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Nome da Unidade:  
E. E. PROFESSOR CLAUDINEI GARCIA 

 

Nome do(a)  Diretor(a):  
REGINA RONCOLATO JERUSEVICIUS 

 

Problema identificado  na U.E. que foi atacado pela “Boa Prática” selecionada:  
Um problema que estávamos percebendo foi a falta de interesse nas aap’s e na realização do 

saresp, para tentar minimizar e trazer os alunos para uma reflexão, montamos uma roda de 

conversa mostrando os resultados da escola nas aap’s. 

        

 

Causa Raiz que foi eliminada ou mitigada pela “Boa Prática” selecionada:( 
* Falta de dedicação dos estudantes nas atividades avaliativas; 

* Desinteresse dos estudantes pela formação escolar; 

* Dificuldades no envolvimento dos estudantes nas aulas; 

* Baixo interesse dos estudantes pelas aulas. 

 

 

Ação do MMR que resultou na “Boa Prática” selecionada:  
Planejar sequências didáticas e atividades com base nas habilidades em defasagem apontadas 

pela avaliação da aprendizagem em processo.  

Obs. Os alunos perceberam que estava ocorrendo mudanças nas aulas. 
 

 

Datas de Realização da Ação (Boa Prática): 
Início - 06/06/2018 / Final – 26/11/2018 

 

 

Disciplina / Série / Ano / Segmento  impactados pela Boa Prática:  
1º, 2º e 3º ano do ensino médio. 

 

 

Público Alvo impactado pela Boa Prática:  
* 1º, 2º e 3º ano do ensino médio; 

* cerca de 200 alunos. 
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Impacto nos Resultados Educacionais da Escola, decorrentes da Boa Prática 

selecionada: 
O resultado veio em dois momentos: o 1º pela mudança de alguns professores na ministração das 

aulas e no 2º momento o questionamento das aulas e um maior interesse por parte dos alunos. 
 

 

Por que esta Boa Prática foi selecionada dentre as demais ?:  
Ela foi escolhida, pois, acreditamos que alcançamos um bom resultado. 

 

 

 Responsáveis pela Boa Prática:  
Equipe gestora e o grupo de professores. 

 

Evidências:  
O único documento que temos e que foi utilizado é o power point – gestão em foco (preparado 

pela escola). 

 

 

Imagens:  
Não temos imagens.     
 


