PLANO ANUAL DE
ATIVIDADES
2020-2021
transparência

competência
Prestação de Contas

Versão aprovada em Conselho Pedagógico de 11/ 11 /2020
Versão aprovada em Conselho Geral de 15 / 12 /2020

Recomendações de preenchimento:
1- O presente ficheiro deverá ser preenchido e devolvido, à equipa do PAA, até ao
2- Na coluna "proponentes" devem indicar-se preferencialmente as estruturas, conselho de
3- Na coluna "Apoios/parceiros" devem ser indicados os principais, quer sejam externos,
4- Na coluna "Data de realização" deve indicar-se o dia, mês, período de realização ou ao
5- Na coluna "orçamento" deve indicar-se sempre, a verba prevista para a
6- A avaliação das atividades/projetos/clubes só deve ser realizada quando a mesma
7- Na avaliação final deve ser indicado sempre I- Insuficiente; S- Suficiente; B- Bom ou
8- Depois do CP de novembro não devem ser registadas neste documento, novas
9- Para enviar o ficheiro para a equipa do PAA, cada estrutura deverá identificar no nome
Obrigada pela colaboração,

OBJETIVOS PE
a) Fomentar um agrupamento inclusivo que proporcione a todos os utentes a possibilidade de
participação, aprendizagem e sentido de pertença
b) Dotar os jovens do concelho do Fundão de conhecimentos e competências que lhes permitam
construir o seu próprio conhecimento, de forma a adaptarem-se às exigências de um mundo em
profunda mudança.
c) Fomentar a aprendizagem científica, humanista e artística, através dum trabalho prático e
colaborativo.
d) Fomentar o sucesso educativo e reduzir o abandono escolar.
e) Diversificar as ofertas formativas, respondendo às necessidades da população do concelho do
Fundão.
f) Preservar a cultura e memória do Agrupamento de Escolas do Fundão, enquanto organização com
mais de 50 anos.
g) Internacionalizar o agrupamento com o objetivo de partilhar e conhecer boas práticas doutros
países.
h) Fomentar a participação de todos os agentes da comunidade educativa na vida do agrupamento.
i) Melhorar a comunicação no interior do agrupamento e para o ambiente externo, valorizando a
imagem do agrupamento.
j) Fomentar a autoavaliação contínua dos resultados e dos processos utilizados na atividade do
agrupamento.

1 - RESULTADOS; 1.1 - Resultados Escolares

Exposição sobre o
Padre António Vieira
/ Divulgação de
leitura de excertos
do Sermão

Proporcionar momentos de
aprendizagem autónoma em
ambientes diversificados

Semana Mundial do
Espaço
Palestra: “Ondas
Gravitacionais – Uma
descoberta que abalou o
mundo”

Esta palestra foi realizada no âmbito da
iniciativa “O Espaço vai à Escola”, em
que cientistas e engenheiros que
Física e Química
trabalham em várias áreas ligadas ao 11ºano
Espaço dão palestras online exclusivas
para as escolas de todo o País.

BECRE

Semana de 19 a
23 de outubro

Local de
Realização

Orçamento (em euros)
111 e/ou
123

Al
un
os

Data
(indicar dia, mês,
período ou anual)

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)

Átrio principal
/ Blogue da
BECRE

c/h/i

11CT2/CTAV

ESERO Portugal

15/10/2020

AEF

50,00

c)

Professores
bibliotecários

Alunos do 1º
ciclo e do préescolar

Docentes dos
grupos 100 e 110

Outubro

Escolas de 1º
ciclo e préescolar do
Agrupamento

20,00

Alunos do 11º e
2º ano de
profissioinais

Apoios/Parceiros

d

Física e Química
11º ano
Física
12º ano

Alunos de Física do
CERN
12ºano e de Física e
Fermilab
Química do 11º ano

12/11/2020

AEF

50,00

Sensibilizar os alunos para a
MIBE - Mês
importância das bibliotecas
Internacional das
escolares na junção de
Bibliotecas Escolares comunidades e culturas e
promover a leitura

Subgrupo de 11º
ano

Destinatários

Er
as

Proponentes

P
O
C
H

Objetivos Gerais

b) c)

nov/20

AEF

Worl Wide Data Day

O World Wide Data Day é uma
atividade hands on de Física de
Partículas, com a duração de 24 horas,
na qual estudantes de todo o mundo
podem analisar dados reais do Large
Hadron Collider e compartilhar
resultados por videoconferência
contínua de 24 horas, moderada por
Físicos do CERN na Suíça e do Fermilab
nos Estados Unidos.

Semana da Ciência e
tecnologia

Realizar atividades para mostrar a
ciência que se faz no AEF.

«Christmas Cards»

Produzir trabalhos criativos e
partilhar entre escolas;

Experiência de
Eratóstenes

Calcular o perímetro da Terra
utilizando a sombra de um pau e
fazendo alguns cáculos simples, nos
equinócios da primavera e de outono.

Semana da Leitura

Promover hábitos de leitura e de Professores
valorização do material livro
bibliotecários

Spelling Contest

Promover a literacia

DCE

Comunidade
educativa

Ciência Viva
Professores
Prof. Ana Catarina Alunos 3.º e 4.º
Titulares de Turma
Rosa
Anos
1.º Ciclo

Física e Química
11º ano
Física
12º
ano

Alunos do 11º ano DGE/MEC,
de FQA e do 12º ano ELLINOGERMANIKI
de Física
AGOGI, UNESCO

Comunidade
educativa

Prof. Ana Catarina Alunos 3.º e 4.º
Rosa
Anos

100

a/ b/ c/
h

dezembro 2020

setembro 2020 e
março 2021

Docentes titulares e
Março
de português
março 2021

b)

AEF

100,00

c)

Biblioteca e
escolas de 1º
ciclo e préescolar

20,00

Nome da Atividade

c,d
a/ b/ c/
h

Promover estilos de vida
saudáveis

Produzir trabalhos criativos ( no
âmbito do estudo de Cesário
Verde)
Produzir trabalhos criativos ( no
"Deambulando pelo âmbito do estudo de Cesário
conselho do Fundão"
Verde)

Al
un
os

Er
as

111 e/ou
123

P
O
C
H

Orçamento (em euros)

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)

Alunos 11º ano de
Biologia e Geologia

Geólogo convidado

2º período

DCE

Alunos do 9.º
ano de FQ

Escola Segura

2º período

Professores
bibliotecários

Alunos do 1º
ciclo

PES, TAS, Centro de
abril e maio
Saúde do Fundão

Escola de 1º
ciclo de
Valverde

Comunidade
escolar

Nuno Garcia,
Direção

Biblioteca

a,b,c

Alunos da turma
11CT2

ESERO Portugal, Ciência
Viva e Agência Espacial Maio 2021
Europeia (ESA)

Ponte de Sor

c)

Projetar e construir um modelo
funcional de um micro-satélite
(CanSat) cujos sistemas base (antena, Física e Química
bateria e sensores) terão de estar
11º ano
integrados num volume equivalente ao
de uma lata de refrigerante.

“ Um olhar sobre a
minha terra”

Local de
Realização

Biologia e Geologia
11º ano

Comemorar os 150 anos da
Tabela Períódica: 150 Tabela Periódica dos Elementos.
DCE e BECRE
anos
Promover pontes entre a
Ciência, a Arte e a Literatura

CanSat 2021

Data
(indicar dia, mês,
período ou anual)

Maio

a, b, c, d

AEF

20,00 20 euros

Projeto SOBE

Apoios/Parceiros

600,00

Prevenção e
Segurança Rodoviária Sensibilizar para a importância da
segurança rodoviária.
- Sessão de
sensibilização

Destinatários

800,00

Conhecer o Património natural da
região; Identificar problemas
ambientais e propor soluções

Proponentes

a) b) c) d)

c,d,h

Subgrupo de 11º
ano

Alunos do 11º
ano

3º período

A definir

c/h/i

Subgrupo do 2º
ano dos cursos
Profissionais

Alunos do 2º
ano dos Cursos
Profissionais

3º período

A definir

c/h/i

Professores
bibliotecários,
docentes titulares
(1º ciclo) e de
Alunos
português do 2º
ciclo ao ensino
secundário

Participação no
Concurso Nacional
de Leitura

Promover hábitos de leitura

Apoio curricular na
biblioteca

Professores
bibliotecários,
Alunos
Otimizar o papel da biblioteca
equipa da BECRE,
presentes na
na promoção do sucesso escolar docentes,
BECRE
assistentes
operacionais

BMEA

de outubro de
2020 a junho de
2021

Biblioteca AEF,
BMEA…local
intermunicipal
e nacional a
definir

150,00

Visita de estudo a um
couto mineiro da região

Objetivos Gerais

c,d

Anual

Biblioteca

0,00

Nome da Atividade

d

Destinatários

Apoios/Parceiros

Data
(indicar dia, mês,
período ou anual)

Local de
Realização

0,00

Direção, PB's,
docentes da OPTL

Alunos

Anual

Biblioteca e
salas de aula

50,00

d

Produção e difusão
Professores
de um conjunto de
Otimizar o papel da biblioteca
bibliotecários,
materiais de apoio às na promoção do sucesso escolar
outros docentes
diferentes atividades

Alunos

Anual

Biblioteca

0,00

Propor formalmente atividades
no âmbito da ocupação de
tempos letivos sem aulas

d

Anual

Biblioteca

0,00

Atividades de OPTL

a

d

Anual

Biblioteca

1500,00

Biblioteca

d

26 de novembro

SA2

0,00

Anual

111 e/ou
123

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)

d

Anual

Em linha

d

Em linha

10,00 0,00

Apoio a atividades
com alunos de EE

Professores
bibliotecários,
Alunos do EE
Otimizar o papel da biblioteca
equipa da BECRE,
presentes na
na promoção do sucesso escolar docentes,
BECRE
assistentes
operacionais

Orçamento (em euros)

Al
un
os

Proponentes

Er
as

Objetivos Gerais

P
O
C
H

Nome da Atividade

Professores
bibliotecários,
Alunos
equipa da BECRE,
presentes na
docentes,
BECRE
assistentes
operacionais

Atualização do fundo
documental de
Promover hábitos de leitura,
acordo com as
Professoras
através da aquisição de fundo
necessidades dos
bibliotecários
documental atual e diversificado
alunos e indicações
de docentes e PNL

Comunidade
escolar

A Química na Ciência e
Promover a literacia científica
na Engenharia

DCE e BECRE

Alunos do curso
profissional TAL

Direção

Leituras Com(vida)

Promover hábitos de leitura

Professores
bibliotecários

Comunidade
educativa

Divulgação de livros
(digitais e físicos)

Promover hábitos de leitura e de Professores
valorização do material livro
bibliotecários

Comunidade
escolar

Anual

Itinerância de baús
de livros

Professores
Promover hábitos de leitura e de bibliotecários,
valorização do material livro
profs. da equipa
da BECRE

Alunos do 1º
ciclo

Docentes do grupo
110

ao longo do ano
(1 vez por
período)

Exposições

Promover a leitura; estimular as
aprendizagens dos alunos,
contribuindo para a aquisição
de conhecimento

Alunos

Docentes dos vários
Anual
departamentos

Professores
bibliotecários,
docentes do
agrupamento

Docentes

Escolas EB de
Valverde,
Capinha,
Alcaria e
Peroviseu
Biblioteca e
outros
espaços da
escola

d

20,00

Otimizar o papel da biblioteca
na promoção do sucesso
escolar, orientando os alunos
numa boa prática

d

50,00

Apoio individual às
atividades de
pesquisa
bibliográfica e na
internet

d

Desenvolver competências de
escrita

Apoios/Parceiros

Data
(indicar dia, mês,
período ou anual)

Local de
Realização

Orçamento (em euros)
111 e/ou
123

Al
un
os

Destinatários

Er
as

Proponentes

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)

8ºA, 9ºB,
10ºCTLH

BMEA

ano letivo

BMEA

Proporcionar aos alunos da turma uma
formação diversificada , sociocultural,
científica, tecnológica e de cidadania e CT TAS18
prepará-los para a sua integração na
vida ativa e profissional.

Alunos do TAS18

POCH, UCC, outros.

Ao longo do ano

no AEF

1000
Euros

a, b, c , d

Clube Ciência Viva

Dotar os alunos do AEF de
conhecimentos e desenvolver
DCE
competências que lhes permitam
construir o seu próprio conhecimento.

Alunos do AEF,
desde o pré-escolar Agência Ciência Viva;
até ao 12.º ano e
Clubes Ciência Viva,
comunidade
POCH
educativa, em geral.

Ao longo do ano

AEF

11764,71

a, b, c, d

TAS 20- "A Saúde é
Vida". Participação em
sessões de
informação/formação,
palestras, exposições,
projetos e em toda as
iniciativas que estejam
subjacentes aos
objetivos do curso e
das respetivas
disciplinas.

Proporcionar aos alunos da turma uma
formação diversificada , sociocultural,
científica, tecnológica e de cidadania e CT - TAS 20
prepará-los para a sua integração na
vida ativa e profissional.

Alunos do TAS 20

POCH, UCC, outros.

Ao longo do ano letivo AEF

1ooo €

"A insurgência das
máquinas de
escrever"
TAS em Saúde III
- Palestras
- Exposições
- Participação em
projetos
- Atividades que
envolvem os pais EE
- outras iniciativas que
contribuam para o
objetivo definido.

Objetivos Gerais

P
O
C
H

Nome da Atividade

a, b, c, d

Preservação de
variedades regionais de
plantas

Realizar a reprodução assexuada de
plantas em contexto laboratorial/sala
de aula; Comercializar as plantas
obtidas.

Alunos 11º ano de
Biologia e Geologia

Centro de Biotecnologia
de Plantas; Clube
Ao longo do ano letivo AEF
Ciência Viva; Quinta
Ciência Viva

300

Biologia e Geologia
11º ano

d)

a, b, c, d

Dinamizar o estudo e ensino da
Geologia e Biologia nos níveis de
ensino pré-universitários,
particularmente no Ensino Secundário;
Incentivar e desenvolver o gosto pela
Geologia e Biologia nos alunos do
Participação em
Ensino Secundário; Despertar o
Instituições
Competições propostas à interesse pela Geologia e Biologia e
proponentes
escola
divulgá-la como Ciências e
proporcionar a aproximação entre as
Escolas, ou Agrupamentos de Escolas,
daqueles níveis de ensino e as
Universidades com departamentos na
área da Geologia/Ciências da
Terra/Geociências/Biologia.
Olimpíadas de Química
Júnior

Incentivar e desenvolver o interesse
pela Física e Química e proporcionar a
DCE
aproximação entre a Escola e a
Universidade.

Olimpíadas de Química +

DCE

Olimpíadas de Física

DCE

Data
(indicar dia, mês,
período ou anual)

Local de
Realização

Alunos de Biologia e Instituições
Geologia
proponentes

Ao longo do ano

AEF/outra

Alunos do 8º e 9º
anos de FísicoQuímica

SPQ e UBI

Ao longo do ano

UBI

Alunos de 10º e 11º
anos de FQA
Alunos do 9º e 11º
anos de Física e
Química

SPQ e Universidade de
Aveiro

Ao longo do ano

Universidade de
Aveiro

SPF e Universidade de
Coimbra

Ao longo do ano

Universidade de
Coimbra

Orçamento (em euros)
111 e/ou
123

Al
un
os

Apoios/Parceiros

Er
as

Destinatários

P
O
C
H

Proponentes

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)

a, b, c, d

100,00

Objetivos Gerais

a) b) c) d)

400,00 400,
00

Nome da Atividade

Proporcionar aos alunos da turma uma
formação diversificada , sociocultural,
científica, tecnológica e de cidadania e DCE
prepará-los para a sua integração na
vida ativa e profissional.

Alunos TAS19

POCH, UCC, outros.

Ao longo do ano

AEF

Astro PI 2021

Projetar e codificar uma experiência
utilizando os sensores de 2 minicomputadores a bordo da Estação
Espacial Europeia (ISS)

Física
12ºano

Alunos do 12º ano
de Física

Fundação Raspeberry Pi,
Agência Espacial do
Ao longo do ano
Reino Unido e Agência
Espacial Europeia (ESA)

AEF

200,00

Projetar uma Base Lunar desenhado-a
Moon Camp (Desafio da
Física
em 3D, com software de design 3D
Base Lunar)
12ºano
gratuítos disponíveis online.

Alunos do 12º ano
de Física

ESA, Fundação Airbus e
Ao longo do ano
Autodesk

AEF

200,00

a) b) c) d)

1000,00

TAS 19- Saúde&Vida.
Participação em
sessões de
informação/formação,
palestras, exposições,
projetos e em toda as
iniciativas que estejam
de acordo com os
objetivos do curso e
das respetivas
disciplinas.

a) b) c) d)

a,b,c,d

c)

c)

c)

Planificar uma experiência científica
BEAMLINE FOR SCHOOLS para ser realizada no acelerador de
(BL4S)
partículas DESY, em Hamburgo, na
Alemanha.

Destinatários

BECRE
Física e Química
Filosofia
11º ano

Implementação de
práticas de ensino à
distância em
situações de
isolamento
profilático

Asseguar a atividade de
ensino/aprendizagem e a
continuidade de implementação
das MESAI, em situações que
impossibilitem a frequência da
escola em regime presencial de
alunos e professores.

Incentivo à
escolarização
familiar e formação
complementar

Orçamento (em euros)
111 e/ou
123

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)

AEF

200,00

c)

Plano Nacional de
Leitura: 2017-2027
Alunos de Física e
(PNL2027), a Ciência
Química e de
Viva/ ESERO Portugal e
Filosofia do 11º ano
a Fundação
Champalimaud.

Ao longo do ano

AEF

b) c)

Direção;
Departamentos;
Coordenadores
DT /PT; DT /PT

Alunos e
professores

Alumni; CRI; CMF

Ao longo do ano

AEF

Contribuir para a redução do
défice de escolarização através
de percursos diferenciados de
educação e formação

Direção; Centro
Qualifica

Pais/EE e
colaboradores

POCH

Ao longo do ano

AEF

Promoção da
conclusão dos
cursos de dupla
certificação para
alunos que estão
fora da escolaridade
obrigatória

Contribuir para a redução do
défice de escolarização através
de percursos diferenciados de
educação e formação

Direção; Centro
Qualifica

Alunos outros
elementos da
comunidade

POCH

Ao longo do ano

AEF

Projeto Gamificação

Aumentar a motivação dos
alunos; Reduzir o insucesso
escolar; Aplicar metodologias
inovadoras no
ensino/aprendizagem

CMF;
Departamentos
de Português e
Matemática e
Tecnologias;
Direção

Alunos e
professores

CMF

Ao longo do ano

AEF

CMF; Direção;
Departamentos

Alunos e
professores

CMF

Ao longo do ano

AEF

Aumentar a motivação dos
alunos; Reduzir o insucesso
Projeto Programaçãoescolar; Aplicar metodologias
Academia de código
inovadores no
ensino/aprendizagem

2000,00

1000,00

5000,00

Ao longo do ano

800,00

Metamorfoses

Associar a ciência, a leitura e a escrita,
através da construção de um protótipo
biónico que servirá de pretexto à
criação de um conto de ficção.

Organização Europeia
de Pesquisa Nuclear
(CERN)

Local de
Realização

2000,00

Alunos do 12º ano
de Física

Data
(indicar dia, mês,
período ou anual)

2000,00

Física
12º ano

Apoios/Parceiros

Al
un
os

Proponentes

Er
as

Objetivos Gerais

P
O
C
H

Nome da Atividade

Implementação de
um sistema de
ensino à distância
em situação de
isolamento
generalizado de
alunos de qualquer
ciclo de ensino

Data
(indicar dia, mês,
período ou anual)

Local de
Realização

Orçamento (em euros)
111 e/ou
123

Apoiar individualmente os
alunos, na modalidade à
distância; Reduzir o insucesso
nas áreas do Português e da
Matemática

CMF;
Departamentos

Alunos do 1º e
2º ciclos

CMF

Ao longo do ano

Residência
dos alunos

Asseguar a atividade de
ensino/aprendizagem e a
continuidade de implementação
das MESAI, em situações que
impossibilitem a frequência da
escola em regime presencial de
alunos e professores.

Direção;
Departamentos;
Coordenadores
DT /PT; DT /PT

Alunos e
professores

Alumni; CRI; CMF

Ao longo do ano

AEF

Departamento de
Línguas /BECRE

Alunos do 1º, 3º
ciclos e
Secundário

Manuela Miranda

Alunos do 10º e
11º anos

Melhorar/aperfeiçoar a leitura e a
escrita criativa. Desenvolver o
espírito crítico.
Melhorar/aperfeiçoar a leitura e a
escrita criativa. Desenvolver o
espírito crítico.
Melhorar/aperfeiçoar a leitura e a
escrita criativa. Desenvolver o
espírito crítico.

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)

c/h/i

Ao longo do ano

c/h/i

Ao longo do ano

c/h/i

«Storytelling Day»

Promover a Interculturalidade e
a literacia; Conhecer vocabulário
simples de forma
Prof. Ana Catarina Alunos do 3.º e
contextualizada; Desenvolver o
Rosa
4.º Anos
conhecimento do seu mundo e
do mundo dos outros;

Ao longo do ano
letivo

a/ b/ c/
h

Celebrações de
Cultura Inglesa
(Halloween;
Christmas; St
Valentine's Day; St
Patrick's Day; Easter;
St. George's Day;
Children's Day)

- Identificar marcos culturais e
festividades do ano do país de
origem da língua estrangeira;
Prof. Ana Catarina Alunos 3.º e 4.º
Desenvolver o conhecimento do
Rosa
Anos
seu mundo e do mundo dos
outros; Promover a
interculturalidade;

Ao longo do ano
letivo

a/ b/ c/
h

Entrevistas a escritores

Promover hábitos de leitura e de Professores
valorização do material livro
bibliotecários

Comunidade
escolar

Sessões em linha com
escritores

Promover hábitos de leitura e de Professores
valorização do material livro
bibliotecários

Alunos

Cadernos de escrita
Clube de leitura

Departamento de
Línguas /BECRE

BECRE

Docentes de
Línguas

Anual

Salas de aula,
auditório e em
linha

12/11 e outras
datas a definir

Salas de aula

20,00 20,00

Ao longo do ano

Plano Nacional de
Leitura (PNL)

BECRE

Al
un
os

Apoios/Parceiros

Er
as

Destinatários

P
O
C
H

Proponentes

200,00

Projeto NEO

Objetivos Gerais

25000,00

Nome da Atividade

d

Celebração de dias
festivos referentes à
língua e cultura
hispanofalantes (El
Día de la Hispanidad,
El Día de los muertos,
Fiestas Navideñas,
etcétera. )

Professores de
Francês

3ºCiclo

Produzir enunciados específicos
adequados ao desenvolvimento
linguístico e social dos alunos.
Professores de
Divulgar aspetos tradicionais e
Espanhol - Grupo Todos os alunos
culturais do país da língua
350
envolvida, através da exposição de
trabalhos desenvolvidos em sala de
aula.

Sessão se informação Esclarecer dúvidas sobre
sobre DAC
operacionalização dos DAC

CDT 3º ciclo

Faça Lá um Poema

BECRE
Física e Química
Promover hábitos de escrita criativa
Filosofia
11º ano

Miúdos a Votos

Promover hábitos de leitura

DT 3º ciclo
Alunos de 3º
ciclo e
secundário

BECRE e Docentes
Alunos
de português

CFAEBI

BECRE

Ao longo do ano

BECRE

Ao longo do ano
letivo

Local de
Realização

Orçamento (em euros)
111 e/ou
123

Al
un
os

Data
(indicar dia, mês,
período ou anual)

Er
as

Apoios/Parceiros

P
O
C
H

Destinatários

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)

a/ b/ c/
h

a), b), c),
d) e h)

0,00

Comemorar vários
"Voyager à travers la momentos/épocas históricas,
culture et l'histoire
civilizacionais/culturais em
de la France"
França através de trabalhos
digitais

Proponentes

AEF

A marcar

Videoconferên
cia

Anual

Em linha, mail

0,00

Objetivos Gerais

d)

Anual

Em linha

0,00

Nome da Atividade

d)

d)

39280

3000

0

0

1 - RESULTADOS; 1.2 - Resultados Sociais e Reconhecimento da Comunidade
Destinatários

Apoios/Parceiros

111 e/ou 123

Reconhecimento e
valorização dos
resultados dos
alunos: Prémios de
mérito

Valorizar o sucesso educativo dos
alunos e boas práticas de cidadania.

Cidadania

toda a escola

Direção e DT

Alunos e famílias

Alunos e famílias

Promover a importância da
dignidade

DT 2º e 3º ciclos/
Cidadania

Exposição - Mural
das emoções

Exoplorar as emoções decorrentes
da pandemia

Cidadania/DT 3º
Comunidade
ciclo
educativa

Formação "Técnicas
vocais para docentes "

Experimentar técnicas de
relaxamento e de técnica vocal.

DE - Grupo 600

Corta mato Virtual

Incentivar a prática do atletismo

DE- Grupo 620

Combater a violência de género

DT 2º e 3º ciclos/
Cidadania

Projeto +Contigo
Os 3 S
Dia escolar da não
violência e da paz

Em linha com a
biblioteca

Promover a paz

escola

AEF

Outubro e
novembro

Comunidade
educativa

BMEA, CMF

21 de outubro

Escola

a) c)

Centro de
Saúde do
Fundão

nov/20

A definir

b)

Docentes do AEF

19/11/2020

Alunos do
Agrupamento

16 de
À escolha do
novembro a 30
aluno
de novembro

Comunidade
educativa

a)

Coolabora

25 de
novembro

Anfiteatro

Escola

a) c)

Allumni, Direção e
Alunos
DT

Alumni

Novembro e
dezembro

Residências
dos alunos

DT e dois EE 7A

BECRE e DT

10/dez

Biblioteca

7A

DT 3º ciclo/PES

Alunos 7º ano

DT 3º ciclo/PES

9º ano

DT 2º e 3º
ciclos/Cidadania

Comunidade
educativa

Reforçar a presença da biblioteca em Professores
linha
bibliotecários

Comunidade
educativa

PES
PES/ Centro
de Saúde
Clube dos
Direitos
Humanos

e)

b)

1000,00

Incrementar a participação dos
pais/EE nas atividades da escola e
da biblioteca
Promover a saúde mental
Esclarecer dúvidas sobre educação
sexual

AEF

Outubro e
novembro

b)

0,00

Descobrir Caminhos
para a Igualdade

set/20

AEF

Dia Global da
Dignidade

Recolha e distribuição
de computadores
Diminuir as assimetrias sociais
usados a alunos
carenciados

online

AEF

Reconhecimento da
participação dos
Valorizar boas práticas de cidadania.
alunos em atividades:
Prémios de valor
Direção e DT

Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as M ulheres

27 de setembro

1000,00

Discutir vivências resultantes do
regresso à escola

Comunidade
Escolar

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

200,00

Reressar à escola é…

DE - Grupo 620

50,00

Divulgação do projeto do Desporto
Escolar

h

1º período

sala de aula

b)

1º período

sala de aula

a)

30/jan

escola

a)

Desde Nov.
Anual

Biblioteca e
espaço virtual canal de
Youtube da
BECRE

420,00

Comemoração do
"Dia Europeu do
Desporto Escolar"

Alunos

Proponentes

Erasmu
s

Objetivos Gerais

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

POCH

Nome da Atividade

Data
(indicar dia, mês,
período ou anual)

Destinatários

Apoios/Parceiros

Data
(indicar dia, mês,
período ou anual)

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

DT 2º e 3º
ciclos/Cidadania

Comunidade
educativa

Comunidade

Criar um laboratório para a criação
Os saberes criam
de micronegócios na turma APS19 a DE- Grupo 600
negócio - Feira Social. partir da valorização dos saberes
CT 11.º APS19
dos alunos e seus familiares.

Projeto de Voluntariado Colaborar com o voluntariado hospital
Semanal no Hospital do na dinamização dos espaços
Fundão
hospitalares no Natal e Páscoa

Promover os afetos

DT 3º ciclo /PES

8º ano

Biblioteca e
espaço virtual
a definir

Clube dos
Direitos
Humanos

21 de março

escola

Diversas
entidades
locais

Semana do
Agrupamento

Espaço
exterior da
escola.

Jornal do
Fundão e
Voluntariado
Hospitalar da
Liga dos
Amigos do
CHCBeira
PES/ Centro
de Saúde

Natal e Páscoa

AEF
Divulgação
nas redes
sociais do
CHUCBeira

2º período

sala de aula

c,h

a)

b)

B

a)

Desenvolver a capacidade de
apreciação do objeto de arte em
espaço de exposição.

DE - Grupo 240

Alunos do 2º
ciclo - 5ºAno

Final do 2ºP 16 ou 23 março

b)

Desenvolver a capacidade de
apreciação do objeto de arte em
espaço de exposição.

DE - Grupo 240

Alunos do 2º
ciclo - 5ºAno e
6ºAnos

Final do 2ºP 16 ou 23 março

b)

Abril e maio

Escola de 1º
ciclo de
Valverde

Semana do dia
1º de maio

dentro da aula
de DTA/CDD

Sessão sobre
alimentação/higiene
oral - projeto SOBE

Desenvolver atividades de modo a
alertar os pais/EE para a
necessidade de adotar uma
alimentação saudável

Professores
bibliotecários

Comemoração do
primeiro de Maio

Respeitar o trabalho como fator
fundamental do desenvolvimento
das sociedades.

PB's, PES,
Docentes
titulares de
Alunos, Pais e
Valverde,
Encarregados de
docente da
Educação
equipa e
Centro de
Saúde

Diretores de
turma do 2º ciclo

alunos do 5º e 6º
anos

Exposição/Feira dos
Minerais

Despertar o interesse da comunidade
escolar pelos minerais, rochas e fósseis.

DCE

Suporte Básico de
Vida
Divulgação da
importância da língua
e cultura
hispanofalantes

Conhecer técnicas de suportes básico
de vida

DT 3º ciclo /PES

Promover a língua e cultura
espanholas.

Professores de
Espanhol - Grupo
350

Aventurina –
3º período (data a
Comunidade escolar Minerais e
AEF
definir)
Fósseis
PES/ Centro
9º ano
3º período
sala de aula
de Saúde
Alunos do
Agrupamento

Abril e Maio

AEF

c,d,h

c)

b
b)

0,00

Mimos a Torto e a
Direito
Visita de Estudo a
Castelo Branco
(Museu Cargaleiro;
Museu da Seda; CIACentro de
Interpretação
Ambiental
Visita de Estudo a
Viseu (Museu Grão
Vasco e Museu do
Quartzo)

DL - Grupo 330

Alunos EVT
2º ciclo

Fevereiro e
março

300,00

Pais e
Encarregados de
Educação

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

50,00

Combater todas as formas de
discriminação racial

Professores
bibliotecários

20,00

Dia Internacional da
luta contra a
discriminação racial

Promover hábitos de leitura

5,00

Concurso de Leitura
para Pais e
Encarregados de
Educação

50,00

111 e/ou 123

Alunos

Proponentes

Erasmu
s

Objetivos Gerais

POCH

Nome da Atividade

b)

Destinatários

Apoios/Parceiros

Data
(indicar dia, mês,
período ou anual)

Orçamento (em euros)
Local de
Realização
111 e/ou 123

Alunos

Proponentes

Erasmu
s

Objetivos Gerais

POCH

Nome da Atividade

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

DE- Grupo 600
(Coordenador do
Clube de Teatro)

Alunos inscritos
e comunidade/
público

CMF

Ao longo do
ano - AEF
(outros locais)

Anfiteatro, A
Moagem,
Póvoa de
Varzim.

Projeto "Pontes"

Partilhar saberes ao nível das artes
visuais.

DE - Grupo 600

Alunos de
EV/Artes/APS

Artista
residente
/AEF

Ao longo do
ano - AEF

Espaço Pontes.

b/h

Jornal Escolar

a) / h)

Dinamizar artigos de opinião
DE - Grupo 600
relacionados com vários ramos do
Design
Incentivar os alunos de todos os
ciclos à participação ativa em formas
DE - Grupo 600
de expressão e comunicação
alternativas.

Toda a
comunidade
educativa

Ao longo do
ano letivo

Todos os alunos
dos diferentes
ciclos

Ao longo do
ano letivo

NOSSAAUDIOLAB "Palavras com
Memória"

Registar a memória oral daqueles
que têm sentimento de pertença ao
Agrupamento

Toda a
comunidade
educativa

Ao longo do
ano letivo

Painel/mural dos
Direitos Humanos

Fomentar a aprendizagem científica,
DE- Grupo 600
humanista e artística, através de um
11º AV
trabalho prático e colaborativo.

Toda a
comunidade
ducativa

Ao longo do
ano letivo

"Espaço D" - (Jornal
Olho Vivo)
NOSSAAUDIOLAB "Sons de Prova e
Experimentação"

a) / c) /h)

a) / f) / h)

0,00

b)

d

Exposições de
trabalhos

Valorizar o trabalho realizado pelos
alunos

Professores
bibliotecários

Comunidade
escolar

d

Gabinete de
Comunicação

Melhorar a comunicação no interior
do agrupamento e no exterior

Equipa de
comunicação

Comunidade
educativa

Docentes

Anual

500,00 0,00

sala de aula

Professores
bibliotecários

Comunidade
educativa

PES

Anual

0,00

PB's, docentes dos
vários
departamentos
curriculares

Laboratório de
Som
NOSSAAUDIOL
AB
Laboratório de
Som
NOSSAAUDIOL
AB

b

d

PBs, equipa da
BECRE

Comunidade
educativa

Departament
os

Anual

0,00

Divulgação de atividades da BECRE e
Dinamização do
blogue, da página de dos vários departamentos curriculares
Facebook, do Twitter na presença da biblioteca em linha
e do Youtube das BE
do AEF

DE - Grupo 600

500,00

Promover, mediante formação e
apresentação de espetáculo de
teatro, as capacidades dramáticas
dos alunos do AEF

800,00

Clube de Teatro
Histérico do Fundão

d

Articulação com
entidades parceiras
internas e externas:
PES, BMEA, Centro de
Saúde, Santa Casa da
Misericórdia, Centro
Melhorar as práticas da biblioteca
Paroquial de Bematravés da articulação com outras
Estar Social de
entidades internas e/ou externas
Valverde, Academia
Sénior, Lar Nossa
Senhora de Fátima,
RCB, individualidades
da comunidade local
e outros.
Difusão de
informação

Produzir e partilhar informação com
recurso às tecnologias da informação e
comunicação

Comunidade

Docentes

Anual

Virtual

Anual

Biblioteca

i

Destinatários

Apoios/Parceiros

Data
(indicar dia, mês,
período ou anual)

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

Projeto Ser Solidário

Projeto Escolas
Amigas dos Direitos
Humanos

Projeto ERASMUS+
KA229

Comunicar com
saúde
Ubi societas, ibi jus

Desenvolver competências no âmbito da
educação para a solidariedade e
Coordenadora do
voluntariado. Apoiar alunos carenciados do projeto DCSH (Grupo alunos de todos os
Agrupamento.
400)
ciclos do AEF
Promover o respeito pelos direitos
humanos na escola, na comunidade
e no mundo.

Coordenadora do
projeto DCSH
Alunos do AEF
(Grupo 410)

• Melhorar as competências dos
alunos para reconhecer situações de
crise e encará-las de forma ativa.
Exemplos de situações de crise:
incêndios, inundações, terrorismo,
mudanças climáticas, pandemias…;
Possibilitar o desenvolvimento de
Coordenador do
compromissos cívicos no sentido de Projeto
realizar ações de voluntariado
relativamente a cidadãos mais
necessitados; Recorrer à
aprendizagem experiencial como
metodologia pedagógica inovadora.
Professores da
area tecnica do
TAS20
Partilhar conteúdos ligados ao
Professores da
Direito adquiridos nas disciplinas da área tecnológica
área tecnológica
da turma TSJ20
Partilhar conteudos adquiridos nas
disciplinas area técnica

Comunidade
escolar

d, b, c

Agrupamento

b)

Assembleia
Agrupamento
da República - ao longo do ano e Assembleia
AEF
da República

b)

Loja Social do
Fundão,
APPACDM,
Associação
Entrelaços

Alunos de
Economia do
Vários
Esino Secundário
Alunos do 2º e
3º ciclos e
secundário

Biblioteca

50,00 €

Promover a educação para a
Parlamento dos
cidadania e o interesse dos jovens
Jovens (2º e 3º Ciclos
pelo debate de temas de
e Secundário)
actualidade.

DCSH
Coordenador do
Clube Europeu
(Grupo 430)
DSCH
Coordenadores
dos Projetos
(Grupo 430)

Anual

50,00 €

Valorizar a cidadania europeia e o
conhecimento dos assuntos e da
história europeia.

CMF, POCH

50,00 €

Clube Europeu

PB's

Alunos dos
cursos de TAS e
APS, idosos dos
lares e da
Academia Sénior

Ao longo do
ano

Ao longo do ano

b)

Amnistia
Internacional,
Ao longo do
RCB, CMF(a
ano
confirmar
este último)

Agência
Europeia do
*rograma
ERASMUS

Ao longo do
ano

Comunidade em
geral

Todo o ano
letivo

Comunidade em
geral

Todo o ano
letivo

50,00 €

AEF

b)

a)... i)

0,00

Promover a leitura; responsabilizar
os alunos no âmbito da cidadania;
contribuir para a preparação da vida
ativa dos alunos

b)

0,00

Projeto EnvelhoSer
LivroMente:
correspondência dos
alunos com utentes
dos lares - combate à
solidão,
apresentação, em
filme, dos resultados
do projeto e envio do
filme para os Lares.

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

10,00

111 e/ou 123

Alunos

Proponentes

Erasmu
s

Objetivos Gerais

POCH

Nome da Atividade

a), b), c),
h)

Destinatários

Apoios/Parceiros

Local de
Realização
111 e/ou 123

Clube de Matemática

Despertar o interesse dos alunos pela
matemática e o querer saber mais e porquê DMT

Programa de Promoção e
Educação para a Saúde
(PES), formalizado através
de:
- Intervenção nas turmas
(vários projetos, desde
pré-escolar ao 12ºano)
Contribuir para a promoção e educação
- concursos
para a saúde na população escolar.
- palestras
- formação docentes e
não docentes
- sessões para os pais e EE
- datas comemorativas
- Clube de Saúde, etc
Clube Ambiente e Vida

Projeto Eco-escolas

Equipa PES
Direção

Motivar os alunos para o trabalho científico DCE
Melhorar o desempenho ambiental da
DCE- Grupo 520
escola. Envolver os alunos nos processos de
(Coordenadora do
decisão e implementação das atividades
projeto) Direção
relacionadas com o ambiente.

Alunos do AEF

Comunidade

Ao longo do ano

AEF

UCCF- Centro de
Saúde do
Fundão
Escola Superior
de Enfermagem Ao longo do ano
Dr. Lopes Dias
LPCC
CHCB
AEF

AEF

800,00

b

Ao longo do ano

AEF

100,00

c

Ao longo do anoF

AEF; Escola
Básica Santa
Teresinha

100,00

b

Alunos do 3.º ciclo e
secundário
Comunidade
educativa

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

Orçamento (em euros)

Data
(indicar dia, mês,
período ou anual)

Alunos

Proponentes

Erasmu
s

Objetivos Gerais

POCH

Nome da Atividade

ABAE;
Resiestrela;
Câmara
Municipal do
Fundão

Destinatários

Apoios/Parceiros

Data
(indicar dia, mês,
período ou anual)

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

Direção

Promoção e
divulgação de
atividades e da oferta
formativa do AEF

Envolver a comunidade na vida dos
Agrupamento; divulgar o
Agrupamento e a prestação do
serviço educativo

Projeto Matriz
(Escolhas)
Visita de Estudo às
exposições do
Município/ Região
Clube de Imprensa

Olho Vivo

Intercâmbio escolar
internacional com o
IESO Lucía de
Medrano

Intercâmbio escolar
internacional com o
IESO Los Barruecos

Intercâmbio escolar
internacional com
IESO Val de Xálima

Diminuir as assimetrias sociais;
Promover a integração de grupos
desfavorecidos
Desenvolver a capacidade de
apreciação do objeto de arte em
espaço de exposição.
Dinamizar e promover o gosto pela
escrita jornalística e pela cultura da
nossa região
Divulgar as atividades do
agrupamento e dinamizar o gosto
pela escrita
Proporcionar aos alunos meios que os
levem a desenvolver as competências de
comunicação nas línguas espanhola e
portuguesa. Conhecer e valorizar a
diversidade e a riqueza linguística e cultural
de Espanha.
Proporcionar aos alunos meios que os
levem a desenvolver as competências de
comunicação na língua espanhola. Conhecer
e valorizar a diversidade e a riqueza
linguística e cultural de Espanha.
Proporcionar aos alunos meios que os
levem a desenvolver as competências de
comunicação na língua espanhola. Conhecer
e valorizar a diversidade e a riqueza
linguística e cultural de Espanha.

CMF,
Alunos e famílias Segurança
Social

Ao longo do
ano letivo

CMF

Direção; SPO;
Departamentos

Comunidade

POCH

Ao longo do
ano letivo

AEF

Consórcio
EScolhas/Matriz;
Direção

Alunos

Programa
Escolhas

Ao longo do
Ano

Espaço Matriz

Ao longo do
ano

vários espaços

DE - Grupo 600
DE - Grupo 240
Leonor Lopes

Alunos do 2º, 3º
ciclos e
secundário
Alunos de 3º
ciclo e
secundário
Toda a
comunidade
educativa

Ao longo do
ano

100,00

AEF

AEF

Professores de
Alunos de Espanhol
Espanhol - Grupo
(10º, 11º e 12º anos)
350

Ao longo do
ano letivo

Plataformas
digitais

Professores de
Espanhol - Grupo
350

Alunos de Espanhol

Ao longo do
ano letivo

Plataformas
digitais

Professores de
Espanhol - Grupo
350

Alunos de Espanhol
(7º, 8º e 9º anos)

Ao longo do
ano letivo

Plataformas
digitais

1X mês até ao
final do ano
letivo

BMEA e BECRE

Cinema e Cidadania "Um filme, um livro,
Cidadania e 410
um texto podem
Promover a discussão em redor dos
mudar o mundo"
direitos humanos
Dotar os EE de
conhecimentos/competências que os
Diretores de
Palestra para EE
permitam melhor
turma do 2º ciclo
acompanhar/monitorizar o(s) seu(s)
educandos .

Alunos de
toodos os ciclos

alunos do 5º e 6º
anos

Biblioteca
Municipal
Eugénio de
Andrade

a definir

b)

Divulgação
através do
Olho Vivo

Ao longo do
ano

Leonor Lopes

6000,00

Colaborar na definição e na
implementação de medidas socias
no concelho do Fundão

Ao longo do
ano letivo

a) b) h) i)

a) b) h) i)

0,00

Participação no
Conselho Local de
Ação Social

Pinus Verde
PNPSE

a), b), c),
d), g), h)

0,00

Alunos e famílias

a), b), c),
d), g), h)

0,00

Direção, Pinus
Verde, SPO, DT

1000,00

Promover o sucesso escolar;
prevenção do abandono escolar;
desenvolver competências sócioemocionais

200,00

Candidatura e
implementação de
projetos de inovação
e promoção do
sucesso escolar

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

300,00

111 e/ou 123

Alunos

Proponentes

Erasmu
s

Objetivos Gerais

POCH

Nome da Atividade

a), b), c),
d), g), h)

a)

online

d) h)

5900

6300

0

500

2 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO; 2.1 Planeamento, Articulação e Práticas de Ensino
Destinatários

Funcionamento da
Biblioteca em tempos
de pandemia por
COVID19

Elaborar o Plano de Contingência da
Biblioteca e identificadores de mesas e
cadeiras

Dia Mundial da alimentação Criar hábitos de alimentação saudável.

PB's, Direção

DPE1C

Comunidade
escolar
Alunos

Mês da alimentação

-Reconhecer a alimentação como um direito de
todas as crianças.
DPE1C
-Sensibilizar os alunos para a adoção de práticas de
alimentação e estilos de vida saudáveis.

Ateliê didáticopedagógico
O Museu vem à Escola
…com “O Quotidiano do
Homem na Pré-História”

Promover o encontro da Escola com o
Património Local, através dos recursos do
Museu Arqueológico; Reconhecer no Museu
Arqueológico vestígios da Pré-História

Grupo 200 e
400 DCSH
BECRE

S. Martinho

Promover a preservação das tradições populares;

DPE1C

Semana da Alimentação

Promover o consumo de alimentos saudáveis e
consciencializar para a promoção da saúde e bemestar de forma atraente, lúdica e educativa

DPE1C

Participação na
Videoconferência 75
anos dos Julgamentos
de Nuremberga /Aristides
de Sousa Mendes,
integrada no programa
“Nunca Esquecer”

Assinalar os 80 anos sobre os salvamentos de
Aristides de Sousa Mendes, de milhares de
homens, mulheres e crianças, muitos deles
Grupo 400
judeus.
Comemorar os 75 anos do início dos
Julgamentos de Nuremberga.

11º CSE/ LH

Construir o Futuro 10
e 11

promover capacidades e competências
que permitam a continuação da formação,
a preparação para a entrada no mundo do
trabalho e a gestão de carreira de uma
forma segura, confiante e realizada

Alunos 10º e 11º
ano

Articulação Com
Centro de saúde na
divulgação de
Promoção de proteção Covid
comportamentos e
atitudes protetores de
Covid

SPO

PES

Alunos EB/JI
Pêro Viseu

Museu
Turmas de 5º ano
Arqueológico
e 7º ano
do Fundão
BECRE
Alunos do 1º ciclo e Junta de
do Pré -Escolar
freguesia
Alunos do 1º ciclo e
do Pré -Escolar

alunos do AEF

Setembro

Encarregados de outubro
Educação

a)

01/10/2020

EB/JI Pêro Viseu

a) c) d) h)

Dias 3, 4, 5, 6
de novembro
2020

Auditório 2
do AEF

11-11-2020

5,00

JI Enxames
EB/JI Capinha
JI Enxames
EB/JI Capinha
EB Salgueiro

Novembro
2020

AEF

c,h

c)
c) h)

Auditório 2 do
AEF em linha com
o Salão Nobre do
29 de Outubro Tribunal da
0,00
Relação de
Coimbra

nov/20

Centro de
saúde

d

EB Valverde

12 a 16-out

Biblioteca
Municipal
BECRE

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

30,00

111 e/ou 123

Alunos

Proponentes

Erasm
us

Objetivos Gerais

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

POCH

Nome da Atividade

Data
(indicar dia, mês,
Apoios/Parceiros
período ou anual)

c)h)

50,00

b) d) e)

50

b) e)

Destinatários

Construir o Futuro 12

Assinalar a data e reforçar a importância
desta disciplina na formação de cidadãos
responsáveis
Apoiar a tomada de decisão e promover
capacidades e competências que permitam
a continuação da formação, a preparação
para a entrada no mundo do trabalho e a
gestão de carreira de uma forma segura,
confiante e realizada

Grupo 400 DCSH
BECRE

Comunidade
escolar

Grupo 410

Alunos do 10 e
11ºs anos

BECRE
Museu
Arqueológico
do Fundão
BECRE

Inspiring
SPO e CDT
Alunos do ensino future;
secundário e
secundário e em Instituições
dupla certificação especial 12º ano de ensino
superior

De 2 a 6 de
novembro de
2020

Biblioteca

0,00

19 de
novembro

Salas de aula
e BECRE

23 nov 2020

b) d) e)

Escola Santa
Teresinha e EB1
12-2020 Escola João Franco
Santa Teresinha Alcaria, Fatela,
e EB1 João
Pêro Viseu,
Franco
Salgueiro,
Capinha,
Valverde (Grupo
120)

Intercâmbio de postais de
Natal

Conhecer as tradições da época natalícia; promover
DPE1C
o valor da partilha.

Alunos da EB Santa
Teresinha e EB1
João Franco

Convívio de Natal

Promover a partilha e manter as tradições locais.

DPE1C

Alunos

Visita de Estudo à
Igreja Matriz do
Fundão

Conhecer o Património local. Reconhecer a
Arte Barroca e as principais características

Grupo 200
DCSH

6º anos.

No mês de
Dezembro

Quadra natalícia

1) Promover o convívio entre a comunidade e a
escola, enviando aos pais um vídeo das atividades
realizadas pelos alunos;
2) Contribuir
para a formação social, cultural e pessoal dos
alunos.

DPE1C

Alunos do PréJF
escolar e do 1º Ciclo

18 de dezembro
JI Fatela
EB

Reconhecer a importância da Imprensa como
suporte didático-pedagógico na sala de aula.

Grupo 400

Alunos de 11º LH
e CSE/LH

Biblioteca
Municipal
BECRE

1º Período

Turmas de 7º e
10ª LH

BECRE

Dias 25,26, 27
Auditório 2
e 28 de janeiro
do AEF
de 2021

Ação de sensibilização “
a Revolução de 1820 na
imprensa periódica
portuguesa em 2020”
Ateliê didáticopedagógico
O Museu vem à Escola
…com “Vestígios da
Presença Romana no
Concelho do Fundão”

Promover o encontro da Escola com o
Património Local, através dos recursos do
Grupo 400 DCSH
Museu
BECRE
Reconhecer no Museu Arqueológico vestígios
da Romanização

Encarregados de
Dezembro
Educação

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

c,h

141,00

Dia Mundial da
Filosofia

Reconhecer a importância das viagens para
conhecer culturas do passado e presente e
construir e partilhar memórias

EB Valverde
Igreja Matriz
do Fundão

Auditório 2 do
AEF

a) c) d)

a)

0,00

Exposição
memórias
de viagem
- A vida quotidiana na
Pré-História

0,00

111 e/ou 123

Alunos

Proponentes

Erasm
us

Objetivos Gerais

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

POCH

Nome da Atividade

Data
(indicar dia, mês,
Apoios/Parceiros
período ou anual)

C

d) h)

0,00

c)h)

5,00

c,h

Destinatários

111 e/ou 123

Carnaval

Dia do Pi

Fomentar a participação da comunidade educativa
nas atividades desenvolvidas no Agrupamento.

Rastreio da Voz

Detetar possiveis alterações na qualidade
focal, de docentes e não docentes, através DEE
da análise de alguns parâmetros vocais

Palestra sobre o
acesso ao ensino
superior

Informar os alunos de 11º e 12º anos
acerca dos mecanismos relacionados com
o acesso ao ensino superior. Dotar os
alunos de competências que facilitem o
processo de tomada de decisão no acesso
ao ensino superior.

Aplicação do Modelo
de avaliação da
biblioteca escolar,
recolha de evidências
Realizar a avaliação da biblioteca
quantitativas e
qualitativas essenciais
ao processo de
avaliação da biblioteca

DMT

Alunos do Préescolar e do 1º Ciclo

6 de janeiro

Fatela

d) h)

Alunos do Préescolar e do 1º Ciclo

12 de fevereiro
Fatela

13 de fevereiro
Fatela

d) h)

Comunidade
educativa

14 de março

AEF

Docentes e não
docentes

16 de abril

Gabinete de
Terapia da
Fala

SPO e CDT
Alunos do 11º e
secundário e
12º anos
dupla certificação

PB's

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

Comunidade
escolar

Gabinete de
acesso ao
ensino
superior

RBE

abr/21

H/I

50

De janeiro a
junho

b) d) e)

20,00

Janeiras

1) Manter as tradições locais,cantando os reis na
escola e na comunidade local,
DPE1C
salvaguardando as normas em vigor
relativas à prevenção da COVID-19;
1) Viver a tradição do Carnaval;
2) Promover o
convívio entre os alunos e a comunidade,
DPE/1C
salvaguardando as normas em vigor relativas à
prevenção da COVID_19.

Alunos

Proponentes

Erasm
us

Objetivos Gerais

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

POCH

Nome da Atividade

Data
(indicar dia, mês,
Apoios/Parceiros
período ou anual)

j

Realização de trabalhos
sobre
«Justos entre as
Homenagear e divulgar a ação de Aristides de
Nações», sobre os
Sousa Mendes e de outros portugueses que
diplomatas Aristides de
apoiaram vítimas do Holocausto
Sousa Mendes, Sampaio
Garrido, Padre Joaquim
Carreira e José Brito

Grupo 400

DGE
Alunos de 9º ano e Biblioteca
12º LH
Municipal
BECRE

2º Período

sala de aula e
biblioteca

10 euros

c)h)

Realização de trabalhos
para exposição no
âmbito da
Comemoração dos 200
anos da Revolução
Liberal Portuguesa

Grupo 400

Alunos de 6º,8º
ano e 11º LH

Biblioteca
Municipal
BECRE

2º Período

eSala de aaula e
biblioteca

10,00

c)h)

Compreender o legado do Liberalismo 200
anos depois

Semana da família

Testemunho na Rádio
sobre casos de
sucesso
Exposição "Casos de
Sucesso"

Estabelecer relações interpessoais entre alunos e
família; promover a leitura

DPE1C

Alunos dos 2º; 4º e
3º anos da EB Santa Encarregados de
Teresinha e EB1
de Educação
João Franco

Promover o sucesso escolar e educativo;

DEE

Comunidade
Educativa

Rádio Escolar 3º Período

Promover o sucesso escolar e educativo;

DEE

Comunidade
Educativa

BECRE

DPE1C

Alunos da EB Santa
Teresinha e EB1
João Franco

Câmara
Municipal /
01/06/2021
Encarregados de
de Educação

Conhecer locais do distrito; Despertar e cultivar o
gosto e a curiosidade pela ciência; Sensilibizar para
a riqueza, diversidade e fragilidade da Floresta;
Visita de Estudo ao Centro Estabelecer relações interpessoais entre alunos e
Ciência Viva da Floresta em adultos; incentivar a socialização;
Proença-a-Nova
Disponibilizar oportunidades de aprendizagem;
Promover uma cultura de partilha de saberes e de
experiências;
Valorizar boas práticas de cidadania.

Dia Mundial da Criança

Valorizar o "ser criança".

DPE1C

17 a 21-05- 2021
Escola Santa
Teresinha e EB1
João Franco

Final do 3º
período

06-2021
EB Valverde
EB/JI Pêro Viseu
EB Salgueiro

Alunos

06-2021

18 a 21-05- 2021
Escola Santa
Teresinha e EB1
João Franco

Alunos

111 e/ou 123

Erasm
us

Destinatários

120,00

Proponentes

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

a) b) c) d)
h)

Rádio

A

Biblioteca

A

Proença-a-Nova

1551,00

Objetivos Gerais

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

POCH

Nome da Atividade

Data
(indicar dia, mês,
Apoios/Parceiros
período ou anual)

a) d)

06-2021
EB Valverde
EB/JI Pêro Viseu
EB Salgueiro

a) c)

JI Enxames
EB/JI Capinha
EB Valverde
STa-01
EB Salgueiro
EB/JI Fatela

h)

Convívio final de ano

Promover a relação JI/EB Família

DPE1C

Alunos do Préescolar e famílias

Missão Continente

1) Promover a alimentação saudável;
2) Promover o consumo consciente;
3) Consciencializar para o desenvolvimento
sustentável e para a educação ambiental.

DPE1C

Alunos do Préescolar e do 1º Ciclo
Continente
EB/JI Fatela
EB Alcaria

Ao longo do ano

c) d) h)

“Um dia de aulas ao ar
livre”

-Estimular nas crianças comportamentos de
cidadania.
-Promover a vida ao ar livre e o respeito pela
natureza.

DPE1C

Alunos do Préescolar e do 1º Ciclo
EB/JI Pêro Viseu

Ao longo do ano Ao longo do ano

a) c) d) g) h)

Famílias

EB Salgueiro
EB/JI Fatela

Destinatários

111 e/ou 123

Promover o interesse pela leitura

Biblioteca Municipal 1º Ciclo
Eugénio de Andrade Pré-Escolar

Coordenação do
Gabinete de Promoção Incluir na BE serviços especializados
do Sucesso (GPS)

Direção,
professores
bibliotecários,
Docente
coordenadora do
GPS, Olga Morais,
docentes
designados para
o GPS

Direção, PB's,
Assegurar a ocupação de tempos letivos de
Ocupação Plena de
docentes
acordo com os recursos humanos
Tempos Letivos - OPTL
designados para
existentes
a OPTL
Integração das
atividades da
biblioteca na
planificação das várias Promover a ação da BECRE junto de outras PB's, docentes da
estruturas
estruturas escolares
equipa
pedagógicas
(departamentos,
turmas,…)
PB's, equipa da
BECRE e
Apoio a iniciativas de Cooperar com os alunos de acordo com as
assistentes
alunos
suas necessidades
operacionais da
BECRE
RBF (Rede de
Bibliotecas do Fundão)
rede concelhia participação na rede

-

Melhorar as práticas das bibliotecas do
concelho através da articulação do seu
trabalho

CMF
BMEA

a) c) h)

Ao longo do ano
letivo.

d)

50,00

Hora do conto

Ao longo do ano

d

0,00

ESTE

d

0,00

Desenvolver a autonomia, o espírito crítico e a
criatividade.
Incentivar o gosto pela arte teatral e pela leitura.

d

Anual

Biblioteca e
salas de aula

0,00

Ver-Fazer

d

Anual

Em linha

i

Alunos

Anual

Gabinete GPS

Turmas sem
professor

Anual

Biblioteca e
salas de aula

Comunidade
escolar

Alunos

Professores
bibliotecários,
RBF (BMEA,
bibliotecária
bibliotecas dos
municipal,
agrupamentos de
coordenador
escolas do
interconcelhio da
Fundão)
rede de
bibliotecas

Departament
os

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

0,00

1A
3A
Alcaria
Valverde
Pêro Viseu

Alunos

Proponentes

Erasm
us

Objetivos Gerais

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

POCH

Nome da Atividade

Data
(indicar dia, mês,
Apoios/Parceiros
período ou anual)

Anual

Destinatários

111 e/ou 123

20,00

f

0,00

d

20,00

d

0,00

d

Gestão dos recursos
da biblioteca

Desenvolver um serviço de curadoria em
relação aos recursos da biblioteca

PB's

Comunidade
escolar

Anual

Biblioteca

0,00

d

Elaboração de
instrumentos de
promoção da coleção:
sugestões de leitura,
informação sobre
novas aquisições

Difundir/promover a coleção

PB's

Comunidade
escolar

Anual

Biblioteca

0,00

Melhorar as práticas das bibliotecas
através da reflexão e análise de aplicação
de inquéritos

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

d

Difusão de um
conjunto de recursos
digitais de apoio ao
currículo

Promover a utilização das novas
tecnologias ao serviço do currículo

PB's

Comunidade
escolar

Anual

Em linha

0,00

Autoavaliação das
bibliotecas de acordo
com as regras da RBE Rede de Bibliotecas
Escolares

Alunos

Proponentes

Erasm
us

Objetivos Gerais

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

POCH

Nome da Atividade

Data
(indicar dia, mês,
Apoios/Parceiros
período ou anual)

d

Articulação com os
docentes de Português Apoiar os docentes
no âmbito do PNL

Reformulação dos
documentos
estruturantes da BE:
manual de
Melhorar a prática das bibliotecas
procedimentos; registos apoiando alunos e professores
das atividades da BE
(OPTL, GPS,Comunicação,
requisições de material
não-livro, de fundo dos
cursos profissionais, etc.)
Colaboração da BECRE
em eventos culturais e
Colaborar com as várias estruturas
educativos promovidos
escolares
pelas diversas
estruturas escolares

professores
bibliotecários

Comunidade
escolar

Anual

professores
bibliotecários

Docentes e
alunos

Anual

Direção/Professor
as bibliotecárias

Comunidade
escolar

ao longo do
ano

PB's e equipa
funcional da
BECRE

Comunidade
escolar

Anual

Docentes

Destinatários

111 e/ou 123

O Holocausto no
Cinema. Ciclo de
cinema alusivo ao
Holocausto e
integrado no programa
"Nunca Esquecer Programa nacional em
torno da memória do
Holocausto".

Dar a conhece e manter viva a memória do
Holocausto. Sensibilizar a comunidade
escolar no sentido de prevenir e combater
quaisquer manifestações de
Grupos 410 e 400 Comunidade
antissemitismo, racismo, xenofobia,
DCSH
escolar
homofobia, intolerância e todas as demais
formas de discriminação que estão na
origem, no passado e no presente, de
atentados contra a dignidade humana.

SUPER T HGP

Diversificar metodologias de aprendizagem Gupo 200 DCSH

Apoiar a tomada de decisão e o
planeamento de Carreira promovendo
Orientação Vocacional
capacidades e competências que permitam
anos terminais do 3º
SPO
a continuação da formação e a escolha do
ciclo
prosseguimento de estudos posterior de
forma segura, confiante e realizada
Atendimento
Psicopedagógico/
Consulta psicológica

Promover a igualdade de oportunidades e
o bem estar psicológico a todos os alunos
do AEF

SPO

Anual

Em linha

d, i

Setembro e
pontualmente
ao longo do
ano

Biblioteca

d

AEF e
Biblioteca
No decorrer
Municipal
do ano lectivo
Eugénio de
Andrade

5º e 6º anos

Ao longo do
ano letivo

Alunos dos anos
terminais do 3º
ciclo

Ao longo do
ano letivo

Alunos do AEF

Biblioteca
Municipal
Eugénio de
Andrade
BECRE

20,00

PB's

Comunidade
escolar

Docentes do
agrupamento

0,00

Comunidade
escolar

50,00

PB's

Participação nas redes
sociais: twitter,
Divulgar as atividades desenvolvidas
facebook, Youtube,
blogue
Reformular dos documentos estruturantes
da BE: manual de procedimentos; registos
Atualização dos
das atividades da BE (OPTL,
documentos
GPS,Comunicação, requisições de material
estruturantes
não-livro, de fundo dos cursos
profissionais, etc.)

d

Equipas
multidisciplin Ao longo do
ares; outras ano
estruturas

online

0,00

Alunos 1º ciclo

Docentes
Escolas EB de
titulares das
Valverde,
Mensalmente escolas de 1º
Capinha,
Anual
ciclo do
Alcaria e
agrupamento
Peroviseu

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

C

0,00

Itinerância de baús de
Descentralizar/partilhar o FD da BE
livros

PB's e docente da
equipa funcional
da BECRE

Alunos

Proponentes

Erasm
us

Objetivos Gerais

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

POCH

Nome da Atividade

Data
(indicar dia, mês,
Apoios/Parceiros
período ou anual)

B

350

b) d) e)

#######

b) d)

Destinatários

111 e/ou 123

Programa de
desenvolvimento de
competências
socioemocionais
(PNPSE)

Diminuir as situações de conflitualidade e
de processos disciplinares
Melhorar o clima de escola
Melhorar o bem estar e a saúde psicológica
da comunidade
Gerar ganhos generalizados nas relações
com pares e competências sociais e, a
médio prazo, no sucesso escolar
SPO
Gerar Impacto positivo na saúde mental e
psicológica futura.
Ajudar as crianças e jovens a
desenvolverem competências
socioemocionais para a promoção da saúde
mental, o bem estar, a produtividade e o
sucesso geral .

Intervenção em
grupo/turma sobre
diferentes temáticas

Promover a igualdade de oportunidades e
o bem estar psicológico a todos os alunos
do AEF

Autoregulação de
competências de
Métodos/hábitos de
estudo
Centro de Apoio à
aprendizagemOrganização da
implemetação dos PIT

SPO

Alunos do AEF

Equipas
multidisciplin
ares; outras Ano letivo
estruturas da
comunidade

Dotar os alunos de técnicas e estratégias
que permitam o sucesso escolar

SPO

5º, 10º

Preparar os alunos com adaptações
curriculares significativas para a vida pós
escolar

Direção;
Departamentos;
Assistentes
Operacionais

Alunos

Centro de apoio à
Criar o apoio terapêutico de fisioterapia,
Aprendizagem- criação
respondendo às necessidades dos alunos
da área de
do AEF
Fisioterapia
Centro de apoio à
Aprendizagemcomplemento dos
apoios com área de
psicomotricidade e
terapia da fala

Assegurar as terapias necessárias no
âmbito das medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão

a) b) d)

AEF

100

a) b) d)

Ano letivo

AEF

50

a) b) d)

Empresas da
região; IPSS;
SCMF

Ao longo do
ano

AEF;
empresas;
IPSS; SCMF

Direção;
Departamento de
Educação
Alunos
Especial;
Departamento de
Expressões

---

Ao longo do
ano

AEF

Direção

CMF (PMII)

Ao longo do
ano

AEF

Alunos

500,00

#######

4000,00

Equipas
multidisciplin Ao longo do
ares; outras ano
estruturas

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

200,00

Alunos do AEF

Alunos

Proponentes

Erasm
us

Objetivos Gerais

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

POCH

Nome da Atividade

Data
(indicar dia, mês,
Apoios/Parceiros
período ou anual)

Destinatários

Implementação de um
Renovar e uniformizar a gestão
novo serviço de gestão
bibliográfica das bibliotecas
bibliográfica

PB's, Eduarda
Andrade

Comunidade
escolar

BMEA,
Câmara
Municipal do
Fundão

A definir

Promover e aumentar o sucesso escolar em
Matemática

DMT

Todos os alunos

Data a definir

17º Campeonato Nacional
de Jogos Matemáticos

Promover e aumentar o sucesso escolar em
Matemática

DMT

Todos os alunos

Data a defenir
pela organização

Exposição
memórias
de viagem
-Do antigo Egito às
civilizações clássicas

Reconhecer a importância das viagens para
conhecer culturas do passado e presente e
construir e partilhar memórias

Grupo 400 DCSH
BECRE

Comunidade
escolar

DEE e BECRE

Grupo de (20)
alunos com
dislexia

Palestra sobre dislexia Promover o sucesso escolar e educativo;

BECRE
Museu
Arqueológico
do Fundão

Biblioteca

d

AEF

25 a 28 janeiro
2021

Biblioteca

0,00

c)h)

3º Período

a determinar

0,00

Campeonato Interno de
Jogos Matemáticos

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

0,00

111 e/ou 123

Alunos

Proponentes

Erasm
us

Objetivos Gerais

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

POCH

Nome da Atividade

Data
(indicar dia, mês,
Apoios/Parceiros
período ou anual)

A/D

7280

0

1812

0

2 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO; 2.2 - Monitorização e Avaliação das Aprendizagens

Destinatários

Partilha de práticas
pedagógicas

Partilhar e refletir
estratégias e práticas
pedagógicas

Apoio à comunidade
escolar na
elaboração dos
Implementar e
documentos relativos
monitorizar as MESAI
à implementação e
monitorização das
MESAI

Partilha de práticas
pedagógicas

Partilha de práticas
pedagógicas

Refletir sobre as
práticas
pedagógicas.Partilhar/
Articular processos e
recursos
Refletir sobre as
práticas
pedagógicas.Partilhar/
Articular processos e

DMT

DMT

Direção;
Departamento de
Educação
Comunidade
Especial;
Autoavaliação

AFE

Ao longo do
ano

---

Ao longo do
ano

AEF

DEE

alguns docentes
do DEE

Ao longo do
ano

Sala de aula

DEE

alguns docentes
do DEE

Ao longo do
ano

Sala de aula

2000,00

111 e/ou
123

Alunos

Proponentes

Erasmus

Objetivos Gerais

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

POCH

Nome da Atividade

Data
(indicar dia, mês,
Apoios/Parceiros
período ou anual)

2000

0

0

0

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

3 - LIDERANÇA E GESTÃO; 3.1 Liderança

Incentivar à
Organização do
participação
processo eleitoral
democrática dos
para a Associação de alunos nosdiversos
Estudantes
órgãos representativos
do AEF
Realização das
candiaturas
financeiras

Direção;DT/Titula
Alunos e famílias ---res de Turma

No início do
ano letivo

Escolas do
AEF

Direção;
Associação de
Estudantes do
AEF

Garantir o
financiamento dos
cursos de dupla
Direção
certificação e de
certificação de adultos

Alunos

Erasmu
s

111 e/ou
123

POCH

Destinatários

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

500,00

Integrar os novos
alunos nas atividades
do AEF

Proponentes

Alunos

---

Outubro e
novembro

AEF

500,00

Receção aos novos
alunos

Objetivos Gerais

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

Alunos

POCH

Outubro
Novembro

AEF

200,00

Nome da Atividade

Data
(indicar dia, mês,
Apoios/Parceiros
período ou anual)

AEF

Maio-21

50

i) h)

Formação: Primeiros Melhorar o bem estar
Socorros Psicológicos dos colaboradores

SPO

AEF

jul/21

50

i) h)

Formação para AO
no âmbito da
implementação do
plano de
contingência

Dotar os AO de
conhecimentos no
âmbito da
implementação do
Direção; PES; UCC- Assistentes
plano de contigência; Fundão
Operacionais
atuar preventivamente
em relação à infeção
por SARS-COV-2

Exercito de
Portugal;
CMF; UCCFundão

Ao longo do
ano

AEF

1000,00

SPO

Participação em
cerimónias externas
de reconhecimento e
valorização de
elementos da
comunidade escolar.

Representar o AEF no
reconhecimento e
valorização de
elementos da
comunidade escolar

---

Ao longo do
ano

AEF e
externamente

200,00

Formação: StresslessMelhorar o bem estar
Ambientes de
dos colaboradores
trabalho Saudáveis

Estruturas
externas

Comunidade
escolar

Assegurar a ocupação
plena dos alunos em
Direção;
Alunos
situação de ausência
Biblioteca escolar
de professor

----

Implementação de
projetos e clubes do
interesse dos alunos
que abrajam as
diversas áreas do
perfil dos alunos à
saída da escolaridade
obrigatória

Participar na
implementação de
projetos locais/
regionais, nacionais e
internacionais.

Direção; Conselho
de Projetos e
Clubes,
Alunos
Departamentos;
Biblioteca Escolar

POCH;
Amnistia
Ao longo do
internacional; ano
ERASMUS

Direção;
Departamentos;
Colaboradores
Biblioteca Escolar

CFAEBI

Ao longo do
ano

AEF e outras
escolas

AEF

Ao longo do
ano- AEF

Escolas do
AEF

700,00

Comunidade
escolar

Ao longo do
ano- AEF

Escolas do
AEF

5000,00

5000,00

35200

#### ### 0

Plano de Segurança

Promover a
divulgação do
agrupamento

Melhorar a segurança
nas escolas do
Agrupamento
Dar a conhecer o
agrupamento na
comunidade externa;
Criar uma imagem
positiva do
agrupamento;
Divulgar atividades e
ofertas educativas,
através de jornal,
rádio, página web,
redes sociais, outros
meios divulgação

Direção

Comunidade
escolar

Direção;
Comunidade
Departamentos;
escolar
Biblioteca Escolar

10000,00

20000,00

AEF e
externamente

20000,00

AEF

5000,00

Articular
Criação de ambientes
horizontalmente e
favoráveis à partilha
verticalmente o
de conhecimentos e
curriculo; Partilhar
práticas pedagógicas
práticas pedagógicas

Ao longo do
ano

2000,00

Organização do
Funcionamento da
ocupação plena dos
tempos letivos

3 - LIDERANÇA E GESTÃO; 3.2 Gestão

Destinatários

111 e/ou
123

Manutenção da
plataforma Moodle

OTES

Página WEB
Redes Sociais
Gestão e manutenção
dos
servidores/terminais
Criação e gestão de
contas individuais de
acesso ao sistema
informático, GIAE e
email institucional

Assegurar o funcionamento
dos sistemas informáticos.
Assegurar o funcionamento
da plataforma informática
Moodle.
Divulgar os documentos
estruturantes do
Agrupamento.
Produzir e divulgar
informação sobre os trajetos
escolares e profissionais dos
estudantes do ensino
secundário ou equivalente.
Apoiar a tomada de decisão
no âmbito da educação.
Assegurar o funcionamento
da página web e divulgação
dos documentos
estruturantes do
Agrupamento.
Promoção e divulgação das
atividades do agrupamento

Direção
DMT- Grupo 550

Comunidade
escolar

AEF

Ao longo do
ano

AEF

DMT

Comunidade
escolar

AEF

Ao longo do
ano

AEF

DMT

Alunos do ensino
secundário

AEF

Ao longo do
ano

AEF

DMT

Comunidade
escolar
Comunidade
escolar

Assegurar o funcionamento
dos diferentes serviços

DMT

Assegurar o funcionamento
dos diferentes serviços

DMT

DMT

Elaboração/atualizaç
Direção; PES;
ão e implementação Prevenir a infeção por SARSAssistentes
do plano de
COV-2 em meio escolar
Operacionais
contingência

AEF

Ao longo do
ano
Ao longo do
ano

Comunidade
escolar

AEF

Ao longo do
ano

AEF

Comunidade
escolar

AEF

Ao longo do
ano

AEF

Comunidade
escolar

AEF

Saúde EscolarUCC do
Fundão; CMF;
Juntas de
Ao longo do
Freguesia das
Ano
localidades
das escolas
que integram
o AEF

AEF
AEF

Escolas do
AEF

60000,00

Gestão da rede e
equipamentos
informáticos

Alunos

Proponentes

Erasmus

Objetivos Gerais

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

POCH

Nome da Atividade

Data
(indicar dia, mês,
Apoios/Parceiros
período ou anual)

Objet. do Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

Destinatários

Comunidade

POCH

Outubro;
Novembro

AEF

Alunos

CMF

Ao longo do
ano

AEF

Alunos

---

Ao longo do
ano

AEF

POCH;
Projetos;
CMF; Juntas
de Freguesia

Ao longo do
ano

AEF

---

Trimestralme
nte

AEF

Organização do
Proporcionar equidade de
processo de
oportunidades no acesso a Direção
avaliação externa de
espaços e materiais.
alunos
Dinamizar o Centro
de Apoio à
Responder às necessidades
Aprendizagem, nas
dos alunos do AEF
diversas valências
que o integram
Apetrechamento
com
equipamentos/mater
iaiais de apoio ao
processo ensino/
aprendizagem
Realização de
avaliações
trimestrais globais
(resultados da
organização)

Gestão da rede e
equipamentos
informáticos

Direção,
Biblioteca Escolar,
Departamentos,
Assistentes
Operacionais;
Assistentes
Técnicos

Diversificar metodologias
de ensino e aprendizagem
e de instrumentos de
avaliação

Direção

Comunidade
escolar

Regular os processos de
gestão da organização;
Divulgar os resultados
globais da organização

Direção; Equipa
de Autoavaliação;
Departamentos;
Coordenadores
dos DT; SPO

Comunidade

Assegurar o funcionamento
dos sistemas informáticos
internamente e os de
empréstimo aos alunos
carenciados

AEF
Direção; DMT

Comunidade
escolar

AEF; CMF

Ao longo do
ano- AEF

40000,00

Direção; SPO;
Assitentes
técnicos;
Departamento de
Educação Especial

10000,00

AEF

0

0

300,00

Ao longo do
ano

2000,00

POCH

30000,00

Melhorar a prestação de
serviço educativo

Comunidade

50000,00

Organização de processos de recrutamento de colaboradores

Direção;
Departamentos;
Equipa de AA

10000,00

Obter a certificação da
qualidade do ensino
profissional; Alinhar os
Candidatura ao selo procedimentos do AEF
EQAVET
relativos ao ensino
profissional com os
parâmetros de qualidade
mais elevados

2000,00

111 e/ou
123

Alunos

Proponentes

Erasmus

Objetivos Gerais

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

POCH

Nome da Atividade

Data
(indicar dia, mês,
Apoios/Parceiros
período ou anual)

152300 52000

Objet. do Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

111 e/ou
123

Elaboração e concretização
do plano de melhoria

Monitorização da
implementação das
medidas de suporte à
educação inclusiva

Implementação do ciclo
avaliativo (CAF).

Realização da
autoavaliação e a
implementação de
planos de melhoria

Conselho
Pedagógico

set. 2020

J

Equipa AA e direção

Comunidade
educativa

nov./dez. 20

J

Equipa AA /direção

Apresentação dos
resultados da AA

Regular o
funcionamento da
organização;
Assegurar uma
prestação de serviço
educativo de
excelência

Objet. do
Projeto
Educativo
(Letra(s)
respetiva)

Equipa AA

Comunidade
educativa

J
dez. 2020

Equipa AA

Comunidade
educativa e
comunicação
social.

jul/21

AEF

J

Equipa AA e
Direção

Comunidade
educativa

ao longo do
ano

AEF

J

Equipa AA

Comunidade
educativa e
parceiros

ao longo do
ano

AEF

Ao longo do
ano

AEF

Direção; Equipa
de AA

Comunidade

Pais/EE;
outros
parceiros
educativos

custos
reprografia?

Apresentação do relatório
AA 19/20
Divulgação do trabalho
da equipa de
autoavaliação junto da
comunidade educativa
(colaboradores, alunos e
EE)

Alunos

Destinatários

Erasmus

Proponentes

POCH

Objetivos Gerais

Orçamento (em euros)
Local de
Realização

h, j

3000,00

Nome da Atividade

Data
(indicar dia, mês,
Apoios/Parceiros
período ou anual)

3000 0

0

DPE/1C
DCE
DMT
DE
DEE
SPO
CDT2ciclo
DL
BECRE
DCSH
DIR
AECDT3/CD
AA
AE

Departamento Pré-Escolar/1º Ciclo
Departamento de Ciências Experimentais
Departamento de Matemática e Tecnologias
Departamento de Expressões
Departamento de Educação Especial
Serviço de Psicologia e Orientação
Conselho DT 2º Ciclo
Departamento de Línguas
Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Direção
Conselho DT 3º Ciclo e Cidadania e Desenvolvimento
Equipa de Auto-avaliação
Associação de estudantes

DPE/1C

3.3. Autoavaliação e Melhoria
3.2. Gestão
3.1. Liderança
2.2. Monitorização e Avaliação das Aprendizagens
2.1. Planeamento, Articulação e Práticas de Ensino

DCE

DE

DEE

SPO

CDT2ciclo

DL

BECRE

DCSH

DIR

CDT3/CD

AA
3

6

14

9

8
10
1
3

1

7

6

7

11

9

15

7

2

36

13

2
1
19

1.2. Resultados Sociais e Reconhecimento da Comunidade

3

1.1. Resultados Escolares

19

GLOBALMENTE

DMT

1
3
1

1
3

9

13

2

19

23

11

13

4

11

2

10

36

15

BECRE
DCE

DCSH
BECRE
DCE

DL
DPE/1C

DCE
DIR

DCE
DCSH

BECRE
DCSH

BECRE
DIR

BECRE
DEE

DMT
DIR

AA
DIR
4

3.3. Autoavaliação e Melhoria
3.2. Gestão
3.1. Liderança
2.2. Monitorização e Avaliação das Aprendizagens
2.1. Planeamento, Articulação e Práticas de Ensino

1

3

1.2. Resultados Sociais e Reconhecimento da Comunidade

1

1.1. Resultados Escolares

1
2

1
1

1
1

1

1

1

1

1

4

4

1

4
1
0
0
8
4

4

1

1

4

3
20

3

Global

3
14
12
4
60
51
52
196

3
14
12
4
60

4
1
0
0
8

7
15
12
4
68

51
52
186

4
3
20

55
55
206

