
 

                                                                                                    PLANO DE AÇÃO 2017 

 

Nome do Grêmio: GERAÇÃO CONSCIENTE 

Objetivos: 1) Promover atividades que beneficiem e auxiliam a todos os estudantes; 
2) Ajudar a direção da escola a promover eventos, decisões e solucionar problemas;  
3) Preparar o aluno para o Projeto de Vida e vivência em sociedade; 

Metas: Transformar a escola em referência na educação e projetos, buscando 100% da participação dos alunos 

                                                                   Propostas e cronograma 

Propostas O quê? Tema Objetivos Para quem? Público 
alvo 

Quando? 
Cronograma 

Cultural Gincanas 
 

Realizar gincana com o contexto de um livro escolhido; Estudantes Ensino 
Fundamental e Ensino 

Médio 

2º semestre 

 Feiras 
 

Promover feira de ciências, evento aberto ao público para interagir escola e comunidade; e 
também, buscar parcerias com profissionais para garantir a sustentabilidade; 

Estudantes /pais 1º e 2ª Semestre 

 Festivais 
 

Festivais de Dança, Músicas, Desfile, Teatro, Mimicas; Estudantes Ensino 
Fundamental e Ensino 

Médio 

Ano letivo 

 Campeonatos 
 

Realizar campeonato de games, interclasses, cartas, e leitura coletiva; Estudantes Ensino 
Fundamental e Ensino 

Médio 

Ano todo 

Social Campanhas 
Arrecadações 
 

Campanha para economizar água e energia, arrecadar alimentos (doações para instituições 
de caridade); 

Ensino Fundamental e 
Ensino Médio 

Ano todo 

Comunicação Publicações e 
Divulgações 
 

Destacar acontecimentos feitos pelo grêmio, publicação de cartazes instrutivos e formativos 
e  eventos promovidos pela escola, com o intuito de avisar e convidar a todos; 
 

Estudantes Ensino 
Fundamental e Ensino 

Médio/pais 

Ano todo 

Esporte Gincanas e 
Interclasse 
 

Promover gincanas esportivas, destacando o trabalho em equipe e interclasses Estudantes Ensino 
Fundamental e Ensino 

Médio 

Final do 1º e 2º Semestre 

Política Deixar a 
escola mais 
democrática e 
justa 
 

Acolher todos alunos, sem preconceitos, diferenças, respeitando ideias e buscar uma boa 
convivência; 
Orientar e conscientizar todos estudantes com medidas econômicas, uso energia, água, 
material escolar, telefone e tudo o que se fizer necessário 
Ficar ciente das decisões a tomar, opinando com soluções para resolver problemas na 
escola; 

Estudantes e pais Ano todo 

 


