
PLANO DE TRABALHO DA EQUIPE PEDAGÓGICA

I- Dados do Estabelecimento:

Estabelecimento: Centro Estadual de Educação Profissional de Arapoti
Município: Arapoti
Núcleo: Wenceslau Braz
Pedagogas: Eluza Mara Pedroso, Jeane Sales Vieira
Ano: 2009

II- Objetivos

* Procurar manter sempre um ambiente de trabalho saudável, e harmônico entre  as partes 
envolvidas no processo Ensino – aprendizagem;

• Acompanhar a implantação e o desenvolvimento da Proposta Pedagógica
do Estabelecimento de Ensino;

•  Coordenar todas as ações a serem desenvolvidas no interior da Escola,
• Trabalhar para que a solidariedade e a ética profissional sejam

princípios orientadores da ação de todos os segmentos da escola,
• Conscientizar os profissionais que atuam na escola de que é preciso no mundo atual que 

sejamos flexíveis as mudanças;
• Proporcionar a todos os professores e funcionários uma formação

continuada onde todos sejam inseridos no processo para uma educação
de qualidade.

III- JUSTIFICATIVA
O presente plano constitui o encaminhamento das ações pré-estabelecidas
para serem desenvolvidas no decorrer do 2º semestre, salientando que as ações propostas, 
estarão sendo desenvolvidas e rediscutidas sempre que se fizer necessário.

IV_ AÇÕES PEDAGÓGICAS
* Reuniões: de pais, de professores, Pedagógica, Pré-Conselho e  Conselho de Classe;
* Orientar e assessorar  o professor na execução do Plano de Trabalho Docente;
* Manter a Organização  do horário de aula e hora atividade;
* Coordenar o grupo de estudos (formação continuada) de professores,
funcionários e conselheiros.
* Desenvolver trabalho de conscientização com os alunos e os pais sempre convidando-os para 
participar da escola.
* Estar atento ao processo ensino-aprendizagem e avaliação.
* Organizar e conduzir reuniões de pais.
* Implementar e realimentar o P.P.P. da escola.
* Conscientizar todos os segmentos da escola para o cumprimento  do Regimento Escolar;
* Dar atendimento a pais e alunos em horário específicos..
* Organizar reuniões pedagógicas bimestralmente.
* Subsidiar e orientar os professores no desenvolvimento de atividades , que venham promover 
o avanço dos alunos no processo de ensino – Aprendizagem.
* Buscar junto com a direção da escola, palestras e cursos com profissionais específicos na área 
de formação humana, que venha favorecer o trabalho pedagógico e desenvolvimento integral de 
todos os alunos que freqüentam a escola.



* Organizar junto com os professores ações para os alunos que encontram-se com dificuldade de 
aprendizagem.

V_ RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PLANO
Pedagogas com a colaboração da:
* Direção;
* Vice Direção;
* Professores;
* Funcionários;

VI- AVALIAÇÃO

Através do diálogo, reflexão , acompanhamento e levantamentos de dados junto aos professores 
do trabalho desenvolvido, discutindo sobre as intervenções didáticas, pedagógicas e outras 
possibilidades que venham incrementar o processo ensino/aprendizagem, na busca de uma 
educação igualitária e de qualidade para todos. A avaliação das atividades será um processo 
contínuo, para que as intervenções possam ser feitas sempre que se detectar algum falha.


