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Mamborê – Paraná  

PLANO DE AÇÃO 2020 

 

Frentes de atuação Objetivos Meta Prazo Ações Detalhamento 

das ações 

Responsável 

Inserir a família no contexto 

Educacional 

Aproximar a 

família e 

comunidades 

das atividades 

pedagógicas. 

Atingir  todos os 

pais e familiares 

que fazem parte 

da comunidade 

escolar 

No decorrer do 

ano letivo. 

Apresentações 

culturais, para a 

comunidade 

escolar; Eventos 

de 

confraternização 

datas especiais, 

tais como dia 

das  mãe, dias 

dos pais, 

encerramento de 

ano letivo. 

A equipe 

pedagógica, 

organiza a 

apresentação 

por turma, no 

Centro Cultural 

para a 

comunidade. 

Confraternizaçã

o no período 

noturno, 

Gincana de 

mães, Bingo de 

pais período 

noturno, 

Equipe 

pedagógica 

((professor, 

coordenador, 

diretor) 
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Mamborê – Paraná Encerramento 

do ano letivo 

apresentação de 

danças por 

turmas. 

Recuperação Paralela de 

Estudo 

Melhorar o 

desempenho 

pedagógico dos 

alunos que 

apresentam 

dificuldades de 

aprendizagem 

Recuperar o 

atraso 

acadêmico dos 

alunos 

No decorrer do 

ano letivo. 

Leituras diárias e 

individual de 

cada aluno, 

trabalho com a 

tabuada 

individual, 

Atendimento 

individualizado 

com professor 

de apoio e 

estagiarias para 

alunos que 

apresentam 

déficit na 

aprendizagem 

A equipe 

gestora  

organiza leituras 

diárias e 

individual com, 

diretor, 

coordenador, 

professor de 

apoio e 

estagiarias,  

Diretor, 

coordenador, 

professor de 

apoio e 

estagiários. 
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Mamborê – Paraná Organização de apoio 

pedagógico em sala de aula. 

Acompanhar as 

dificuldades de 

desenvolviment

o pedagógico 

com 

atendimento 

individualizado 

em sala de aula. 

Assegurar aos 

alunos os 

direitos de 

aprendizagem e 

desenvolviment

o integral de 

suas 

potencialidades 

No decorrer do 

ano letivo. 

Disponibilizar 

estagiarias e 

professor auxiliar 

, para educação 

infantil 

diariamente, 

para os 

primeiros anos 

diariamente, 

segundo ano , 

duas vezes na 

semana , demais 

turmas uma vez 

por semana. 

As estagiarias 

acompanham o 

professor 

regente em sala 

auxiliando os 

alunos com 

maiores 

dificuldades, e 

aqueles que 

terminam com 

rapidez. 

Diretor, 

coordenador, 

professor de 

apoio e 

estagiários 

Organização do Conselho de 

Classe. 

Discutir e 

analisar as 

ações do 

Conselho de 

Classe. 

Ampliar as 

possibilidades 

de 

aprendizagem 

do aluno, avaliar 

o rendimento da 

classe 

Trimestralment

e 

Análise dos 

avanços e 

dificuldades 

observados no 

decorrer do 

bimestre, assim 

como a 

retomada e a 

Realizar o 

conselho com 

professor 

regente, 

professor de 

educação física, 

de historia e 

geografia, 

Diretor, 

coordenador, 

professor, 

estagiaria, 

professor de 

multifuncional. 
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Mamborê – Paraná individualmente 

e no todo. 

reorganização 

Das ações 

educativas. 

professores de 

multifuncional, 

coordenador e 

diretor. 

Avaliação  diagnostica e 

continua. 

Elaborar 

parecer 

descritivo aos 

Campos de 

Experiências do 

Referencial 

Curricular  

Paraná, Base 

Nacional 

Comum 

Curricular. 

Avaliação  da 

Educação 

infantil  

Organizar 

avaliações 

sistemáticas, e 

Organizar 

relatórios e 

avaliações que 

contemplem o 

trabalho 

realizado em 

sala e a 

aprendizagem 

do aluno. 

Bimestralmente

, 

Acompanhar o 

processo de 

ensino-

aprendizagem, 

observar e antar 

em diário de 

classe 

desenvolvimento 

e dificuldade do 

alunado. 

Relatórios 

/pareceres das 

observações e 

anotações do 

desempenho 

dos alunos, 

organização de 

avaliações 

coerentes com 

os conteúdos 

trabalhados, 

recuperação de 

estudos para 

todos os alunos.  

Diretor, 

coordenador, 

professor. 
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Mamborê – Paraná assistemáticas 

trabalhos e 

observação em 

sala do aluno do 

1º ao 5º anos. 

Transição do EI para o EF.  

Transição do E f  series 

iniciais para o series finais. 

Minimizar o 

impacto da 

transição dos 

alunos menores 

para o ensino 

fundamental 

series inicias. 

Bem como o 

impacto da 

transição das 

series iniciais 

para series 

finais. 

Garantir a 

integração 

continuidade 

dos processos 

de ensino-

aprendizagem. 

Quarto 

bimestre. 

Praticas 

pedagógicas que 

integrem os  

alunados 

envolvidos, no 

processo, tendo 

como elemento 

indutor a 

transição. 

. 

  

Debates sobre a 

´serie atual para 

a próxima, 

semelhanças e 

diferenças. 

Realizar visitas 

Às escolas com 

os estudantes 

que ingressaram 

na nova escola, 

em acordo com 

a outra escola 

visando o 

acolhimento. 

Diretor, 

coordenador, 

professores, 

auxiliar 

administrativo

. SME, NRE, 

SEED. 
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Mamborê – Paraná Orientação aos 

pais sobre 

matriculas. 

 

Organização de atividades 

lucrativas pela APMF. 

Melhorar 

aspectos físicos, 

pedagógicos e 

materiais da 

escola 

Aquisição de 

peças para o 

parque escolar, 

ar 

condicionados 

para sala 

,mesas e 

bancos para 

refeitórios, 

televisor, 

microfones. 

Atividades 

culturais pais, 

mães e alunos. 

No decorrer do 

ano letivo. 

Rifas, feira da 

bondade, festa 

cultural das 

escolas 

Municipais. 

Rifas da 

Pascoa, do Dia 

das Crianças, 

Feiras da 

bondade, para 

organizar bingo 

dos pais, 

gincana das 

mães, semana 

da  crianças 

aquisição de 

matérias 

permanentes 

para escola. 

Membros da 

APMF, pais, 

funcionários, 

diretor, 

coordenador, 

professores. 

Articulação com rede 

proteção 

Melhorar os 

índices de 

Apoio familiar. No decorrer do 

ano letivo. 

Controle de 

frequência, 

O professor 

deverá informar 
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Mamborê – Paraná (infrequência/vulnerabilidade

) 

frequência, 

ajuda da família. 

desenvolvimento

, 

comportamento. 

a equipe 

pedagógica 

quando o aluno 

tiver faltas 

consecutivas ou 

alternadas. 

Realização de 

busca para 

contato com a 

família ( 

telefone, 

convocação, 

contato pessoal 

com os 

responsáveis, 

Participação nas 

reuniões da 

Rede de Apoio. 
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Mamborê – Paraná Incentivo á leitura Desenvolver 

leitura 

automatizada, 

interpretação. 

Trabalhar leitura 

através de 

empréstimos de 

livros, ampliar 

vocabulário, 

melhorar a 

escrita e 

interpretação. 

No decorrer do 

ano letivo. 

Empréstimo de 

livros para as 

turmas 

semanalmente. 

Cada turma terá 

um dia 

especifico para 

emprestar e 

devolução de 

livros. 

Diretor, 

coordenador, 

professor 

 


