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I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
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Anexos 2018 ao Plano de Gestão Escolar – 
Quadriênio 2015/2018 

 

1 – Avaliação do trabalho desenvolvido pelos diversos segmentos da unidade escolar no ano de 

2017. 

Tendo em vista as discussões, vale ressaltar que a análise dos resultados das avaliações 
realizadas pela equipe escolar deve priorizar um olhar interdisciplinar sobre o conhecimento, a 
fim de romper com o isolamento das disciplinas; articular as diferentes áreas do conhecimento; 
repensar a prática pedagógica; discutir coletivamente e atribuir sentido aos resultados. 

O resultado das ações colocadas em prática no decorrer do ano serviu para minimizar as 
dificuldades inerentes do processo educacional. Acreditamos que de maneira geral, houve uma 
boa articulação entre as avaliações e os conteúdos. A participação dos pais aumentou, o que 
pode ser constatado através da maior frequência nas reuniões de pais, que ocorre 
bimestralmente. 

Caminhamos sempre no propósito de diminuir os índices de retenção e evasão, através 
do acompanhamento dos projetos desenvolvidos, dos resultados nas avaliações, 
acompanhamento de pais, reunião com conselho de escola, mediação da equipe gestora com os 
coordenadores. 

De maneira geral, estamos caminhando para um ambiente saudável com um bom 
relacionamento entre todos, mantendo o respeito mútuo, com condições de aulas agradáveis e 
rendimento satisfatório, buscando sempre o melhor para nosso aluno. 
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2 – Boletins completos do IDESP 2017. 

 O quando a seguir mostra a evolução do IDESP da escola nos três últimos anos. 
 
 
 

 META 
2015 

IDESP 
2015 

META 
2016 

IDESP 
2016 

META 
2017 

IDESP 
2017 

Ensino Fundamental – Ciclo II 3,24 3,34 3,50 2,99 3,20 3,45 

Ensino Médio 1,70 2,58 2,72 2,36 2,53 2,50 

 
Em relação ao IDESP a escola obteve, no período de 2015 a 2017, os seguintes resultados:  

Ensino Fundamental anos finais, apresentou um declínio considerável em 2016 com relação a 
2015. Em 2017, após esforços dos professores e gestores, obteve-se um avanço significativo no 
resultado, onde a meta foi superada. 

Já o Ensino Médio teve um leve declínio em 2016, não atingindo a meta estipulada pela 
Secretaria da Educação. Entretanto, em 2017, novamente após esforços dos professores e 
gestores, o índice foi atingido parcialmente, mas demonstrou uma melhora considerável. 

 
3 – Listas de alunos retidos parcialmente (somente Ensino Médio) constando a série e a classe de 

matrícula no ano anterior (no qual foi retido) e no presente ano (no qual deverá cursar os 

componentes curriculares nos quais ficou retido) e componentes curriculares objeto da 

retenção. Prejudicado 

 

4 – Listas de alunos promovidos parcialmente (somente Ensino Médio), constando a classe e a 

série da matrícula do ano em curso e a relação dos componentes curriculares que o aluno deverá 

frequentar em horário diverso ou a cumprir por meio de orientação de estudos (conforme 

determina o Regimento Escolar). Prejudicado 

 

5 - Composição do Grêmio Estudantil: relação dos membros/cargos, data início e fim da gestão. 

Data da última eleição: 26/03/2018 

Data da próxima eleição: 26/03/2019 
 

Presidente: Thamilly Jheinnilis de Souza Taurino 
Vice-presidente: Wilker Mendes  
Orador: Leticia Delfino Oliveira 
Primeiro Tesoureiro: Thiago Moreira dos Santos 
Segundo Tesoureiro: Danielle Maria Bassichetti 
Diretor de Cultura: Jean Carlos Daniel Lemes 
Diretor de esportes: Carlos Ryan Alves Santana 
Diretor Social: Gabriel Fernandes Souza Rocha 
Diretor de imprensa: Larissa Lima Borges 
Primeiro Secretário: Paulo Eduardo Barboza Gonçalves 
Segundo Secretário: Giovana Brandão Diniz 
Suplentes: Guilherme Alves de Souza 
                  Matheus Alberto Merencio Pinheiro 
                  Nicole Oliveira e Silva 
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6 - Composição do Conselho de Escola. 

 Professores:  

Andrea Carrasco Soares 
Marcelo Quintino Santana 
Michele Pedrosa Viana 
Audrey Balloni Carena 
Ana Helena Cobra Fernandes 
Fabiana Gonçalves Botelho da Rocha 

  Clayton Eduardo da Silveira 
  Noilson Pereira dos Santos 
 
 Pais:  

Elidio Correia da Silva 
Danielle Lopes Visseli 
Rozângela Maria de Souza  
Danielle Lopes Visseli 
Benvinda Balbino Oliveira 
Ailton da Silva Chaves 
Rosemeire Rosa de Oliveira 
Tatiane Silveira da Silva Martins 

 
 Alunos:  

Gyovanna Marcely Alves Santana 
Francyelly Ribeiro dos Santos 
Emilly Mayara Rodrigues 
Laura Albanezi de Brito 
Joyce Letícia Leão Sena 
Larissa Lourenço Martins de Oliveira 
Guilherme Bohrer dos Santos 

 
 Funcionários:  

Mariana Nascimento Augusto  

Maria Angela Carvalho de Oliveira 
Cirlene Souza Bafile de Lima 

 
7 – Projetos a serem desenvolvidos no ano de 2018. 

 
CIVISMO 

Objetivo Geral: 
Realizar um conjunto de atividades escolares relacionadas com a importância dos 

símbolos nacionais e da relação do individuo com o coletivo, facultar à nossa juventude escolar 
os meios e as formas de penhorar o amor e o respeito à Pátria, bem como seus símbolos, de 
maneira a desenvolver nela o espírito da cidadania, da civilidade e do pertencimento nacional. 
Resultados Esperados: 

Aprender que cidadania e civismo são conceitos fundamentais para uma sociedade 
democrática, isto é, uma sociedade que garante os direitos fundamentais dos cidadãos, como a 
liberdade e a igualdade, e que também necessita da participação ativa dos mesmos, desde a 
mais tenra idade aprendendo a cultivar o amor e o respeito pela sua Pátria. 
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LEITURA 
Objetivo Geral: 

Estimular a leitura, desenvolver o pensamento criativo e critico do aluno, desenvolver a 
capacidade e o hábito da leitura, dar acesso às informações disponíveis nos meios escritos e 
desenvolver a capacidade do aluno em interpretar e compreender o que se lê. 
Resultados Esperados: 

Desenvolvimento de maior concentração e atenção, ampliação de aprendizagem em 
todas as áreas do conhecimento tornando-se leitores e preparçãos para aprender a aprender 
sempre. 
 

SAÚDE E PREVENÇÃO NA ESCOLA (SPE) 
Objetivo Geral: 

Espera-se que os alunos tenham a capacidade de: relacionar informações sobre 
indicadores de saúde; identificar as mudanças corporais que ocorrem em ambos os sexos da 
espécie humana na puberdade; conhecer a maneira correta de usar o preservativo; conhecer os 
tipos de doenças sexualmente transmitidas e suas formas de contagio; reconhecer as vantagens 
e desvantagens dos diferentes tipos de métodos contraceptivos e identificar os principais 
fenômenos que ocorrem no ciclo menstrual correlacionando-os com os hormônios envolvidos. 
Resultados Esperados: 

Compreender que muitos assuntos abordados em sala de aula sobre o Projeto SPE/SEE 
não são como eles pensavam que fossem. Reconhecer os nomes técnicos de partes importantes 
do nosso corpo e bem como a função que exercem em nosso organismo. 

 
EXPOFLORA 

Objetivo Geral: 
Passeio pedagógico, que visa a interação do aluno com elementos de outra cultura, 

botânica nacional e internacional como é o caso da Expoflora. Despertar maior consciência em 
relação ao respeito pelo meio ambiente, conhecer a cultura das plantas, o museu histórico 
holandês, a socialização com pessoas de outras excursões escolares, sem deixar de ser lazer. 
Resultados Esperados: 

Respeito às diferenças, à natureza e valorização da aprendizagem de forma mais lúdica. 
Enfim o crescimento como pessoa. 
 

 
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

Objetivo Geral: 
Levar o aluno a valorizar o que é publico, conservando-o para seu próprio bem estar, 

assim exercendo a cidadania. Colaborando com a organização e preservação do meio ambiente. 
Resultados Esperados: 

Caminho para que o aluno se torne um cidadão consciente em relação ao respeito ao que 
é publico e ao que é privado, tornando-se um individuo critico e ativo na sociedade em que está 
inserido. 
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TEATRO NA ESCOLA 
Objetivo Geral: 

Através da parceira com a Companhia Teatral Maktub, oferecer aos alunos atividades 
extracurriculares em ambientes privilegiados que contribuam para a aquisição de atitudes, 
posturas e procedimentos condizentes com o espaço público, promover a possibilidade de 
assistir, em ambientes próprios, a espetáculos teatrais com a finalidade de lhes revelar o prazer e 
as emoções que esta arte desperta no espírito humano, entender a linguagem da arte cênica 
como forma de expressão pessoal e coletiva de uma determinada cultura regional, cujos efeitos 
(feedback), na multiplicidade de seus espectadores, suscitam releituras que se transformam em 
linguagens universais.  
Resultados Esperados: 

Interagir com práticas diversificadas ampliando seu repertório cultural e tendo a 
oportunidade de conviver em um ambiente diferente da sala de aula. 
 

MEIO AMBIENTE 
Objetivo Geral: 

Fazer com que os alunos desta escola tenham a oportunidade de visualizar ou tomar 
consciência da harmonia funcional existente entre os elementos da natureza através de um 
sistema integrado de produção espacial criada e modificada constantemente com o meio, de 
maneira a colocar em evidência a importância de preservar o espaço onde estão inseridos. 
Resultados esperados: 

Aquisição de postura crítica em relação à situação que se encontra o espaço urbano onde 
vivem; a importância que o meio ambiente tem na vida de qualquer ser, pois tudo tende a ter 
um equilíbrio. Reconhecimento que o homem realiza uma série de transformações no planeta, 
transformando e destruindo, sem preocupação com o equilíbrio do qual a natureza necessita. 
 

PROTAGONISMO JUVENIL 
Objetivo Geral: 

Objetivo geral é desenvolver um trabalho coletivo no ambiente escolar incluindo jovens, 
famílias, comunidades, redes de proteção, todo o corpo docente, enfim, todos que possam 
colaborar para que a escola passe a ser um espaço mais democrático, onde nossos jovens 
tenham liberdade de expressão, resgatando o fortalecimento da autoestima a fim de aproximá-
los dos princípios desenvolvidos na escola como solidariedade, respeito, democracia, inclusão de 
todos para que assim possam argumentar entre eles. 
Resultados Esperados: 

Proporcionar aos alunos mudanças comportamentais e novas visões sobre o mundo, 
buscando uma maior inserção no ambiente escolar. 
 

CINEMA 
Objetivo Geral: 
 Passeio pedagógico para o cinema. O cinema transmite ideias através de diálogos, 
interpretação os atores, figurinos, cenários, locações, músicas, efeitos sonoros e visuais, 
concedendo assim argumentos e abrindo espaço para debates. É um recurso rico, lúdico que 
complementa leituras, debates, tarefas, avaliações, trabalhos em grupos, auxiliando tanto na 
apreensão de conteúdos específicos. 
Resultados Esperados: 

Interação com práticas diversificadas ampliando seu repertório cultural e tendo a 
oportunidade de conviver em um ambiente diferente da sala de aula, tendo o cinema como um 
recurso para subsidiar os planos de ensino. 
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MARIA FUMAÇA 
Objetivo Geral: 
 Passeio pedagógico monitorado percorrendo a rota Campinas-Jaguariúna buscando 
resgatar os aspectos históricos da região, proporcionado pelo passeio num trem movido a vapor. 
Neste sentindo, os alunos podem vivenciar lições de História, Geografia, Física, Meio Ambiente, 
dentre outros temas transversais, além de um retorno ao passado. 
Resultados Esperados: 
 Resgatar lugares e valores históricos de nossa região, bem como reconhecer a 
importância deste meio de transporte para a sociedade. Conhecer e compreender o 
funcionamento de um trem à vapor.  
 

INSTITUTO ESTRE 
Objetivo Geral: 
 Passeio pedagógico em Paulínia que busca facilitar, de maneira lúdica, a reflexão e o 
diálogo acerca dos desafios socioambientais contemporâneos, por meio de um estudo crítico e 
emancipador de ações e valores. 
Resultados Esperados: 
 Refletir sobre a educação ambientação, a geração de resíduos e consumo; conhecer um 
aterro sanitário, uma cooperativa de reciclagem e uma usina de biogás e as diferentes 
tecnologias empregadas para a redução dos impactos ambientais. Ser instruído para realizar a 
forma correta para diminuir o descarte do lixo, através de procedimentos como reciclagem, 
produção de adubo, etc. Conscientizar os alunos quanto à necessidade de diminuir o descarte. 
 

LAR DOS VELHINHOS 
Objetivo Geral: 
 Passeio pedagógico em Campinas para descontruir estereótipos e também para o 
desenvolvimento sócio-afetivo dos alunos, bem como a ajuda solidária através da entrega de 
itens da cesta básica e produtos de higiene pessoal. Criar momentos de troca de experiências 
entre os alunos e a terceira idade, além de levar carinho e descontração ao grupo de idodos do 
Lar dos Velhinhos. 
Resultados Esperados: 
 Despertar nos alunos e na comunidade escolar a importância social, voltada para a caridade e o 
amor ao próximo; refletir sobre a inclusão social; melhorar o convívio, a comunicação e a compreensão 
familiar com o idoso. 
 

SHOW DE TALENTOS E SARAU LITERÁRIO 
Objetivo Geral: 
 Destacar talentos dentro do ambiente escolar, com o propósito de abrir espaço para os 
valores musicais, divulgação da arte e levar música, poesia e cultura aos estudantes e toda a 
comunidade escolar. Incentivar a participação dos alunos para apresentar ao púbico seu talento 
nato ou adquirido nas diversas aptidões e habilidades como: música, dança, dublagem, teatro, 
interpretação, poesia, humor entre outras, a fim de levar o educando a desenvolver a capacidade 
de conquistar sua autonomia. 
Resultados Esperados: 
 Valorização das características próprias de cada indivíduo, sugerindo reflexões sobre as 
diversas apresentações que serão realizadas; estimular a oralidade, autonomia, improvisação e 
interpretação textual; promover a curiosidade e a integração dos alunos na busca de 
informações para a realização das apresentações para a comunidade escolar. 
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BULLYING 
Objetivo Geral: 
 Promover o esclarecimento sobre o Bullying e os danos físicos e/ou morais que pode 
causar às vítimas dessa prática. Estimular debates quanto à prática do Bullying, sobretudo as 
pessoas que fazem parte de grupos minoritários. Apresentar a diferença entre tolerância e 
aceitação. Promover reflexões sobre a diversidade cultura. 
Resultados Esperados: 
 Gerar nos alunos o reconhecimento de que vivem em uma sociedade plural constituída 
de indivíduos singulares Promover o aluno a tolerância acerca de todos os grupos que compõem 
a sociedade. Proporcionar ao aluno participação em debates, geradores de reflexão, visando a 
autonomia de pensamento. Criar condições para que os alunos construam novas relações 
baseadas no respeito a diversidade e no compromisso com um novo mundo no qual as ações 
possam contribuir para a cultura da paz. 
 
8 -Previsão de férias da equipe gestora e funcionários. 

 

9– Escala de substituição. 

 

10 - Comprovante de declaração do Imposto de Renda da APM. 

 

11 – Quadro Escolar (Q.E. do ano letivo em curso). 

 
Quadro de gestores da escola e suas habilitações: 

NOME COMPLETO DO GESTOR RG HABILITAÇÕES 

Melissa Inger Alkschbirs 22.676.939-2 Quím/Fís/Mat/Pedag. 

Maria Francisca dos Santos Guedes 19.583.114-7 Hist/Geo/Fil/Pedag. 

Andrea Carrasco Soares 38.594.979-0 Port/Pedag. 

 
Quadro de docentes da escola e suas habilitações. 

NOME COMPLETO DO 

PROFESSOR 

RG HABILITAÇÕES ACUMULO DE 

CARGO 

Ana Helena Cobra Fernandes 3.566.330 Hist./Geo. Não 

Ana Rosa Gonçalves de Souza 34.126.892-6 Química Não 

André Luiz Cardozo 46.162.712-7 Sociologia Não 

Andrea Carrasco Soares 38.594.979 Português Sim (01/02/18) 

Antonio Joaquim Martins de 

Oliveira 

9.846.527-2 Mat./C.B.F. Não 

Audrey Balloni Carena 29.699.689 Geo./Hist. Não 

Cássia Gonçalvez Vieira 43.099.277-4 Português Não 

Ceonice Souza Lima 27.709.029-5 Hist./Geo. Não 

Clayton Eduardo da Silveira 25.540.268-5 C.B.F./Bio. Sim (08/02/18) 

Cristina Teruko Yugue Cardoso 27.915.459-8 Ed. Física Af. At. 202 

Daiane Silvia Correa Carvalho 29.163.308-9 Ed. Especial Não 

Diva Pereira Dias 19.272.614-6 Filo./Hist. Não 
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Ednalva Barbi da Silva Targino 25.526.310-7 Ing./Port. Sim (06/02/18) 

Egnaldo Alves da Rocha 13.881.919 Arte Não 

Eliana Dominici 26.243.924-4 Mat./Bio./C.B.F. Não 

Eunicea de Oliveira Souto 

Candido 

17.696.297-9 Português Não 

Evanio Renato Martins 

Romeiro 

22.351.140 Física Não 

Fabiana Gonçalves Botelho da 

Rocha 

28.552.354-5 Arte/Port./Ing. Sim (02/02/18) 

Francisca da Silva Ferreira 

Santos 

29.955.414 Arte Não 

Hélio Jesus da Rocha 8.84.672 Ed. Física Não 

Isabel Cristina de Paula 15.408.954 Inglês Não 

Ismar Alves da Cruz 17.375.948-8 História Não 

Ivo Ramos da Silva 13.422.307-X Mat/CBF/Fís/Quím Sim (22/02/18) 

Josimar Cláudio da Silva 46.213.081 Português Não 

Juliano Ribeiro de Melo 41.442.117 Bio./C.B.F. Sim (01/02/18) 

Júlio César da Silva 58.790611-X Filosofia Não 

Luís Gustavo Lange Pim 48.232.990-7 História Não 

Luís Henrique Arduini 12.944.720 Ed. Física Não 

Marcelo Quintino Santana 19.243.885-2 C.B.F./Ma.t/Quim./Fís./Bio. Não 

Márcia Helena da Silva 19.959.036-9 Hist./Geo./Soc./Filo. Não 

Maria Aparecida de Souza Silva 18.330.098 Hist./Filo./Soc./Ens. Rel. Ag. Aposent. 

Maria Rosimar Rocha de 

Novais 

18.075.988 Matemática Sim (01/03/18) 

Mariana Theodoro de Marche 44.801.480-4 Português Não 

Marly de Santana 39.330.443-7 Ing./Port. Não 

Michele Pedrosa Viana 34.382.790-6 Ed. Física Não 

Nadia Christina P. F. Cabral 

Ramos 

19.314.536-4 Mat./Fís./Quím. Sim (06/02/18) 

Noilson Pereira dos Santos 42.414.958-8 Ing./Port. Sim (01/02/18) 

Samuel de Souza Rosa 21.340.733-4 Sociologia Não 

Sergio Luis Tobias Lima 26.357.123 Ed. Física Af. Art 202 

Ricardo Mendes Tomaz 60.552.180-3 Química Não 

Tsuyuko Hirayama M. do Lago 3.728.921 Ing./Port. Sim (01/02/18) 

Valéria do Nascimento Teixeira 

Schibelsky 

29.089.094-9 Português Não 

Valessa Rozendo da Silva 34.122.303-7 Português Não 

Vanessa Azevedo da Cunha 33.209.939-8 Geografia Não 

Virginia de Almeida 23.153.848 Port./Ing. Não 

Walmeres Cardoso da Silva 32.454.843-6 Mat./C.B.F. Não 
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Quadro de Funcionário: GOE e Agentes de Organização. 

NOME RG Função 

Maria Ângela C. de Oliveira 17.250.695-5 GOE 

Cirlene Souza Bafile de Lima 20.179.801-3 Ag. Org. 

Glaucia Fernanda A. Castilho 27.793.743-7 Ag. Org. 

Maria Elenice Nascimento 20.350.284-X Ag. Org. 

Maria Inez Buqui Correa 16.450.862-4 Ag. Org. 

Mariana Nascimento Augusto 44.768.030-7 Ag. Org. 

 

Agrupamento de alunos e sua distribuição por turno, curso, série/ano e turma do presente ano 

letivo 

Horário Curso/nível Série/ Ano Turma Qtde de alunos 

7h às 12h20 Ensino Médio 1ª série A 32 

7h às 12h20 Ensino Médio 1ª série B 31 

7h às 12h20 Ensino Médio 1ª série C 32 

7h às 12h20 Ensino Médio 2ª série A 28 

7h às 12h20 Ensino Médio 2ª série B 28 

7h às 12h20 Ensino Médio 2ª série C 30 

7h às 12h20 Ensino Médio 3ª série A 29 

7h às 12h20 Ensino Médio 3ª série B 27 

7h às 12h20 Ensino Médio 3ª série C 27 

7h às 12h20 Ensino Fundamental 9º ano A 36 

7h às 12h20 Ensino Fundamental 9º ano B 36 

13h às 18h20 Ensino Fundamental 6º ano A 35 

13h às 18h20 Ensino Fundamental 6º ano B 35 

13h às 18h20 Ensino Fundamental 6º ano C 36 

13h às 18h20 Ensino Fundamental 7º ano A 33 

13h às 18h20 Ensino Fundamental 7º ano B 32 

13h às 18h20 Ensino Fundamental 7º ano C 33 

13h às 18h20 Ensino Fundamental 8º ano A 27 

13h às 18h20 Ensino Fundamental 8º ano B 28 

13h às 18h20 Ensino Fundamental 8º ano C 27 

13h às 18h20 Ensino Fundamental 9º ano C 31 
 

12 – Quadros curriculares por curso e série/ano homologados. 
 

13 – Quadro de turmas de ACD homologados, com horário, lista de alunos dos sistema e cópia 

das autorizações para 2018. Prejudicado 
 

14 – Quadro de turmas de Espanhol homologadas. Prejudicado 

 

15 – Quadro de turmas de Educação Física para as classes do período noturno autorizadas, com 

horário e lista dos alunos do sistema. Prejudicado 
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16 – Quadro de turmas de Ensino Religioso homologadas. Prejudicado 

 

17 – Calendário Escolar do ano letivo em curso homologado. 

 

18 – Horário Administrativo do ano em curso homologado. 

 

19 - Horário de trabalho da professora coordenadora da U.E e das ATPCs: 

 

Horário de Trabalho Professor Coordenador: 
2ª feira: das 7h às 16h 
3ª feira: das 7h às 16h 
4ª feira: das 7h às 16h 
4ª feira: das 7h às 16h 
6ª feira: das 7h às 16h 

 
Horário das ATPCs: 

3ª feira: das 9h50 às 12h20 
4ª feira: das 13h às 15h30 

 

20 – Cronograma de trabalho do Professor Coordenador com os temas a serem desenvolvidos 

em ATPCs, divididos por semestre. 

 

CRONOGRAMA TEMÁTICO:  
 UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA 
 METAS 
 OTIMIZAÇÃO DAS REUNIÕES DE ATPC 

 
COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 Otimização do espaço das ATPC´s em encontros atuantes e participativos; 
 Coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na escola; 
 Estudo sistemático do Currículo do Estado de São Paulo; 
 Utilizar as ATPC´s como espaço de formação continuada em serviço, buscando o 

melhor preparo do professor e a melhoria do ensino/aprendizagem; 
 Criar um clima de cooperação troca de experiências e enriquecimento profissional. 

 
Cronograma - 1º SEMESTRE: 
 Acolhimento; 
 Avaliação Diagnóstica; 
 Planejamento de atividades para o semestre; 
 Plano de Ação; 
 Organização coletiva dos planos de aula; 
 Troca de experiências entre professores; 
 Discussão e elaboração dos projetos da escola; 
 Orientação sobre o preenchimento de diário; 
 Atividades de compensação de ausências; 
 Atribuições e competências do professor coordenador; 
 Classificação e reclassificação; 
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 Recuperação Contínua e Paralela; 
 Resultado do IDESP; 
 Análise dos resultados das AAP; 
 Leitura e discussão do Currículo; 
 Plano de Ação Retenção x Evasão; 
 Plataforma Foco Aprendizagem; 
 Conselho de classe e série; 
 Reunião de Pais; 
 Fechamento do semestre. 

 
Cronograma - 2º SEMESTRE: 
 Replanejamento; 
 Avaliação do Trabalho do 1º Semestre; 
 Avaliação dos resultados das AAP´s do 1o Semestre; 
 Reelaboração dos planos de curso; 
 Curso de Formação; 
 Modernas Práticas Pedagógicas (como dominar) 
 Simulado do ENEM; 
 Estudo dos PCNs; 
 Estudo sobre Legislação; 
 Competências na Educação; 
 Experiências educativas e situações de aprendizagem;  
 Recuperação Contínua e Paralela; 
 Atividades de compensação de ausências; 
 Reunião de Pais; 
 SARESP; 
 Conselho de classe e série; 
 Avaliação Final. 

 

21 – Balancetes do primeiro e do segundo semestre do ano anterior aprovados pelo Conselho 

Fiscal da APM. 
 

22 – Comprovante de registro no ano no ano em curso da ata de convenção da APM em Cartório. 

 

23 – Comprovante de ocupação legal da cantina escolar (cópia do registro em Cartório) e/ou 

documentos referentes à cantina, quando for administrada pela APM e neste caso, incluir laudo 

da vigilância sanitária. 

 

24 – Comprovante da realização dos seguintes serviços e seus respectivos certificados: 

a) limpeza de todas as caixas d´água da escola 

Data da última limpeza: 25/01/2018 

Data da próxima limpeza: 25/07/2018 

b) limpeza de todos os filtros de bebedouros da escola 

Data da última limpeza: 18/09/2017 

Data da próxima limpeza: 18/09/2018 

c) recarga de todos os extintores de incêndio da escola 

Data da última recarga: 17/01/2018 

30 



 
 



 
 

 

 



 



 



 
 

 



 
 



 
 

 



Data da próxima recarga: 17/01/2019 

d)  dedetização e desratização de toda a unidade escolar  

Data do último serviço: 19/01/2018 

Data do próximo serviço: 19/07/2018 

e) Limpeza de todos os filtros de aparelhos de ar-condicionado da escola: Prejudicado 

f) laudo de vistoria do corpo de bombeiro (atual e dentro do prazo de validade) 

Solicitação de vistoria, em 08/03/2018 – Ofício 51/2018. 

 

25 – Planos de Ensino por componente curricular (deverão ficar na escola na escola à disposição 

do Supervisor de Ensino da unidade escolar). 
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