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1 Objetivos do plano: descreva aqui o objetivo do seu plano de ação;

2 Organização das ações a serem desenvolvidas: Período de

(mês) ... a (mês) ... Freqüência (número de vezes por semana):

Tempo de duração: Outros:

3 Atividades a serem desenvolvidas: Consulte o material

disponibilizado pelo curso em disciplinas e/ou estudos, para

fundamentar a escolha das ações planejadas, selecionando as

atividades relativas aos objetivos do Plano de Ação.

4 Seleção de materiais a serem utilizados. Descrever os recursos

materiais, financeiros e humanos a serem utilizados no plano;

5 Adequações de materiais: listar os materiais que necessitem de

adequações para atender às necessidades do Plano de

Intervenção/ação. Seleção de materiais e equipamentos que

necessitam ser adquiridos: listar os recursos materiais que

precisam ser encaminhados para compra e /ou que já existem na

instituição. Tipos de parcerias necessárias para aprimoramento das

ações a serem desenvolvidas. Profissionais da instituição escola que

poderão ser parceiros (Professores; Alunos; Diretor escolar; Equipe

pedagógica; Outros).

6 Cronograma das Ações e uma Planilha com os custos das ações

que serão realizadas: Elabore um cronograma com as atividades a

serem desenvolvidas e o período na qual as mesmas serão

realizadas; Elabore também uma planilha com o



1. Objetivos do plano de ação:

Objetivo Geral: Conscientizar as mães sobre a importância

do diálogo na resolução dos conflitos com as professoras e

funcionários da Creche Municipal Áurea Moura Ribeiro

localizada na cidade de Campina Grande Pb.

Objetivos Específicos:

• Traçar o perfil sociodemográfico das mães e funcionários

da instituição educacional;

• Publicar vídeos no grupo do whatsapp das mães sobre

valores, a importância do brincar no desenvolvimento

psicomotor do educando e do diálogo nas relações

interpessoais.

• Proporcionar encontros com profissionais, sobre a

corresponsabilidade da família e da unidade educacional

no processo educativo infantil;

• Propor estratégias de cultura ao diálogo na prevenção de

conflitos entre mães e docentes .



2. Organização das ações a serem desenvolvidas:

Período: de 27 de março a14 de maio de 2017

Freqüência: de acordo com o cronograma das

atividades, item 6. *Ou especificaria cada etapa,por

exemplo, levantamento bibliográfico 3 semanas

Tempo de duração : 7 semanas







PLANO DE AÇÃO ESCOLAR

Um bom plano de ação deve 

responder às seguintes perguntas:

1 -o que será feito 

2 – quem fará

3 – quando será feito

4 – onde será feito 

5 – por que será feito 

6 – como será feito
7 – quanto custará.















Obrigado pela paciência


