
PLANO DE GESTÃO ESCOLAR - PGE  2016 A 2019 

GESTÃO DEMOCRÁTICA COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

O Centro de Educação Profissional Hermann Hering – CEDUPHH, em seus 37 anos de 

existência, fundado em 1979 com o nome de CIS - Centro Interescolar de Segundo Grau 

Hermann Hering, permanecendo com este nome até 1989, quando foi alterado para 

Escola Técnica Hermann Hering, permanecendo até 1999 quando então passou a atual 

denominação, situado no bairro Escola Agrícola, em Blumenau, Santa Catarina, 

edificado em terreno de 20.000 m² com área construída de 7.300 m², vem atuando na 

Educação Profissional, atendendo as demandas de toda a região sendo reconhecido 

como referência em qualidade na formação de seus alunos.  Esta referência está pautada 

na construção participativa do Projeto Político Pedagógico – PPP. Atualmente atua no 

Ensino Médio Integrado a Educação Profissional e também Integral – EMIEP em 

Administração, Informática e Mecânica, nos Cursos Técnicos Pós Médio e em Cursos 

de Qualificação Profissional. 

 

2 - DIMENSÃO SOCIOECONÔMICA 

O fato de sermos a maior Escola Estadual que atua com Educação Profissional de toda a 

região, atendemos alunos de muitos municípios de várias classes sociais com renda 

familiar variando desde um salário a mais de dez salários mínimos, sendo 

aproximadamente 15% com renda até 2 salários mínimos 75% de 2 e 6 salários 

mínimos e 10% acima de 6 salários mínimos. Precisamos resaltar aqui também que do 

total de alunos, 12 são atendidos pelo programa bolsa família. Atendemos a maioria da  

etnia branca sendo que os de etnia negra correspondem a aproximadamente 8% da 

quantidade de alunos. A faixa etária dos alunos varia de 15 aos 50 anos. A formação dos 

pais destes alunos é Ensino Fundamental, Ensino Médio, Formação Profissional e Curso 

Superior. 



3 - DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

O ser humano se desenvolve em interação com o ambiente sócio cultural do qual faz 

parte, logo podemos afirmar com certeza, a escola é um espaço que favorece o 

desenvolvimento e a formação humana, pois a mesma não é um espaço somente 

destinado ao cognitivo do ser, mas ao ser como um todo.   

As mudanças ocorridas em nossa sociedade definem um novo momento histórico e 

impõem profunda reorganização do mundo escolar, afetando as relações sociais em 

todos os aspectos - econômico, cultural, político e ideológico. Essa nova estruturação 

causa impacto direto na formação humana e profissional e, por extensão, na função 

social e pedagógica da escola, passando a demandar novas concepções de práticas 

educativas. 

Assim, a escola como espaço de formação tem, de maneira implícita, a responsabilidade 

de repensar a educação, envolvendo fatores como as bases conceituais de ensino, 

conteúdos programáticos e o próprio modelo formal de organização do espaço escolar. 

Para transformar a escola, e para colocá-la a serviço da transformação social, não basta 

alterar os conteúdos nela ensinados, temos que transformar o ambiente e as pessoas que 

compõe a escola. Uma das funções do gestor é a responsabilidade pela articulação do 

trabalho pedagógico, que busca a qualidade e a superação dos desafios encontrados no 

processo através de estudo e da troca de experiências. 

Temos que ter projetos voltados para o ser, pensar na qualidade não na quantidade, 

pensar em meios, formas de atingir nossos educandos para sua formação como cidadão, 

capazes de participar ativamente do processo de construção da nova sociedade. Para 

tanto há a necessidade de uma ruptura ou desconstrução do velho para que dê espaço ao 

novo. 

Para atender à dinâmica posta pela sociedade atual, novas políticas e práticas 

educacionais passam a ser disseminadas, competências técnicas e psicológicas, dentre as 

quais se destacam a capacidade de abstração, a poli-valência, a flexibilidade e a 

criatividade como norteadoras da nova ordem do mundo educacional. 

Dessa maneira o currículo passa a ser o foco principal, pois o mesmo é discutido, 

planejado e organizado por todos (comunidade escolar, equipe administrativa e 

pedagógica). Vislumbrar o currículo como instrumento que pode contribuir para a 

emancipação humana, significa entendê-lo como prática social concreta, 



contextualizada, que possibilita a construção de significações e ressignificações ativas 

dos conhecimentos adquiridos nessa prática.  

Para a consolidação destas ações, a organização curricular deve possibilitar a articulação 

interdisciplinar voltada para o desenvolvimento de conhecimentos – saberes, 

competências, valores e práticas. (MEC, 2009)  

Os projetos,em sua essência,devem seguir os preceitos constitucionais apontados pela 

LDB e pelas DCNEM e possuem como premissas teóricas o trabalho como princípio 

educativo e a pesquisa como princípio pedagógico, os direitos humanos como princípio 

norteador e a sustentabilidade socioambiental como meta universal. 

 As propostas de ensino devem ser voltadas para a formação crítica do indivíduo. Desse 

ponto de vista, entende-se que os conteúdos estão articulados com o contexto de vida 

dos estudantes, deixando de apresentar apenas temas tradicionais, reduzidos a técnicas, 

deve-se considerar também temas representativos da cultura da qual este faz parte.  

A partir disso, o professor consegue estabelecer relações com os eixos em questão: do 

trabalho, por meio do processo criativo e mostrando aos estudantes os diversos campos 

de atuação que fazem parte das disciplinas e de suas relações com outros campos de 

produção; da ciência e da tecnologia, quando se estuda os processos e os materiais 

utilizados; e da cultura, ao relacionar à produção humana ao contexto em que é 

produzida. 

Diante disso, a formação integrada, precisa ir além de proporcionar o acesso aos 

conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos e acumulados pela humanidade. 

Precisa promover o pensamento crítico-reflexivo sobre os códigos de cultura 

manifestados pelos grupos sociais ao longo da história, como forma de compreender as 

concepções, problemas, crises e potenciais de uma sociedade e, a partir daí, contribuir 

para a construção de novos padrões de produção de conhecimento, de ciência e de 

tecnologia, voltados para os interesses sociais e coletivos. 

Mediante esta reflexão há necessidade do planejamento articulado e integrado. Os 

conteúdos devem ser trabalhados de forma interdisciplinar e integrados conforme a 

realidade escolar. Originando um projeto envolvendo as 4 dimensões: TICs / Ciência / 

Cultura / Trabalho. 

O processo de avaliação praticado pela Escola segue a resolução 183/2013. O conselho 

de classe acontece de forma semi participativa no final de cada bimestre, mas estamos 

buscando fazer com que os conselhos de classe sejam totalmente participativos. 



O atendimento aos Pais, Alunos e toda Comunidade Escolar é feito em todo o horário 

de funcionamento da Instituição pela secretaria, pelas Assistentes Técnico-Pedagógicas, 

pelos Professores Orientadores e muitas vezes pela equipe gestora da Escola. 

Bimestralmente são feitas reuniões pedagógicas com a participação dos pais em que 

ficam à disposição para atendimento todos os professores, equipe Pedagógica, 

Professores orientadores de curso e a Equipe Gestora. Sempre que houver algum caso 

específico para atendimento, é solicitado aos pais comparecerem na Instituição em 

horário agendado para que possa ser feito o encaminhamento necessário à solução da 

situação. No ano de 2015 nossa Escola apresentou os indicadores conforme segue: Total 

de alunos matriculados no ano foram de 3508 alunos. Deste total 0,48% foram 

atendidos  no SAEDE= 17 alunos,  3,7% foram transferidos = 130 alunos,  5,9% foram 

retidos por nota = 207 alunos, 8% desistentes = 284 alunos e 2,5% foram retidos por 

frequencia = 87 alunos. 

 

4 - DIMENSÃO ADMINISTRATIVA 

Quadro de Pessoal: 

Diretor: 01 - Com especialização 

Assessores: 02 - Com especialização 

Assistente Técnico Pedagógico: 05 - sendo 02 com Mestrado e 03 com Pós Graduação 

Assistente Educacional: 04 - Todos com Pós Graduação 

Professores Efetivos: 32 - sendo 02 com Curso Técnico, 05 Licenciados, 21 Pós      

                                          Graduado e 04 com Mestrado  

Professores ACT’S: 105 - sendo 23 com Curso Técnico, 07 Tecnólogo, 41 Bacharel,  

                                          47 Licenciado, 03 Pós Graduado e 01 Mestrado 

Analista Técnico em Gestão Educacional: 19 - sendo 02 Ensino Médio, 02 Curso  

                                                                           Técnico, 02 Bacharel, 06 Licenciado,  

                                                                           11 Pós Graduado e 02 Mestrado 

Serventes: 05 - Ensino Fundamentral 

Vigias: 02- Ensino Fundamental 

Os documentos e registros acadêmicos do aluno estão centralizados na Secretaria da 

escola, sob a coordenação e orientação das Assistentes Educacionais, sua vida 

pedagógica (observações pessoais, comportamentais, faltas, entre outras) fica registrada 



e arquivada no Setor Técnico Pedagógico sob a coordenação e orientação das 

Assistentes Técnico Pedagógicas.  Temos também a documentação dos Professores e 

funcionários que ficam arquivados no setor de recursos Humanos sobre a coordenação 

das Assistentes Educacionais. Além desses temos também  os registros pedagógicos dos 

Professores que ficam no Setor Pedagógico sobre a coordenação e orientação das 

Assistentes Técnico Pedagógica. Os atendimentos aos alunos diariamente são feitos 

pelas Assistentes Técnico Pedagógicas que registram os acontecimentos nas pastas dos 

mesmos para futuras análises e providências se for o caso. Os conselhos de classe, as 

reuniões pedagógicas e todos os eventos pedagógicos da Instituição são planejados e 

coordenados pelas Assistentes Técnico Pedagógicas. A alimentação dos sistema 

SISGESC como qualquer outro trabalho de inserção de dados da Instituição, seja de 

Alunos, Professores ou Funcionários, é realizada pelos Assistentes Educacionais. 

Contamos também na gestão da Instituição com as Entidades Democráticas existentes, 

APP - Associação de Pais e Professores, CDE - Conselho Deliberativo Escolar  e 

Grêmio Estudantil, que participam ativamente de todas as decisões de relevância na 

gestão administrativa, pedagógica e financeira, como também na manutenção da 

estrutura física da escola. 

 

5 - DIMENSÃO FINANCEIRA 

O CEDUP –  Centro de Educação Profissional Hermann Hering - Instituição 

Educacional da Rede Estadual, é mantida financeiramente pela Secretaria de estado da 

Educação através de programas e subvenções, sendo: 

PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola, no valor de R$ 32.000,00 gastos em 

material de consumo 80% e material permanente 20%.  

Subvenções Sociais – Verba Estadual destinada ao pagamento de salário de merendeiras 

e serventes contratadas pela APP, de acordo com as normas da SED, no valor de R$ 

3.550,00 mensais para pagamento de duas merendeiras 

Requisição de material – Verba Estadual, repassada para a SDR de Blumenau, sendo 

que a Escola faz uma planilha anual das necessidades e a SDR faz as licitações para a 

compra e distribuição às Escolas. 



Cartão de pagamento – Para solução de problemas emergenciais na Instituição, oriundo 

do Governo do Estado de Santa Catarina no valor de R$ 8.000,00 gastos em material de 

consumo. 

Contribuição da comunidade para a APP no valor aproximado de R$ 5.000,00 gastos de 

acordo com as necessidades. 

As decisões de aplicação de todos os recursos ingressantes na Escola são realizadas 

juntamente com as Entidades Democráticas – APP, Conselho Deliberativo Escolar e 

Grêmio Estudantil, como também a prestação de contas destes recursos para toda a 

comunidade escolar, ficando transparente toda a aplicação dos mesmos. 

 

6 - DIMENSÃO FÍSICA 

O Centro de Educação Profissional Hermann Hering - CEDUPHH, situado no bairro 

Escola Agrícola, em Blumenau, Santa Catarina, está  edificado em terreno de 20.000 m² 

com área construída de 7.300 m², para atender toda a região do Médio Vale do Itajaí, 

com os ambientes abaixo relacionados: 

Secretaria e Desenvolvimento Humano 01 

Almoxarifado 01 

Ambulatório e Consultório médico 01 

Consultório Dentista 01 

Arquivo Morto 01 

Banheiros Coletivos 02 

Banheiros Individuais 02 

Banheiros Professores 02 

Biblioteca 01 

Campo Futebol Suíço 01 

Centro de Controle de Informática – CCI 01 

Coordenação de Turno 01 

Coordenação Ensino Médio Integrado 01 

Cozinha para merenda escolar 01 

Estacionamento geral 01 

Marcenaria 01 



Pátio coberto 01 

Quadra descoberta 01 

Recepção 01 

Sala Assessor de Direção 02 

Salas de Aula 35 

Sala de Coordenação de Cursos 04 

Sala de Digitação para alunos 01 

Sala de Direção 01 

Sala de Professores 01 

Sala de Segurança 01 

Setor de Fotocópias e Encadernação 01 

Setor de Integração Escola-Empresa – SIEE 01 

Setor Técnico Pedagógico 01 

 

Instalações condições materiais de laboratórios específicos: ciências, salas de 

tecnologias, outros. 

 

Auditório 01 

Laboratório de Análises Clínicas 01 

Laboratório de Automação Industrial 02 

Laboratório de Biologia e Química 01 

Laboratório de Comando Numérico – CNC 01 

Laboratório de Edificação 01 

Laboratório de Eletrônica 03 

Laboratório de Eletrotécnica 02 

Laboratório de Enfermagem 01 

Laboratório de Ensaios e metalografia 01 

Laboratório de Informática 11 

Laboratório de Manutenção de Informática e Redes 01 

Laboratório de Metrologia 01 

Laboratório de Solda 01 

Laboratório de Usinagem Convencional 01 

Sala do SAEDE 



Todos os ambientes relacionados acima estão em plenas condições de uso, incluindo 

acessibilidade para pessoa/aluno com deficiência. 

 

METAS 

 

1. Garantir a educação inclusiva e o respeito às diversidades 

2. Acompanhar e fiscalizar a alimentação escolar com foco na qualidade e no 

incentivo à alimentação saudável 

3. Criação do GPAC - Grupo de Prevenção de Acidentes no Cedup 

4. Melhorara o processo de comunicação interna da instituição 

5. Apoiar e incentivar o CONVIDI, o FASCHION DAY e a TURISFAIR 

6. Promover de forma coletiva e democrática a atualização constante do PPP 

7. Apoiar e incentivar o CEDUP FASCHION DAY 

8. Atualização da estrutura tecnológica para garantia da qualidade técnica dos 

cursos 

9. Reduzir a evasão e a reprovação 

10. Implantar o dia da Família na escola através de eventos atrativos 

11. Retomar a Amostra Técnica e Cultural 

12. Criar o Conselho Empresarial - entidades representativas do meio empresarial 

13. Garantir a participação da APP, do Conselho Deliberativo e do Grêmio na 

tomada das decisões da escola, melhorando a convivência escolar. 

14. Melhorar a estrutura física da escola ( Telhado, Pintura e Limpeza ) 

15. Implantar Avaliação Institucional com objetivo de melhorar a qualidade de 

ensino 

16. Administração dos recursos de acordo com orientações e normas da SED 

17. Parcerias com empresas em busca de recursos materiais para os laboratórios 

18. Buscar junto aos professores, equipe pedagógica e administrativa, inovações e 

melhorias, estimulando a participação de todos na gestão da Escola 

19. Concluir a montagem do laboratório de física e matemática 

20. Viabilizar a conclusão do ginásio de esportes 

21. Fazer levantamento da demandas de capacitação da equipe administrativa, 

objetivando aperfeiçoar as formas de atendimento em todos os setores da Escola, 

visando superar as expectativas da comunidade escolar, como também a 

melhoria no ambiente de trabalho. 

22. Realização de torneios esportivos semestrais para integração da comunidade 

23. Apoiar e incentivar o Projeto Gestão Gentil 

 

 



AÇÕES 

 

Tipo   Dimensão pedagógica 

Título EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Ação 

Proporcionar acessibilidade em todos os ambientes, garantir o 

funcionamento do SAEDE, palestras sobre Educação Inclusiva para toda 

comunidade escolar 

Objetivos específicos 
Permitir que todos tenham acesso à instituição e que tenham total apoio 

para serem inclusos na sociedade. 

Início 02/2016 

Fim 12/2019 

Público alvo Comunidade escolar 

Recurso PDDE acessibilidade 

Responsáveis pela ação Direção Orientadores 

 

Tipo  Dimensão Administrativa 

Título Alimentação Escolar 

Ação Acompanhar e fiscalizar a alimentação escolar 

Objetivos específicos 
Fiscalizar a alimentação escolar com foco na qualidade e no incentivo à 

alimentação saudável. 

Início 02/2016 

Fim 12/2019 

Público alvo Todos alunos do EMIEP  

Recurso Sem necessidade de recursos 

Responsáveis pela ação Direção e Assistente e Educação 

 

Tipo  Dimensão Administrativa 

Título GEPAC 

Ação Criação do Grupo de Prevenção de Acidentes no Cedup  

Objetivos específicos 

O GEPAC tem como objetivo a prevenção de acidentes dentro do Cedup 

de modo a tornar compatíveis os estudos com a preservação da vida e a 

promoção da saúde do estudante. 

Início 08/2016 

Fim 12/2019 

Público alvo Todos alunos do EMIEP  

Recurso APP e Cooperativa dos alunos 

Responsáveis pela ação Direção e alunos 

 



Tipo  Dimensão Administrativa 

Título COMUNICAÇÃO INTERNA 

Ação 
Criar um processo de comunicação interna eficiente através de fluxo das 

informações que todos tenham acesso em tempo hábil. 

Objetivos específicos 

Proporcionar a toda comunidade escolar conhecimento das ações da 

gestão da escola e dos acontecimentos  em tempo hábil para o bom 

funcionamento de todos os setores da instituição. 

Início 03/2016 

Fim 12/2019 

Público alvo Toda comunidade escolar  

Recurso Sem necessidade de recursos 

Responsáveis pela ação Direção  

 

 

Tipo  Dimensão pedagógica 

Título CONVIDI 

Ação Concurso de vídeos interdisciplinares 

Objetivos específicos 

Despertar a criatividade dos alunos do EMIEP por meio das mídias 

tecnológicas, incluindo as diversidades. Integração de pais, professores e 

alunos. 

Início 08/2016 

Fim 12/2019 

Público alvo Todos alunos do EMIEP  

Recurso APP e patrocínio 

Responsáveis pela ação Direção e Prof. João Paulo 

 

Tipo  Dimensão Administrativa 

Título Atualização do Projeto Político Pedagógico 

Ação 
Atualização do Projeto Político Pedagógico sempre que necessário e 

com a participação de toda a comunidade escolar. 

Objetivos específicos Atualizar o Planejamento da Escola 

Início 04/02/2016 

Fim 31/12/2019 

Público alvo Toda comunidade escolar 

Recurso xxxxxxxxxxx 

Responsáveis pela ação Direção e Assistentes pedagógicos(as) 

 

 



Tipo Dimensão pedagógica 

Título CEDUP FASHION DAY 

Ação 
Desfile de moda dos alunos do 2º e 3º do EMIEP, finalizando um 

projeto interdisciplinar. 

Objetivos específicos 

Testar criatividade dos alunos a partir de uma pesquisa e criação de traje 

conceitual. Integração dos alunos com família e comunidade através de 

concurso. 

Início 03/2017 

Fim 31/12/2019 

Público alvo Alunos do 2º e 3º ano do EMIEP 

Recurso APP  Cooperativa do alunos e patrocínio 

Responsáveis pela ação Direção e Professor João Paulo 

 

Tipo   Dimensão física 

Título Atualização tecnológica 

Ação 

Buscar junto ao Estado recursos para atualização das máquinas e 

equipamentos dos laboratórios procurando com isso manter 

compatibilidade dos mesmos com o mercado de trabalho. 

Objetivos específicos Oferecer equipamentos atualizados para as aulas práticas. 

Início 04/01/2016 

Fim 31/12/2019 

Público alvo Alunos do CEDUP 

Recurso APP e SED 

Responsáveis pela ação Direção e Orientadores de Curso 

 

Tipo  Dimensão pedagógica 

Título Aulas de reforço 

Ação 
Disponibilizar aulas de reforço no contra turno de português e 

matemática  

Objetivos específicos 
Melhorar o processo ensino-aprendizagem diminuindo assim a evasão 

escolar a reprovação. 

Início 02/2017 

Fim 12/2019 

Público alvo Alunos do EMIEP 

Recurso Cooperativa dos alunos, trabalho voluntário 

Responsáveis pela ação Direção e ATPs 

 

 



Tipo  Dimensão pedagógica 

Título Dia da Família na Escola 

Ação 
Realização de eventos atrativos aos Familiares que envolvam todos os 

segmentos da Escola.  

Objetivos específicos Aproximação e integração dos alunos e familiares com a Escola 

Início 02/2016 

Fim 12/2019 

Público alvo Comunidade Escolar 

Recurso APP e parcerias – Patrocínio de empresas parceiras da Escola 

Responsáveis pela ação Direção e Coordenação de Cursos 

 

Tipo  Dimensão pedagógica 

Título Diagnostico dos alunos ingressantes 

Ação 
O professor em sua área utilizará mecanismos que possam diagnosticar 

o nível de aprendizagem e a diversidade cultural do aluno 

Objetivos específicos Diminuir a evasão escolar e a reprovação  

Início 04/02/2016 

Fim 15/08/2019 

Público alvo Alunos ingressantes do EMIEP e do Pós Médio 

Recurso APP  

Responsáveis pela ação Coordenação de Cursos e Professores 

 

Tipo  Dimensão pedagógica 

Título Amostra Técnica e Cultural 

Ação 

Retomada da Amostra Técnica e Cultural com a apresentação de 

projetos interdisciplinares que visam conciliar os conhecimentos 

adquiridos em sala com a prática. 

Objetivos específicos Incentivar a criatividade e o empreendedorismo 

Início 2016 

Fim 2019 

Público alvo Todos os alunos do CEDUP 

Recurso 
APP e parcerias – Patrocínio de empresas parceiras com recursos 

materiais.  

Responsáveis pela ação Direção e Coordenação de Cursos 

 

 

 



Tipo  Dimensão Administrativa 

Título Conselho Empresarial 

Ação Implantar o Conselho Empresarial com reuniões bimestrais.  

Objetivos específicos 
Busca de parcerias e aproximação visando a melhor colocação dos 

nossos alunos no mercado de trabalho. 

Início 03/2017 

Fim 12/2019 

Público alvo Alunos do CEDUP e toda comunidades escolar 

Recurso 
Parcerias – Patrocínio das empresas parceiras da Escola com recursos 

materiais 

Responsáveis pela ação Direção e Coordenadores de cursos 

 

Tipo  Dimensão Administrativa 

Título Gestão compartilhada 

Ação 

Fazer reuniões bimestrais para compartilhar as decisões e ações da 

Escola com as Entidades democráticas – Conselho Deliberativo Escolar, 

APP e Grêmio Estudantil. 

Objetivos específicos 

Gestão compartilhada da Escola com a participação das Entidades 

Democráticas na tomada das decisões, garantido assim a transparência, e 

a publicidade da gestão. 

Início 04/02/2016 

Fim 31/12/2019 

Público alvo Toda comunidade escolar 

Recurso Sem necessidade de recursos 

Responsáveis pela ação Direção e Entidades Democráticas 

 

Tipo  Dimensão Física 

Título Melhorar a estrutura física da Escola  

Ação 
Reformar o telhado, banheiros, refazer pinturas e melhorar limpeza da 

escola.  

Objetivos específicos 
Oferecer aos alunos, aos professores e ao pessoal pedagógico e 

administrativo da Escola melhores ambientes de trabalho. 

Início 04/02/2016 

Fim 31/12/2019 

Público alvo Comunidade escolar 

Recurso Governo do Estado, Cooperativa dos alunos 

Responsáveis pela ação Direção e Entidades Democráticas 

 

 



Tipo  Dimensão Administrativa 

Título Avaliação Institucional 

Ação 

Implantar Avaliação Institucional com objetivo de melhorar o trabalho 

administrativo e pedagógico resultando em qualidade no processo 

ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos Melhoria da qualidade dos serviços prestados na Instituição 

Início 03/2017 

Fim 12/2019 

Público alvo Toda comunidade escolar 

Recurso Sem necessidade de recursos 

Responsáveis pela ação Direção equipe Pedagógicas  e Professores orientadores. 

 

Tipo  Dimensão Financeira 

Título 
Administração dos recursos de acordo com orientações e normas da 

SED 

Ação 

Administrar com responsabilidade as verbas oriundas do Governo 

Federal, Estadual e da APP de forma compartilhada com as entidades 

democráticas da Escola sempre fazendo as prestações de contas à toda 

comunidade.  

Objetivos específicos 
Garantir a aplicação dos recursos conforme especificados e fazer uma 

gestão transparente dos recursos da Instituição.  

Início 04/02/2016 

Fim 31/12/2019 

Público alvo Toda comunidade escolar 

Recurso PDDE, CPESC, Subvenções e APP. 

Responsáveis pela ação Direção e Entidades democráticas 

 

Tipo   Dimensão Financeira 

Título Parcerias 

Ação 
Buscar junto as empresas recursos materiais para uso nas aulas práticas 

nos laboratórios.  

Objetivos específicos Garantir as aulas práticas com qualidade 

Início 02/2016 

Fim 12/2019 

Público alvo Alunos do CEDUP 

Recurso 
Empresas Parceiras – Patrocínio com recursos materiais para os 

laboratórios  

Responsáveis pela ação Direção e Orientadores de Curso 

 



Tipo  Dimensão pedagógica 

Título Reunião pedagógica com a participação de todos na gestão 

Ação 

Fazer reuniões com os professores, equipe pedagógica e administrativa 

sempre que necessário para melhoria do processo de ensino e das 

condições de trabalho. 

Objetivos específicos Estimular a melhoria do processo e a satisfação no trabalho 

Início 04/02/2016 

Fim 31/12/2019 

Público alvo Professores, Equipe Pedagógica e Administrativa. 

Recurso Sem necessidade de recuros 

Responsáveis pela ação Direção  

 

 

Tipo  Dimensão física 

Título Laboratório de Física e Matemática 

Ação Implementar laboratório de Física e Matemática 

Objetivos específicos 
Oferecer ao alunos ambiente adequado para  aulas práticas de Física e 

Matemática 

Início 04/02/2016 

Fim 01/12/2016 

Público alvo Alunos do CEDUP - EMIEP 

Recurso Governo Federal (Brasil Profissionalizado), Governo Estadual e APP 

Responsáveis pela ação Direção e orientadores de curso 

 

 

Tipo  Dimensão física 

Título Ginásio de Esportes 

Ação Conclusão do ginásio de esportes 

Objetivos específicos 
Disponibilizar espaço para que os alunos possam fazer as práticas 

esportivas  

Início 04/02/2016 

Fim 31/12/2017 

Público alvo Alunos do CEDUP e toda comunidade escolar 

Recurso Governo Estadual  

Responsáveis pela ação Direção 

 

 



Tipo  Dimensão administrativa 

Título Formação Continuada Equipe Administrativa 

Ação 
Oferecer cursos/treinamentos de atualização da equipe administrativa, 

após levantamento das necessidades da equipe 

Objetivos específicos 
Melhorar a qualidade do atendimento e dos serviços prestados à 

comunidade 

Início 04/02/2016 

Fim 31/12/2019 

Público alvo Equipe administrativa do CEDUP 

Recurso APP 

Responsáveis pela ação Direção 

 

Tipo Dimensão Pedagógica 

Título Torneios Esportivos CEDUP 

Ação Realização de torneios esportivos para os alunos do CEDUP 

Objetivos específicos ação dos alunos e familiares. 

Início 05/2016 

Fim 12/2019 

Público alvo Todos alunos do CEDUP  

Recurso Parceria com empresas - patrocínio 

Responsáveis pela ação Orientadores de cursos e Professores de Educação física 

 

Tipo  Dimensão Pedagógica 

Título GESTÃO GENTIL 

Ação Desenvolver ações de gentileza na comunidade 

Objetivos específicos 

Unir as disciplinas escolares na busca de soluções gerais para o meio 

social, vivenciando situações em que possamos aprender a criar 

estratégias organizacionais de forma a atingir o público interno e 

externo das Organizações com o desenvolvimento do Capital Humano. 

Início 03/2016 

Fim 12/2016 

Público alvo Alunos dos 1º anos de administração do EMIEP  

Recurso Voluntariado 

Responsáveis pela ação Professora Jaqueline Lanser 

 

 

 



7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Centro de Educação Profissional Hermann Hering – CEDUP: aqui compreendemos 

que educar é constituir o sujeito da transformação e para isso é preciso respeitar o 

universo cultural do educando. O sujeito constrói conhecimento na história e na cultura, 

a partir das interações com outros homens e com a realidade em que vive.  

Dentro desta ótica podemos visualizar a importância da linguagem, a qual desempenha 

papel de grande valia na construção do conhecimento. É através dela que os sujeitos se 

constituem e se desenvolvem. Com esta perspectiva consideramos que sozinha a escola 

não tem poder de mudar a sociedade, e é nesse prisma que deve haver a soma das duas 

esferas educativas: Escola e Família.  

A escola deve oferecer um conjunto de atividades socializantes e formadoras de 

relações simbólicas e afetivas durante todo o processo de aprendizagem. Cabe destacar 

que a visão da escola considera que a sociedade não é construída de forma linear e nem 

estática, por isso mesmo, é histórica.  

A interação com as dificuldades dos indivíduos, com as perspectivas de vida e com todo 

o social é fundamental. As desigualdades não são fenômenos naturais nem divinos, mas 

produto da ação humana.  

Entendemos que o Projeto Político Pedagógico é fundamental para a escola, por ser o 

elemento norteador da organização do trabalho administrativo e pedagógico, devendo 

ser o instrumento que garanta os direitos e deveres básicos da cidadania - processo 

ensino-aprendizagem de qualidade capaz de promover o sucesso do educando na escola 

e na sociedade.  

Para tanto se faz necessário que se tenha em mente que a construção deste, não é apenas 

uma obrigação legal a que a escola deve atender, mas uma conquista, a qual revela o 

poder de organização e a autonomia da instituição.  

Para que a escola, realmente, alcance os seus objetivos, é de fundamental importância 

que a construção e o acompanhamento do Projeto Político Pedagógico estejam 

alicerçados em uma direção participativa, coletiva, em que as decisões sejam 

democratizadas e que o seu processo de avaliação e revisão seja uma prática coletiva 

constante, como oportunidade de reflexão para mudanças de direção e caminhos. 

 

 


