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 Prioridade Causa Resultado Esperado Tipo Descrição da Atividade 

Público 
Previsto (Nº 

de 
beneficiários 

da 
atividade) 

Responsável 

PERÍODO 

Início Previsto Término Previsto 

Passar de 48,45 para 43 o 
% de Alunos no Abaixo 
Básico em Mat 

não possui habilidades básicas 
necessárias para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico, em 
decorrência de defasagem de 
anos anteriores. 

Melhoria dos resultados 
das avaliações externas 

Ação de 
Planejamento 

Elaborar para o dia E 
(desafios matemáticos para 
os 3º anos), a fim de 
mostrar o uso da 
matemática, na área das 
ciências da natureza, 
matemática e suas 
tecnologias. 

116 
PCA e Professores de 
matemática e ciências 
da natureza. 

01/04/2018 30/06/2019 

Passar de 48,45 para 43 o 
% de Alunos no Abaixo 
Básico em Mat 

não possui habilidades básicas 
necessárias para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico, em 
decorrência de defasagem de 
anos anteriores. 

Melhoria dos resultados 
das avaliações internas  

Ação de 
Planejamento 

 Conscientizar os alunos a 
realizarem as avaliações 
internas AAP com 
responsabilidade. 

363 Toda equipe  01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 48,45 para 43 o 
% de Alunos no Abaixo 
Básico em Mat 

não possui habilidades básicas 
necessárias para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico, em 
decorrência de defasagem de 
anos anteriores. 

Escolas sistematizando e 
compartilhando boas 
práticas 

Ação de 
Planejamento 

realizar mensalmente o 
compartilhamento de boas 
práticas no ATPG 

22 PCG 01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 48,45 para 43 o 
% de Alunos no Abaixo 
Básico em Mat 

não possui habilidades básicas 
necessárias para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico, em 
decorrência de defasagem de 
anos anteriores. 

Equipe gestora e 
professores qualificados 
para a prática pedagógica 
e de gestão 

Ação de 
Planejamento 

Elaborar plano de formação 
dos professores 
relacionados a BNCC 

22 PCAs  01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 48,45 para 43 o 
% de Alunos no Abaixo 
Básico em Mat 

Não possui habilidades básicas 
necessárias para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico, em 
decorrência de defasagem de 
anos anteriores. 

Comunidade escolar e 
território (equipe escolar, 
alunos, família, 
responsáveis e 
instituições parceiras) 

Ação de 
Planejamento 

Elaborar projeto (As 
Profissões dos pais) 363 PCA Adão 01/04/2018 30/11/2019 
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comprometidos com a 
melhoria da qualidade da 
educação 

Passar de 5,15 para 10 o 
% de Alunos no 
Adequado em Mat 

Os alunos apresentam 
dificuldades em resolver 
problemas que envolvam 
operações métricas e 
trigonométricas em polígonos 
regulares em geral. 

Melhoria dos resultados 
das avaliações internas  

Ação de 
Planejamento 

Organizar e realizar o plano 
de nivelamento 363 PCG/Pca 01/04/2018 27/06/2019 

Passar de 48,45 para 43 o 
% de Alunos no Abaixo 
Básico em Mat 

Os alunos apresentam 
dificuldades para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico  

Melhoria dos resultados 
das avaliações internas  

Ação de 
Planejamento 

Organizar e realizar o Plano 
de nivelamento  363 

PCG/Pca, /Professores 
de Orientação de 
estudos  

01/04/2018 27/06/2019 

Passar de 5,15 para 10 o 
% de Alunos no 
Adequado em Mat 

Os alunos apresentam 
dificuldades em resolver 
problemas que envolvam 
operações métricas e 
trigonométricas em polígonos 
regulares em geral. 

Melhoria dos resultados 
das avaliações externas 

Ação de 
Planejamento 

Elaborar simulados com 
foco nas avaliações 
externas  

116 PCA/Adão  01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 48,45 para 43 o 
% de Alunos no Abaixo 
Básico em Mat 

Os alunos apresentam 
dificuldades em resolver 
problemas que envolvam 
operações métricas e 
trigonométricas em polígonos 
regulares em geral. 

Melhoria dos resultados 
das avaliações externas 

Ação de 
Planejamento 

Acompanhar o 
desenvolvimento das ações. 22 Equipe Gestora  01/04/2018 30/11/2019 
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Passar de 26,04 para 21 o 
% de Alunos no Abaixo 
Básico em LP 

Os alunos não possuem 
habilidade para efetuar as 
inferências em textos e 
contextos sociais. 

Melhoria dos resultados 
das avaliações externas 

Ação de 
Planejamento 

Elaborar projeto do dia P 
(desafios e textos fatiados 
para todas as series) a fim 
de mostrar o uso da língua 
portuguesa entre áreas de 
códigos de Linguagens e 
humanas 

363 Professores da Área de 
códigos e Humanas  01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 26,04 para 21 o 
% de Alunos no Abaixo 
Básico em LP 

Os alunos não possuem 
habilidade para efetuar as 
inferências em textos e 
contextos sociais. 

Melhoria dos resultados 
das avaliações externas 

Ação de 
Planejamento 

Organizar e realizar o plano 
de nivelamento 363 

PCG/PCA Adão, 
professores de 
Orientação de Estudos  

01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 38,54 para 
43,54 o % de Alunos no 
Adequado em LP 

A recuperação intensiva não foi 
eficaz  

Melhoria dos resultados 
das avaliações internas  

Ação de 
Planejamento 

Apresentar em forma de 
projeto "Doses de Poesia 
“demonstrar a poesia como 
uma proposta de leitura e 
inferências. 

363 PCA /Professores de 
Linguagens e Códigos  01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 38,54 para 
43,54 o % de Alunos no 
Adequado em LP 

A recuperação intensiva não foi 
eficaz  

Melhoria dos resultados 
das avaliações internas  

Ação de 
Planejamento 

Elaborar (sexta com 
Leitura), leitura 
compartilhada   

363 

Professores de 
Linguagens e códigos e 
Professores de 
humanas    

01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 38,54 para 
43,54 o % de Alunos no 
Adequado em LP 

Os alunos não possuem 
habilidade para efetuar as 
inferências em textos e 
contextos sociais. 

Estudante 
compreendendo seu 
processo de 
aprendizagem e o 
percurso educativo 
necessário para atingir 
sua meta de proficiência. 

Ação de 
Planejamento 

Conscientizar e informar 
aos Líderes de turma, 
grêmio estudantil, a 
importância de foco na 
aprendizagem e na 
responsabilidade na 
realização das avaliações 
externas e internas. 

12 Diretor  01/02/2018 30/11/2019 
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Passar de 48,45 para 43 o 
% de Alunos no Abaixo 
Básico em Mat 

Os alunos apresentam 
dificuldades para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico  

Estudantes dando 
continuidade na sua 
formação acadêmica com 
vistas ao 
desenvolvimento do seu 
Projeto de Vida na 
terceira série do EM 

Ação de 
Planejamento 

Acompanhar as ações 
voltadas aos projetos de 
vida dos alunos. 

  vice-diretor  01/02/2018 01/02/2018 

Passar de 48,45 para 43 o 
% de Alunos no Abaixo 
Básico em Mat 

Os alunos apresentam 
dificuldades para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico  

Melhoria dos resultados 
das avaliações internas  

Ação de 
Planejamento 

Divulgar os resultados das 
AAPs para os alunos. 365 Diretor  01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 48,45 para 43 o 
% de Alunos no Abaixo 
Básico em Mat 

Os alunos apresentam 
dificuldades para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico  

Equipe gestora e 
professores qualificados 
para a prática pedagógica 
e de gestão 

Ação de 
Planejamento 

Elaborar e desenvolver o 
plano de formação da parte 
diversificada do PEI 

365 PCG 01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 48,45 para 43 o 
% de Alunos no Abaixo 
Básico em Mat 

Os alunos apresentam 
dificuldades para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico  

Equipe gestora e 
professores qualificados 
para a prática pedagógica 
e de gestão 

Ação de 
Planejamento 

Elaborar plano de 
acompanhamento de 
gestão em sala de aula  

22 PCG/PCA/VICEDIRETOR 01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 38,54 para 
43,54 o % de Alunos no 
Adequado em LP 

Os alunos não possuem 
habilidade para efetuar as 
inferências em textos e 
contextos sociais. 

Equipe gestora e 
professores qualificados 
para a prática pedagógica 
e de gestão 

Ação de 
Planejamento 

Informar a oferta de cursos 
para aprimoramento da 
prática pedagógica e de 
gestão. 

22 Diretor/PCG 01/04/2018 30/11/2019 
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Prioridade Causa Resultado Esperado Tipo Descrição da Atividade 

Público 
Previsto (Nº 

de 
beneficiários 
da atividade) 

Responsável 

PERÍODO 

Início Previsto Término 
Previsto 

Passar de 48,45 para 43 o % 
de Alunos no Abaixo Básico 
em Mat 

não possui habilidades básicas 
necessárias para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico, 
em decorrência de defasagem 
de anos anteriores. 

Melhoria dos resultados 
das avaliações externas 

Ação de 
Planejamento 

Elaborar para o dia E(desafios 
matemáticos para os 3º anos), a 
fim de mostrar o uso da 
matemática, na área das 
ciências da natureza, 
matemática e suas tecnologias. 

116 

PCA e Professores 
de matemática e 
ciências da 
natureza. 

01/04/2018 30/06/2019 

Passar de 48,45 para 43 o % 
de Alunos no Abaixo Básico 
em Mat 

não possui habilidades básicas 
necessárias para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico, 
em decorrência de defasagem 
de anos anteriores. 

Melhoria dos resultados 
das avaliações internas  

Ação de 
Planejamento 

 Conscientizar os alunos a 
realizarem as avaliações 
internas AAP com 
responsabilidade. 

363 Toda equipe  01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 48,45 para 43 o % 
de Alunos no Abaixo Básico 
em Mat 

não possui habilidades básicas 
necessárias para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico, 
em decorrência de defasagem 
de anos anteriores. 

Escolas sistematizando e 
compartilhando boas 
práticas 

Ação de 
Planejamento 

realizar mensalmente o 
compartilhamento de boas 
práticas no ATPG 

22 PCG 01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 48,45 para 43 o % 
de Alunos no Abaixo Básico 
em Mat 

não possui habilidades básicas 
necessárias para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico, 
em decorrência de defasagem 
de anos anteriores. 

Equipe gestora e 
professores qualificados 
para a prática pedagógica 
e de gestão 

Ação de 
Planejamento 

Elaborar plano de formação dos 
professores relacionados a 
BNCC 

22 PCAs  01/04/2018 30/11/2019 
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Passar de 48,45 para 43 o % 
de Alunos no Abaixo Básico 
em Mat 

Não possui habilidades 
básicas necessárias para 
efetuar cálculos e raciocínio 
lógico, em decorrência de 
defasagem de anos 
anteriores. 

Comunidade escolar e 
território (equipe escolar, 
alunos, família, 
responsáveis e 
instituições parceiras) 
comprometidos com a 
melhoria da qualidade da 
educação 

Ação de 
Planejamento 

Elaborar projeto (As Profissões 
dos pais) 363 PCA Adão 01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 5,15 para 10 o % de 
Alunos no Adequado em Mat 

Os alunos apresentam 
dificuldades em resolver 
problemas que envolvam 
operações métricas e 
trigonométricas em polígonos 
regulares em geral. 

Melhoria dos resultados 
das avaliações internas  

Ação de 
Planejamento 

Organizar e realizar o plano de 
nivelamento 363 PCG/Pca 01/04/2018 27/06/2019 

Passar de 48,45 para 43 o % 
de Alunos no Abaixo Básico 
em Mat 

Os alunos apresentam 
dificuldades para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico  

Melhoria dos resultados 
das avaliações internas  

Ação de 
Planejamento 

Organizar e realizar o Plano de 
nivelamento  363 

PCG/Pca, 
/Professores de 
Orientação de 
estudos  

01/04/2018 27/06/2019 

Passar de 5,15 para 10 o % de 
Alunos no Adequado em Mat 

Os alunos apresentam 
dificuldades em resolver 
problemas que envolvam 
operações métricas e 
trigonométricas em polígonos 
regulares em geral. 

Melhoria dos resultados 
das avaliações externas 

Ação de 
Planejamento 

Elaborar simulados com foco 
nas avaliações externas  116 PCA/Adão  01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 48,45 para 43 o % 
de Alunos no Abaixo Básico 
em Mat 

Os alunos apresentam 
dificuldades em resolver 
problemas que envolvam 
operações métricas e 
trigonométricas em polígonos 
regulares em geral. 

Melhoria dos resultados 
das avaliações externas 

Ação de 
Planejamento 

Acompanhar o desenvolvimento 
das ações. 22 Equipe Gestora  01/04/2018 30/11/2019 
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Passar de 26,04 para 21 o % 
de Alunos no Abaixo Básico 
em LP 

Os alunos não possuem 
habilidade para efetuar as 
inferências em textos e 
contextos sociais. 

Melhoria dos resultados 
das avaliações externas 

Ação de 
Planejamento 

Elaborar projeto do dia P 
(desafios e textos fatiados para 
todas as series) a fim de mostrar 
o uso da língua portuguesa 
entre áreas de códigos de 
Linguagens e humanas 

363 
Professores da 
Área de códigos e 
Humanas  

01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 26,04 para 21 o % 
de Alunos no Abaixo Básico 
em LP 

Os alunos não possuem 
habilidade para efetuar as 
inferências em textos e 
contextos sociais. 

Melhoria dos resultados 
das avaliações externas 

Ação de 
Planejamento 

Organizar e realizar o plano de 
nivelamento 363 

PCG/PCA Adão, 
professores de 
Orientação de 
Estudos  

01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 38,54 para 43,54 o 
% de Alunos no Adequado em 
LP 

A recuperação intensiva não 
foi eficaz  

Melhoria dos resultados 
das avaliações internas  

Ação de 
Planejamento 

Apresentar em forma de projeto 
"Doses de Poesia “demonstrar a 
poesia como uma proposta de 
leitura e inferências. 

363 
PCA /Professores 
de Linguagens e 
Códigos  

01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 38,54 para 43,54 o 
% de Alunos no Adequado em 
LP 

A recuperação intensiva não 
foi eficaz  

Melhoria dos resultados 
das avaliações internas  

Ação de 
Planejamento 

Elaborar (sexta com Leitura), 
leitura compartilhada   363 

Professores de 
Linguagens e 
códigos e 
Professores de 
humanas    

01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 38,54 para 43,54 o 
% de Alunos no Adequado em 
LP 

Os alunos não possuem 
habilidade para efetuar as 
inferências em textos e 
contextos sociais. 

Estudante 
compreendendo seu 
processo de 
aprendizagem e o 
percurso educativo 
necessário para atingir 
sua meta de proficiência. 

Ação de 
Planejamento 

Conscientizar e informar aos 
Líderes de turma, grêmio 
estudantil, a importância de 
foco na aprendizagem e na 
responsabilidade na realização 
das avaliações externas e 
internas. 

12 Diretor  01/02/2018 30/11/2019 
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Passar de 48,45 para 43 o % 
de Alunos no Abaixo Básico 
em Mat 

Os alunos apresentam 
dificuldades para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico  

Estudantes dando 
continuidade na sua 
formação acadêmica com 
vistas ao 
desenvolvimento do seu 
Projeto de Vida na 
terceira série do EM 

Ação de 
Planejamento 

Acompanhar as ações voltadas 
aos projetos de vida dos alunos.   vice-diretor  01/02/2018 01/02/2018 

Passar de 48,45 para 43 o % 
de Alunos no Abaixo Básico 
em Mat 

Os alunos apresentam 
dificuldades para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico  

Melhoria dos resultados 
das avaliações internas  

Ação de 
Planejamento 

Divulgar os resultados das AAPs 
para os alunos. 365 Diretor  01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 48,45 para 43 o % 
de Alunos no Abaixo Básico 
em Mat 

Os alunos apresentam 
dificuldades para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico  

Equipe gestora e 
professores qualificados 
para a prática pedagógica 
e de gestão 

Ação de 
Planejamento 

Elaborar e desenvolver o plano 
de formação da parte 
diversificada do PEI 

365 PCG 01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 48,45 para 43 o % 
de Alunos no Abaixo Básico 
em Mat 

Os alunos apresentam 
dificuldades para efetuar 
cálculos e raciocínio lógico  

Equipe gestora e 
professores qualificados 
para a prática pedagógica 
e de gestão 

Ação de 
Planejamento 

Elaborar plano de 
acompanhamento de gestão em 
sala de aula  

22 PCG/PCA/VICEDIRE
TOR 01/04/2018 30/11/2019 

Passar de 38,54 para 43,54 o 
% de Alunos no Adequado em 
LP 

Os alunos não possuem 
habilidade para efetuar as 
inferências em textos e 
contextos sociais. 

Equipe gestora e 
professores qualificados 
para a prática pedagógica 
e de gestão 

Ação de 
Planejamento 

Informar a oferta de cursos para 
aprimoramento da prática 
pedagógica e de gestão. 

22 Diretor/PCG 01/04/2018 30/11/2019 

 


