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PLANO DE AÇÃO DO GRÊMIO ESTUDANTIL APP
Tema
Músicas no Intervalo

Objetivo

Público-Alvo

Tornar o ambiente escolar mais agradável.

Ação

Cronograma

Pesquisa de opinião sobre a preferência musical dos
alunos.

Durante o ano
letivo

Alunos

Dramatizações, na biblioteca, de contos, fábulas, músicas
e outros gêneros.

Ao final dos
semestres

Comunidade escolar

Contação de Histórias

Desenvolver o hábito da leitura.

Trabalhos Ecológicos

Conscientização dos alunos sobre os problemas
ecológicos.

Comunidade escolar e
local

Debates de temas relevantes, pesquisas, confecção de
cartazes, poesias, folders.

Setembro

Alunos Destaques

Aumentar a responsabilidade dos alunos com o
próprio aprendizado; valorizar os mais empenhados
e incentivar os demais.

Alunos

Divulgação em murais dos nomes dos melhores alunos de
cada bimestre; menção honrosa; entrega de pequenos
brindes.

Ao final dos
bimestres

Comunidade escolar e
local

Divulgação em murais, entrega de cartas abertas à
população, cartazes, baners.

Abril a
Junho

Pessoas carentes

Divulgação nas salas, elaboração de cartazes, colocação
de caixas na escola.

Maio a
Agosto

Alunos

Apresentação de dados de anos anteriores, vídeos sobre
a importância da olimpíada.

Abril a
Setembro

Combate ao Aedes Aegypti

Campanha do Agasalho

Combater
a
dengue, febre
zica e chikungunya.

amarela, febre

Mobilizar a comunidade escolar a doar agasalhos.

Olimpíadas Escolares

Maior participação dos alunos.

Quem Falta Faz Falta

Diminuir a frequência irregular, a evasão, o
abandono e a retenção.

Pais e alunos

Contato com a família, quando possível, conversa com os
alunos faltosos.

Durante o ano
letivo

Semana da Pátria

Resgatar valores éticos, como civismo e patriotismo;
contribuir para a compreensão do passado histórico.

Alunos

Apresentação de jograis, poesias, músicas, Hino nacional
e da Bandeira.

04 a 08 de
setembro

SARESP

Conscientizar os alunos sobre a importância do
SARESP; aumentar o fluxo escolar.

Pais e Alunos

Apresentar os avanços da escola e as metas

Novembro
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Interação escola e comunidade.

Escola, pais, comunidade
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Organização e apresentação de um festival de talentos
dos alunos.
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