
Prioridade Causa Raiz  
Resultado 
Esperado 

Tipo Atividade Responsável Público Previsto  
Início 

Previsto 
Término 
Previsto 

Passar de 45,6% para 
40% de alunos do 
abaixo do básico em 
matemática  

Não foram 
contempladas as 
habilidades básicas  

melhoria dos 
resultados 
das 
avaliações 
externas  

Planejada  Nivelamento  
 Professores de 

matemática    
alunos no abaixo do básico  01/04/18 27/06/18 

Passar de 45,6% para 
40% de alunos do 
abaixo do básico em 
matemática  

Não foram 
contempladas as 
habilidades básicas  

melhoria dos 
resultados 
das 
avaliações 
internas  

Planejada  
Recuperação contínua 
e intensiva 
interdisciplinar   

 Todos os 
professores   

alunos abaixo do básico  02/02/18 27/06/18 

Passar de 45,6% para 
40% de alunos do 
abaixo do básico em 
matemática  

Não foram 
contempladas as 
habilidades básicas  

melhoria dos 
resultados 
das 
avaliações 
internas  

Planejada  

Projeto 
interdisciplinar, 
festa das nações.  

 Equipe 
escolar, 
grêmio 

estudantil   

alunos abaixo do básico  01/03/18 27/06/18 

Passar de 45,6% para 
40% de  alunos do 
abaixo do básico em 
matemática  

Não foram 
contempladas as 
habilidades básicas  

equipe 
Gestora e 
professores 
qualificados 
para prática 
pedagógica e 
gestão  

planejada  

formar professores no 
preparo de suas aulas 
, considerando 
habilidades e 
competências  

 PCAs   Professores  01/02/18 21/12/18 

Passar de 5,9% para 
10,9% de  alunos do 
básico para o 
adequado  
matemática  

não foram 
contempladas 
habilidades de 
grau mais 
avançado   

melhoria dos 
resultados 
das 
avaliações 
externas  

Planejada  
Proporcionar 
atividades mais 
avançadas . 

 Professores de 
matemática    

alunos  01/03/18 21/12/18 



Passar de 5,9% para 
10,9% de  alunos do 
básico para o 
adequado  
matemática  

não foram 
contempladas 
habilidades de 
grau mais 
avançado   

melhoria dos 
resultados 
das 
avaliações 
internas  

Planejada  

recuperação 
intensiva 
,continua e 
interdisciplinar  

 todos os 
professores     

alunos  01/03/18 21/12/18 

Passar de 5,9% para 
10,9% de  alunos do 
básico para o 
adequado  em 
matemática  

não foram 
contempladas 
habilidades de 
grau mais 
avançado   

melhoria dos 
resultados 
das 
avaliações 
internas  

Planejada  nivelamento  
 professores de 
matemática nas 

aulas de OE  
alunos  01/04/18 27/06/18 

Passar de 5,9% para 
10,9% de  alunos do 
básico para o 
adequado  
matemática  

não foram 
contempladas 
habilidades de 
grau mais 
avançado   

melhoria dos 
resultados 
das 
avaliações 
internas  

Planejada  
Projeto Feira de 
ciências  

 Professores 
de 

matemática e 
ciências da 
natureza   

alunos  01/09/18 30/09/18 

Passar de 30,2% para 
25.2% de  alunos do 
abaixo do básico em 
Língua Portuguesa  

não domina as  
habilidades de 
leitura e escrita  

melhoria dos 
resultados 
das 
avaliações 
externas 

Planejada  nivelamento  
 Professores 

de Língua 
Portuguesa  

alunos abaixo do básico  01/04/18 27/06/18 

Passar de 30,2% para 
25.2% de  alunos do 
abaixo do básico em 
Língua Portuguesa  

não domina as  
habilidades de 
leitura e escrita  

melhoria dos 
resultados 
das 
avaliações 
internas  

Planejada  
Recuperação 
paralela . 

 professora da 
sala de leitura   

alunos abaixo do básico  01/03/18 21/12/18 



Passar de 41,3% para 
51,3% de  alunos no  
adequado  em Língua 
Portuguesa . 

apresenta 
dificuldades em 
interpretar 
textos  

melhoria dos 
resultados 
das 
avaliações 
externas 

Planejada  

intensificar a 
leitura em seus 
respectivos livro 

 todos os 
professores   

alunos  01/03/18 21/12/18 

Passar de 41,3% para 
51,3% de  alunos no  
adequado  em Língua 
Portuguesa . 

Apresenta 
dificuldades na 
escrita  

melhoria dos 
resultados 
das 
avaliações 
externas 

planejada  

intensificar a 
produção textual 
nos 3º anos  

 Professor de 
língua 

Portuguesa   
alunos  01/03/18 21/12/18 

Passar de 0% para 
5º de alunos para 
o avançado Língua 
Portuguesa  

não foram 
contempladas as 
habilidades de 
grau mais 
avançado 

melhoria dos 
resultados 
das 
avaliações 
externas 

Planejada  
Proporcionar 
atividades mais 
avançadas .(desafios ) 

 professores   alunos  01/03/18 21/03/18 

Passar de 45,6% para 
40% de  alunos do 
abaixo do básico em 
matemática  

Não foram 
contempladas as 
habilidades básicas  

melhoria dos 
resultados 
das 
avaliações 
externas e 
internas  

planejada  

promover a 
participação de todos 
da equipe nas 
formações oferecidas 
pela SE D E ,outros  

 Diretor ,PCG   equipe escolar  01/02/18 21/12/18 

Passar de 45,6% para 
40% de  alunos do 
abaixo do básico em 
matemática  

Não foram 
contempladas as 
habilidades básicas  

melhoria dos 
resultados 
das 
avaliações  
externas e 
internas  

planejada  

Elaborar plano de 
acompanhamento 
de gestão em sala 
de aula  

 PCG,PCA e 
Vice   

equipe escolar  01/02/18 21/12/18 



Passar de 45,6% para 
40% de  alunos do 
abaixo do básico em 
matemática  

Não foram 
contempladas as 
habilidades básicas  

equipe 
Gestora e 
professores 
qualificados 
para prática 
pedagógica e 
gestão 

PLANEJADA  

elaborar e executar 
plano de formação  
continuada da ,parte 
diversificada e BNC 

 PCG   Professores  01/02/18 21/12/18 

 

O plano de ação precisa servir de base para a administração do tempo, que é o recurso mais escasso e mais valioso de uma escola. 
 A perda de tempo é inerente.Um plano de ação será inútil se não puder determinar de que forma usaremos o nosso tempo”.  
                                                                                                                                                                                 Peter Drucker 

 

No nosso Plano de Ação que foi construído de maneira democrática, foram consolidadas todas as informações sobre o objetivo a 
ser buscado, detalhando para isto todas as atividades necessárias para concretizá-lo, quanto os recursos pedagógicos e humanos 
necessários. Essa ferramenta permite que todas as decisões sejam tomadas antes mesmo de serem colocadas em prática, 
garantindo uma maior taxa de acerto e possibilitando a correção prévia de eventuais problemas. Dessa forma, é muito indicada 
para alcançar soluções em curto prazo, mas nada impede de ser utilizada também em outras circunstâncias. 

O plano de ação da escola Luciane será utilizado por profissionais da educação que querem atingir alguma meta de ensinar os 
alunos e, que precisam investir em soluções utilizando material da BNCC, SD, atividades e avaliações. Ele possibilita que o 
executor siga uma sequência de tarefas mais claras e lógicas previamente delimitadas, o que leva à concretização dos objetivos 
de forma mais rápida e prática. A sua efetividade é explicada principalmente porque considera as condições internas e externas 
aos alunos, para montar estratégias adequadas a serem desempenhadas em determinado período de tempo. 

A DIREÇÃO 

 


