Dia D Ação Social – 2018

CLIQUE AQUI E ASSISTA O VÍDEO!

Senhores responsáveis, dia 26/04 realizamos a reunião de
organização p o Dia D. Foram tomadas algumas decisões de acordo
com as sugestões dos presentes. São elas:
1-

A abertura de grupo do WhatsApp de acordo com a ação.
Para tanto, é importante que os integrantes só postem
assuntos relacionados a ação do grupo, não podem fazer
anúncios, críticas políticas ou qualquer outro assunto que
não estejam condizentes aos objetivos do grupo.
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2-

Papéis de liderança, ou seja o que cada um gostaria de fazer,
assim para cada grupo, precisamos de:
a) Líder(es) da(s) metas – Fará contato com a entidade ou
de acordo com a ação, para identificar as reais
necessidades e assim possam estabelecer o que é
realmente importante. Por exemplo, uma creche pode
precisar de: pintura numa determinada sala, uma
atividade de recreação p as crianças na Semana da
Criança, Brinquedos e outros. Manterá contato para
garantir que as ações sejam realizadas no decorrer do
ano, bem como identificará outras necessidades.
b) Líder(es) do Planejamento – Planejamento de
estratégias para que as metas sejam alcançadas. A
partir do estabelecimento das Metas, é necessário
planejar respondendo algumas perguntas: * O que
será feito? * Onde? * Como? * Quando? * Quais
providências são necessárias? * Quais componentes
do grupo irão executar? Qual a disponibilidade de
tempo de cada um? * Outras?
c) Líder da comunicação - responsável por reunir todas
as informações da Ação, postar os comunicados, tirar
fotos, providenciar bilhetes e manter o grupo
informado sobre as ações. A escola faz as cópias e
tomará outras providências de acordo com a
necessidade e solicitações de cada grupo.
d) Líderes em Ação: Responsáveis por colocar em prática
as ações de acordo com as Metas e o Planejamento.
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Não precisam colocar em prática as ações ao mesmo
tempo, mas sim de acordo com a disponibilidade de
cada integrante do grupo. Estes deverão manter
contato com a equipe de planejamento para definirem
os horários.
Importante: Vale ressaltar aqui a liderança que está acontecendo
na própria escola pela iniciativa dos alunos:
Líderes em Ação na própria escola - Vários alunos do Ensino Médio
se prontificaram a desenvolver várias ações, como exemplo (Clube
do Xadrez, Grupos de Estudo, Roda de violão, Treino de Vôlei,
Basquete, e já estão se organizando para colocarem em prática,
desta forma, doarão o tempo e o talento para ajudar os outros
alunos.
Estamos imensamente felizes pela iniciativa de todos. Seremos
mais fortes e eficazes se somarmos os nossos esforços e talentos.
Grande abraço a todos.
Direção – Colégio Paraíso

