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Formulário para elaboração do Plano de Ação 
 

Unidade Escolar: E. E. “MONSENHOR JOSÉ TROMBI”. 
 

Nome do Grêmio: GRÊMIO ESTUDANTIL XI DE MARÇO. 

 

Nome dos Participantes: PRESIDENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA MOTTA; VICE-PRESIDENTE: BRUNA FERNANDA 

AZEVEDO LOPES; 1º SECRETÁRIO: WESLEI SANTANA DA SILVA; 2º SECRETÁRIO: JOSÉ GARCIA JUNIOR; 1º 

TESOUREIRO: SABRINA DE OLIVEIRA; 2º TESOUREIRO: FRANCIELLI LUIZA GABRIEL; DIRETOR SOCIAL: ISAAC 

ANCELMO DE OLIVEIRA BARROS; DIRETOR DE IMPRENSA: HELOÍSA RIZZO DE OLIVEIRA; DIRETOR CULTURAL: 

ISABELLE ROSOLEN GARCIA; DIRETOR DE ESPORTES: MATEUS HENRIQUE DOMINGUES; 1º SUPLENTE: BÁRBARA 

BEATRIZ AGUIAR DE SOUZA; 2º SUPLENTE: ANITA SIMÕES DA COSTA. 

 

Tema do plano de ação:  

1. Eleição de Miss e Mister Trombi. 

2. Festa Junina. 

3. Campanha do Agasalho. 

4. Atividades extraclasse com músicas, dança, apresentações durante o intervalo. 

5. Mural com exposição de fotos dos alunos destaque de cada sala. 

6. Gincana Cultural. 

7. Festival de música e dança. 

8. Campeonato esportivo interclasse. 

9. Campanha do Lacre Solidário. 

 

Objetivo:  

1. Valorizar o charme, beleza e elegância dos alunos da escola. 

2. Promover uma atividade diferenciada aos alunos para que estes adquiram respeito por esta tradição 
que há em nosso país promovendo interação e descontração entre os membros da comunidade escolar. 

3. Intensificar a ação solidariedade inclusiva, com foco na qualidade e não na quantidade, pedindo roupas 

boas e em condições de levar dignidade a quem vai receber. 

4. Proporcionar momentos de lazer e interação dos alunos, através de atividades diferenciadas durante o 
intervalo. 

5. Incentivar os estudos, melhorar o desempenho dos alunos e valorizar os que são destaque em cada 
bimestre. 

6. Promover a interação dos alunos fazendo com que amadureçam valores como: colaborar em equipe, 
saber perder e vencer. 

7. Promover a interação dos alunos através de atividades culturais que estimulem a criatividade, a pesquisa 
e o conhecimento. 

 

 

 



8. Oferecer condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade melhorando assim as 
capacidades físicas e habilidades motoras e, consequentemente a qualidade de vida (autoestima, 
integração social e saúde). 

9. Promover a conscientização da comunidade intra e extraescolar com a arrecadação de lacres visando 
obter cadeiras de rodas para o Lar São Vicente de Paula. 
 

Público Alvo: Comunidade intra e extraescolar. 

 

Ações: 

1. Convidando os alunos de todas as salas de aula para participarem do desfile; divulgar o evento; convidar 

a comunidade intra e extraescolar para participar e divulgar o resultado. 

2. Incentivando a melhor caracterização individual, melhor casal trocado, encenação do casamento caipira, 

colocação de cartazes e propaganda da festa, enfeite do pátio e da quadra pelos alunos, comidas típicas 

e quadrilha. 

3. Divulgando a Campanha, dando ênfase à qualidade e não à quantidade, separando as peças e 

organizando-as em cabides nas araras para melhor visualização das pessoas interessadas. 

4. Colocando músicas variadas durante o intervalo para tornar o momento mais agradável. 

5. Realizando a somatória das sínteses bimestrais dos alunos de cada ano e séries para que sejam expostas 

em painel valorizando o empenho de cada um. 

6.  Organizando equipes para que através de desafios demonstrem conhecimentos culturais 

proporcionando momentos de lazer. 

7. Colaborando com os professores de Arte e Educação Física na organização e apresentação do festival de 

música e dança realizado ao final do ano com envolvimento de toda a comunidade escolar. 

8. Incentivando os alunos a participar de campeonato esportivo interclasse realizado aos finais de semana 

no Programa Escola da Família. 

9. Auxiliando as professoras de Ciências e História, responsáveis pela Campanha, distribuindo garrafas pet 

com o slogan da campanha no comércio local, incentivando a sala que conseguir arrecadar mais lacres 

premiando-a com uma sessão de cinema. 

 

Cronograma 

 

AÇÃO ABR JUN AGO SET OUT NOV DEZ 

Eleição de Miss E Mister Trombi  X      

Festa Junina  X      

Campanha do Agasalho  X      

Atividades extraclasse com músicas, dança, 
apresentações durante o intervalo 

 X X X X X X 

Mural com exposição de fotos dos alunos destaque 
de cada sala 

X X  X   X 

Gincana Cultural     X   

Festival de música e dança      X  

Campeonato esportivo interclasse    X    

Campanha do Lacre Solidário       X 


