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QUEM FAZ PERÍODO

Professor Diretor de Turma Semanal

Professor Diretor de Turma

Preenchimento da ficha biográfica Alunos orientados pelo DT

Definir mapeamento da turma Professor Diretor de Turma e alunos
Horário do Dt Professor Diretor de Turma

Caracterização da turma e dados Professor Diretor de Turma

Organização do registro fotográfico Professor Diretor de Turma

Professor Diretor de turma

Eleição líderes e vice líderes da turma Professor Diretor de Turma 3ª semana de aula

Professor Diretor de Turma

5ª semana de aula

Antes de concluir o 1º Período

Antes de concluir o 2º Período

Antes de concluir o 3º Período

Antes de concluir o 4º Período

Coletas de Informações Coordenador recolhe e entrega para os DTs

Os alunos orientados pelo DT Na 2ª semana de cada bimestre

Diário para Formação para a cidadania Professor Diretor de Turma Semanal

Diretor de Turma e Coordenador

Bimestral

CALENDÁRIO NORTEADOR DE ATIVIDADES 2017
                AÇÃOFormação para a cidadania e 

Desenvolvimento das Competências 
Socio Emocionais

Atendimento de pais e alunos com 
registro nos instrumentais

Semanal (Convidar pais e alunos para 
conversar sobre rendimentos, frequência, 
comportamento, compromisso, etc)

1ª aula de Formação para a Cidadania

4ª semana de aula
1ª semana de aula

1º mês de aula

1º mês de aula

Comunicado sobre o horário de 
atendimento.

3ª semana de aula (enviar o instrumental 
aos pais)

Reunião de pais (Eleição 
de representante dos pais)

3ª semana de aula (apresentar o PPDT, a 
sala de atendimento ao projeto e os 
diretores de turma)

     Reunião diagnóstica DT, NG, Professores da Turma, líderes e vice líderes 
e representante de pais.

1ª Reunião Bimestral DT, NG, Professores da Turma, líderes e vice-líderes 
e representante de pais.

2ª Reunião Bimestral DT, NG, Professores da Turma, líderes e vice-líderes 
e representante de pais.

3ª Reunião Bimestral DT, NG, Professores da Turma, líderes e vice-líderes 
e representante de pais.

4ª Reunião Bimestral DT, NG, Professores da Turma, líderes e vice-líderes 
e representante de pais.

Receber dos professores preenchidos no 
encontro de área (realizado por bimestre)

Auto avaliação dos alunos

 Acompanhamento de infreqüência Realizada diariamente pelos diretores de 
turma

 Acompanhamento de rendimentos Diretor de Turma e Coordenador  
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