
PREFEITURA DE JACAREÍ 

CACS- FUNDEB 

ATA nº 6/2022 – Reunião Ordinária 
 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 9h reuniram-se por videoconferência, 

em       segunda       chamada,       na       forma        regimental        deste        conselho,        no 

link: https://meet.google.com/eno-hfqc-hrh que devido ao momento atual de Pandemia 

COVID-19 e estabelecida por meio de decretos municipais que declaram situação de emergência 

e calamidade pública no município DECRETO Nº 997, DE 16 DE, MARÇO DE 2020, os membros 

do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS- 

FUNDEB. Estiveram presentes nesta reunião os seguintes membros: Bruna Mafili da Fonseca 

Lima, Ellen Martins de Almeida Granjeiro, Joana D’arc Barbosa Leite Santiago, Emilly Bezerra 

Fernandes da Mota , Marineide Aparecida Carvalho de Siqueira, Luciane Alves Pires Dias e 

Rubens Henrique Pereira Alves. Justificaram a ausência os conselheiros: Alyne Bertes de Souza, 

Edivan Aparecido dos Santos ,Gigliola Ravena Hatanaka Machado, Luiz Cláudio da Silva Neves, 

Cristina Henrique da Silva Passos e Jose Celso da Silva. Ao iniciar, o Presidente, Sr. Rubens 

Henrique Pereira Alves, agradeceu aos presentes, conforme lista em anexo, pela participação e 

disponibilidade. Em sequência, apresentou a pauta formativa do dia: Construção do Projeto 

Político Pedagógico e a aplicação dos recursos municipais para desenvolvimento da Educação 

Básica, através do Programa FRGE (Fomento de Responsabilidade da Gestão Escolar) pelas 

unidades executoras (APM - Associação de Pais e Mestres) das Unidades Escolares,via termo de 

colaboração. Todo o trabalho tem início na compreensão do documento e suas dimensões: 

Projeto, porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado período de 

tempo - 4 anos; Político, por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos 

conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, 

modificando os rumos que ela vai seguir e Pedagógico, porque define e organiza as atividades e 

os projetos educativos necessários ao processo de ensino aprendizagem. Passa pelo 

levantamento de dados, onde o território educativo é discutido pelo Conselho de Escola e são 

construídas as ações da Gestão de Pessoas; Gestão de Infraestrutura e ambiente educativo; 

Gestão Administrativa, Gestão de Processos e Resultados de Aprendizagens. Documento este, 

que é revisitado e adequado anualmente, em anexos, para atender as demandas locais de cada 

Unidade Escolar. Motivado pela oscilação de conexão com a internet, a reunião precisou ser 

finalizada, o material apresentado (segue anexo) foi divulgado por aplicativo de mensagens a 

cada um dos membros, que será retomada na próxima reunião ordinária. Sem mais a discutir, 

encerramos a reunião e segue link para atestar lista de presença que será anexada a ata. 

https://forms.gle/3tYMd9gbSzhbpq797 

https://meet.google.com/eno-hfqc-hrh


Lista de Presença: 
 

Carimbo de 
data/hora 

Registre sua presença na reunião ordinária de 06/07/2022 do CACS- 
FUNDEB 

06/07/2022 09:25:14 Joana D’arc Brbosa Leite Santiago 

06/07/2022 09:28:50 Emily Bezerra Fernandes da Mota 

06/07/2022 09:29:17 Rubens Henrique Pereira Alves 

06/07/2022 09:33:22 Bruna Mafili da Fonseca Lima 

06/07/2022 09:38:44 Marineide Aparecida Carvalho de Siqueira 

06/07/2022 10:02:07 Luciane Alves Pires Dias 

06/07/2022 10:51:31 Ellen Martins de Almeida Granjeiro 



 
 
 
 
 

 
 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Passo a passo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Todo projeto deve partir de um 

diagnóstico da realidade da escola, de 

tal forma a revelar os aspectos positivos 

e aqueles que requerem mudanças". 



- Levantamento de Dados 

 

- Sugestão de Vídeo: “Como fazer o PPP funcionar” – Maura visita (Gestão 

Escola) 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=s_tnaiuAksM 
 
 

 

→ Diagnóstico da Comunidade (sugestão de questionário para ser enviado às 

famílias); 

→ Tabulação das respostas através de gráficos simples. 

→ Análise do IDEB e indicadores das avaliações externas e internas para a 

proposição de projetos e outras ações que superem a defasagem; 

→ Análise do resultado final dos últimos três anos (índices de retenção e 

abandono dos últimos três anos (Ensino Fundamental e EJA); 

→ Avaliação do cumprimento das metas do ano anterior. Revisitar as metas 

estabelecidas no ano anterior e analisar o alcance de cada uma delas, com 

base nos projetos desenvolvidos e nos resultados obtidos. 

Levantamento de Dados 

https://www.youtube.com/watch?v=s_tnaiuAksM


 

 



 

 



 
 

O que são metas escolares? 

As metas da gestão escolar constituem um recurso estratégico 

fundamental para o sucesso da instituição. Isso porque as metas 

são integrantes de objetivos maiores que   ajudam   a 

comunidade escolar a se concentrar na jornada e alocar seus 

recursos e tempo de forma mais eficiente. 



Específica 

A meta deve ser fácil para ser entendida e 

escrita em linguagem simples. Exemplo: 

“Emagrecer saudavelmente através de 

exercícios e dietas” 
Temporizável 
O tempo referente a meta. 
Exemplo: “Quando?” 

Mensurável 

A meta precisa ter o poder de mostrar se o 

objetivo foi alcançado ou não. Exemplo: 

Emagrecer saudavelmente 10Kg em 2022 

através de exercícios e dietas; 

Relevante 

A meta deve ser concreta. Exemplo: “ Por 

que é importante emagrecer? É 

REALMENTE IMPORTANTE? Você pode 
realizar essa meta? 

 

 
 

 

Atingível 

A meta é alcançada com recursos, 

investimento e habilidades ou ela é irreal? 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Gestão de Pessoas 
- Infraestrutura e ambiente educativo 
- Gestão Administrativa 
- Gestão de Processos e Resultados de 
Aprendizagens 

Dimensões de gestão: 



DIMENSÃO DA GESTÃO ESCOLAR 

 
 

INFRAESTRUTURA E AMBIENTE EDUCATIVO 

 

OBJETIVO: Aperfeiçoar os ambientes facilitadores de aprendizagem, visando a qualidade de ensino. 

JUSTIFICATIVA: Para proporcionar ambiente agradável, organizado e sócio educativo. 

 

METAS PRAZO RESPONSÁVEL ODS 

Otimizar em 100% a organização dos espaços para melhorar a infraestrutura proporcionando mais qualidade no 

atendimento escolar. 

Durante o ano letivo de 2022 Equipe gestora 
 

Conselho de escola 

04 

  
Professores 

 

  
APM 

 

AÇÕES 

01 Relacionar melhorias de infraestrutura como: arrumar calhas, limpeza de ralos, refeitórios, banheiro, 

pátio, corredores, carteiras e cadeiras. 

Durante o ano letivo de 2022 Equipe gestora 

Conselho de escola 

Professores 

APM 

 

02 Selecionar as melhorias para Unidade Escolar, em conjunto com APM organizar as prioridades a 

serem supridas conforme a necessidade. 

Durante o ano letivo de 2022 Equipe gestora  

 



 

DIMENSÃO DA GESTÃO ESCOLAR 

 
 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVO : Respeitar o direito das crianças com deficiência, as diferenças, compartilhar informações e quebrar barreiras sobre a Equidade. 

JUSTIFICATIVA: Para efetivar a prática de inclusão, com a equipe escolar e comunidade local. 

 

METAS 
 

Garantir 100% atendimento adequado às necessidades especiais dos alunos priorizando o respeito as diferenças 

de acordo com cada estudante. 

Prazo 
 

Durante o ano letivo de 2022 

Responsável 
 

Equipe Gestora 

ODS 
 

04 e 10 

AÇÕES 

01 Estabelecer parceria dos professores AEE e POA com os regulares e secretária da escola, para realizar 

envio/retorno de jogos e atividades diferenciadas de acompanhamento pontual, adaptadas de acordo com 

a necessidade do aluno. 

Durante o ano letivo 2022 Professores, AEE, POA 

e Coordenação e ASM 

 

02  

Proporcionar parcerias entre as estagiárias, e professores da Educação especial para confecção de 

jogos, disponibilizando materiais específicos para construção. 

Durante o ano letivo 2022 Professores, AEE, POA 

e estagiárias 

 



 

GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVO: Estreitar vínculos entre a Equipe Escolar e Comunidade. 

JUSTIFICATIVA: Ampliar o acolhimento dos professores, funcionários, alunos e comunidade para resgatar parceria escola família. 

 

 
META 

Prazo Responsável ODS 

Promover 100% as ações da escola priorizando a escuta e a gestão 

democrática. 

2022 Equipe Gestora 04 

AÇÕES 

01  
 
 
 

Realizar reuniões periódicas, para feedback do trabalho 

pedagógico desenvolvido, em Hora Atividade, traçando 

novos planos de ações em conjunto com a Equipe Escolar. 

Mensalmente  

- Professores, 

Coordenadores 

 

02 
Ofertar canais de comunicações, nas redes sociais, 

Facebook, Instagram e You Tube, para apresentação e 

divulgação das ações realizadas na Unidade Escolar, para 

atingir maior visibilidade. 

Durante o ano 

letivo 2022 

Equipe Gestora  



 

GESTÃO DE PROCESSOS E RESULTADOS DE APRENDIZAGENS 

OBJETIVO : Consolidar as habilidades elencadas para o Ensino Remoto / Híbrido 

JUSTIFICATIVA: Para intensificar os estudos de acordo com apropriação dos conteúdos trabalhados no ensino Remoto, para elevar os índices 

de aprendizagem., pensando que cada aluno tem um retorno de aprendizagem e acessibilidade diferente. E envolver as famílias que precisam 

participar da vida escolar dos alunos. 

 

META Prazo Responsável ODS 

Ampliar 100% os índices de participação, interação e devolutivas. 
Durante o ano 

letivo 2022 

Equipe Gestora 04 

AÇÕES 

01  

Analisar o período investigatório, comparando com resultados do 

Saresp para traçar habilidades de acordo com a necessidade de 

cada ano. 

Março Coordenadoras/ 

Professores 

 



 

 
 

CONCEPÇÃO TEÓRICA 
DA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 



 



 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os ODS compreendem 17 objetivos e 169 metas. 



 



 



 

 
 

Avaliação 

Acompanhamento 

Recuperação 



 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

➢ Diagnóstico de aprendizagem 

➢ Planejamento 

➢ Monitoramento 

➢ Aferição de dados 

➢ Encaminhamentos 

➢ Estratégias de ação metodológica 

➢ Atribuição de conceitos 

➢ Classificação 

➢ Reclassificação 

OS PROCESSOS AVALIATIVOS TÊM 

POR OBJETIVO ORIENTAR: 



 

 

 
 

CONSELHO DE ESCOLA 

CONSELHO DE CLASSE E ANO E ETAPA 



  
 

 


