
EQUIPES 
 

1. EQUIPE DE LIMPEZA E  
ORGANIZAÇÃO 

 

1. Instruir na organização das mesas e cadeiras da sala, a depender da gestão 

proposta pelo professor. 

2. Conscientizar sobre o espaço escolar e sobre lugar de uso comum/coletivo: 

instruir sobre o uso adequado das lixeiras, instruir colegas sobre danos e 

prejuízos aos materiais da sala. 

3. Manter contato constante com os funcionários da limpeza. 

4. Apagar o quadro antes e depois das atividades de aula. Um apagador será 

entregue à equipe. 

5. Produzir cartazes com os nomes dos integrantes de cada uma das equipes. 

6. Produzir cartazes com um resumo das funções de cada equipe. 

7. Produzir cartazes com orientação sobre limpeza e organização. 

 

 
2. EQUIPE DE MATERIAIS E CHAMADA 

1. Fazer a chamada nos diários de classe: avisar sobre os estudantes faltosos à 

equipe de Calendário. 

2. Distribuir e receber materiais dos estudantes. 

3. Entregar e receber trabalhos. 

4. Conscientizar e estabelecer controle sobre a compra dos livros paradidáticos: 

lista para livros comprados, lista para livros lidos [aulas de Português e outras 

disciplinas que adotem paradidáticos]. 

5. Fazer levantamento de preços e estabelecimentos para a aquisição dos livros 

paradidáticos [aulas de Português e outras disciplinas que adotem 
paradidáticos]. 

6. Lembrar continuamente sobre os materiais a serem trazidos para as 

aulas, como livros, folhas, apostilas. 

 

3. EQUIPE DE CALENDÁRIO 

1. Fazer um relatório das aulas do dia. Posteriormente, ele será guardado na 

pasta e poderá ser verificado pelos estudantes que não estavam presentes na 

aula. 

2. Arquivar e distribuir materiais para estudantes faltosos: manter contato 

com equipe de Material e Chamada. 

3. Confeccionar mensalmente um calendário grande que será pendurado no mural 
da sala. 

4. Divulgar, no calendário, as atividades a serem realizadas pela turma, tais 

como: trabalhos, saídas pedagógicas, provas, testes, redação etc. 

5. Divulgar, no calendário, sobre feriados, recessos, férias e paralisações. 



4. EQUIPE DA SALA CRIATIVA 

1. Pensar em intervenções para tornar a sala um ambiente mais agradável. 

2. Recolher dos estudantes da turma fotos, recados ou outras intervenções 

artísticas como desenhos, pinturas etc. 

3. Fazer o planejamento para a pintura da parede da sala: escolher o 

desenho, o tema, os materiais a serem utilizados etc. 

4. Confeccionar um varal de poesias, frases literárias ou outros murais, 

cartazes e intervenções que sejam de interesse da turma. 

5. Confeccionar as caixas de “ACHO BOM” e “ACHO RUIM”. 

 

5. EQUIPE DE ATIVIDADES CULTURAIS 

1. A equipe deve fazer a apresentação oral de uma sugestão cultural a cada 15 

dias. 

2. Organização logística das saídas pedagógicas: local, horário, lista de 

interessados, recebimento de autorizações e bilhetes. 

3. Pesquisar sobre atividades interessantes dentro e fora do campus a serem 

propostas aos colegas, tais como: peças de teatro, filmes, exposições, shows, 

apresentações de dança, workshops, museus, saraus etc. 

4. Pesquisar sobre horários, localizações e preços das atividades sugeridas. 

5. Fazer cartazes com propaganda dos eventos do campus e da turma. 
 

 

 


