
Elaboração de um Plano de Ação para o período de pandemia Covid-19 
 
 

Prazo para entrega: 04 de agosto 

Forma de entrega: enviar para o e-mail elioaraujo@saopaulo.sp.leg.br 

fazendo constar no assunto o seguinte texto: “Plano de Ação – Gestão 

Democrática e Curso Quadro de Apoio (QA)” 

 
 
No cenário da Pandemia de Covid 19 identificamos, conforme tem sido 
apontado por especialistas, a probabilidade do aumento de índices de evasão 
escolar como uma das principais consequências desse período prolongado de 
paralisação das atividades presenciais. Embora muitas unidades escolares 
venham buscando, por meio da oferta de atividades de ensino remoto, reduzir 
os prejuízos na aprendizagem de seus estudantes, o desafio de mantê-los 
engajados nos estudos é grande. Especialistas e organizações têm reforçado a 
importância dos gestores educacionais, educadores e demais servidores 
desenvolverem ações específicas com foco nos alunos com maior risco de 
evasão durante esse período.  Uma recomendação em comum entre as 
elaboradas por organismos internacionais como a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Unesco e Banco Mundial 
é a ênfase em estratégias para acompanhar e estimular o engajamento dos 
estudantes. 
  
Com o provável retorno às aulas no dia 08 de setembro, há a necessidade de 
se rever o Projeto Político Pedagógico para adequação das atividades 
escolares diante da pandemia de Covid 19.  
 
Acompanhe as aulas do curso “Gestão democrática da Educação Básica – a 
importância do Quadro de Apoio para uma escola pública de qualidade social” 
e elabore um Plano de Ação específico do Quadro de Apoio e de 
Auxiliares Técnicos de Educação (ATE) adequado à realidade da 
pandemia Covid-19.  
Considerando o princípio da Gestão Democrática procure dialogar com seu 
segmento, pois estas são propostas que devem ser encaminhadas e debatidas 
no coletivo da unidade escolar.  
 
 
Siga o esquema: 
 
Plano de Ação 

1- Identidade da unidade escolar: 

a) Dados da escola 

b) Organização da escola 

- Modalidades de ensino ofertadas 

- Horário de funcionamento 

c) Equipe do Quadro de Apoio 
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2- Caracterização da Unidade escolar 

- Apresentação da Escola 

 

3- Caracterização da comunidade 

 

4- Ações e estratégias 

(o que vamos fazer a curto, médio e longo prazo) 

 

5- Objetivo de cada ação 

 

6- Resultados esperados 

 

 

 


