


ARAQUARI 

Localizada no Norte do Estado de SC, emancipada em 1876, 
população estimada de 36 mil habitantes; 

Quarto ano consecutivo, libera o ranking dos municípios que 
mais crescem em população; 

 

Em 1999, o PIB de Araquari era de R$ 77.289, 00 e ocupava 
71º lugar em SC; 

Em 2015(ano base) pulou para 17º com o PIB de R$ 
2.764.906,47, passando no país de 1154º  para 300º; 

Ao retorno do imposto para os municípios, em 2007 o ICMS 
era de 0,22% ocupando o 85º em SC. Em 2018, ocupou o 21º 
e recebeu 0,90% . 

Em 2019, a cidade vai receber R$ 10,5 milhões a mais do que 
o ano de 2018, uma evolução de 23,9%. 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 DE ARAQUARI 

 

 

 

•A Secretaria Municipal de Educação de 
Araquari, preocupou-se em verificar as 
aprovações e reprovações da Rede de 
Ensino, frente ao desafio do crescimento 
populacional e os resultados apresentados 
no final de cada ano letivo pelas escolas da 
rede municipal. 

 

 

 

 

 

 

 



    HISTÓRICO E.M. PREFEITO HIGINO 
AGUIAR 

Escola iniciou sua atividades no dia 21/08/2017; 

Escola Extensão - atende somente alunos do 4º e 5º anos 
oriundos das E.M. São Benedito e E.M. Francisco Jablonsky; 

Devido ao crescimento econômico acelerado de Araquari, 
nossa cidade passou a ser um dos destinos migratórios mais 
procurados do Estado e do Brasil, recebendo alunos de todas 
as regiões brasileiras; 

 Matriculamos ainda, vários estrangeiros: haitianos, 
venezuelanos, paraguaios, entre outros grupos étnicos.  

 

E. M. Prefeito Higino Aguiar  

Fundada dia 05/07/2018; 
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E. M. PREFEITO HIGINO AGUIAR 
End. SC 301, km 05, nº 570 

                         Araquari – SC    Contato: 33050310 
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PLANO DE AÇÃO 
2018 



 FORMATAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 A proposta do Plano de Ação surgiu na SME de Araquari, porém 
cada unidade escolar, teve a liberdade para organizar seu plano, 
conforme sua necessidade e objetivo; 

 

A formatação do Plano de Ação do ano de 2018 da E.M.Prefeito 
Higino Aguiar, aconteceu através da ideia coletiva da equipe 
escolar; 

 

A Escola entende que para ocorrer uma recuperação de 
aprendizagem, não basta somente retomar conteúdos, mas 
revisá-los repensando no fazer pedagógico, entendendo que a 
construção do conhecimento é um PROCESSO! 





          OBJETIVO GERAL 
 

 

•Aplicar o Plano de Ação nos 4º e 5º anos da 
escola para que através de métodos 
diversificados possamos sanar as dificuldades 
de aprendizado dos discentes. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•   Estimular os alunos a conhecerem outras formas de aprender, através do 
Plano de Ação; 

 

•  Incentivar os alunos a realizar trocas com os colegas, compreendendo o seu 
potencial e capacidade frente aos conhecimentos; 

 

• Criar condições favoráveis que levem os alunos a aproximar-se mais do 
conhecimento; 

 

• Criar novas técnicas, métodos e procedimentos para trabalhar as atividades, 
as quais os alunos apresentam dificuldades; 

 

• Estimular o aluno a solucionar suas dúvidas, proporcionando um 

conhecimento amplo sobre o assunto estudado. 



•Para iniciar a aplicação do Plano de Ação, foi realizado uma 
SONDAGEM, através de AVALIAÇÕES DIAGNÓTICAS para 
identificarmos os níveis das turmas, o que cada uma 
necessitava, quais conteúdos a serem trabalhados e de qual 
ponto estaríamos partindo; 

 

•A  partir deste momento, iniciou-se o trabalho com as 
turmas, sendo divididas em níveis: 

 

NÍVEIS 

1                     2                  3 

ALFABETIZAÇÃO – INTERMEDIÁRIO  – AVANÇADO 



Foi organizado um horário especial para atendermos o Plano 
de Ação. 

 

Os professores receberam um horário onde puderam reunir-
se para planejar juntos as AÇÕES do plano. 

 

4º ANOS: reuniam-se na segunda-feira e aplicavam o plano na 
terça-feira 

- Duas aulas de Português  

- Duas aulas de Matemática 

 

5º ANOS: reuniam-se quintas e sextas-feiras e aplicavam o 
plano na quarta-feira 

- Duas aulas de Português  

- Duas aulas de Matemática 

 







•Sendo assim, NÃO atenderíamos somente os alunos 
que apresentavam dificuldades de aprendizagem, 
mas garantiríamos o direito de aprendizagem, 
universalizando esta proposta a todos. 

 

•Então, foi realizado após a sondagem uma 
classificação entre os alunos, separando-os em níveis. 

 

Cada professor avaliou a sondagem e as dificuldades  
que os alunos apresentavam, bem como as estratégia 
que seriam utilizadas com cada aluno e nível. 
 

 

 

 

 

 



TURMAS ATENDIDAS 
 

 4º ANOS: 6 turmas 

 

2 turma de ALFABETIZAÇÃO; 

2 turma de INTERMEDIÁRIO 

2 turma de AVANÇADOS 

 

5º ANOS: 10 turmas 

 

2 turma de ALFABETIZAÇÃO; 

4 turma de INTERMEDIÁRIO 

4 turma de AVANÇADOS 

 

Obs.: 16 turmas atendidas - dois turnos. 
 

 

 



Nos dias de aplicação do Plano de Ação, os 
alunos trocavam de sala e professor, dirigindo-
se para a turma e o nível que estavam. 

 

Para que os alunos não criassem nenhum 
estigma em relação aos níveis, tratamos a 
nomenclatura como:  

 

1, 2 e 3. 



•Para garantirmos que os alunos estavam sendo 
atendidos pelo Plano de Ação, criamos um registro de 
frequência para os dias que as crianças frequentavam 
o nível. 

 

•Também colocamos neste registro um espaço para 
observações a serem realizadas pelos professores dos 
níveis e se os mesmo realizassem alguma atividade 
avaliativa com o grupo, poderiam estar registrando. 

 

•Tivemos 100% de ATENDIMENTO. 
 







RECURSOS UTILIZADOS 

 

- Materiais de audiovisual ( som, data show); 

- Cadernos; 

- Lápis; 

- Jogos pedagógicos; 

- Material dourado; 

- Textos diversos; 

- Livros de literatura infantil. 
 



AVALIAÇÃO POR NÍVEIS 
 

 ALFABETIZAÇÃO 
 

Para a turma de alfabetização, onde iniciou com 50 
alunos não alfabetizados, foi possível recuperar 47 
alunos. 

 
INTERMEDIÁRIO e AVANÇADO 

 
Neste nível, os professores conseguiram alcançar os 

objetivos propostos e com resultados excelentes. 
  
 

 



2018 
E.M. Prefeito Higino Aguiar 



AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

EQUIPE ESCOLAR 

 

ASPECTOS POSITIVOS 

 

Os professores e a equipe pedagógica avaliaram o 
PLANO DE AÇÃO uma excelente estratégia para a 
recuperação dos conteúdos para os alunos com 
defasagem e também para o nível avançado, trabalhar 
atividades específicas permitindo avançar os 
conhecimentos e conteúdos. 

 



 ASPECTOS NEGATIVOS 

 

A observação dos professores foi de que as turmas do NÍVEL 
AVANÇADO ficaram com um número expressivo de alunos no 
dia do Plano de Ação. 

PROPOSTA PARA 2019 

 

Acrescentamos MAIS uma aula de LEITURA/BIBLIOTECA ao 
Plano de Ação, formatando 3 aulas de Língua Portuguesa e 2 
aulas de Matemática; 

 

Repensar a organização dos NÍVES para que as turmas não 
fiquem com mais de 30 alunos  em sala no  nível AVANÇADO. 

 

Nos demais NÍVEIS não houve nenhum ponto negativo. 

 

 



ALGUNS REGISTROS DE ATIVIDADES REALIZADAS 
 







 
 

“Se a educação sozinha não 
transforma a sociedade, sem ela, 

tampouco a sociedade muda!”  
                       

                              Paulo Freire 
 


