
ATIVIDADE DE APLICAÇÃO ONLINE 
 
Módulo “Gestão Administrativa: financeiro, transporte e alimentação escolar” 
 
Neste módulo você aprofundou seus conhecimentos nas formas de financiamento da 
educação além de conhecer a origem e os caminhos do transporte e da alimentação escolar, 
que contribuem, no mínimo para a diminuição da evasão escolar. Teve a oportunidade de 
refletir sobre a importância da atuação consciente e comprometida da APM da escola, além de 
fazer análise criteriosa das atividades da APM da escola em que você atua.  
 
Diante disso, torna-se ainda mais importante proporcionar conhecimento e reflexão à 
comunidade, por meio da formação continuada dos integrantes da Associação de Pais e 
Mestres e da comunidade escolar, para que todos conheçam melhor: 
 

 As finalidades e as formas de funcionamento da APM 

 As diferentes funções dentro da instituição 

 A estreita articulação das deliberações da APM com a Proposta Pedagógica da Escola e 
a aprendizagem dos estudantes 

 A importância da elaboração do Plano de Aplicação de Recursos Financeiros 

 A articulação da APM com o Conselho de Escola, entre outros  
 

Tais temas são necessários à formação dos membros da APM, assim como para a formação da 
comunidade escolar, objetivando a qualificação da gestão participativa, o fomento à 
transparência e principalmente a melhoria da qualidade dos processos de ensino e de 
aprendizagem dos estudantes. 
 
Neste sentido, a atividade de aplicação online referente ao Gestão Administrativa: financeiro, 
transporte e alimentação escolar consistirá na elaboração e implementação de um plano de 
formação da comunidade escolar sobre a APM, abordando as principais necessidades 
formativas da comunidade escolar, detectadas por você, ao longo do processo de estudos do 
módulo.  
 
Lembre-se que o plano precisará ser implementado de forma remota, por meio da utilização 
de ferramentas digitais. 
 
A realização da atividade será dividida em duas etapas: 
 
Etapa 01 – Planejamento e Aplicação 
 
Esta etapa deverá conter, no mínimo: 

 Identificação dos Organizadores da formação (além de você) 

 Objetivos,  

 temas selecionados,  

 público a ser formado 

 estratégias, recursos, ferramentas e instrumentos virtuais que serão utilizados,  

 período de realização 
 
Etapa 02 – Relatório analítico da formação e evidências 

 

 Descreva, como você e sua equipe analisam o resultado inicial da formação realizada 

 Agregue evidências da Realização: 



 Material utilizado durante a formação (PPT, infográfico, vídeos produzidos, entre 
outros)  

 Insira evidências da ação formativa  
 

 


