PLANO PLURIANUAL
DE ATIVIDADES
2017-21

Introdução
O Decreto Lei nº137/2012, de 2 de julho, consagra, no seu artigo 9º, os Planos Anual e Plurianual de Atividades “como
documentos de planeamento que definem, em função do Projeto Educativo/Teip, os objetivos, as formas de organização e de
programação das atividades e que procedem à identificação dos recursos necessários à sua execução.”
O PAA para o ano letivo de 2017/2021, como documento que operacionaliza o Projeto Educativo e Plano de Melhoria
TEIP, deverá de forma clara estar em linha com as premissas pedagógicas constantes nos documentos estruturantes do
agrupamento.
Como forma de concretizar os propósitos inscritos nos vários documentos que orientam este agrupamento, é necessário
abraçar a lógica do trabalho colaborativo pois, assim, os vários agentes educativos estarão melhor preparados para fazer o muito
que os espera. A troca de experiências na pedagogia, como na vida, é sempre enriquecedora e também, neste agrupamento, por
razões de solidariedade e de eficácia, essa colaboração é desejável e fundamental.
Neste plano dar-se-á especial atenção às áreas que este agrupamento privilegiou desde que integrou o TEIP com destaque
ao apoio à melhoria das aprendizagens, prevenção do abandono, absentismo e indisciplina, gestão e organização e à
relação escola–famílias- comunidade e parcerias. Por esta razão, há neste documento muitas atividades que serão enquadradas
segundo este plano organizativo de modo a reforçar a articulação e a coerência do trabalho realizado por todos neste agrupamento.

Eixo de
Intervenção
Teip
I -Cultura de Escola e
Liderança
Pedagógicas

Ações do TEIP
Ação nº1“ Monitorização e
avaliação”
Ação nº2-“Supervisão
e acompanhamento
da prática letivaEscola Inclusiva”
Ação nº3 –
“Articulação Internapartilhar para melhor
atuar”
Ação nº4-“Eu vou
para o 1ºano”

II- Gestão Curricular,
numa lógica de
autonomia e
flexibilidade

Ação nº5 - “ À
procura do sucesso Âncora”
Ação nº6 – Plano de
Ação Tutorial
Ação nº8 Diferenciação
Pedagógica

III- Parcerias e
Comunidades

Ação nº9- Parceiras
Ação nº10 “ A Família
vem à Escola”

Plano Plurianual de Atividades

Áreas de
Intervenção
Prioritária do PE

A-Aprendizagens e
competências Sociais
B-Organização e
Gestão

C-Recursos Físicos e
materiais

Metas das Áreas de
Intervenção Prioritária do PE

Objetivos das Áreas de Intervenção Prioritárias do PE

1-Diminuir a taxa de insucesso
escolar.
2-Aumentar o número de alunos com
resultados superiores a 3
3-Melhorar a percentagem de alunos
com sucesso pleno
4- Desenvolvimento das
competências sociais.
5-Participação ativa na vida da escola
6- Assiduidade
7-Análise e aplicação do código de
conduta
8-Fomentar a Cultura de Escola;
9-Criar momentos de Partilha
Mecanismos de autoavaliação em
todos os serviços e departamentos.
10-Transmissão de informação entre
departamentos (Drive)
11-Formação para docentes
12-Criação de espaços de convívio
para alunos
13-Melhoria das infra-estruturas
14-Implementar o uso do cartão
eletrónico

1-Melhorar o sucesso educativo dos alunos;
2-Melhorar a percentagem de alunos que atingem resultados de excelência:
3-Rentabilizar e aumentar os recursos de apoio ao ensino;
4-Proporcionar condições para uma vivência em segurança;
5-Reduzir os conflitos e a disciplina;
6-Prevenir situações de indisciplina através de projetos motivadores;
7-Assegurar a aquisição de competências pessoais e sociais;
8-Envolver e responsabilizar os encarregados de educação pelas ações dos seus educandos;
9-Compreender e responder à necessidade dos pais e enc.ed. para o acompanhamento da vida
escolar do seu educando;
10- Assegurar o compromisso entre a escola e a família para o sucesso educativo dos alunos;
11-Participação dos alunos com sugestões nos documentos estruturantes do Agrupamento;
12-Fomentar a cultura de escola;
13-Colmatar a falta de pré-requisitos necessários para a evolução do trabalho escolar dos
alunos;
14-Criar momentos periódicos de partilha de boas práticas;
15-Formação e partilha de boas práticas;
16-Proporcionar recursos financeiros para a melhoria das condições de trabalho e para a
execução das atividades previstas no Plano Anual de Atividades;
17-Assegurar os recursos financeiros adequados para o investimento em material pedagógicodidático;
18-Rentabilizar as novas tecnologias
19-Melhorar os espaços exteriores e interiores da escola;
20-Valorização das AECs;
21-Aumentar a oferta de Aecs; Clubes e outras atividades através de parcerias;
22-Sentimento de pertença e proximidade;
23-Promover o desporto e atividades artísticas
24-Reforçar o sentimento de pertença coletiva;
25-Participação dos Enc.de Edu. Com sugestões nos documentos estruturantes do agrupamento;
26-Assegurar o compromisso entre a escola e a família para o sucesso educativo dos alunos;

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
Atividades mensais:

Eixo
TEIP

Áreas de
Intervenção do
PE

Metas das áreas
de Intervenção
do PE

Objetivos do
P.E

Atividades

Destinatários

Dinamizadores

Calendarização

Avaliação
da atividade*

5,9

3,14,

Membros do
Cons Ped.

Muito bom

B

5,9

3,14

Outubro

Muito bom

I

B

5,9

3,14

Reuniões
Avaliação

Docentes

B

5,9

3,14

Membros
Cons.Geral

I

B

5,9

3,14

Reuniões
Conselho
Geral
Reuniões de
Departamento

Dezembro
Março
Junho
Trimestral

Muito bom

I

Presidente
Cons.
Pedagógico
DT. de Turma
e Presidente
Cons.
Docentes
DT. de turma e
Presidente
Con.Docentes
Presidente do
Cons.Geral

Mensal

I

Reuniões
Conselho
Pedagógico
Reuniões
Avaliação
Intercalares

Mensal

Muito Bom

I

B



A avaliação foi feita com base na realização das reuniões propostas.

Docentes

Docentes

Coor. De
Departamento

Muito bom

Nº Atividades realizadas por Eixo do TEIP

Nº Atividades realizadas por Área de Inter.PE

Nº de atividades
Eixo I
“Cultura de Escola
e Liderança
Pedagógica”

Nº de atividades
Eixo II
“Gestão
Curricular, numa
lógica de
autonomia e
flexibilidade”

Nº de atividades
Eixo III
“Parcerias e
Comunidades”

5
100%

0
0%

0
0%

Nº atividades
realizadas
AAprendizagens e
competências
Sociais

Nº de atividades
B- Organização
e Gestão

0
0%

5
100%

Nº atividades
C- Recursos
Físicos e
Materiais

0
0%

1ºPeríodo ( A preencher ao longo do ano com as atividades planificadas em Conselho
Pedagógico)
Eixo
TEIP

I ,II

Áreas de
Intervençã
o do PE

A
B

Objetivos do
P.E

Atividades

Destinatários

Dinamizadores

Calendarização

2,5,12

1,3,6

“Comemoração do
Halloween”

Educadoras
do PréEscolar

12 a 16 de
outubro

Decoração da porta
da sala de aulaconcurso/Decoração
de máscaras
Flashmob de
Halloween

Toda a
comunidade
educativa
Toda a
comunidade
educativa

Equipa PAA

30 de
outubro

Muito Bom

Toda a
comunidade
educativa

Prof.Carmen
Conde e
Sérgio
Martins

30 de
outubro

Muito Bom

20 de
outubro
11 de
novembro

Bom

Metas das áreas
de Intervenção do
PE

I,II

A
B

3,5,12

1,3,6,14,23

I,II

A,B

3,5,12

1,3,6,14,23

II, III

A

4

4,7

I,III

A
C

1,4,5,8,12

1,2,3,4

Ações de Educação
para a Saúde-Covid 19
Dia de S.Martinho

II,III

A

4,5,7

4,7,15

Enfrentar a Covid-19

Alunos 2º e
3º ciclo
Pré Escolar ,
1ªEnsino e
2ºciclo
Alunos 2º e
3º

GAA

Educadoras
e docentes
do 1ºciclo
GAA
Escola

04 de
novembro a

Avaliação
da atividade

Muito Bom

Muito Bom

Bom

Segura
I,III

A

4,5,8

7,9,12,22,25

Memórias do nosso
Património

I

A

1,2,3

1,18

Ver televisão ou não

I,II

AC

4,5,8

1,7,12

II,III

A

8,4,9

7,9

Comemoração do
Natal
Cabaz Solidário

Toda a
comunidade
educativa
3ºA EB
Mourão
Alunos do
Pré-Escolar
Comunidade
Educativa

Equipa BE

12 de
novembro
Mensal

Profª Vanda 23 de
Barreto e
novembro
Lígia
Cardeno
Educadoras 14 a 17 de
dezembro
Turmas Pief 18 de
dezembro

Muito Bom

Não se
realizou

Bom
Não se
realizou

Nº Atividades realizadas por Eixo do TEIP

Nº de atividades
Eixo I
“Cultura de
Escola e
Liderança
Pedagógica”

7/10
70%

Nº de atividades
Eixo II
“Gestão
Curricular,
numa lógica de
autonomia e
flexibilidade”

7/10
70%

Nº de atividades
Eixo III
“Parcerias e
Comunidades”

5/10
50%

Nº Atividades realizadas por Área de Inter.PE
Nº atividades
realizadas
AAprendizagens e
competências
Sociais

10
100%

Nº de atividades
B- Organização
e Gestão

3
30%

Nº atividades
C- Recursos
Físicos e
Materiais

2
20%

Nº de Atividades realizadas no âmbito das metas das áreas de Intervenção prioritária do Projeto Educativo
Metas das áreas de intervenção Prioritária
do Projeto Educativo
1-Melhorar a taxa de insucesso escolar.
2-Aumentar o nº de alunos com resultados
superiores a 3.
3-Melhorar a percentagem de alunos com
sucesso pleno.
4- Desenvolvimento das competências
sociais.
5-Participação ativa na vida da escola
6- Assiduidade
7- Análise e aplicação do código de conduta
8-Fomentar a cultura de escola.
9-Criar momentos de partilha e mecanismos
de autoavaliação em todos os serviços e
departamentos .
10-Transmissão de informação entre
departamentos
11- Formação para docentes
12-Criação de espaços de convívio para
alunos.
13- Melhoria das infra-estruturas
14- Implementação do uso do cartão
eletrónico

Nº atividades realizadas
2
2
3
6
7
0
1
4
1
0
0
4
0
0

Nº de atividades realizadas no âmbito dos objetivos das Áreas de Intervenção Prioritária do PE
Objetivos das Áreas de Intervenção
Prioritária do PE
1-Melhorar o sucesso educativo dos alunos
2-Melhorar a percentagem de alunos com
sucesso pleno
3- Rentabilizar e aumentar os recursos de
apoio ao ensino
4- Proporcionar condições para uma vivência
em segurança
5- Reduzir os conflitos e a disciplina
6- Prevenir situações de indisciplina através
de projetos motivadores
7-Assegurar a aquisição de competências
pessoais e sociais
8- Envolver e responsabilizar os
Enc.Educação pelas ações dos seus
educandos
9- Compreender e responder à necessidade
dos pais e enc. Ed.para o acompanhamento
da vida escolar do seu educando.
10- Assegurar o compromisso entre a escola
e a família para o sucesso educativo dos
alunos.
11- Participação dos alunos com sugestões
nos documentos estruturantes do
Agrupamento
12- Fomentar a cultura de escola

Atividades realizadas
6
1
4
3
0
3
5
0
2
0
0
2

13- Colmatar a falta de pré-requisitos
necessários para a evolução do trabalho
escolar dos alunos.
14- Criar momentos periódicos de partilha
de boas práticas.
15- Formação e partilha de boas práticas
16-Proporcionar recursos financeiros para a
melhoria das condições de trabalho e para a
execução das atividades previstas no PAA
17- Assegurar os recursos financeiros
adequados para o investimento em material
pedagógico-didático
18- Rentabilizar as novas tecnologias
19- Melhorar os espaços exteriores e
interiores da escola
20- Valorização das AEC
21 Aumentar a oferta de AEC, Clubes e
outras atividades através de parcerias
22- Sentimento de pertença e proximidade
23- Promover o desporto e atividades
artísticas
24- Reforçar o sentimento de pertença
coletiva
25- Participação dos Enc.Educação nos
documentos estruturantes do agrupamento
26- Assegurar o compromisso entre a escola
e a família para o sucesso educativo dos
alunos

0
2
1
0
0
1
0
0
0
1
2
0
1
0

2ºPeríodo ( A preencher ao longo do ano com as atividades planificadas em Conselho
Pedagógico)
Áreas de
Intervençã
o do PE

Metas das áreas
de Intervenção do
PE

Objetivos do
P.E

Atividades

Destinatários

Dinamizadores

Calendarização

1,2,3

1,18

A minha avó tem
coronavírus

2ºA

Jan

I

A

1,2,3,4,5,81

1,3,7,12,18,22

Poluição na Terra

3ºA

Equipa BE e
titular de
turma

I,II,II
I

A,B,C

4,5,8,9

1,3,7,12,14,24

Semana Trapalhona

1ºciclo

Eixo
TEIP

I

A

Equipa BE e
titular de
turma
Titulares de
turma

Avaliação
da atividade

Muito Bom

jan

A atividade
não se
realizou

15 a 17 de
fevereiro

Bom

Nº Atividades realizadas por Eixo do TEIP

Nº de atividades
Eixo I
“Cultura de
Escola e
Liderança
Pedagógica”

3/3
100%

Nº de atividades
Eixo II
“Gestão
Curricular,
numa lógica de
autonomia e
flexibilidade”

1/3
33%

Nº de atividades
Eixo III
“Parcerias e
Comunidades”

1/3
33%

Nº Atividades realizadas por Área de Inter.PE
Nº atividades
realizadas
AAprendizagens e
competências
Sociais

3/3
100%

Nº de atividades
B-Organização
e Gestão

1/3
33%

Nº atividades
C-Recursos
Físicos e
Materiais

1/3
33%

Nº de Atividades realizadas no âmbito das metas das áreas de Intervenção prioritária do Projeto Educativo
Metas das áreas de intervenção Prioritária
do Projeto Educativo
1-Melhorar a taxa de insucesso escolar.
2-Aumentar o nº de alunos com resultados
superiores a 3.
3-Melhorar a percentagem de alunos com
sucesso pleno.
4- Desenvolvimento das competências
sociais.
5-Participação ativa na vida da escola
6- Assiduidade
7- Análise e aplicação do código de conduta
8-Fomentar a cultura de escola.
9-Criar momentos de partilha e mecanismos
de autoavaliação em todos os serviços e
departamentos .
10-Transmissão de informação entre
departamentos
11- Formação para docentes
12-Criação de espaços de convívio para
alunos.
13- Melhoria das infra-estruturas
14- Implementação do uso do cartão
eletrónico

Nº atividades realizadas
2
2
2
2
2
0
0
2
1
0
0
0
0
0

Nº de atividades realizadas no âmbito dos objetivos das Áreas de Intervenção Prioritária do PE
Objetivos das Áreas de Intervenção
Prioritária do PE
1-Melhorar o sucesso educativo dos alunos
2-Melhorar a percentagem de alunos com
sucesso pleno
3- Rentabilizar e aumentar os recursos de
apoio ao ensino
4- Proporcionar condições para uma vivência
em segurança
5- Reduzir os conflitos e a disciplina
6- Prevenir situações de indisciplina através
de projetos motivadores
7-Assegurar a aquisição de competências
pessoais e sociais
8- Envolver e responsabilizar os
Enc.Educação pelas ações dos seus
educandos
9- Compreender e responder à necessidade
dos pais e enc. Ed.para o acompanhamento
da vida escolar do seu educando.
10- Assegurar o compromisso entre a escola
e a família para o sucesso educativo dos
alunos.
11- Participação dos alunos com sugestões
nos documentos estruturantes do

Atividades realizadas
3
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0

Agrupamento
12- Fomentar a cultura de escola
13- Colmatar a falta de pré-requisitos
necessários para a evolução do trabalho
escolar dos alunos.
14- Criar momentos periódicos de partilha
de boas práticas.
15- Formação e partilha de boas práticas
16-Proporcionar recursos financeiros para a
melhoria das condições de trabalho e para a
execução das atividades previstas no PAA
17- Assegurar os recursos financeiros
adequados para o investimento em material
pedagógico-didático
18- Rentabilizar as novas tecnologias
19- Melhorar os espaços exteriores e
interiores da escola
20- Valorização das AEC
21 Aumentar a oferta de AEC, Clubes e
outras atividades através de parcerias
22- Sentimento de pertença e proximidade
23- Promover o desporto e atividades
artísticas
24- Reforçar o sentimento de pertença
coletiva
25- Participação dos Enc.Educação nos
documentos estruturantes do agrupamento
26- Assegurar o compromisso entre a escola
e a família para o sucesso educativo dos
alunos

2
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0

3ºPeríodo ( A preencher ao longo do ano com as atividades planificadas em Conselho
Pedagógico)
Eixo
TEIP

I,III

Áreas de
Intervençã
o do PE

A

Metas das áreas
de Intervenção do
PE

4,5,8

Objetivos do
P.E

Atividades

7,12,22,23,25

Memórias do nosso
Património II
Recolha e exposição de
artefactos relacionados
com os temas de
projecto

Destinatários

Calendarização

Avaliação
da atividade

Muito Bom

Toda a
comunidade
educativa

Equipa BE

26 de abril

Toda a
comunidade
educativa

Equipa BE

26 a 14 de
maio

Muito Bom

Equipa BE

17 a 28

Muito Bom

Equipa
BE/SEPNA

7de junho

Muito Bom

Docentes
Inglês e Geo

21 junho

Muito Bom

I,III

A

4,5,8

7,12,22,23,25

I,III

A

4,5,8

7,12,22,23,25

I,III

A

4,5,8

7,12,22,23,25

Memórias do nosso
património III- Pesca

Toda a
comunidade
educativa
Alunos do
2ºciclo

I

A

4,5

7,12,14,24

Farewell-

Alunos 8ºA

Memórias do nosso
património II
Visita dos alunos por
turma à exposição
Memórias do nosso
património III

Dinamizadores

I,II
III

A,B
A,B

3,5,12
4,8,9

1,3,6,14,23
1,3,6,14,23

Vídeo 8ºA
Visita à Vila de Mourão

Alunos 8ºA
7ºB,7ºA e
Pief 3ºc

I,III

A

4,5,8

7,12,22,23,25

Alunos
2ºciclo

I,III

A

4,5,8

7,12,22,23,25

III

A

4,5

4,5,6,7

Memórias do nosso
património III- Caça ao
Tesouro
Memórias do nosso
Património III- Marchas
1ºciclo

I,II,II
I

A,B,C

1,4,5,8,9,12

1,2,3,4,7,10,12,14,15,22,23,
24,25

Dia de Aulas ao Ar
livre

I,II,II
I

A,B,C

1,4,5,8,9,12

1,2,3,4,7,12,14,15,22,23,24

Dia Mundial da
Criança

I,III

A,C

1,3,4,5,8,9

1,5,6,7,12,14,22,24

Eu vou para o 1ºano

III

A

4

4,7

Viver em segurança

II,III

A

4,4

4,7

Efeitos do Álcool e

Elaboração laço azul

Equipa PAA
Docente
Alexandra
Guedes e
Magali
Carvalho
Equipa BE

21 junho
21 junho

Muito Bom

23 de junho

Muito Bom

Alunos
1ºciclo

Equipa BE

30 de junho

Muito Bom

Toda a
comunidade
educativa
Alunos Préescolar e
1ºciclo EB de
Granja
Alunos
1ºciclo e Ji de
Granja e Luz
Alunos do JI
da Luz e
1ºciclo EB
Luz
Alunos pief e
7ºA
Alunos do

CPCJ

1 a 30 de
abril

Muito Bom

Professores
titulares

20 de maio

Não se
realizou

Professores
Titulares

1 de junho

Muito Bom

Professores
titulares

Junho

Muito Bom

GAA e Escola
Segura
GAA e PES

13 e 14 de
maio
17 a 24 de

Muito Bom

Muito Bom

Bom

I

C

4,8,9

7,14,12

tabaco /Gravidez na
adolescência
Rumos de Vida

I

A

4,5,8,9

23

O caiaque vai à escola

I

A

4,5,8,9

23

Mata-piolho

I

A

4,5,8,9

23,24

Inter-turmas de Futsal

I

A

4,5,6,8,9

7,12,14,22,24

Com papas e bolos
também aprendemos

I,II,II
I

A,B,C

4,5,8,9,12

2,3,4,7,12,14,15,22,23,24

Olá Verão-atividades
finais

3ºCiclo

maio

Alunos Pief

GAA

Alunos do
1ºciclo
Alunos do
2ºciclo
Alunos
3ºciclo
Alunos 3ºA

DE

Alunos
1ºciclo e Préescolar

DE
DE
Docentes
Lígia
Cardeno e
Sara
Conceição
Docentes
1ºciclo

7 a 11 de
junho
11,18 e 25
de junho
30/06 de
junho
17 de junho

Bom

25 de junho

Muito bom

8 de julho

Muito Bom

Bom
Bom
Bom

Nº Atividades realizadas por Eixo do TEIP

Nº de atividades
Eixo I
“Cultura de
Escola e
Liderança
Pedagógica”

17/21
80,9%

Nº de atividades
Eixo II
“Gestão
Curricular,
numa lógica de
autonomia e
flexibilidade”

5/21
23,8%

Nº de atividades
Eixo III
“Parcerias e
Comunidades”

14/21
66,6%

Nº Atividades realizadas por Área de Inter.PE

Nº atividades
Nº de atividades
realizadas
B- Organização
Ae Gestão
Aprendizagens e
competências
Sociais

20/21
95,2%

5/21
23,8%

Nº atividades
C- Recursos
Físicos e
Materiais

5/21
23,8%

Nº de Atividades realizadas no âmbito das metas das áreas de Intervenção prioritária do Projeto Educativo
Metas das áreas de intervenção Prioritária
do Projeto Educativo
1-Melhorar a taxa de insucesso escolar.
2-Aumentar o nº de alunos com resultados
superiores a 3.
3-Melhorar a percentagem de alunos com
sucesso pleno.
4- Desenvolvimento das competências
sociais.
5-Participação ativa na vida da escola
6- Assiduidade
7- Análise e aplicação do código de conduta
8-Fomentar a cultura de escola.
9-Criar momentos de partilha e mecanismos
de autoavaliação em todos os serviços e
departamentos .
10-Transmissão de informação entre
departamentos
11- Formação para docentes
12-Criação de espaços de convívio para
alunos.
13- Melhoria das infra-estruturas
14- Implementação do uso do cartão
eletrónico

Nº atividades realizadas
5
1
5
20
17
1
0
16
10
0
0
4
0
0

Nº de atividades realizadas no âmbito dos objetivos das Áreas de Intervenção Prioritária do PE
Objetivos das Áreas de Intervenção
Prioritária do PE
1-Melhorar o sucesso educativo dos alunos
2-Melhorar a percentagem de alunos com
sucesso pleno
3- Rentabilizar e aumentar os recursos de
apoio ao ensino
4- Proporcionar condições para uma vivência
em segurança
5- Reduzir os conflitos e a disciplina
6- Prevenir situações de indisciplina através
de projetos motivadores
7-Assegurar a aquisição de competências
pessoais e sociais
8- Envolver e responsabilizar os
Enc.Educação pelas ações dos seus
educandos
9- Compreender e responder à necessidade
dos pais e enc. Ed.para o acompanhamento
da vida escolar do seu educando.
10- Assegurar o compromisso entre a escola
e a família para o sucesso educativo dos
alunos.
11- Participação dos alunos com sugestões
nos documentos estruturantes do
Agrupamento
12- Fomentar a cultura de escola

Atividades realizadas
5
3
5
6
2
4
16
0
0
1
0
13

13- Colmatar a falta de pré-requisitos
necessários para a evolução do trabalho
escolar dos alunos.
14- Criar momentos periódicos de partilha
de boas práticas.
15- Formação e partilha de boas práticas
16-Proporcionar recursos financeiros para a
melhoria das condições de trabalho e para a
execução das atividades previstas no PAA
17- Assegurar os recursos financeiros
adequados para o investimento em material
pedagógico-didático
18- Rentabilizar as novas tecnologias
19- Melhorar os espaços exteriores e
interiores da escola
20- Valorização das AEC
21 Aumentar a oferta de AEC, Clubes e
outras atividades através de parcerias
22- Sentimento de pertença e proximidade
23- Promover o desporto e atividades
artísticas
24- Reforçar o sentimento de pertença
coletiva
25- Participação dos Enc.Educação nos
documentos estruturantes do agrupamento
26- Assegurar o compromisso entre a escola
e a família para o sucesso educativo dos
alunos

0
9
3
0
0
0
0
0
0
11
14
7
7
0

Relatório Final
No que respeita às atividades mensais que ocorrem durante todo o ano letivo, verificamos que estas se centram fundamentalmente no Eixo I focando a
Área de Intervenção na participação da vida da Escola e a criação de momentos de partilha e mecanismos de autoavaliação em todos os serviços e
departamentos. Estas reuniões ente docentes, membros do Conselho Geral e do Conselho Pedagógico foram levadas a cabo semanal, mensal ou mesmo
trimestralmente e com uma avaliação muito positiva salientado-se a partilha entre professores e os diversos departamentos , cumprindo assim os objetivos
e metas das Áreas de Intervenção Prioritária do PE. No que concerne às atividades do 2º período estas foram em número reduzido devido ao confinamento
a que a situação pandémica nos obrigou e à impossibilidade de as realizar tanto em contexto de sala de aula como fora dela. Relativamente ao 3º período
as atividade contemplaram de igual forma os eixos I,II e III realçando o Objetivo de Assegurar a Aquisição e Competências Sociais e Pessoais (7).O número d
Atividades com Recursos Físicos e Materiais continua a ser em menor número (5) carecendo mais uma vez de melhoria. De salientar o facto de quatro
destas atividades envolverem toda a comunidade educativa e uma vez mais a pertinência no desenvolvimento de competências sociais. Houve alguns
constrangimentos ao longo do ano como sendo a situação pandémica que vivenciamos e que levou ao adiamento e mesmo cancelamento de algumas
atividades e mesmo sessões desmarcadas por alguns parceiros. Por outro lado, alguns demonstraram disponibilidade para agendamento em novas datas
tendo em vista o desenvolvimento pessoal e vocacional dos alunos, sobretudo em anos terminais de ciclo. Um outro menos positivo e a carecer de melhoria
prende-se com a divulgação das atividades à comunidade escolar. Os dinamizadores foram, no entanto unânimes ao referir a resposta e o envolvimento
dos alunos em cada ação.

