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 Desenvolver trabalhos com educadores e alunos, visando a explicitação e a superação de entraves 
institucionais ao funcionamento produtivo das equipes e ao crescimento individual de seus integrantes.  

 Desenvolver, com os participantes do trabalho escolar (pais, alunos, diretores, professores, técnicos, pessoal 
administrativo), atividades visando a prevenir, identificar e resolver problemas psicossociais que possam 
bloquear, na escola, o desenvolvimento de potencialidades, a auto-realização e o exercício da cidadania 
consciente.  

 Desenvolver programas de orientação profissional, visando um melhor aproveitamento e desenvolvimento 
do potencial humano, fundamentados no conhecimento psicológico e numa visão crítica do trabalho e das 
relações do mercado de trabalho. 

 Diagnosticar as dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e encaminha, aos serviços de 
atendimento da comunidade, aqueles que requeiram diagnóstico e tratamento de problemas psicológicos 
específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de solução na escola, buscando sempre a atuação 
integrada entre escola e a comunidade.  

 Supervisionar, orientar e executar trabalhos na área de Psicologia Educacional. 
 
 

2.2. RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NAPE NAS UNIDADES JOÃO PAULO RENASCENÇA 

 Participação em processo seletivo de alunos novatos; 

 Participação na Semana Pedagógica - Fala de Reflexiva sobre a temática do filme "Como Estrelas na Terra 
- Toda Criança é Especial"; 

 Participação na Palestra Bene: Formação Ética e Socioemocional; 

 Organização de seletivo para estagiários: entrevistas; 

 Apoio no acolhimento e adaptação aos alunos do Infantil, Fundamental I e II; 

 Encontro de adaptação com os pais dos alunos do infantil I e II; 

 Atendimento a alunos novatos; 

 Atendimento a alunos e atividades de observação em salas de aula; 

 Atendimento a pais de alunos. 

 Elaboração e ministração da palestra Antibullying; 

 Reuniões individuais com pais de alunos do fundamental I e II; 

 Atendimentos e intervenções feitas - alunos do Fundamental I, II e Médio; 

 Observação e intervenções – alunos do Infantil III e IV. 

 Atendimentos individuais a alunos do Fundamental II e Médio; 

 Visita domiciliar à uma aluna do 9º ano, em companhia da coordenadora do Fund. II. 

 Participação como avaliadora auxiliar em processo seletivo para jovem aprendiz. 

 Participação como avaliadora auxiliar em processo seletivo para jovem aprendiz e professor de filosofia; 

 Workshop de orientação profissional e vocacional para alunos do 9º ao 3º ano – 1ª turma (coordenação). 
 
 

3. COORDENAÇÃO DE ESPORTES (João Paulo e Renascença)  

 
3.1 RESUMO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES /2019 

 28/01 a 01/02 -  SEMANA DE VIVÊNCIA ESPORTIVA Semana de Vivência onde os alunos da escola 
vivenciam as modalidades esportivas oferecidas na escola com o intuito de escolher a modalidade a ser 
praticada. 

 04/02 - INÍCIO DOS TREINAMENTOS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS - Após o período de matrículas, 
demos início às atividades esportivas para as modalidades oferecidas à comunidade escolar: natação, 
voleibol, judô, futsal, ballet. 

 20/03 -  REUNIÃO COM PAIS DOS ATLETAS - Reunimos com os pais dos atletas da escola para tratarmos de 
assuntos pertinentes ao rendimento, treinamentos e horário dos treinos. 

 21/03 - AMISTOSO FUTSAL: Colégio Batista x Colégio São Vicente – O jogo faz parte da preparação do time 
para outras competições. 

 23/03 – I FESTIVAL DE VOLEIBOL - Realização do Festival contou com a participação de 10 escolas 
convidadas. O objetivo foi promover a interação e intensificar os treinamentos, visando à preparação das 
equipes para as competições no decorrer do ano. 
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