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PLANO DE AÇÃO 

  

O Plano de Ação da Escola consiste em um instrumento de trabalho dinâmico com o intuito de propiciar 

ações, ressaltando seus principais objetivos dentro de metas a serem alcançadas, com critérios de 

acompanhamento e avaliação pelo trabalho desenvolvido. 

As atividades desenvolvidas no Centro de Educação Infantil Mônica, visam os objetivos estabelecidos no 

Projeto Político Pedagógico. Sendo este formado por dois conjuntos de ações que se articulam entre si e se 

complementam: a Proposta Pedagógica Curricular, que compreende  os objetivos de aprendizagens definidos pela 

Base Nacional Comum Curricular e ainda, os objetivos de aprendizagem construídos aqui no Estado do Paraná; 

e também o conjunto de Ações estabelecidas pela Comunidade Escolar  no Plano de Ação Anual de atividades e 

práticas que enriquecem e complementam o desenvolvimento das aprendizagens conceitos e habilidades de toda 

Comunidade Escolar. 

O Plano de Ação Anual do CMEI Mônica contempla o Calendário Escolar de Eventos de 2020, sujeito a 

alterações, que serão comunicadas com antecedência à Secretaria de Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE AÇÃO 

Escola: Centro de Educação Infantil Mônica 

Município:Mamborê 

NRE: Campo Mourão 

Período:2020 

Frentes de 

Atuação 

Objetivo 

O que queremos 

alcançar? 

Meta 

Qual resultado 

quantitativo 

atingir? 

Prazo 

Em quanto 

tempo? 

Ações 

O que fazer para 

chegar ao que 

queremos? 

Detalhamento das 

ações 

Como desenvolver? 

Responsável 

 

Quem irá 

executar? 

Articulação com 

Rede de 

Proteção: 

Infrequência/ 

Vulnerabilidade 

Melhorar os 

índices de 

frequência; 

Recuperar a 

assiduidade  das 

crianças faltosas. 

Atingir 100% de 

frequência; 

Manter o aluno 

presente na 

Escola. 

No 

decorrer do 

ano letivo. 

Observação dos 

controles de 

frequência; 

Busca ativa no 

CMEI e 

Participação, 

Mobilização da 

Rede de 

Proteção. 

A Professora informará 

a Equipe Pedagógica 

quando o aluno tiver 

faltas consecutivas ou 

alternadas. Realização 

da busca ativa (telefone, 

convocação), Reuniões 

com a Família. 

Professoras, 

Diretora e 

Equipe 

Pedagógica 

Defasagem no 

Desenvolvimento 

de 

Aprendizagem 

Melhorar o nível 

de 

Desenvolvimento 

e aprendizagem 

das crianças. 

Diminuir as 

lacunas na 

aprendizagem 

No 

decorrer do 

ano letivo. 

Criar condições 

favoráveis para 

a realização da 

hora-atividade. 

 

 

Assessorar a hora-

atividade enquanto 

espaço de interação, 

discussão e mediação de 

estratégias do Plano de 

aula. 

Diretora,  

Equipe 

Pedagógica, 

e Professoras 

Otimizar o 

Apoio 

Pedagógico 

Sanar as 

dificuldades de 

desenvolvimento 

e aprendizagem 

a partir de 

atendimento 

individualizado 

em sala de aula. 

Assegurar as 

crianças os 

Direitos de 

Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

Integral. 

No 

decorrer do 

ano letivo. 

 

Disponibilizar 

Professoras  

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) 

Melhorar o 

contato com as  

Famílias dos 

Alunos. 

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 

desenvolvam o 

sentimento de 

pertença. 

Mostrar o objetivo 

trabalho Pedagógico 

desenvolvido no CMEI 

conforme consta no 

Projeto Político-

Pedagógico; criar 

momentos para  diálogo 

e ouvir as preocupações 

da comunidade escolar; 

Reuniões em horários 

viáveis; Apresentação 

de trabalhos escolares 

desenvolvidos com os 

alunos; 

Diretor, 

Equipe 

Pedagógica e 

Professores. 

Organização do 

atendimento 

Educacional 

especializados 

para o 

estudantes com 

deficiência e 

altas habilidades 

Eliminar todas as 

formas de 

exclusão e 

marginalização 

desigualdades. 

Garantir o acesso, 

permanência e 

aprendizagem de 

todos os alunos. 

No 

decorrer do 

ano letivo 

Estabelecer o 

compromisso 

com a igualdade 

de 

oportunidades 

na escolarização 

de crianças, 

entendendo cada 

aluno como ser 

único, que deve 

encontrar na 

Escola os 

ambientes e 

tempos 

Disponibilização de 

Profissionais e 

Professores 

especializados e 

qualificados, associado 

aos recursos didático-

metodológicos voltados 

para a aquisição de 

conhecimentos e para o 

desenvolvimento da 

criatividade; Reuniões 

com as Famílias para 

troca de experiências; 

Secretaria 

Municipal de 

Educação, 

Diretora, 

Equipe 

Pedagógica e 

Professoras 



pedagógicos 

organizados 

para atender as 

suas 

especificidades 

Promover estratégias 

para o acesso ao 

Currículo, Métodos 

diversificados e Ações 

Pedagógicas efetivas, 

considerando as 

especificidades . 

Organização do 

Conselho de 

Classe 

Fortalecer as 

ações do 

Conselho de 

Classe 

Promover  a 

realização do 

Conselho de 

Classe em suas 

etapas: antes, 

durante e depois) 

Semestral 

 

Análise dos 

avanços e dos 

obstáculos 

observados no 

processo de 

Ensino e 

Aprendizagem 

retomada e a 

reorganização 

da ação 

educativa. 

O Pré-Conselho de 

Classe  realizado antes 

ao Conselho de Classe 

pela Avaliação 

diagnóstica  da Turma 

pelas Professoras. 

Conselho de Classe 

Reunião 

com:Professoras, 

Direção, Equipe 

Pedagógica, em que o 

enfoque principal não é 

a discussão de questões 

pessoais dos alunos, 

mas com diagnóstico do 

Pré-conselho de 

Classe,avaliação e 

observação aplicadas no 

período, com registro 

em Ata. O Pós-

Conselho de Classe : 

momento de colocar em 

prática o que foi 

proposto no decorrer da 

Reunião. 

Diretora, 

Equipe 

Pedagógica e 

Professoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação 

Continuada dos 

Professores. 

Promover a 

Formação 

Continuada das 

Professores. 

Professores com 

capacitação 

adequada. 

Nos dias 

previstos 

no 

Calendário 

Escolar  e 

quando 

necessário. 

Viabilização da 

Formação 

continuada dos 

professores com 

foco nas 

fragilidades 

observadas no 

grupo. 

Formação Continuada 

dos professores a partir 

de Grupo de Estudos e 

atividades de 

Capacitação. 

Secretaria 

Municipal de 

Educação, 

Equipe 

Pedagógica 

Secretaria de 

Estado da 

Educação . 

Avaliações  

Diagnósticas 

Adequar o 

Relatório/ Parecer 

descritivo aos 

Campos de 

Experiências de 

acordo com o 

Referencial 

Curricular do 

Paraná. 

 

 

Relatórios/ 

Pareceres 

descritivos 

verídico ao 

desempenho do 

aluno. 

Semestral  Por meio de 

observação, 

diagnóstico do 

desenvolviment

o do aluno 

Relatório/Pareceres 

contendo no mínimo a 

observação dos 

seguintes aspectos: as 

características do aluno; 

sua participação nas 

atividades; seu grau de 

autonomia; suas 

habilidades e 

dificuldades; seu 

comportamento nas 

aulas; como se relaciona 

com colegas e 

professores; como reage 

a conquistas e fracassos; 

como lida com conflitos 

e adversidades; quais 

são seus avanços. 

Professoras, 

Equipe 

Pedagógica e 

Direção. 

https://educacaoinfantil.aix.com.br/sugestao-de-8-atividades-para-desenvolver-na-educacao-infantil/


Projetos de 

Melhorias e 

Infra 

Estrutura. 

Promover 

melhorias na Infra 

Estrutura da 

Escola. 

Atender as 

necessidades de 

todos os 

envolvidos no 

contexto Escolar, 

tornando o 

ambiente mais 

aconchegante e 

prático para  

alunos e 

funcionários. 

Início no 

Ano de 

2019; 

Término 

no Ano 

2021. 

Seleção de 

melhorias a 

serem 

realizadas; 

Sugestões da 

Comunidade 

Escolar de 

melhoria nos 

espaços. 

 

Construção da 

Brinquedoteca enquanto 

espaço lúdico que irá 

contribuir no 

desenvolvimento e 

aprendizagem dos 

alunos; Reforma e 

construção da sala de 

Direção e da 

Coordenação e Rol de 

entrada para  melhoria 

no trabalho Pedagógico  

e acolhida a todos; 

Reforma de banheiros; 

Melhorias na cozinha; 

Construção de um 

Balcão para servir os 

alimentos; Instalação de 

grama sintética para 

evitar acidentes; 

Reforma do Parquinho, 

reparos e pintura; 

Instalação de azulejos 

no muro externo para 

explorar habilidades de 

pintura;  Organização 

do espaço que era 

utilizado para Secretaria 

para Sala de 

Professoras;  Reparos e 

reforma gerais nos 

banheiros dos 

Funcionários;Organizaç

ão da Lavanderia; 

Construção da Calçada 

ecológica; 

Instalação de mesas de 

concreto para interação 

de alunos;Pintura Geral. 

Direção do 

CMEI 

Mônica; 

Associação de 

Pais , Mestres 

e 

Funcionários; 

Secretaria 

Municipal de 

Educação 

(SME); 

Mantenedora: 

Prefeitura 

Municipal. 

Projeto Escola 

de Pais : 

Interação Escola 

X Família. 

Promover a 

participação da 

comunidade 

escolar com as 

contribuições 

entre Pais e outros 

segmentos da 

sociedade. 

Melhorar o 

ambiente de 

aprendizagem, 

por meio da 

interação. 

Melhorar a 

Responsabilidade 

dos Pais como 

educadores de 

seus filhos, 

acompanhando e 

cuidando da sua 

aprendizagem 

para sua formação 

cidadã. 

Semestral Proporcionar 

momentos de 

interação entre 

corpo Docente e 

Família; 

Participação  e 

colaboração 

mútua . 

Oficinas de discussão 

entre as salas com 

presença da Família; 

Palestras com outros 

Profissionais da 

Sociedade; Eventos e 

Partilha com toda 

Comunidade Escolar. 

 

Diretora, 

Equipe 

Pedagógica, 

Professoras, 

Profissionais 

de outros 

segmentos da 

Sociedade e 

Comunida- 

de 

Escolar. 

 

 

Projeto 

Professor 

Autor:Teoria e 

Prática 

refletindo as 

ações educativas 

com 

intencionalidade. 

 

 

Compartilhar 

saberes, reflexões 

e trocas de 

experiências. 

Que haja 

interação e 

orientações para 

dinamizar o 

trabalho 

Pedagógico. 

No 

decorrer do 

ano. 

Interações entre 

a Equipe 

Pedagógica; 

Dinâmicas de 

grupo; 

Trocas de 

Experiências; 

Participação das 

Famílias dos 

alunos;Atuação 

nas ações e 

Eventos da 

Comunidade 

Escolar. 

Reuniões para orientar  

a Comunidade Escolar 

com Temas definidos; 

As Dinâmicas realizadas 

para fortalecer vínculos 

afetivos, utilização de 

mensagens, vídeos 

motivacionais; 

Encontros  de lazer; 

Diálogos e trocas de 

Experiências com todos 

os Profissionais da 

Escola. 

Diretora: 

Ivonete de 

Campos 

Ayres. 



Projeto: 

Construindo, 

Aprendendo e 

Brincando com 

Sucatas. 

Estimular a 

criança a construir 

brinquedos de 

sucatas; 

estimular o ato de 

brincar e 

proporcionar o 

aprendizado sobre  

Educação 

Ambiental 

Valorizar a coleta 

seletiva e a 

reutilização de 

materiais para a 

confecção de 

brinquedos; 

identificar a 

importância da 

confecção desses 

brinquedos no 

desenvolvimento 

cognitivo da 

criança. 

2º 

Semestre 

Envolver as 

Famílias dos 

alunos , 

solicitando que 

as crianças 

tragam de casa 

materiais 

recicláveis. 

 

Explorar o material na 

qual as crianças 

escolhem o material que 

utilizarão; Despertar na 

criança a consciência de 

que precisaremos 

reciclar as embalagens 

descartáveis, a fim de 

contribuirmos para a 

preservação do meio 

ambiente; Com ajuda 

das Professoras, os 

alunos confeccionarão 

alguns brinquedos 

selecionados pelo grupo 

utilizando materiais 

descartáveis. 

Professora 

Lindinalva 

Silva 

Oliveira 

Santos 

Projeto: 

Contrato de 

Amizade. 

Compreender por 

meio da vivência 

a  importância da 

amizade. 

Desenvolver os 

valores por meio 

de hábitos na 

convivência 

diária. 

Agosto a 

Dezembro 

Aulas 

interativas; 

apresentação 

de valores 

essenciais para 

convivência, 

Interação: 

Aluno e 

Família. 

Contrato de Amizade 

realizado com uma 

Quadrinha para 

memorizar; 

Visita da Mascote na 

casa do aluno para 

interação; 

Roda da Conversa ; 

Apresentação da 

Mascote e de Painéis; 

Leitura  e discussão de  

Textos Literários; 

Encerramento do 

Projeto com Piquenique. 

Professora: 

Márcia 

Cristina dos 

Santos 

Quaresma 

Hoffmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cronograma das datas das  Atividades e Eventos que serão realizados durante o Ano Letivo de 2020. 

 

Dia Mês Eventos Local 

06 Março Assembleia Geral com Pais ou Responsáveis Centro Cultural 

18 Março Formação Continuada: Desenvolvimento da Linguagem e a 

importância da Estimulação e Identificação Precoce na 

Linguagem. 

CMEI Mônica 

09 a 20 Março Reuniões por Turma: objetivo trabalho Pedagógico desenvolvido 

na Instituição e Plano de Ação. 

CMEI Mônica 

A definir Março- 

Maio 

Rifa : Promoção do mês das Mães. Sorteio da Rifa será em 

Maio. 

CMEI Mônica 

09 Abril Confraternização- Páscoa (cada Turma no seu período) CMEI Mônica 

A definir Maio Grupo de Estudos. A definir. 

08 Maio Apresentação Dia das Mães – (sorteio rifa) ás 15:30 Centro Cultural 

18 a 23 Maio Programa Saúde na Escola. CMEI Mônica 

16 Junho I Escola de Pais às 1930 horas. Centro Cultural 

22 a 26 Junho Reuniões de Turmas (assinatura de Pareceres Responsáveis). CMEI Mônica 

03 Julho Festa de Interação Escola X Família: Lanche compartilhado: 

15:00 

Centro Cultural 

04 Julho Festa Cultural Escolas Municipais e Show de Prêmios. Parque:Exposições 

A 

definir 

Agosto Grupo de Estudos. A definir. 

06 ou 07 Agosto Apresentação  Homenagem ao Dia dos Pais. ás 15:30. Centro Cultural 

10 Setembro Desfile Cívico. Tema: MAMBORÊ 60 ANOS – Resgatando a 

História do Município.de forma Lúdica. 

 

A definir. 

A 

definir 

Setembro 

Até 

Outubro. 

Promoção Dia das Crianças ( rifa) entrega aos Responsáveis - 

Sorteio será em Outubro. 

CMEI Mônica 

05 a09 Outubro Semana das Crianças/ Atividades Lúdicas CMEI Mônica 

A 

definir 

Outubro Grupos de Estudos. 

 

A definir. 

09  Promoção Dia das Crianças (Rifa).Sorteio. CMEI Mônica 

10 Novembro II Escola de Pais. A definir. 

23 a 30 Novembro Conclusão dos Pareceres dos alunos. CMEI Mônica 

30/11 a 

03 /12 

Dezembro Reunião Pais /Responsáveis  para Assinatura do Parecer final. CMEI Mônica 

04 Dezembro Apresentações Culturais Centro Cultural 

11 Dezembro Festa de Natal das crianças com Papai Noel na Escola. CMEI Mônica 

 

 

 

 

 

 



Referências 

 

ORIENTAÇÃO Nº 17/2019 – DEDUC/SEED: Reestruturação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) para as etapas 

da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, nas instituições de ensino estaduais, Deliberações nº 02/2018 e 

03/2018 - CP/CEE/PR, Parecer 01/2019 - CP/CEE/PR e da Instrução nº04/2019 – DEDUC/DPGESEED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


