
 
 

PLANO DE AÇÃO DE AULAS EXTRACLASSE DURANTE A PANDEMIA 

Objetivos Gerais: Ofertar o ensino/aprendizagem aos alunos da rede municipal através de atividades extraclasse; 
Manter vínculo entre alunos e escola. 
Meta: Garantir o direito de aprendizagem através das atividades extraclasse e mantendo o contato da escola com os seus alunos. 

AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL RECURSOS AVALIAÇÃO 
 Levantamento de 

dados junto as 
secretarias das 
escolas em 
relação a 
quantitativos de 
alunos para 
aquisição de 
materiais. 

 
 
 
 

05 - 06 

Secretaria Municipal de 
Educação. 

- Avaliado por meio de 
quantidades de alunos. 

 Construir um 
plano de 
atendimento de 
aulas por meio 
de atividades 
extraclasses. 

 
 
 

02 à 15-06 

Secretaria Municipal de 
Educação. 

Pesquisas; 
Debates. 

Através de leitura para 
finalizar e fazer 

possíveis ajustes. 

 Apresentar o 
projeto às 
escolas 

 
 

17-06 

Secretaria Municipal de 
Educação. 

Auditório de 
reuniões 
(mantendo 
rigorosamente o 
distanciamento 
social). 

Verificar se todas as 
escolas receberam o 

projeto. 

 Planejar e 
distribuir as 

apostilas para os 

 
20 à 29-06 

Professores Computador, livro 
didático, papel sulfite, 
toner, lápis preto, lápis 

Verificar se a 
quantidade e 

organização das 



 
alunos. de cor, borrachas e 

impressoras. 
apostilas atende a todos 

os alunos. 
 Organizar as 

atividades em 
áreas afins; 

Ensino 
Fundamental 
anos iniciais e 

finais: 
 Língua 

Portuguesa, 
Artes, Educação 
Física, Inglês; 

 Matemática, 
Ciências da 
Natureza; 

 Ciências 
Humanas 
(História, 

Geografia e 
Ensino Religioso) 

 
 
 
 
 

10 à 25-06  

Professores 
Diretores 

Coordenadores 
Pedagógicos  

Currículo; 
BNCC 
DCT 

Analisar a organização 
dos conteúdos. 

Organizar as 
atividades na 
modalidades de 
Educação Infantil 
Campos de 
experiências: 
O eu, o outro e o 
nós;  
Corpo, gestos e 
movimentos; 

10 à 15-06 Professor 
Diretor  

Coordenação 
Pedagógica  

Currículo 
BNCC 
DCT 

 



 
Traços, Sons, 
cores e formas; 
Escuta, fala e 
pensamento e 
imaginação; 
Espaço, tempo, 
quantidade, 
relação e 
transformações. 

Início das Atividades a 

distância impressas da Rede 

Municipal de Ensino. 

 

           01-07-2020 Professor 
Diretor  

         Coordenação    
           Pedagógica 

              Humanos 

             Tecnológicos 

              Financeiro 

            Contínua 

 


