
 

 

 

 
 
 

CAMPUS REALENGO II 
 
 
 

 
 

PLANO DE AÇÃO  
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Meta Prioritária 1: Integração do Trabalho Pedagógico 

 Objetivo geral: Integrar os diferentes setores do campus visando à adequação do atendimento às necessidades pedagógicas dos alunos. 

 Palavras-chave: parcerias/ entrosamento/ trocas 
 

 

Demanda Propostas Mediação Periodicidade 

Dificuldades na integração 
com as equipes docentes, 
coordenações 
pedagógicas, direção e 
demais setores do campus 
(NAPNE, Inspeção / 
Bedelaria / Gabinete 
Médico). 

Direção: reuniões mensais e repasses semanais. Engajamento nos projetos propostos 
pela Direção Pedagógica. 

Chefia do SESOP 

Ao longo do ano 
 

Coordenadores e professores: Participação na RPS, diálogo com o professor 
individualmente e/ou com o Coordenador em função de demandas de alunos ou 
responsáveis. 

Servidor do SESOP de 
referência da turma 

Bedelaria e Inspetores: trabalho em conjunto com relação ao cumprimento de normas 
disciplinares, frequência escolar e orientação. Troca de informações a respeito dos 
alunos. Registro das informações relevantes. Trabalho de orientação individual e nas 
turmas que apresentarem problemas de indisciplina. 

Servidor do SESOP de 
referência da turma 

NAPNE: Diálogo permanente com o setor, a fim de trocar informações sobre os alunos 
em atendimento específico. Contato com os responsáveis dos alunos citados pelos 
professores no COC com possíveis necessidades específicas, com a finalidade de 
orientá-los a procurar profissional adequado e, se for o caso, posteriormente, a 
apresentar laudo constatando tal necessidade ao NAPNE. 

Servidor do SESOP de 
referência da turma 

Atendimento a alunos e seus responsáveis em casos que envolvam problemas 
relacionados à saúde do estudante, com a participação dos profissionais do Gabinete 
Médico. 

Servidores do SESOP 

Dificuldades na integração 
e comunicação interna 
entre os profissionais dos 
turnos. 

Reuniões semanais por turno e mensais com toda a equipe do SESOP. Chefia do SESOP 

Registro das informações trazidas por outros setores nas fichas individuais, relatórios 
de atendimento e agendas individuais. 

Servidores do SESOP 

Intervenções por meio de 
ações pedagógicas. 

Desenvolvimento de projetos preventivos e ações específicas que mobilizem os 
diversos setores em torno das necessidades verificadas no Campus, tais como: 
Bullying, Álcool/Drogas, Indisciplina, Orientação Profissional, Iniciação Científica, entre 
outros. 

Servidores do SESOP Trimestral 



 

 

 
Meta prioritária 2: Atendimento sistemático aos estudantes com baixo rendimento acadêmico. 

 Objetivo Geral: Intensificar e aprimorar o acompanhamento dos alunos com desempenho insuficiente, buscando identificar as possíveis causas do 
baixo rendimento e propor os encaminhamentos necessários à superação do problema. 

 Palavras-chave: análise, estratégias, monitoramento e avaliação. 
 

 Critérios:  
Alunos Reprovados e Aprovados pelo Conselho de Classe no ano letivo anterior; 
Demais alunos que apresentarem pelo menos três disciplinas com média inferior a 5,0; 
Alunos que apresentarem, em alguma disciplina, média inferior a 3,0. 

 

Demanda Propostas Mediação Periodicidade 

Identificar os alunos com 
dificuldade de aprendizagem 
e baixo rendimento nas 
certificações. 

Levantamento dos alunos Reprovados e Aprovados por COC no ano letivo anterior; 

Servidor do SESOP 
de referência da 

turma 

1º Trimestre 
Atendimento aos responsáveis dos alunos citados no COC com dificuldades de 
aprendizagem;  

Identificação dos alunos com laudo que ateste necessidade de encaminhamento ao 
NAPNE para atendimento específico; 

Levantamento dos alunos com baixo rendimento (<5,0) em três disciplinas ou mais 
para convocação do responsável e do estudante e identificação de possíveis causas 
do rendimento insatisfatório; 

Trimestral 

Analisar o desempenho do 
aluno e acompanhar o seu 
desenvolvimento ao longo do 
ano letivo. 

Monitoramento da frequência às aulas de apoio; Ao longo do ano 

Análise do desempenho individual dos alunos através da ficha de acompanhamento 
pedagógico; 

Trimestral 

Definir estratégias e buscar apoio junto ao corpo docente para um atendimento 
pedagógico mais adequado às necessidades identificadas; 

Ao longo do ano 

Confecção de planejamento de estudos com os alunos; Trimestral 

Organização de encontros mensais, em grupos de até 10 alunos com baixo 
desempenho (<5) em três disciplinas ou mais, de acordo  

Mensal 

Identificar, junto ao corpo docente, alunos que possam atuar como monitores nas 
turmas; 

1º Trimestre 

 



 

 

 
Meta prioritária 3: Fortalecimento do diálogo com os estudantes e os seus responsáveis. 

 Objetivo Geral: Aperfeiçoar os canais de diálogos entre o SESOP, os alunos e seus responsáveis, buscando a construção de um ambiente acolhedor e 
receptivo às demandas trazidas pela comunidade escolar. 

 Palavras-chave: Acolhimento, integração e informação. 
 

Demanda Propostas Mediação Periodicidade 

Proporcionar melhor 
integração entre os 
alunos, os seus 
responsáveis e a escola 

Atendimento aos alunos e a seus responsáveis Servidores do SESOP Ao longo do ano 

Realização de reuniões no início do ano letivo e após as certificações.  
Chefia do SESOP 

Trimestral 

Realização de reunião específica quando se tratar de situação pontual. Quando necessário 

Reuniões mensais com os representantes de turma, por ano/turno; Servidor do SESOP de 
referência da turma 

Mensal 

Aperfeiçoar os canais de 
comunicação escolar 

Atualização constante das informações do colégio no Blog do SESOP. 
Servidores do SESOP 

Semanal 

Orientar e facilitar o acesso dos alunos às informações de outros setores. Ao longo do ano 

Propiciar um ambiente 
receptivo e acolhedor aos 
alunos e à comunidade 
escolar em geral 
 

Convocação de responsáveis para ciência e acompanhamento da vida escolar do 
aluno, bem como das possibilidades de apoio oferecidas pela escola. Servidor do SESOP de 

referência da turma 

Quando necessário 

Acolher os alunos e oportunizar a sua integração, buscando ajuda junto aos 
professores, inspetores e colegas de turma. 

Ao longo do ano 

Palestras previstas:  

 “Parceria entre escola e família” 

 “Mediação de conflitos na família” 

 “Preconceitos, bullyng e assemelhados: a intolerância na escola” 

Chefia do SESOP Trimestral 

Identificação, apoio e encaminhamento dos alunos que necessitam de atendimento 
da Assistência Social. 

Servidor do SESOP de 
referência da turma 

Ao longo do ano Levantamento das possíveis razões que levam à evasão escolar no PROEJA com a 
finalidade de reduzir esse problema em parceria com a Assistência Social. 

Servidor do SESOP de 
referência da turma 

Estimular a participação dos pais/responsáveis nos eventos na escola. Servidores do SESOP 
 

 

 



 

 

EQUIPE DO SESOP - 2016 
 

CAMPUS: REALENGO II 

 

CHEFE:  RITA DE CÁSSIA DE SOUZA MACHADO 

 

EQUIPE: 

 

 

NOME DO(A) SERVIDOR(A) 

 

CARGO 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA (GRADUAÇÃO E 

ESPECIALIZAÇÃO 

Adriana Garcia Bastos de Carvalho  Assistente em Administração Psicologia 

Especialização em Psicopedagogia 

Aline Domingos da Rosa Técnico em Assuntos Educacionais Licenciatura em Letras 

Especialização em Língua Portuguesa 

Camila Macedo Teixeira 

 

Assistente em Administração Licenciatura em Letras 

Diego Pinto Brandão 

 

Assistente em Administração Bacharel em Direito 

Especialista em Advocacia Tributária 

Felipe Crespo de Lima Técnico em Assuntos Educacionais Licenciatura em Letras 

Especialização e Mestrado em Letras (Literatura Brasileira) 

Flávia de Araújo de Oliveira 

 

Técnico em Assuntos Educacionais Licenciatura em Economia Doméstica 

Especialização em Supervisão e Administração Escolar 

Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Júlio César Dias Mesquita (noturno) Assistente em Administração Licenciatura em Educação Física 

Especialização em Gestão Escolar 

Marcelo de Almeida Vitória Assistente em Administração Licenciatura em Letras 

Especialização em Psicopedagogia 

 

Márcia de Queiroz Eiras (noturno) 

Assistente em Administração Bacharel em Desenho Industrial 

 

Renan Saldanha Godoi 

Pedagogo Licenciatura em Pedagogia 

Especialização em Gestão Escolar 



 

 

 

Rita de Cássia de Souza Machado Técnico em Assuntos Educacionais Licenciatura em Pedagogia 

Especialização em Psicopedagogia 

Especialização em Gestão de Pessoas 

 

ESTAGIÁRIA(O)S:  

 

 

Viviane de Macena – Licenciatura em Pedagogia (cursando) 

Karynne Carvalho Gomes – Licenciatura em Pedagogia (cursando) 

 


