
Plano de Ação 
 

TÓPICOS PERÍODO RESPONSÁVEL AÇÕES DA ESCOLA 

Vídeo de boas 
vindas à escola. Fevereiro Diretora e 

Supervisoras 

- Acolhida e 
conscientização dos 

alunos sobre as atitudes 
corretas de convivência 

na escola. 

 
Reunião com pais e 

professores. 
Março 

 
Comunidade 

Escolar 

- Apresentação de quadro 
de funcionários e 
mensagem com a 

presença da Secretária 
de Educação Elisabete 
Humai de Toledo e da 

Diretora Geral de Ensino. 
- Leitura e explicação do 

Regulamento Interno. 
- Apresentação da Banda 

do Projeto Semeando 
Acordes. 

Promoção de 
Páscoa - Rifa Março 

 
Comunidade 

Escolar 

- Haverá um sorteio de 
uma cesta de Páscoa 

doada pelas funcionárias 
da escola. 

Dia Internacional 
da Mulher Março Todas as turmas 

- Reflexão, debate, 
atividades realizadas nas 

salas e confecção de 
cartazes para exposição. 
-Visita de representante 
dos produtos Mary Kay, 

com oferta de limpeza de 
pele para as funcionárias 

da escola. 
- Confecção de 

lembrancinha para as 
mães dos alunos. 



 
Comemoração da 

Páscoa 
 

 
Março 

 
Todas as turmas 

- Apresentação de 
Páscoa de uma turma, 

lanche especial, entrega 
de ovos de Páscoa. 
- Sorteio de cesta de 

Páscoa. 
- Início de Projeto 

Semeando Acordes 
das Irmãs Palotinas 

-parceria com o 
Colégio Mãe do 

Divino Amor. 
- Projeto de leitura 

Abril 
Profª Michele 

(colaboradora) 
 

Todas as turmas 

 
- Cada turma terá uma 
sacola viajante com um 
livrinho e um caderno 

para registro. 

Dia da Merendeira Abril Todas as turmas 
- Homenagem dos alunos 

através de 
apresentações. 

- Dia do Livro e 
Monteiro Lobato 

- Dia do Índio 
- Dia de Tiradentes 
- Descobrimento do 

Brasil 

 
Abril 

 

- Oficina de Língua 
Portuguesa 

 
- 5º, 4º, 3º, 2º e 1º 

anos 

- Resgate histórico em 
sala de aula e atividades 

relacionadas. 
- Apresentações de 

teatro, poesia e música. 

Dia das Mães 
Reunião com os 

pais 

 
Maio 

 
Todas as turmas 

- Apresentação de todas 
as turmas e entrega de 

lembrancinha. 
- Esclarecimentos aos 

pais sobre o desempenho 
dos alunos através de 

avaliações, notas e 
conceitos. 

Início do Projeto 
“Brasil de Todas as 

Cores”. 

Início em 
Maio e 

término em 
Novembro 

 Todas as turmas 
- Realização de 

atividades em sala de 
aula e exposição na 

escola. 
Meio Ambiente Junho Todas as turmas - Atividades de 



conscientização. 

Reunião com os 
pais Julho Todas as turmas 

- Esclarecimentos aos 
pais sobre o desempenho 

dos alunos através de 
avaliações, notas e 

conceitos. 

Dia dos Pais 
Folclore Agosto Todas as turmas 

- Atividades relacionadas 
e entrega de 

lembrancinhas. 
- Realização de 

atividades em sala, 
apresentações e 

exposição de trabalhos. 

 
Festa da Primavera 

 
Independência do 

Brasil 

 
Setembro 

 
 

07 de 
Setembro 

 
 

Todas as turmas 

 
- Festa para a 

comunidade com 
apresentações artísticas 

e comidas diversas. 
- Atividades em sala e 
exposição de cartazes. 

 

 
 

Dia das crianças 
Dia dos 

professores 
Reunião com os 

pais 
 

Outubro Todas as turmas 

 
- Semana da Criança, 

com atividades 
recreativas. 

- Confraternização. 
- Esclarecimentos aos 

pais sobre o desempenho 
dos alunos através de 

avaliações, notas e 
conceitos. 

 



Proclamação da 
República 

Dia Nacional da 
Consciência Negra 

Novembro Todas as turmas 
- Realização de 

atividades diversas em 
sala de aula e exposição. 

 
Reunião com os 

pais 
Festa de 

encerramento do 
ano letivo 

Dezembro Todas as turmas 

- Esclarecimentos aos 
pais sobre o desempenho 

dos alunos através de 
avaliações, notas e 

conceitos. 
- Confraternização para 
os alunos com local a 

definir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


