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O cadastramento para participação voluntária nos Grupos de Trabalho é permanente. 
Para cadastrar-se clique no link correspondente no site: 

www.isl2024.org.br 
. 

AGENDA 2020 
52 Propostas para o Desenvolvimento Sustentável de São Leopoldo e Região. 

http://isl2024.org.br/sistema/uploads/postagens/52/arquivos/agenda2020-cidades-sustenaveis.pdf. 
. 

EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR 
52 Municípios da região no desafio de atingir e superar as metas do IDEB. 

(Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico) 
www.educacaoemprimeirolugar.com.br 

. 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES – 2018. 
. 

Março 

Dia Horário Atividade Local Coordenador 
Secretário 

Observações 

12 2ª f 18:30 
20:30 

3ª Reunião Geral 
 

Antiga 
UNISINOS 

Sérgio 
Schuch 

Realizada 

13 
 

3ª f 09:00 
11:30 

BICENTENÁRIO - 2ª Reunião 
Pauta = Seminários em 2018 

Antiga 
UNISINOS 

Sérgio 
Schuch 

Realizada 

26 2ª f 18:30 = 1ª 
19:00 = 2ª 

Assembléia Geral Ordinária 
01 - 2018 - Pauta 

BALANÇO/RELATÓRIO ATIVIDADES- 2017 
PROGRAMA DE ATIVIDADES-2018 

Antiga 
UNISINOS 

Sérgio 
Schuch 

 

. 

Abril 

Dia Horário Atividade Local Coordenador 
Secretário 

Observações 

09 2ª f 18:30 
20:30 

4ª Reunião Geral Antiga 
UNISINOS 

Sérgio 
Schuch 

 

10 3ª f 09:00 
11:30 

BICENTENÁRIO – 3ª Reunião Antiga 
UNISINOS 

Sérgio 
Schuch 

 

11 4ª f  SEMINÁRIO 
CULTURA ALEMÃ E TURISMO 

Antiga 
Prefeitura 

Joel Santana Pré - definido 

23 2ª f 18:30 
20:30 

5ª Reunião Geral Antiga 
UNISINOS 

Sérgio 
Schuch 

 

27 6ª f  Congresso Nacional FECCAB    

28 Sab  Blumenau    

29 Dom      
. 
. 
 
 

http://www.isl2024.org.br/
http://isl2024.org.br/sistema/uploads/postagens/52/arquivos/agenda2020-cidades-sustenaveis.pdf
http://www.educacaoemprimeirolugar.com.br/
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. 
GRUPO VOLUNTÁRIO Municipal – Orientações preliminares. 

Airton Corrêa Schuch – acesso@sinos.net   

. 
Ao mesmo tempo que confirma a Adesão ao Projeto EDUCAÇÃO EM 1° LUGAR, o Município 

procura atender a proposição da formação de seu GRUPO VOLUNTÁRIO,  com foco e prioridade no 
Objetivo de melhorar e suplantar os índices da Educação Básica Municipal, refletidos nos índices do IDEB. 
Neste sentido é importante considerar que o GV possa: 

 Criar “massa crítica e criativa” local, na análise e possíveis encaminhamentos, para melhoria 
constante da Educação. 

 Manter “continuidade” de ações pelo período proposto (2018-2024) independente das possíveis 
alterações administrativas.  São “Voluntários”. 

 Otimizar a logística, evitando o transtorno do deslocamento de representantes de 52 municípios (e 
suas possíveis agendas) em uma reunião Mensal.  Este tempo pode ser utilizado seguramente para 
reuniões específicas e programadas, no próprio município. 

 Permitir a troca espontânea de experiências entre Municípios, sem necessidade de centralizações, 
conforme as melhores práticas analisadas e/ou em questão. 

. 
As Adesões já confirmadas trouxeram igualmente uma série de questionamentos sobre a atuação 

e rotinas dos Grupos Voluntários, os quais podem ser resumidos em: 
. 

 O GV precisa se reunir e buscar ações para qualificar o ensino nas três redes de ensino?  
 SIM. Não temos ‘“ainda” nenhum “diagnóstico” da situação da Educação nos 52 

Municípios relacionados e acreditamos que esta 1ª etapa está intimamente 
relacionada com as características de cada comunidade.  

 Acreditamos ser este o 1º passo. 

 Quanto às reuniões programadas, qual a sua finalidade, qual a sua relação com as do GV? 
 Apenas orientativas, mas não estão em relação direta com os GV. 

 O Instituto São Leopoldo 2024 se reúne quinzenalmente  
1. 2ªs e 4ªs – segundas-feiras de cada mês 

 A Comissão do BICENTENÁRIO se reúne mensalmente 
1. 2ªs – terças-feiras de cada mês 

 Em que momento este GV vai se reunir com o grupo maior? 
 Qualquer GV pode buscar / realizar contatos livremente com demais municípios, 

trocando experiências e/ou projetos.  
 Está em análise a apresentação de um Seminário semestral sobre o Projeto 

EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR, onde pretende-se, na medida que os diagnósticos 
propiciem ações de melhoria, que as mesmas sejam apresentadas aos demais 
municípios . No entanto é necessário que se possa avaliar os possíveis resultados, o 
que depende de tempo  e método.  

 Estas ações, uma vez confirmadas em seus resultados “positivos” serão igualmente 
publicadas nos 6 jornais do Grupo Sinos, divulgando a agenda positiva! 
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Em resumo: na prática espera-se que cada GV um consiga definir com o responsável municipal da 
Educação o exato tamanho do “sapato que vai calçar na “caminhada”! 

E levar a Comunidade junto nesta “caminhada para o Futuro”! 
 

 Qual o caminho a ser percorrido até 2024? 
 Conseguir  

 Analisar sua situação e relacioná-la com os indicadores de avaliação do 
IDEB (séries iniciais e, principalmente, séries finais)  

 Verificar com os correspondentes mestres e/ou coordenadores de 
pedagogia possíveis ações para corrigir as deficiências e/ou promover a 
otimização visando às metas já estipuladas pelo INEP até 2021.  

 E considerar igualmente metas idênticas para as séries finais 

 Exemplo: no caso de Campo Bom 
1. 2017 = 6,5 
2. 2019 = 6,7 
3. 2021 = 6,9 

 Temos a pretensão de propor igualmente uma meta para 2023 que será: 
1. A meta de 2021, acrescida de 0,2 
2. Exemplo: no caso de Campo Bom 2023 = 7,1 

 
Para ser comemorada durante o ano de  

2024 = BICENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ NO BRASIL 
. 

Recebemos  igualmente várias sugestões e destacamos a sugestão de Campo Bom: 

 Sugestão – reunir, ao menos um membro de cada GV, representando os municípios para 
compreender melhor a proposta maior. 

 Provavelmente faremos uma reunião de Apresentação, mas vai depender da Adesão 
dos demais municípios, muitos ainda envolvidos com o início do ano letivo.  

 Acreditamos que será em maio-2018! 
. 

. 
Plano de Ações – Módulo Básico. 

Airton Corrêa Schuch – acesso@sinos.net   

. 
Projeto = é um esforço temporário, realizado para criar um produto ou serviço único, com início e 

fim definidos, e que utiliza recursos, é dirigido por pessoas e obedece a parâmetros de custo, tempo e 
qualidade. 

Gerenciamento de um Projeto = é realizado por fases ou processos identificados como: 
 Iniciar. 
 Planejar. 
 Executar. 
 Controlar. 
 Encerrar. 
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Um Projeto geralmente começa com uma Proposta ou um Pedido Externo, que evolui para um 
Projeto que é desenvolvido por uma Equipe que busca a Solução solicitada, a qual, após aprovada, é 
colocada em Operação. 

Cada Fase do Projeto é caracterizada pelas seguintes Atividades  
 Fase INICIAL (corresponde à concepção) 

o Nomeação de equipe = exemplo = GV 
o Identificação de necessidades = exemplo = Índices do IDEB 
o Estabelecimento de viabilidade = exemplo = Análise das variáveis do IDEB 

Municipal 
o Procura de alternativas =  
o Desenvolvimento de cronogramas e orçamentos iniciais 
o Preparação da PROPOSTA =  

 O QUE será feito 
 PORQUÊ será feito 
 COMO será feito 
 QUANDO será feito 
 QUEM será o responsável 
 ONDE será feito 
 QUANTO custará  

 Fase do PLANEJAMENTO 
o Realização de estudos e análises 
o Programação de recursos humanos, materiais e financeiros 
o Detalhamento do Projeto 
o Aprovação do Projeto 

 Fase de EXECUÇÃO E CONTROLE 
o Realização das Atividades Programadas 
o Controle periódico da Execução das Atividades  
o Modificações/Adaptações nos desvios detectados 

 Fase de ENCERRAMENTO  
o Conclusão das Atividades do Projeto 
o Treinamento do Pessoal Operacional 
o Implantação das Rotinas  

Continua na próxima Edição. 
Planilha – Plano de Ação – Módulo Básico 

. 

FIM. 


