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ANEXO 2
EIXOS CONTEMPLADOS NO PLANO DE AÇÃO 
DA ESCOLA

O Plano de Ação da Escola organiza-se três eixos: 

a) Trabalho pedagógico;

b) Recursos humanos;

c) Gestão do ambiente físico, de materiais entre outros.

a) QUANTO AO TRABALHO PEDAGÓGICO

Contempla a prática pedagógica e de avaliação, gestão de situações e problemas 
identificados pelo grupo, como índice de evasão, inclusão no ensino comum e no mercado 
de trabalho, discussão de metodologias e práticas de alfabetização, etc.

A prática pedagógica se dá por meio de uma ação planejada e refletida do professor. 
No dia a dia da sala de aula, a escola realiza seu maior objetivo: fazer com que os estudantes 
aprendam e adquiram o desejo de aprender cada vez mais e com autonomia. Para atingir 
esse objetivo, é preciso focar a prática pedagógica na relação professor-estudante, o que 
significa observá-los de perto, conhecê-los, compreender suas diferenças, demonstrar 
interesse por eles, conhecer suas dificuldades e incentivar suas potencialidades. Crianças, 
adolescentes, jovens e adultos vivem em um mundo cheio de informação, o que reforça a 
necessidade do Plano de Trabalho Docente com base em um conhecimento sobre o que 
eles já sabem e o que precisam saber. Ele representa um elemento importante na prática 
do professor, pois se constitui na passagem entre a teoria e a prática, organiza o processo 
de ensino-aprendizagem em sala de aula, antecipa a ação do professor e expressa como o 
espaço e o tempo podem se concretizar em um espaço cultural gerador e socializador do 
conhecimento.

b) QUANTO AOS RECURSOS HUMANOS

No que se refere aos recursos humanos da escola a finalidade principal é incentivar 
a participação dos profissionais no processo de gestão escolar. Para efetivá-la devem 
ser observados procedimentos que promovam o envolvimento, o comprometimento e 
a participação de todos, assegurando condições adequadas de trabalho e de formação 
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continuada, valorizando o trabalho colaborativo, a presença de cada um e de todos, 
desenvolvendo projetos educativos voltados para a comunidade em geral não só para os 
alunos, provendo recursos e materiais pedagógicos, entre outros. 

Também contempla a formação de uma equipe multiprofissional, articulando todos 
os segmentos da escola e da comunidade, construindo parcerias com o poder público e a 
sociedade civil. 

c) QUANTO À GESTÃO DO AMBIENTE FÍSICO, DE MATERIAIS DA ESCOLA, ENTRE 
OUTROS.

 Uma das atribuições do diretor é a gestão do ambiente físico e material da escola, 
quando falamos em ambiente físico escolar, é comum relacioná-los a três ordens de 
conteúdos complementares: gestão do patrimônio, gestão de material e segurança. 
 O patrimônio físico escolar é entendido como o conjunto de materiais permanentes 
utilizados pela escola e pela comunidade escolar local, identificado basicamente como 
mobiliário e equipamentos. 
 A gestão de material trata da identificação, compra e controle do que é necessário 
para o funcionamento na rotina da escola. Nesse sentido, podemos associar esta gestão ao 
controle de material de higiene e limpeza, material de expediente, gêneros alimentícios etc. 
 Quanto à questão da segurança na gestão do ambiente físico implica um conjunto 
de medidas para a proteção do patrimônio escolar, a existência de condições de higiene e 
salubridade, além de proteção à integridade física e moral dos membros da comunidade 
escolar.  
 Ressalta-se a importância do gestor de cada unidade escolar em conhecer a finalidade 
dos recursos de custeio e capital recebidos por meio do parcerias e dos recursos advindos 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE repassados por meio de 
projetos, pois este conhecimento implicará no uso adequado dos referidos recursos. Se 
necessário, encontrarão maiores informações no portal do FNDE.
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COMO ELABORAR UM PLANO DE AÇÃO

Um Plano de Ação compõe-se de:

a) Problema
Indica a situação levantada/diagnosticada. 

b) Objetivos
Expressa os resultados esperados com o desenvolvimento do Projeto ou ação.

c) Metas
Quantifica o que está expresso no objetivo (tempo e prazos). 

d) Ações
Possibilitar o alcance dos objetivos e finalidades da escola. Para isso, devem ser propostas 
ações: pedagógica, recursos humanos e gestão do ambiente físico, de materiais entre 
outros.

e) Cronograma 
Consta o início e fim da ação (prazo). 

f) Responsável pela ação 
Indica quem serão os responsáveis pelo desenvolvimento de cada ação.


