GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE SANTO ANDRÉ

“A essência da democracia é a convivência harmoniosa das diferenças”.
Sebastião Alves
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Plano de Trabalho
Conselho de Escola e APM

Justificativa:
Intensificar e fortalecer as ações democráticas na escola transformando-a cada vez mais em
espaços igualitários, dando oportunidade aos estudantes de se relacionarem, identificarem
problemas ou dificuldades e buscarem soluções em grupo.
Estas situações do cotidiano propiciarão um desenvolvimento cognitivo e a preparação para
o mundo da trabalhabilidade em formação social e autônoma.

Objetivo Geral:
✓ Construir espaços democráticos na escola de forma ativa onde os estudantes possam
interagir e se desenvolver em prol de seu crescimento enquanto cidadão ciente de seus
deveres e direitos;
✓ Envolver o corpo docente e os funcionários na criação de espaços solidários de convívio,
diálogo e debates de causas e melhorias em comum;
✓ Conscientizar e promover novas oportunidades de expressão e comunicação com respeito as
adversidades e acolhimento com inclusão;
✓ Dar voz as crianças e jovens, proporcionando condições de refletirem, amadurecerem e
buscarem soluções para o ambiente escolar e o entorno da comunidade com interação
grupal;
✓ Reforçar o Conselho de Escola para que realmente seja um espaço de boas práticas, troca de
experiências positivas e, principalmente, um espaço de tomada de decisões pautada na
democracia e consequentemente um reflexo de expansão e acréscimo no processo de ensino
e aprendizagem;
✓ Reforçar e estimular a importância da participação dos estudantes, visto que o protagonismo
estudantil veio para mudar e enriquecer a gestão democrática nas Unidades Escolares.

Metas:
✓ 100% de auxílio as escolas.

Estratégia:
✓ Utilização do método híbrido para as formações;
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✓ Disponibilização de todo material utilizado nas formações no site da Diretoria de
Ensino;
✓ Espaço no site da Diretoria de Ensino para divulgação de boas práticas;

✓ Acompanhamento das ações realizadas de forma on-line e visitas presenciais in loco
(registrado no termo de visita de cada supervisor.

Público Alvo:
✓
✓
✓
✓
✓

Equipe gestora
Professores
Pais
Alunos
Comunidade

Ações
✓ Socialização dos materiais sobre Calendário Unificado do Processo de Composição
de Conselho, enviado por rede e disponibilizado no site da Diretoria de Ensino;
✓ Acompanhamento no decorrer do ano orientando nas demandas pontuais;
✓ Ações formativas com as equipes gestoras sobre a consolidação da gestão democrática e
participativa através do Conselho da Escola e da APM com foco em temas como:

❖ O papel do Conselho de Escola e da APM
❖ Os desafios de engajar a comunidade escolar no Conselho de Escola e APM
❖ A gestão escolar compartilhada com os colegiados e instituições auxiliares na contra
mão da gestão democrática;
✓ Implementação dos contidos no DECRETO Nº 65.298, DE 18 DE NOVEMBRO DE
2020, que dispõe sobre o Estatuto Padrão das Associações de Pais e Mestres APMs para os fins que especifica;
✓ Criação de espaço no site da Diretoria de Ensino para divulgação de experiências
exitosas nas escolas com foco no modelo de formação “a rede aprende com a rede”;
✓ Orientação para elaboração do portfólio de ações e melhorias nas Escolas com foco
na infraestrutura e ensino aprendizagem;
✓ Incentivar a busca de parceria com Conselho para implentação da Vizinhança
Solidária.
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Cronograma de Ações 1º Semestre
Ação
Socialização dos
materiais do Calendário
Unificado
Suporte e apoio nas
demandas pontuais
Orientação para
elaboração do portfólio
de ações e melhorias
nas Escolas com foco
na infraestrutura e
ensino aprendizagem.

Janeiro

Fevereiro Março

Abril

Maio

Junho

Julho

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Cronograma de Ações 2º Semestre
Ação
Suporte e apoio nas
demandas de cada
UE
Orientação Técnica de
acordo com demanda
da escola

Agosto
x

Setembro
x

Outubro
x

Novembro
x

Dezembro
x

x

Recursos:
Serão utilizados materiais diversos e equipamentos eletrônicos da Diretoria de Ensino
conforme programação das Formações e Orientações Técnicas.

Avaliação:
Este plano ficará em aberto para possíveis sugestões, discussões e alterações dentro do
que foi previsto.

Santo André, fevereiro de 2021.
Equipe Colegiados
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