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JUSTIFICATIVA 

 

 

“O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação; 

processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego de meios, 

materiais e recursos humanos disponíveis, visando a concretização de objetivos em 

prazos determinados e etapas definidas...”                         (PADILHA.2001p.30) 

A partir desse conceito, e tendo em vista a importância de um trabalho que definam 

ações concretas que possam antecipar e minimizar os problemas e dificuldades encontradas 

ao longo do ano letivo. Levando em conta os diversos seguimentos que compõem a 

realidade das escolas municipais e considerando a necessidade de uma melhor qualidade 

no processo de ensino e aprendizagem com o compromisso de fazer mais e melhor pela 

Educação (desenvolvendo ações com parcerias públicas e privadas), tendo como eixo 

norteador as ações aqui propostas o trabalho associado a análise de situações agindo sobre 

elas em conjunto, propiciando o desenvolvimento dos currículos das escolas, visando melhor 

e mais eficiente desempenho do trabalho didático-pedagógico e a melhoria da qualidade de 

ensino-aprendizagem. Com a união e colaboração de todos os profissionais da Educação, 

teremos sim a melhor Educação do Piauí porque juntos somos mais fortes. 

                                                             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA 

 

 
AÇÕES 

 
OBJETIVOS 

PERÍODO 

Março / Agosto 

Criar movimento de Seminários da 
Educação com os temas: Educação 
Infantil e Ensino Fundamental; EJA, 
Educação Inclusiva. 
 

Construir coletivamente o que se espera em 
relação aos diretos de aprendizagem de 
forma significativa. 

Plano de recuperação das 
habilidades não consolidadas do 1° 
ao 9° ano decorrentes  da COVID-
19. 
 

Planejar e executar um apoio pedagógico 
aos educandos. 

Março a 
dezembro 

Programa Educação Infantil e 
PMAIC – Programa Municipal de 
Alfabetização na Idade Certa. 

Entender a concepção de alfabetização na 

perspectiva do letramento, aprofundando a 

compreensão sobre currículo nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental nas 

diferentes concepções de alfabetização. 

 

Março a 
dezembro 

Aprimoramento das ações de 
inclusão do aluno deficiente e do 
currículo da educação especial. 

Discutir as práticas inclusivas, a partir de 

estudos sobre as deficiências dos alunos. 

 

Março a 
Dezembro 

Projeto “Escola de Paz” – 
Congraçamento entre escola, 
família e Sociedade. 
 

Fortalecer a parceria FAMILIA X ESCOLA 
na perspectiva de um ensino aprendizagem 
para a vida. 

Março a 
dezembro 

Programa de preparação para as 
avaliações internas (AVALIA 
FLORIANO, AMAF) e externas 
(ANA, Prova SAEB). 
 

Planejar a partir dos resultados já obtidos 
estratégias para o alcance das metas 
projetadas.  

Março a 
Novembro 

Incentivo à prática esportiva em 

diferentes modalidades, com ênfase 

em atletismo. 

 

Contribuir para o desenvolvimento psíquico 
motor dos estudantes. 

Outubro 

Fiscalização de rotas de Transporte 
Escolar. 
 

Compreender a importância de acompanhar 
todo o processo logístico do transporte. 

Março a 
Dezembro 

Gestão do transporte Escolar 
 

Entender a concepção e a necessidade de 
gerir todo o processo do transporte escolar. 
 

Março a 
Dezembro 



Reorganização do pessoal da Sede 

da SEMED; 

 

Compreender a importância da 
reestruturação da equipe que faz a 
secretaria. 

Março a  Abril 
 
 
 

Reformas e ampliação nas 

estruturas das Escolas Rural e 

Urbana; 

 

Propor melhores condições de 
funcionamento e atendimento aos nossos 
educandos. 

Março a 
Dezembro 

Reforma da sede da SEMED; 

 

Construir um ambiente mais receptivo, 
propondo  melhores condições de trabalho. 

Julho 

Formação de vigias, serviços gerais 

e merendeiras; 

 

Compreender a importância da formação 
para o bom êxito no ambiente de trabalho. 

Março e Agosto 

Reestruturação de cardápios; 

 

Incentivar uma alimentação saudável. Março 

Incentivo a agricultura familiar para 

a produção de alimentos; 

 

Fortalecer o vinculo com os produtores das 
comunidades rurais.  

Março a 
Dezembro 

Descentralizar a Merenda escolar; 

 

Facilitar o manejo da alimentação Julho 

 

 

   LISTA DAS ESCOLAS QUE SERÃO REFORMADAS E/OU AMPLIADAS 

 

N°   ESCOLAS REFORMA AMPLIAÇÃO 

01 Esc. Mun. Mª do Carmo Guida de Miranda x  

02 Esc. Mun. Socorro Coelho x x 

03 Esc. Mun. Francisquinha Silva x x 

04 Esc. Mun. Prof°. Freire x x 

05 Esc. Mun. Câmara Junior x x 

06 Esc. Mun. Ribamar Leal x  

07 Esc.Mun. Dorinha Carvalho x x 

08 Esc.Mun. Marenice Attem x x 

09 Esc. Mun. Odorico Castelo branco x  

10 Esc. Mun. Sérgio José de Sousa  ( Amolar) x  

11 Esc. Mun. 08 de Julho    (Largos) x x 

12 Esc. Mun. Aldenira Nunes de Almeida ( L03) x x 
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