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PLANO DE AÇÃO 2020 

FRENTES DE 
ATUAÇÃO 

OBJETIVOS METAS PRAZO AÇÕES DETALHAMENTO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEL 

Fortalecer o 
vínculo 
Família/escola 

Fortalecer a relação 
escola/família 

Melhorar os índices 
de participação dos 
responsáveis na 
escola 

No decorrer do ano 
letivo 

Estabelecer 
relações de 
colaboração entre 
escola e família em 
que os responsáveis 
sintam-se acolhidos 
e participem de 
apresentações 
culturais para a 
comunidade 
escolar; eventos de 
confraternização; 
datas especiais e 
encerramento do 
ano letivo 

Marcar reuniões e 
apresentações 
culturais em 
horários viáveis; 
Criar momentos 
para diálogo e ouvir 
as preocupações da 
comunidade escolar 

Diretor; equipe 
pedagógica e 
professores 

Articulação com 
rede de proteção 
Infrequência/ 
vulnerabilidade 

Melhorar o índice 
de frequência  

Apoio da família 
para manter o 
aluno presente na 
escola 

Decorrer do ano 
letivo 

Participação e 
mobilização da 
Rede de Proteção 

O professor deverá 
informação à 
equipe pedagógica 
quando o aluno 
tiver faltas 
consecutivas ou 

Professoras; e 
equipe pedagógica 
da escola 
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alternadas. 
Realização da busca 
ativa (telefone, 
convocação); 
reuniões com a 
familia 

Otimizar o apoio 
pedagógico 

Sanar as 
dificuldades de 
desenvolvimento e 
aprendizagem a 
partir de 
atendimento 
individualizado em 
sala de aula 

Assegurar às 
crianças o direito 
de aprendizagem e 
desenvolvimento 
integral 

No decorrer do ano 
letivo 

Viabilizar 
juntamente com a 
secretaria de 
educação, auxiliares 
em sala de aula e 
atendimento 
educacional 
especializado aos 
alunos que 
necessitarem. 

Oferta de 
atendimento 
educacional 
especializado aos 
alunos que 
necessitarem 

Secretaria 
municipal de 
educação (SME); 
associação de pais e 
amigos dos 
excepcionais (APAE) 

Organização do 
Conselho de Classe 

Fortalecer as ações 
do Conselho de 
classe 

Promover a 
realização do 
Conselho de classe 
em suas etapas: 
antes, durante, 
depois 

Semestral  Análise dos avanços 
e dos obstáculos 
observados no 
processo de ensino 
e aprendizagem; 
retomada e a 
reorganização da 
ação educativa. 

Realizar o Conselho 
de Classe com o 
professor Regente 1 
e Regente2, diretor 
e coordenador 

Direção, equipe 
pedagógica e 
professores 

Formação 
continuada dos 

Promover a 
formação 

Professores com 
capacitação 

Nos dias previstos 
no calendário 

Viabilização da 
formação 

Formação 
continuada dos 

Secretaria 
Municipal de 
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professores continuada dos 
professores 

adequada escolar e quando 
necessário  

continuada dos 
professores com 
foco nas 
fragilidades 
observadas no 
grupo. 

professores a partir 
do grupo de estudo 
e atividades de 
capacitação 

Educação; equipe 
gestora da escola; 
SEED 

Projeto: Horta 
minha, horta sua, 
horta nossa: vamos 
plantar 

Despertar o 
interesse para o 
cultivo de horta e 
conhecimento do 
processo de 
germinação; 
despertar o 
interesse e o gosto 
em consumir 
verduras e legumes; 
promover a 
reflexão da 
importância do 
consumo de 
alimentos 
saudáveis e 
nutritivos. 

Assegurar uma 
alimentação 
saudável aos alunos 
do CMEI; manter na 
escola uma área 
verde  produtiva 
pela qual, todos se 
sintam 
responsáveis. 

No decorrer do ano 
letivo 

Preparação do 
solo. 
Demarcação da 
área do plantio.  
Cultivo das 
hortaliças de raízes 
cenoura, beterraba 
e rabanete. 
Os alunos sob 
orientações dos 
professores 
receberão as 
sementes para 
fazer o plantio das 
mesmas no 
canteiro. 

 Acompanhamento 
do crescimento das 
hortaliças será 
necessário a 
irrigação por 03 
dias 
semanalmente. 

  Controle de ervas 

Preparação do 
solo. 
Demarcação da 
área do plantio.  
Cultivo das 
hortaliças de raízes 
cenoura, beterraba 
e rabanete. 
Os alunos sob 
orientações dos 
professores 
receberão as 
sementes para 
fazer o plantio das 
mesmas no 
canteiro. 

 Acompanhamento 
do crescimento das 
hortaliças será 
necessário a 
irrigação por 03 
dias 
semanalmente. 

  Controle de ervas 

Professores, 
auxiliares, alunos, 
coordenação. 
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daninhas. 

  Preparação de 
pratos como: 
saladas para 
degustação.  

 Apresentação e 
explicação da 
funcionalidade das 
ferramentas que 
serão utilizadas no 
plantio das 
hortaliças.  

 Realização de 
plantio, irrigação e 
colheita das 
hortaliças folhas 
(alface, couve, 
rúcula, ). 

 -Simulação de um 
restaurante self-
service ( cada 
criança se serve) 

 -Contação de 
histórias. 

 -Vídeos educativos; 

 -Musicas referentes 
ao tema. 

 -Caracterização de 
personagem. 

 

daninhas. 

  Preparação de 
pratos como: 
saladas para 
degustação.  

 Apresentação e 
explicação da 
funcionalidade das 
ferramentas que 
serão utilizadas no 
plantio das 
hortaliças.  

 Realização de 
plantio, irrigação e 
colheita das 
hortaliças folhas 
(alface, couve, 
rúcula, ). 

 -Simulação de um 
restaurante self-
service ( cada 
criança se serve) 

 -Contação de 
histórias. 

 -Vídeos educativos; 

 -Musicas referentes 
ao tema. 

 -Caracterização de 
personagem. 
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Projeto: “Criando, 
brincando e 
aprendendo”.  
Necessário isolar –
se mas a diversão e 
o aprendizado não 
podem parar. 

Orientar às crianças 
nas brincadeiras de 
forma a adquirirem 
hábitos saudáveis 
de comportamento; 
Estimular a 
atenção, 
concentração, 
persistência e 
paciência; 
Apresentar 
brinquedos e 
brincadeiras a partir 
de material 
reciclável; 
Proporcionar 
momentos em 
família; Exercitar  
motricidade e 
linguagem oral, 
espaço geográfico, 
corpo humano, 
equilíbrio, esquema 
corporal, memória 
e noção de 
lateralidade. 

Melhorar a 
interação entre pais 
e filhos; Ampliar as 
possibilidades 
expressivas nas 
brincadeiras, jogos 
e demais situações 
de interação; 
Produção de 
trabalhos de arte 
utilizando a 
linguagem do 
desenho, da 
pintura, da colagem 
e da construção; 
estabelecer 
algumas relações 
entre o modo de 
vida característico 
de seu grupo social 
e de outros grupos. 

Durante o ano 
letivo 

Vídeo explicativo; 
confecção de 
brinquedos; 
utilização dos 
brinquedos em casa 
e após o isolamento 
social os 
brinquedos serão 
levados para escola 
e compartilhado 
com os colegas. 

Vídeo explicativo; 
confecção de 
brinquedos; 
utilização dos 
brinquedos em casa 
e após o isolamento 
social os 
brinquedos serão 
levados para escola 
e compartilhado 
com os colegas. 

Professora 
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Aumentar o 
interesse pelo 
brincar; Criar 
oportunidades para 
o resgate de 
brinquedos e 
brincadeiras; criar e 
aumentar os laços 
de amizade; 
estimular o 
trabalho em grupo. 
 

Projeto: Maleta 
Mágica 

Integrar família e 
escola; Promover 
aproximação aluno, 
escola e família; 
Permitir que o 
aluno tenha acesso 
a diversos  livros. 

Encantar e motivar 
o aluno por meio 
do ato de ler; 
despertar o gosto 
pela leitura; ampliar 
o vocabulário do 
aluno; 
Desenvolver a 
linguagem verbal 
do aluno;  

Segundo semestre Roda de conversa 
com os alunos 
sobre o projeto; 
Sorteio do primeiro 
aluno à levar a 
maleta com o livro 
e o caderno de 
anotações para 
casa;  
Leitura do livro em 
família e registro no 
caderno; 
O aluno que levou a 
maleta deverá 

Cada turma terá 
uma maleta 
contendo um livro e 
um caderno de 
registro sobre como 
foi o momento de 
leitura em família; 
A maleta deverá ser 
devolvida no 
próximo dia letivo 
para que outro 
colega possa levar e 
assim 
sucessivamente até 

Professores, 
auxiliares, 
coordenação e 
direção escolar. 
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sortear o próximo 
dando 
continuidade. 

que todos da turma 
tenham acesso ao 
livro. 
Após todos terem 
lido, a professora 
realizará uma roda 
de conversa onde 
cada criança, da sua 
maneira, irá 
recontar a história. 

       

 

 

 


