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O Plano de Ação da Escola é um documento importante que exige estudos e
discussões, cujo tema será abordado nesta segunda Formação Ação de 2015 nas Escolas
de Educação Básica, na modalidade Educação Especial. Tem como propósito ampliar
o debate sobre as estratégias de planejamento, execução, acompanhamento dos ajustes
pedagógicos e da organização administrativa suscitados com a aprovação do Parecer
07/2014 do Conselho Estadual de Educação - CEE/PR, bem como alinhar as ações da
Escola para o ano letivo de 2016.
A elaboração do Plano de Ação da Escola também é o momento de revisar a ação
pedagógica de todo o coletivo escolar. Nesse sentido, o planejamento dos objetivos, metas,
ações e resultados devem ser acompanhados pela direção e equipe pedagógica no percurso
do ano letivo.
Assim a equipe do Departamento de Educação Especial deseja êxito nas atividades
a serem realizadas por todos os profissionais da Escola, pois é partir da construção do
coletivo que chegaremos ao sucesso da ação pedagógica.
Bom trabalho!

CRONOGRAMA DE TRABALHO
MANHÃ
Abertura
1. Leitura e discussão do texto:
“Em que consiste o Plano de Ação
da Escola”

INTERVALO
2. Leitura e análise do texto:
“Eixos contemplados no plano de ação”

TARDE
3. Leitura da síntese dos Textos
3.1 Elaborar um Plano de Ação
por etapa de ensino

INTERVALO
4. Atividade Avaliativa:
“Organização do Plano de Ação
da Escola”
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ROTEIRO DAS ATIVIDADES
Os estudos e atividades que farão parte deste dia compreendem em: leitura de textos,
discussões, síntese e atividades práticas. A equipe pedagógica deverá mediar os estudos e a
elaboração dos documentos, além de participar das atividades propostas.
Sendo assim, o Departamento Educação Especial conta com a colaboração da
equipe pedagógica na organização das atividades necessárias para o bom aproveitamento
dos estudos.
Seguem abaixo orientações referentes às atividades propostas:
• Organizar a atividade de boas-vindas aos professores;
• Ler com antecedência todo o material teórico a ser estudado;
• Providenciar os materiais necessários, como multimeios e cópias dos textos de
leitura e das tabelas;
• Conhecer e antecipar as dinâmicas de trabalho, como por exemplo: dividir os
participantes em pequenos grupos, mediar suas discussões;
• Realizar as atividades propostas;
• Sistematizar as conclusões dos grupos;
• Zelar pelo comparecimento e participação dos professores, além de outras funções
que se fizerem necessárias.

MANHÃ
ATIVIDADE 1- Leitura e discussão do texto – anexo I
• EM QUE CONSISTE O PLANO DE AÇÃO DA ESCOLA
1. Providenciar uma cópia do anexo I para cada grupo.
2. Reunir pequenos grupos para a leitura do anexo I.
3. Estimular as discussões nos grupos, bem como participar das mesmas.
4. Registrar a síntese de respostas das questões abaixo.
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a) Em linhas gerais, o que é um Plano de Ação?
b) De acordo com texto do anexo I, o Plano de Ação deve integrar as experiências de
educação, o diagnóstico e o planejamento de ações pedagógicas. Como a escola pode
prever esses elementos em seu Plano?
c) Qual a relevância da elaboração do Plano de Ação para a escola?

ATIVIDADE 2 – Leitura e análise do texto – anexo II
• EIXOS CONTEMPLADOS NO PLANO DE AÇÃO
1. Providenciar cópias do anexo II, uma para cada grupo.
2. Reunir pequenos grupos para a leitura do anexo II.
3. Estimular a discussão nos grupos.
4. Cada grupo deve elaborar e registrar a síntese dessa discussão.

TARDE
ATIVIDADE 3 – Leitura da síntese dos textos estudados no período da manhã
Elaborar um Plano de Ação por etapa de ensino – anexo III
Providenciar uma cópia ampliada do anexo III.
1. Leitura das sínteses das atividades I e II,
2. Organizar grupos por etapa (educação infantil, ensino fundamental, educação de
jovens e adultos e educação profissional).
3. Cada grupo deverá previamente discutir os principais problemas e objetivos a serem
alcançados pela Escola em 2016 dentro de cada eixo (Trabalho Pedagógico, Recursos
Humanos, Gestão do ambiente físico, de materiais entre outros).
4. Elaborar Plano de Ação a partir da identificação dos problemas e objetivos,
considerando cada eixo.
5. Apresentar as ações elaboradas por etapas e eixos para o grande grupo.
6. Analisar e elencar as ações prioritárias a serem executadas em 2016.
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ATIVIDADE 4 – Avaliativa – anexo IV
1. O pedagogo deverá providenciar cópia ampliada do anexo IV.
2. A partir das ações elencadas como prioritárias a serem executadas em 2016,
(na atividade 3) preencher o anexo IV.
3. O resultado da atividade 4 deverá ser encaminhada ao Núcleo Regional de
Educação.

FORMATO DA ATIVIDADE AVALIATIVA
O anexo IV deverá ser digitado em fonte Arial 12, espaço 1 em orientação
paisagem .
Prazos:
• As escolas deverão encaminhar a Atividade Avaliativa ao NRE, via malote,
até o dia 04 de dezembro 2015.
• Os NREs deverão encaminhar ao DEE o material, via malote, até o dia 11
de dezembro de 2015.
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