâ, Pedrinhas Paulista, Florínea, Maracaí, Paraguaçu
Paulista, Platina, Palmital, Nantes e Iepê, Lutécia;

✓

O Programa está presente em 33 escolas, de forma satisfatória no
desenvolvimento de projetos e atividades em nível regional, mas podemos
potencializar esse atendimento;

✓

Necessitamos aprofundar as ações junto às Diretrizes já existentes, enfatizando o
trabalho integrado com os Projetos da Pasta;

✓

Há potencial humano considerável nos bairros do entorno das escolas que
podem ser inseridos nos projetos do PEF;

✓

A escola enquanto agente de transformação da comunidade de seu entorno
precisa ampliar a participação dos moradores nas atividades do PEF;

✓

A unidade escolar enquanto mediadora da aprendizagem precisa irradiar
cada vez mais os efeitos positivos do PEF na tentativa de promover a
integração com a semana letiva, firmar parcerias com a sala de leitura e a
democratização dos espaços escolares;

✓

O “PEF na promoção a cultura participativa, deve estabelecer e/ou fortalecer
a parceria com as instâncias da escola” grêmio estudantil, APM. Conselho de
Escola.

OBJETIVO GERAL:
A Coordenação Regional do Programa Escola da Família,
considerando os trabalhos desenvolvidos pelas equipes locais, a
avaliação dos resultados apresentados dará continuidade às
ações de formação da equipe, reafirmando o compromisso de
fortificar o princípio do Programa Escola da Família, integrado
com a demanda da comunidade do entorno, trazendo à tona
as diretrizes que o norteiam: Cultura Participativa, Trabalho
Integrado com os Projetos da Pasta, Integração do Programa
com a semana letiva, Democratização dos espaços escolares.
Atendendo a sugestão da Coordenação Geral, o Tema
Gerador será “O ser Sustentável no Programa Escola da Família.
“

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Fortalecer as Diretrizes do Programa Escola da Família
Desenvolver os subprojetos indicados pela Coordenação Geral do PEF;
Promover a efetiva participação na construção do Projeto Político
Pedagógico da escola;
Desenvolver atividades com foco na demanda das necessidades intra e
extraescolar;
Capacitar e acompanhar a Coordenação Local e Voluntários para a
promoção de ações, em que a escola consiga aumentar o número de
público participante dos projetos e atividades nos eixos do Programa,
com fortalecimento do eixo aprendizagem;
Subsidiar a construção coletiva de ações do Programa Escola da
família, tendo como foco no tema Gerador: “O Ser Sustentável no
Programa escola da Família”
Caminhar para a promoção do desenvolvimento sustentável através de
oficinas, cursos, caminhadas atendendo a necessidade e a realidade
de cada escola.

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

Dar continuidade aos projetos voltados para Comunidade Leitora,
formando comunidades cada vez mais ouvintes e leitoras de: histórias,
“causos”, contos e crônicas, por meio do estímulo à cultura da arte da
narrativa de histórias e causos;
Instrumentalizar a Equipe Local para que a escola seja polo irradiador de
conhecimento através da articulação das “forças vivas” da comunidade.
Tornar o espaço escolar agradável, onde seja possível exercitar o “aprender
a viver juntos”.
Realizar ações conjuntas com os Projetos da Pasta visando diminuir a
vulnerabilidade quanto à violência e as doenças, dando continuidade ao
Curso saúde e Prevenção- uma parceria com o PCNP de Ciências e
Biologia da Diretoria de Ensino.
Buscar a manifestação do protagonismo juvenil nos quatro eixos,
incentivando o voluntariado.
Sensibilizar quanto à importância da participação no Conselho de Escola,
Grêmio Estudantil e na APM, nas ações e atividades, inclusive do Um dia na
escola do meu filho.
Desenvolver Ações integradas com a PCNP de Tecnologia, capacitando
Vices Diretores/ Professores Articuladores
Confeccionar o Portfólio da D.E.,

PÚBLICO ALVO:

Vice-Diretores, Educadores Universitários, Voluntários e Parceiros.

METAS:

Ampliar em 10% o fluxo de público e atividades oferecidas nas escolas;
Realizar capacitações para os Educadores Universitários,
Realizar as reuniões semanais previstas ao longo do ano
Atender 100% do cronograma de Ações da Coordenação Geral do PEF ( próximo
slide)
Realizar os Eventos anuais em Comemoração ao 15º Aniversário do Programa Escola
da Família: Jantar Dançante, Show de Talentos, Torneio da Paz e Exposição de
Trabalhos.
Participar e se envolver no Encontro do Grêmio, previsto para maio de 2018.
Realizar as cinco OT- Juntamente com o Sistema de Proteção Escolar e Comunitário
Realizar as reuniões de encaminhamentos seguindo a cada processo de inscrição.
Realizar a reunião de formando no término de 2018.

Calendário 2018 – Programa Escola da Família
janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

01 a 15 Férias
Docentes.

Férias Docentes.

Mês da água

1º Domingo

20 e 21 (sáb/dom) Início
das ações do PEF
Organização interna.

08 (qua) Dia
Internacional da
Mulher.

Páscoa – PEF fechado.

Mês da
Atenção pela Vida

Mês do meio
Ambiente
05 (ter) - Dia Mundial do
meio Ambiente.

27 e 28 (sáb/dom)
Recepção de EUs e
Planejamento 2018.
03 (sáb) início PEF para
a comunidade

16 (sex) Publicação do
Planejamento das CRs
no intrasite PEF.

12 (sáb) 1º Dia do
Esquenta – Campanha
do Agasalho.

20 e 21 (sáb/dom)
Início das ações do PEF
Organização interna.
27 e 28 (sáb/dom)
Recepção de EUs e
Planejamento 2018.

22 (qu1) Dia Mundial da
Água.

07 e 08 (sáb e dom)
Agita Família.
28 (sáb) - Um dia na
escola do meu filho

13 (dom) - Dia das
Mães - PEF fechado.

23(sáb) 2º Dia do
Esquenta – Campanha
do Agasalho
28/6 a 12/7 Férias
Docentes.

10 e 11 (sáb/dom.)
Carnaval – PEF fechado

julho
28/6 a 12/7 Férias
docentes.

agosto
mês do Folclore
12 (dom) Dia dos Pais PEF fechado.
25 e 26 (sáb/dom)
Agita Família

setembro

outubro

novembro

dezembro

Outubro Rosa

Mês da
Diversidade Étnicoracial e Novembro Azul

1´sábado Dia
Mundial da Luta contra
a AIDS.
01 e 02 - (sáb/dom)
Virada Inclusiva.

01 (seg) Dia
Internacional do Idoso
06 (sáb) Um Dia na
Escola do Meu Filho

05 (qua) Dia
Internacional do
Voluntário.
15 e 16 (sáb/dom)
Último final de semana
do PEF.

Cronograma de reuniões
SEXTA-FEIRA 08hÀS 12h00
MÊS /DATA

MÊS/DATA

FEVEREIRO - 9 , 23

AGOSTO - 03, 17 E 31

MARÇO – 9, 23

SETEMBRO - 14 e 28

ABRIL – 6 , 20

OUTUBRO - 19

MAIO – 4 , 18

NOVEMBRO – 09, 23

JUNHO - 01 , 15 e 29

DESEMBRO - 7

JULHO - 20
Eventos : JANTAR Dançante 11/8

Show de Talentos: 22/09

ESTRATÉGIAS/METODOLOGIA
• Dinâmicas em grupos, exposições dialogadas e análise de resultados
obtidos pelas escolas;
• Elaboração de roteiros de estudos, sobre assuntos demandados pelos
Vice-Diretores;
• Estudo de casos;
• Oficinas de capacitação para Vice-Diretores, Universitários e Voluntários;
• Realização de palestras sobre os diversos temas, com profissionais
especializados;
• Reuniões SPEC;
• Reuniões com Vice-Diretores e Grêmio Estudantil;
• Reuniões em polos com os Educadores Universitários;
• Visitas às entidades e potenciais parceiros;
• Visitas regulares às Unidades Escolares para acompanhamento e
avaliação dos trabalhos desenvolvidos.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:
Reuniões às sextas-feiras das 08h00 às 12h00, com Vice-Diretores e professores
Articuladores
Os encontros, capacitações e eventos serão realizados seguindo o cronograma da Diretoria.

RECURSOS:
Recurso destinado ao Programa Escola da Família na Diretoria de Ensino;
Recursos em geral adquiridos através de parcerias.

AVALIAÇÃO:
A avaliação será contínua com acompanhamento das atividades, através de
relatórios, registros e em reuniões para socialização dos resultados

REFERÊNCIAIS:
•
•
•

Manual Operativo do Programa Escola da Família
2018;
Resolução SE 53 de 22 de setembro de 2016;
Resolução SE 73/2016;

