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MOMENTO 1 (4h)
Todos professores juntos

Boas-vindas

Retomada do Plano de Ação
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Professores da BNC e Formação de 
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Ações para diminuir a reprovação
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Professores das disciplinas técnicas

Arranjo Produtivo
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Bem-vindos

EDUCADORES!
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AGENDA: RETOMADA DO PLANO DE AÇÃO

Destacamos que o tempo é apenas uma sugestão, podendo ser articulado de acordo com 

a necessidade da Instituição de Ensino. 

AÇÃO TEMPO SUGERIDO

Objetivo 5 min

Levantamento das expectativas 40 min

A importância do Plano de Ação 1h10

Avaliação e Replanejamento do Plano de Ação 

desenvolvido nos dias de Estudo e Planejamento 

em Fevereiro

1h20



OBJETIVOS

Avaliar o Plano de Ação da escola referente ao trabalho
desenvolvido no 1º semestre, com foco na aprendizagem,
combate ao abandono e reprovação;

Planejar estratégias de viabilização para que o Plano de Ação
seja de fato um instrumento de gestão escolar.
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QUAIS SÃO NOSSAS EXPECTATIVAS PARA 

ESSES DIAS DE ESTUDO E PLANEJAMENTO?

5 min
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PLANO DE AÇÃO 2019 APRESENTADO NO 1º SEMESTRE

Redução de 
Reprovação

Alunos Faltosos

Defasagem de 
Aprendizagem

Redução do 
Abandono

Melhorar o contato 
com os 

responsáveis

Acompanhamento 
dos Alunos

Melhoria da 
Aprendizagem de 
Leitura e Escrita

Incentivo à leitura 
em todas as 
disciplinas

Interpretação de 
textos e imagens 

em todas as 
disciplinas

Ações fora do 
espaço da sala de 

aula

Melhoria da 

Aprendizagem na 

Resolução de 

Problemas e 

Problematização

Interpretação de 
dados e 

informações em 
todas as 

disciplinas

Interpretação de 
dados em gráficos e 

tabelas em todas 
as disciplinas

Cálculos

Demandas de 
empregabilidade da 

região

Inserção no mundo 
de trabalho após a 

formação

Articulação com os 
Arranjos produtivos 

Locais



REFLEXÃO

Onde 
estamos?...

O que 
queremos?

O que já 
fizemos?

Na escola toda atividade pedagógica é  organizada com uma 

intencionalidade, para isso, é necessário um trabalho 

consciente, planejado  e criativo  que conduza à um impacto 

positivo na aprendizagem do estudante. 



Escola

Agentes 
Educacionais

Professores

Estudantes

Família

Comunidade

Conselho 
Escolar

Relações...

Qual é a importância de 

cada integrante da escola 

para garantirmos boa 

proficiência (aprendizado) 

e, consequentemente, 

sucesso escolar 

(aprovação)?



Contextos...

Quais instrumentos podemos 

usar para nos apoiar na 

busca de uma  boa 

proficiência (aprendizado) e, 

consequentemente, sucesso 

escolar (aprovação)?

ESCOLA

Efetivo 
Trabalho 
Docente

Plano de 
ação

Resultados 
Prova 

Paraná

Avaliação 
Interna

Diagnóstico

Relatório de 
Frequência

Conexão 
Professor 
em ação-

Lives



REFLEXÃO

Para que serve um Plano de Ação enquanto 

instrumento de aprendizado e aprovação?



O Plano de Ação descreve como a escola vai desenvolver suas ações 

e traçar metas para alcançar seus objetivos. De certa forma, é um 

compromisso da escola com a intenção de atingir um objetivo.

Um plano de ação deve conter o que a escola vai fazer naquele ano 

letivo. É importante que ele seja seguido, mas como se trata de um 

documento “vivo”, comporta modificações e melhorias. A partir das 

metas traçadas, gestores e professores podem avaliar o que está 

dando certo e se (re)planejar. 



Como analisar um Plano de Ação...

As ações propostas atendem à frente de atuação e/ou 
objetivos?

As ações propostas são coerentes com objetivo e 
possíveis de se realizarem na escola atualmente?

O detalhamento das ações atendem aos objetivos? 

O detalhamento das ações possuem 
responsáveis e há definição de prazos?

Analisando os dados preliminares de 2019, 
percebe-se a efetividade das ações planejadas?  
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Com o boletim apresentando o nosso Ideb, 

resultados da Prova Paraná e frequência de 

nossos estudantes, vamos analisar o Plano de 

Ação desenvolvido. 

No entanto, antes, é importante assistir ao vídeo apresentado no 
próximo slide.

Avaliação e Replanejamento do Plano de Ação desenvolvido 

nos dias de Estudo e Planejamento em Fevereiro



Vídeo relembrando como se analisa os dados da 

escola de acordo com a escala Saeb.



Ao analisar os dados apresentados no boletim e no Plano de

Ação, desenvolvido no início do ano, vamos refletir:

1. Quais as ações que deram certo durante o primeiro semestre?

2. Quais são as ações que devem ser repensadas? 

3. Quais foram as ações que deram bons resultados e precisam
ser intensificadas?

EDUCAÇÃO BÁSICA

4. As ações presentes no plano de ação foram elaboradas pelo 
coletivo da escola (professores e funcionários)? 

Vamos conhecer algumas nos próximos slides!



Quais pontos de atenção a porcentagem de

frequência indica?

Quais ações os casos de baixa frequência

registrados indicam a necessidade de serem

desenvolvidas?

Quais ações o número de acertos da Prova

Paraná pressupõe a necessidade de serem

desenvolvidas?

Comparando os mesmos descritores

avaliados na Prova Paraná 1ª e 2ª edição,

nós avançamos? O que podemos fazer para

evoluir ainda mais?

Agora que analisamos os documentos, vamos preencher o quadro

abaixo, pois ele pode nos auxiliar na elaboração do Plano de Ação.

EDUCAÇÃO BÁSICA



Nessa atividade, vamos retomar o Plano de Ação da escola

Em grupos:

1. A partir das ações propostas no quadro de análise anterior,

selecione UMA AÇÃO que mais pode impactar na melhoria da

aprendizagem e/ou frequência dos estudantes.

2. Reflita sobre o planejamento dessa ação conforme os seguintes

itens:

• Facilidade em realizar a ação

• Dificuldades em realizar a ação

• Quais são as possibilidades frente a ação planejada

• Quais são os desafios a serem superados



Objetivo Meta/Prazo Ações Detalhamento de 

Ações

Responsável

O que queremos 

alcançar?

Qual resultado 

quantitativo atingir 

e em Quanto 

tempo?

O que fazer para 

chegar onde 

queremos?

Como 

desenvolver essas 

ações?

Quem irá 

executar?

Agora, vamos registrar a ação planejada no formato  de um 

PLANO DE AÇÃO



SOCIALIZAÇÃO


