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Ação/Atividade METAS Quando Quem
* Promover  literacias, através da dinamização de atividades específicas, junto 
da comunidade escolar, pela BE e pela mobilização do Referencial Aprender 
com a BE.

*Realizar pelo menos uma atividade por grupo/turma, em articulação, com a BE 
por ano letivo.

Final do ano 
letivo 21.22

DEPARTAMENTO PE/ CONSELHO 
DE DOCENTES/TURMA/ANO

* Promover atividades rentabilizando os recursos e o meio local.
*Planificar e realizar uma atividade/ação em CT/ CD rentabilizando o e valorizando 
o contexto e o património local.

Final do ano 
letivo 21.22

CONSELHO DE 
DOCENTES/TURMA/ANO

* Dinamizar atividades no âmbito das ciências exatas, sociais e experimentais.

*Realizar, pelo menos seis atividades experimentais, por ano e grupo/turma.

Final do ano 
letivo 21.22

DOCENTE

*Realizar 3 atividades com recurso às TIC, que envolvam mais do que uma 
disciplina por ano e grupo/turma.

DEPARTAMENTO PE/ CONSELHO 
DE DOCENTES/TURMA/ANO

*Realizar uma visita de estudo que valorize a dimensão cultural do currículo.
DEPARTAMENTO PE/ CONSELHO 

DE DOCENTES/TURMA/ANO

* Organizar Tertúlias Literárias Dialógicas.

* Organizar no mínimo uma sessão de leitura de alunos para alunos e de pais /EE 
ou outros elementos do agregado familiar para alunos por turma.

Final do ano 
letivo 21.22

CONSELHO DE 
DOCENTES/TURMA/ANO

* Dinamizar, anualmente, a atividade “Conta-me uma história” de crianças para 
crianças e de pais /EE ou outros elementos do agregado familiar para cada grupo 
de crianças.

DEPARTAMENTO PE

* Consolidar a utilização de técnicas e processos de recolha de avaliação 
diversificados de acordo com as metodologias e a natureza das aprendizagens.

*Utilizar, em cada disciplina, pelo menos 3 processos de recolha de avaliação 
sumativa diversificados.                                                                                                                
* Utilizar, em cada disciplina, pelo menos 3 processos de recolha de avaliação 
formativa, com ou sem fins classificatórios, diversificados.

Final do ano 
letivo 21.22

DOCENTE

* Partilhar experiências e articular conteúdos dos docentes do CT/ Ano.
* Realizar, pelo menos, 4 reuniões de CT/Ano, por ano letivo para partilha de 
experiências e articulação de conteúdos.

Final do ano 
letivo 21.22

CONSELHO DE TURMA/ANO

* Desenvolver um plano de observação de atividades letivas que permita a 
partilha de metodologias inovadoras entre os professores observados e 
observadores.

*  Realizar pelo menos, uma observação interpares entre os docentes do AES.

Final do ano 
letivo 21.22

DOCENTE*  Realizar, pelo menos, uma reunião de preparação e uma reunião de reflexão 
posterior à observação.

*  Promover em cada semestre nos CA uma reunião de partilha de boas práticas. DEPARTAMENTO PE/ CONSELHO 
DE DOCENTES/TURMA/ANO

* Dinamizar projetos/atividades que promovam a multi/interculturalidade, a 
educação ambiental, a educação para a saúde e o empreendedorismo.

* Dinamizar, em todas as turmas do AES,  pelo menos um projeto/atividade que 
desenvolva as competências inerentes aos valores de cidadania.

Final do ano 
letivo 21.22

CONSELHO DE 
DOCENTES/TURMA/ANO

* Produzir/Utilizar/Partilhar e disponibilizar conteúdos digitais educativos 
potenciadores do processo de ensino aprendizagem.

*Utilizar dois materiais/recursos digitais por disciplina/ turma/ semestre.
Final do ano 
letivo 21.22

DOCENTE

* Promover a utilização de equipamentos tecnológicos em contexto de sala de 
aula com apelo ao BYOD (Bring your own device).

*Utilizar, pelo menos, duas vezes por semestre equipamentos tecnológicos 
próprios  em contexto de sala de aula.

Final do ano 
letivo 21.22

DOCENTE

* Promover a avaliação formativa e a autorregulação das aprendizagens através 
do uso do digital.

* Utilizar, pelo menos, um recurso digital por semestre para avaliação e feedback 
aos alunos.                                                                                                                                 
* Utilizar, pelo menos, um recurso digital por semestre que permita a 
autorregulação das aprendizagens.

Final do ano 
letivo 21.22

DOCENTE

* Utilizar a plataforma Google Classroom como extensão da sala de aula.
* Utilizar pelo menos uma vez por quinzena a plataforma Google Classroom, por 
disciplina/turma.

Final do ano 
letivo 21.22

DOCENTE


