
 

 

PLANO DE AÇÃO / 2020 

Trabalho Pedagógico  

Objetivos Metas  Ações Cronograma Responsável  
 

 
- Promover uma escola democrática e participativa, 
comprometida com a qualidade de ensino. 
-Incentivar o respeito, a disciplina e a solidariedade. 
 

- Manter e melhorar a parceria 
entre família e escola, 
desenvolvendo um trabalho 
em equipe. 
-Fortalecimento do espirito de 
comprometimento, 
solidariedade, satisfação e 
participação no dia a dia da 
escola.  
-Envolvimento do Conselho 
Escolar, APMF nas ações 
pedagógicas e administrativas 
da escola; 
- 

- Estar sempre em contato 
com a família. 
- Promover uma relação de 
empatia entre escola, 
professor e família.  
-Estabelecer um ambiente 
favorável de harmonia e 
convivência entre alunos, 
funcionários e professores. 

- Durante todo 
o ano letivo  

-Direção  
-Equipe 
pedagógica 
-Professores 
-Comunidade 
escolar. 

 
-Promover a formação continuada 
 
-Incentivar a participação dos profissionais da escola 
nas formações. 
 

-Ampliar a relação 
teoria/prática. 
-Fortalecer a articulação do 
PTD dos docentes com PPP e 
garantir que os mesmos estão 
de acordo com a BNCC. 
-Valorização dos trabalhos e 
projetos dos professores. 
-Valorização do programa de 

-Grupos de estudos 
-Formação durante a hora 
atividade dos professores. 
-Acompanhar as ações dos 
docentes e seu compromisso 
com a escola. 
-Troca de experiência com os 
colegas. 
-Promover a divulgação dos 

- Durante todo 
o ano letivo  

- Direção  
-Equipe 
pedagógica 
-Professores 
-SME 



formação continuada. 
-Valorização do desempenho 
de todos os envolvidos na 
melhoria da qualidade da 
escola. 
-Elevação do índice de 
qualidade no ensino ofertado 
pela escola. 

cursos.  
-Envolver todos os 
professores na discussão e 
elaboração do projeto 
político-pedagógico. 
- 
 

 
- 
 

-Envolvimento do Conselho 
Escolar, APMF  nas ações 
pedagógicas e administrativas 
da escola; 

   

-Oferecer estímulos em todas as áreas (cognitiva 
psicomotora e sócia afetiva) 

-Melhorar o ensino e a 
aprendizagem  
-Recuperação paralela 

-Realização de trabalho 
individualizado  
-Execução das atividades 
diferenciadas.   
-Coordenador pedagógico 

ativo que acompanhe 
as dificuldades enfrentadas 
pelos professores e alunos. 
-orientação á família referente 

ao rendimento escolar do 

aluno. 

-Durante todo 
o ano letivo  

- Direção 
- Equipe 
pedagógica 
- Equipe 
Multiprofissional 
- Professores  

-Desenvolver atividades que melhore a aprendizagem 
dos alunos do AEE. 

-Melhorar o ensino e a 
aprendizagem dos alunos do 
AEE. 
 

-Utilização do trabalho com 
imagens/rotinas 
-Qualificação do corpo 
discente 

-Durante todo 
o ano letivo  

- Direção 
- Equipe 
pedagógica 
- Professores 
-Equipe 
Multiprofissional 

-Avaliar o processo de ensino aprendizagem da 
instituição escolar. 

-Garantir a qualidade do 
processo ensino 
aprendizagem. 
-Aprimoramento dos 
instrumentos de avaliação 

-Conselho de classe 
trimestral em contra turno. 
-Utilizar de vários 
instrumentos de avaliação. 
-Consciência fonológica  

-Durante todo 

o ano letivo  

- Direção 
- Equipe 
pedagógica 
- Equipe 
Multiprofissional 
- Professores 

-Formar alunos leitores e incentivar o hábito da leitura 
-Estimular nos alunos o gosto pela leitura. 

-Promover uma melhor 
qualidade de vida por 
intermédio do acesso à 
informação. 
-Desenvolver o 

-Participar da vinda da 
Bibliosesc em nosso 
município 
-Participar de eventos que 
visem a contação de 

-Durante o ano 
letivo 

- Direção 
- Equipe 
pedagógica 
- Professores 



comportamento leitor e 
escritor para ampliar o 
repertório com vistas ás 
produções de escritas e de 
leitura. 

histórias. 
-Uso semanal da Biblioteca 
da escola. 
-Projeto Leitor Mirim. 
-Parceria com outras 
entidades sociais. 

-Incentivar os alunos a participarem dos Jogos 
Escolares e atividades recreativas 

-Melhorar a participação dos 
alunos nos Jogos Escolares 
-Proporcionar participação 
significativa e ainda 
integração nas atividades 
recreativas e eventos 
esportivos 

-Estimular a participação dos 
alunos nos Eventos 
esportivos 
-Promover treinos/oficinas 
para participação em Jogos 
Escolares e atividades 
recreativas 
 

-Durante o ano 
letivo  

- Direção 
- Equipe 
pedagógica 
- Professores 

     

Utilizar as Leis   n°   10.639/2003   e   n°   11.645/2008, 
como ferramentas as quais possibilitem o corpo 
discente a   reconhecerem e   afirmarem   a relevância 
da cultura afro-brasileira, quilombola e indígena. 

Conscientização e valorização 
das diferenças.  
Promover a valorização das 
matrizes culturais brasileira 
 

 
-Trabalhar a data 
comemorativa, Dia da 
Consciência Negra por meio 
de atividades em sala de 
aula. 
-Trabalhar com textos e 
histórias (literatura infantil). 
-Recorte de imagens e 
vídeos que retratam a cultura 
afro-brasileira, afro africana e 
indígena. 
-Confecção de murais  
-Apresentações culturais 
referentes à valorização e 
diversidade de etnias 
-Palestras que abranjam o 
tema da equipe 
multidisciplinar 
-Participação nas atividades 
do Dia da Consciência Negra 
realizada pelo Centro 
Cultural  
 

-Novembro  - Direção 
- Equipe 
pedagógica 
- Equipe 
Multidisciplinar 
- Professores 

-Estabelecer a interação entre alunos, bem como -Participar de apresentações -Participação no FEFOL Durante o ano - Direção 



valorizar as atividades praticadas pela escola e pela 
comunidade escolar do nosso município 

de dança, música, teatro, 
entre outros, na escola e na 
comunidade em geral  
 

-Homenagem ao Dia das 
Mães  
-Participação no FESARTE 
-Participações durante as 
Amostras Culturais das 
escolas, municipais, 
estaduais e particulares 
-Apresentações em 
comemoração ao Natal (noite 
da família) 
 
-Participação nas Atividades 
alusivas a Semana da Pátria 
(hasteamento das bandeiras, 
desfile cívico, apresentações 
artísticas, etc) 

letivo  - Equipe 
pedagógica 
- Professores  

     

-Incentivar nos alunos o conhecimento cultural 
trazido pelas festas juninas, oferecendo 
oportunidade de descontração e ampliação dos 
seus conhecimentos. 
 
-Incentivar a socialização x integração social  

-  Ampliar o conhecimento 
dos alunos através de 
atividades diversificadas 
brincadeiras, pesquisas e 
apresentações 
características à festa 
junina. 

-adquirir recursos para 
construção do parquinho. 

- Festa Junina  
- Participação da Festa 
Cultural. 
 

-Julho  - Direção 
- Equipe 
pedagógica 
-  Professores 

-SME 

-Desenvolver projetos que amplie o conhecimento 
do aluno e enriqueça ainda mais as aulas dos 
professores. 

-Motivar os alunos, 
professores e comunidade 
escolar. 

 

 
-Valores 
-Covid 19 

-Dengue 

-Agrinho 

-Cooper jovem 

-Recreio interativo 

-Durante o ano 
letivo 

- Direção 

- Equipe 

pedagógica 
-  Professores 

- Equipe 

Multiprofissional 

-Comunidade 
escolar 

-SMS 



-Meio Ambiente 

-Saúde na escola 

 

-Formar cidadãos sensíveis a realidade social e 
integrado ao cotidiano de cada realidade. 

-Promover por meio da 
participação das ações e 
atividades ofertadas pelo 
município (social, educação, 
etc) a interação, a percepção 
da importância da cultura no 
desempenho social de cada 
indivíduo. 
-Projeto: lacre solidário. 

-Apresentações de 
Companhias de Teatro: Dia 
da Criança, Natal, etc. 
-Arrecadar lacre, a fim de 
um trabalho social. 

-Ano letivo 
2020 

-Direção 
-Equipe 
pedagógica 
-Professores 

-Proporcionar momentos e práticas de atividades 
físicas  

-Proporcionar melhora da 
qualidade de vida e aumento 
da autoestima e ainda a 
socialização.  

-Participação em atividades 
que venham a acontecer:  
-Ginásio de esportes 
-Estádio Municipal  

-Ano letivo 
2020 

-Direção 
-Equipe 
pedagógica 
-Professores 
 

-Promover a preservação do patrimônio físico, 
instalações e equipamentos, organizando um espaço 
onde os alunos possam desenvolver suas habilidades. 

-Garantir um espaço, 
confortável, agradável, criativo 
e com segurança para os 
alunos. 
-Arrecadar dinheiro para 
construção do parquinho da 
escola. 

-Promoções; 
-Promover o dia do cachorro 
quente 
-Feira da bondade 
-Rifas 
-Trabalho voluntário 

 

 Direção 
-Equipe 
pedagógica 
-Professores 
-Comunidade 
escolar 
 

-Realizar um trabalho em grupo, para um bem comum 
que é aprendizagem do aluno. 

-Trabalhar em conjunto com 
as demais organizações; 

--Promover parcerias com 
instituições públicas e 
privadas e não 
governamentais de forma 
colaborativa. 
Como:  secretarias de 
Educação, Saúde , Cultura e 
Esportes, e o Rotary Clube. 

-Durante o ano 
letivo  

- Comunidade 
escolar em geral 

-Identificar e sanar problemas relacionados a 
vulnerabilidade social, moral ou física de crianças e 
adolescentes. 

Efetivação do trabalho da rede -Consolidar dentro da escola 
a rede visando a proteção da 
criança ou da família contra 
todos os tipos de violência. 

-Durante o ano 
letivo  

-Direção 
-Equipe 
pedagógica 
-Professores 
-Conselho tutelar 
-Rede de 
proteção 



 


