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Introdução
O Plano Plurianual de Atividades é um dos instrumentos de autonomia do Agrupamento e
constitui um documento de planeamento que define, em função do Projeto Educativo, os objetivos, as
formas de organização e de programação das atividades e que procede à identificação dos recursos
necessários à sua execução (artigo 9º do DL nº 75/ 2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas
pelo DL 137/ 2012, de 02 de julho).
Procurando agregar os princípios, valores e políticas capazes de orientarem a ação educativa
global de acordo com o lema do Projeto Educativo (“O futuro começa aqui… com rigor, excelência e
cidadania!), o presente documento planifica a ação do Agrupamento nestes dois anos letivos, sendo
anualmente atualizado pelo Plano Anual de Atividades.

Compete ao Conselho Pedagógico emitir parecer sobre o Plano Plurianual de Atividades (artigo
33º, alínea b do DL nº 75/ 2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo DL 137/ 2012, de 02
de julho).
Compete à Diretora, ouvido o Conselho Pedagógico, submeter à aprovação do Conselho Geral o
Plano Plurianual de Atividades (artigo 20º, ponto 2, alínea a) do DL nº 75/ 2008, de 22 de abril, com as
alterações introduzidas pelo DL 137/ 2012, de 02 de julho).
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Cerimónia de
Abertura do
Ano Letivo
Receção das
crianças dos JI’s
do AES
acompanhadas
pelos EE

Receção aos
alunos dos 1º,
2º e 3º CEB e ES
do AES
acompanhadas
pelos EE

Dia do Diploma

Proponentes

Direção

Direção

Direção

Direção

Objetivos

- Motivar o PD e o PND.
- Promover a adaptação das crianças
ao JI.
- Proporcionar um bom ambiente de
socialização e transmissão de normas.
- Promover a a participação dos EE na
vida escolar.
- Transmitir norma de funcionamento
do AES.
- Promover a adaptação dos novos
alunos ao AES.
- Proporcionar um bom ambiente de
socialização e transmissão de normas.
- Promover a a participação dos EE na
vida escolar.
- Transmitir norma de funcionamento
do AES.
- Premiar os bons resultados
escolares, desportivos e os
comportamentos exemplares dos
alunos do Agrupamento.
- Distinguir os alunos que integram os
Quadros de Valor e Excelência,
através da entrega de Certificados/
Diplomas/ Prémios de Mérito.

RAS 4; RAS
5; LG 5

RAS 4; RAS
5; LG 5

Festa de Natal

Departamento
Curricular do 1º
CEB

Direção

Parcerias

Custo/
Orçamento
previsto
(escola)

Público-alvo

Recursos e
materiais
necessários

CM Sardoal

400 €

PD
PND

Diversos

CM Sardoal

100 €

Crianças 3, 4
e 5 anos

Diversos

Direção
Departamento Curricular da
Ed. Pré-Escolar

RAS 4; RAS
5; LG 5

Departamento Curricular do
1º CEB

CM Sardoal

100 €

Alunos dos
1º, 2º e 3º
CEB e ES

Diversos

Associação de
Pais e EE do
AES

400 €

Comunidade
educativa

Diversos

Diretores de Turma

Direção
RAS 1; RAS
2; RAS 3

Presidente
Geral

do

Conselho

Diretores de Turma

CM Sardoal

Direção
- Valorizar tradições culturais.
- Fomentar o convívio entre os
diferentes elementos da comunidade
educativa.

RAS3; RAS 5;
PSE 6; LG 5

Departamento da Ed. PréEscolar
Departamento Curricular do
1º CEB
Clube da Música

Local

AES
CCGV

JI Sardoal
JI Presa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EB1 de
Sardoal

Direção

Direção
Departamento
da Ed. PréEscolar

Dinamizadores da
atividade

Ano 2
2020/ 2021
Ano 1
2019/ 2020

Projeto/
Atividade

Objetivos
do PE (*)

EB 2,3/S
Dr.ª
Judite
Andrade

Escola
sede do
AES

CCGV
CM Sardoal
Juntas de
Freguesia do
concelho

100 €

Comunidade
educativa

Diversos

Ruas da
vila de
Sardoal
JI da
Presa
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Proponentes

Objetivos

Objetivos
do PE (*)

Dinamizadores da
atividade

Parcerias

Custo/
Orçamento
previsto
(escola)

---

0€

---

0€

Direção
Almoço de
Natal

Direção

- Promover o convívio e as relações
humanas entre o PD e PND do AES.

LG 1; LG 2

Pessoal Docente (PD)
Pessoal Não Docente (PND)
Direção

Sardinhada

Direção

- Promover o convívio e as relações
humanas entre o PD e PND do AES.

LG 1; LG 2

PD
PND

Semana do
Agrupamento

Direção

Jornal da Escola
(Escola
Convida)

Direção

Clube da
Música

Direção

- Intensificar a participação dos pais
/E. Educação na vida do Agrupamento
e no acompanhamento do processo
educativo dos seus educandos.
- Intensificar as relações do
Agrupamento com as instituições
/associações do meio local.
- Promover o intercâmbio de valores,
saberes e afetos entre os alunos dos
vários níveis de ensino.
- Partilhar atividades diversas,
envolvendo toda a comunidade
educativa.
- Envolver os alunos do AES num
projeto comum.
- Reforçar as capacidades dos alunos
no domínio da escrita.
- Divulgar os eventos e os trabalhos
realizados pelos elementos da
comunidade educativa: alunos,
professores, pais e EE e outros
interessados em divulgar atividades
dinamizadas no Âmbito do PE.
- Desenvolver o gosto pela música.
- Desenvolver o espírito cooperativo e
de trabalho de grupo.
- Desenvolver a
atenção/concentração, a
responsabilidade e a autonomia.

Direção

RAS 1; RAS
3; RAS 5; PSE
3; LG 5

Equipa do Jornal da Escola

Departamentos
Curriculares

Comunidade educativa

Professora
Musical

PD
PND
PD
PND

Recursos e
materiais
necessários

Local

Diversos

Escola
sede do
AES

X

X

Diversos

Escola
sede do
AES

X

X

X

X

CM Sardoal

RAS 3; RAS
4; RAS 5; PSE
2; PSE 4; PSE
6: LG 5

RAS 1; RAS
2; RAS 3;
RAS 4; PSE 2;
PSE 6;

Público-alvo

Ano 2
2020/ 2021
Ano 1
2019/ 2020

Projeto/
Atividade

de

Educação

AES

Biblioteca
Municipal de
Sardoal

300 €

Comunidade
educativa

Diversos

---

300 €

Comunidade
educativa

Diversos

AES

X

X

---

0€

Alunos dos
2º e 3º ciclos
e ES

Instrumento
s musicais

Sala de
Música

X

X

CCGV
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Proponentes

Clube das
Línguas

Direção

Clube dos
Lavores
(Mãos com
Arte)

Direção

Clube da
Fotografia

Direção

Clube do
Xadrez

Direção

Ludoteca

Direção

Rádio na Escola
(RES)

Direção

Objetivos

- Proporcionar o conhecimento da
língua portuguesa e de línguas
estrangeiras, de uma forma lúdica.
- Dar a conhecer outros contextos
culturais, alargando o conhecimento
sobre a cultura e as tradições de
outros países.
- Incentivar a produção escrita, de
forma individual e coletiva.
- Fomentar os hábitos de leitura e o
desenvolvimento de competências da
literacia da informação.
- Motivar os alunos para as artes
tradicionais da malha e da renda.
- Desenvolver a criatividade.
- Fomentar o convívio entre os
alunos.
- Motivar os alunos para uma forma
diferente de comunicar.
-Desenvolver a capacidade de
atenção, memorização, concentração
e criatividade dos alunos.
-Desenvolver nos alunos o raciocínio
lógico e abstrato.
- Priorizar a resolução de problemas.
- Incentivar o convívio entre os
alunos.
- Proporcionar o acesso a um
conjunto diversificado de jogos,
materiais e equipamentos.
- Incentivar o convívio entre os
alunos.
- Estimular a criatividade e a
capacidade comunicativa.
- Tornar a escola mais alegre e
atrativa.

Custo/
Orçamento
previsto
(escola)

Público-alvo

Recursos e
materiais
necessários

Local

---

0€

Docentes e
alunos dos
2º e 3º CEB e
ES

Diversos

AES

X

Professora Manuela Grilo

---

0€

Alunos dos
1º e 2º CEB

Diversos

AES

X

Professor Luís Diogo

---

20 €

Alunos dos
2º e 3º CEB e
ES

Diversos

AES

X

X

CIMT

0€

Alunos dos
1º, 2º e 3º
CEB e ES

Diversos

AES

X

X

Objetivos
do PE (*)

Dinamizadores da
atividade

RAS 1; RAS
2; RAS 3

Equipa de professores do
Clube das Línguas

RAS 1; RAS
2; RAS 3;
RAS 5; PSE 5

RAS 5

RAS 1; RAS
2; RAS 5

Ano 2
2020/ 2021
Ano 1
2019/ 2020

Projeto/
Atividade

Professor José do Carmo

Parcerias

X

X

RAS 1; RAS 2

Equipa de professores da
Ludoteca

---

40 €

Alunos dos
1º, 2º e 3º
CEB e ES

Diversos

AES

X

X

RAS 4; RAS
5; PSE 4; PSE
5; PSE 6; LG
4; LG 5

Comunidade educativa

---

0€

Comunidade
educativa

Diversos

AES

X

X
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Empreendedorismo

Biblioteca
Escolar/ Plano
Nacional da
Leitura

Proponentes

Direção

Direção
BE

Objetivos

- Incutir nos alunos conceitos ligados
ao empreendedorismo e ao meio
empresarial, dando a conhecer
conceitos como empresa, venda,
lucro, marketing, entre outros.
- Desenvolver competências e
comportamentos:
criatividade,
iniciativa, autonomia, sentido de
responsabilidade e colaboração.
- Sensibilizar para a importância da
leitura.
- Promover a competência leitora e
hábitos de leitura.
Desenvolver
um
trabalho
sistemático de promoção da leitura
com todas as turmas da escola.
- Apoiar o currículo e a formação para
as literacias da informação e dos
media.
- Promover o uso das tecnologias e da
Internet como ferramentas de acesso,
produção
e
comunicação
de
informação e como recurso de
aprendizagem.
- Desenvolver e apoiar atividades e
projetos de treino e melhoria das
capacidades associadas à leitura.
- Desenvolver atividades e serviços
colaborativos
com
outras
escolas/bibliotecas.
- Participar em projetos e parcerias
com entidades exteriores à escola.
- Envolver e mobilizar pais,
encarregados de educação e famílias.

Objetivos
do PE (*)

Dinamizadores da
atividade

Parcerias

Custo/
Orçamento
previsto
(escola)

Público-alvo

Recursos e
materiais
necessários

Local

0€

Alunos dos
1º, 2º e 3º
CEB

Diversos

AES

2000 €

Comunidade
educativa

Diversos

Ano 2
2020/ 2021
Ano 1
2019/ 2020

Projeto/
Atividade

CM Sardoal
RAS 1; RAS
2; RAS 3;
RAS 5; PSE 2;
PSE 5; PSE 6;
LG 1; LG 2;
LG 5; LG 7

RAS 1; RAS
2; RAS 3;
RAS 4; RAS
5; PSE 2; PSE
4; PSE 5; PSE
6; LG 3; LG 4;
LG 5; LG 6;
LG 7

Nersant
Equipa de professores do
Projeto de
Empreendedorismo
Alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos

Associação
Patas fofas
(Alferrarede)

X

X

X

X

Empresas da
região

CM Sardoal
Equipa da BE
Docentes dos vários ciclos
de ensino

Biblioteca
Municipal de
Sardoal

AES
CCGV

RBE
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A. E. C.

Proponentes

Objetivos

Objetivos
do PE (*)

Direção

- Contribuir para o desenvolvimento
das aprendizagens nos domínios:
desportivo, artístico e científico.
- Garantir a complementaridade das
aprendizagens curriculares.
- Promover o sucesso educativo.

RAS 1; RAS
2; PSE 4; PSE
5; PSE 6

Dinamizadores da
atividade

Parcerias

Custo/
Orçamento
previsto
(escola)

Público-alvo

Recursos e
materiais
necessários

Local

---

100 €

Alunos do 1º
CEB

Diversos

AES

Direção
Equipa de professores das
AEC

Ano 2
2020/ 2021
Ano 1
2019/ 2020

Projeto/
Atividade

X

X

X

X

X

X

CM Sardoal

Escola
Voluntária

Desporto
Escolar

e-Twinning

- Estimular para a prática de ações
solidárias, despertando para o
cuidado com o outro e com o meio
ambiente.
- Promover a cultura e o valor do
trabalho voluntário por meio do
incentivo à solidariedade e cidadania.

RAS 4; RAS
5; PSE 5; LG
5

Direção

- Proporcionar aos alunos atividades
desportivas de caráter recreativo/
lúdico de formação ou orientação
desportiva.
- Incentivar o espírito desportivo e de
cooperação, contribuindo para o
processo formativo dos alunos.
- Respeito pelas normas do espírito
desportivo
fomentando
o
estabelecimento, entre todos os
participantes, de um clima de boas
relações interpessoais e de uma
competição leal e fraterna.
- Cultivar o respeito por valores e
regras.

RAS 1; RAS
2; RAS 3;
RAS 4; RAS
5; LG 4; LG 5

Direção

- Sensibilizar a comunidade educativa
para a consciência de ser cidadão
europeu.
- Participar em projetos europeus.

RAS 3; RAS
4; PSE 5; LG
3; LG 5

Direção

Direção
PD
PND
Alunos dos diversos ciclos
de ensino

Canil
Municipal de
Abrantes,
Constância e
Sardoal

AES

0€

Comunidade
educativa

Diversos

Concelho
de
Sardoal
Concelho
de
Abrantes

Missão Pijama
Operação
nariz
vermelho

AES
Direção
Professores de Educação
Física

Direção
Equipa de professores do eTwinning
Alunos dos 2º e 3º CEB e ES

CM Sardoal
DGEstE

200 €

Alunos dos
2º e 3º CEB e
ES

Autocarro
Diversos

CM Sardoal
Cruz Vermelha
Banco
Alimentar

Outros
Agrupamentos
de Escolas

AES
0€

Comunidade
educativa

Diversos

Diversos
concelhos
do país
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Proponentes

Objetivos

A melhor turma
do
Agrupamento?
…É a minha!

Direção

Projeto Escola
Promotora de
Saúde e
Sexualidade

Direção

- Promover o contacto com alunos de
diferentes países.
Trocar
conhecimentos
e
informações usando as novas
tecnologias da informação.
- Desenvolver a competência
linguística
como
veículo
de
comunicação.
- Proporcionar conhecimentos sobre
a Europa e os Estados Membros da
U.E. (aspetos geográficos, históricos,
culturais,
institucionais
e
económicos).
- Educar para a diversidade e para a
Paz.
- Desenvolver a autonomia, a
sociabilidade e o espírito de equipa.
- melhorar os resultados escolares.
- Diminuir o absentismo escolar.
- Valorizar o respeito e o
cumprimento das regras e normas
essenciais ao bom funcionamento da
escola.
- Contribuir para a formação pessoal
e social dos alunos.
- Promover a aquisição de
competências de decisão e escolha
nos alunos, para que lidem
adequadamente com os problemas
concretos.
- Promover as práticas alimentares
saudáveis e o exercício físico
adequado, como forma de prevenir a
emergência
de
doenças
do
comportamento alimentar.
- Estimular a prática de atividades
físicas quotidianas conducentes ao
bem-estar físico e psíquico,

e-Twinning
(continuação)

Objetivos
do PE (*)

Dinamizadores da
atividade

Custo/
Orçamento
previsto
(escola)

Público-alvo

CM Sardoal

800 €

Alunos
pertencentes
às turmas
dos 1º. 2º e
3º CEB com
melhores
resultados
académicos

Diversos

Centro de
Saúde

0€

Alunos dos
1º, 2º e 3º
CEB e ES

Diversos

Parcerias

Recursos e
materiais
necessários

Ano 2
2020/ 2021
Ano 1
2019/ 2020

Projeto/
Atividade

Local

DGE
Missão
Continente

RAS 1; RAS
2; RAS 3

LG4; RAS 5

Direção

Equipa de professores do
projeto EPSS

CM Sardoal

AES
Local de
destino
da visita
de estudo

AES
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X

X

X

X

Proponentes

Projeto Escola
Promotora de
Saúde e
Sexualidade
(continuação)





Projeto EcoEscolas

Direção





Objetivos

contribuindo,
assim,
para
a
prevenção de atitudes violentas em
contexto escolar e extraescolar.
Criar
contextos
educativos
favoráveis à informação e formação
no
domínio
das
substâncias
psicoativas para prevenir o seu
consumo.
- Ensinar/aprender a dizer NÃO a
estilos de vida nocivos da vida
humana em geral e dos jovens em
particular.
- Educar para uma vida sexual
livre e responsável, propiciando
escolhas
- Promover a prática da
sustentabilidade na escola.
Sensibilizar para a preservação e
valorização da água.
- Consciencializar a comunidade
educativa para as boas práticas de
redução do conde energia na sala de
aula e noutros espaços escolares.
- Sensibilizar toda a comunidade
educativa para a preservação das
espécies e de um ambiente
sustentável.
- Sensibilizar toda a comunidade
educativa para a prática de uma
agricultura biológica e consequente
consumo saudável de produtos
agrícolas.
- Sensibilizar toda a comunidade
educativa para a manutenção dos
espaços sempre limpos e cuidados.
- Estimular o hábito de participação,
envolvendo ativamente as crianças e
os jovens na tomada de decisões e

Objetivos
do PE (*)

RAS 1; RAS
2; RAS 3; ras
4; RAS 5; PSE
1; PSE 2; PSE
5; PSE 6; LG
3; LG 4; LG 5

Dinamizadores da
atividade

Direção
Equipa de professores EcoEscolas
Alunos de todos os níveis
de ensino

Parcerias

Custo/
Orçamento
previsto
(escola)

Público-alvo

Recursos e
materiais
necessários

ABAE

Local

AES

CM Sardoal
Bombeiros
Municipais de
Sardoal

Ano 2
2020/ 2021
Ano 1
2019/ 2020

Projeto/
Atividade

100 €

Comunidade
educativa

Vários

Concelho
de
Sardoal
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X

X

Proponentes


Projeto EcoEscolas
(continuação)

Clube da
Europa/
Parlamento dos
Jovens

Direção

Objetivos

implementação das ações.
- Motivar para a necessidade de
mudança de atitudes e adoção de
comportamentos sustentáveis no
quotidiano, ao nível pessoal, familiar
e comunitário.
- Educar para a cidadania,
estimulando o gosto pela participação
cívica e política.
- Dar a conhecer a Assembleia da
República, o significado do mandato
parlamentar, as regras do debate
parlamentar e o processo de decisão
do Parlamento, enquanto órgão
representativo de todos os cidadãos
portugueses.
- Promover o debate democrático, o
respeito pela diversidade de opiniões
e pelas regras de formação das
decisões.
- Incentivar a reflexão e os debates
sobre
um
tema,
definido
anualmente.
- Proporcionar a experiência de
participação em processos eleitorais.
- Estimular as capacidades de
expressão e argumentação na defesa
das ideias, com respeito pelos valores
da tolerância e da formação da
vontade da maioria.
- Sublinhar a importância da sua
contribuição para a resolução de
questões que afetem o seu presente
e o futuro individual e coletivo,
fazendo ouvir as suas propostas junto
dos órgãos do poder político.

Objetivos
do PE (*)

RAS 1; RAS
2; RAS 3;
RAS 4; PSE 1;
PSE 2; PSE 3;
PSE 5; LG 4;
LG 5; LG 7

Dinamizadores da
atividade

Direção
Equipa de professores do
Clube
da
Europa/
Parlamento dos Jovens
Alunos dos 3º ciclo e ES

Parcerias

Custo/
Orçamento
previsto
(escola)

Público-alvo

Assembleia da
República
60 €
DGEstE

Alunos dos
3º CEB e ES

Recursos e
materiais
necessários

CCGV
Vários

Local

AES
CCGV

CM de Sardoal
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Ano 2
2020/ 2021
Ano 1
2019/ 2020

Projeto/
Atividade

X

X

Proponentes

Fóruns de
Cidadania

Direção

Conectando
Mundos

Direção

Objetivos

- Promover uma cultura de
responsabilidade individual e social.
- Criar condições para que a escola se
assuma como um espaço privilegiado
de exercício da cidadania e, assim,
mais consequentemente, de Educação
na e para a Cidadania Global.
- Oferecer a todos os alunos uma base
comum de conhecimentos, atitudes e
competências através de uma
adequada educação para os direitos e
as responsabilidades numa perspetiva
de Educação para e na Cidadania
Global que:
I.
contribua
para
o
seu
desenvolvimento pessoal e social com
base em experiências diversificadas de
vida democrática;
II. os habilite a ser agentes ativos da
eliminação dos mecanismos sociais
que constroem e reproduzem a
desigualdade e as discriminações,
bem como a valorizar as diversidades
como fonte de enriquecimento
humano;
III. lhes proponha uma progressiva
tomada de consciência da sua
responsabilidade enquanto membros
da
sociedade,
fomentando
a
participação, a co-responsabilidade e
o compromisso na construção de um
mundo mais justo, mais livre e mais
solidário.
- Promover o diálogo intercultural
entre crianças e jovens de diferentes
ambientes sociais e geográficos.
- Criar um espaço de trabalho
cooperativo e eficaz baseado no lema

Objetivos
do PE (*)

Dinamizadores da
atividade

RAS4; PSE 1;
PSE 2; PSE 4;
PSE 5; PSE 6;
LG 4

Conselho de Docentes/
Conselhos de Turma

RAS 3; RAS
4; PSE 5; LG
5

Professora Ana Alfaiate

Parcerias

Custo/
Orçamento
previsto
(escola)

Público-alvo

Recursos e
materiais
necessários

Entidades
diversas,
ajustadas às
temáticas
abordadas

200 €

Alunos dos
1º, 2º e 3º
CEB e ES

Diversos

---

0€

Alunos do 1º
CEB

Diversos

Local

AES
CCGV

AES
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Ano 2
2020/ 2021
Ano 1
2019/ 2020

Projeto/
Atividade

X

X

X

X

Proponentes

Conectando
Mundos
(continuação)

AVI

Direção

Objetivos

“pensar
globalmente,
agir
localmente”, utilizando as TIC
(Tecnologias da Informação e
Comunicação) para possibilitar o
conhecimento mútuo e promover a
partilha de realidades diferentes e
problemas comuns.
- Tornarmo-nos conscientes do que é
que faz com que a maioria da
população mundial não possa
satisfazer as suas necessidades básicas
e careça de oportunidades e direitos,
e criarmos em conjunto uma
proposta-compromisso para mudar
esta realidade.
- Fomentar a reflexão no seio da
comunidade educativa na procura de
um sentido coletivo de Agrupamento.
- Incentivar a comunidade educativa
numa busca sistemática e rigorosa da
melhoria e eficácia do Agrupamento.- Monitorizar de forma contínua os
resultados escolares da avaliação
sumativa interna.
Monitorizar anualmente os resultados
escolares da avaliação sumativa
externa, sempre que possível, numa
perspetiva
de
contexto
do
Agrupamento.
- Monitorizar o grau de cumprimento
das metas estabelecidas no Projeto
Educativo.

Objetivos
do PE (*)

RAS 1; RAS
2; RAS 3;
RAS 5; PSE 2;
PSE 3; LG 1;
LG 2; LG 3;
LG 5; LG 6;
LG 7

Dinamizadores da
atividade

Direção
Equipa da AVI

Parcerias

Custo/
Orçamento
previsto
(escola)

Público-alvo

Recursos e
materiais
necessários

Local

---

0€

Comunidade
educativa

Diversos

AES

Ano 2
2020/ 2021
Ano 1
2019/ 2020

Projeto/
Atividade

X
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X

(*) Objetivos do PE - Legenda:
RAS 1 - Melhorar os resultados escolares
RAS 2 - Combater a indisciplina
RAS 3 - Valorizar o sucesso dos alunos
RAS 4 - Contribuir para o desenvolvimento da comunidade
RAS 5 - Melhoria da satisfação da comunidade educativa
PSE 1 - Reforçar a articulação vertical
PSE 2 - Promover práticas e procedimentos de articulação por áreas de conhecimento e níveis de educação e
ensino/ciclos
PSE 3 - Continuar a criar condições organizacionais que promovam o trabalho colaborativo entre os docentes
PSE 4 - Promover as literacias do sec. XXI
PSE 5 - Promover uma cidadania solidária e empreendedora
PSE 6 - Contextualizar as aprendizagens, integrando e valorizando componentes locais
LG 1 - Motivar as lideranças intermédias e contribuir para a satisfação profissional
LG 2 - Melhorar o grau de satisfação e o envolvimento do pessoal docente e não docente no AES
LG 3 - Operacionalizar, nos documentos orientadores, a missão, a visão e os valores do Agrupamento
LG 4 - Dinamizar ações de informação/formação
LG 5 - Promover a imagem do AES
LG 6 - Incremento da coerência entre a autoavaliação e ação de melhoria
LG 7 - Promover uma cultura de autoavaliação
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Avaliação
Momentos de avaliação:
- Avaliação intercalar: final de cada ano letivo;
- Avaliação final: julho de 2021

Critérios de avaliação:
- Realização das atividades
- Grau de consecução dos objetivos
- Adequação dos recursos

O Conselho Pedagógico, na reunião plenária de 11 de dezembro de 2019 emitiu o seguinte
parecer: “O Plano Plurianual de Atividades contempla atividades propostas pelas estruturas intermédias
representadas no Conselho Pedagógico e ainda outras que envolvem parcerias com a comunidade. Essas
mesmas atividades estão necessariamente concertadas com as linhas orientadoras e objetivos
estratégicos definidos no Projeto Educativo. Assim, o Conselho Pedagógico considera dar parecer
favorável ao Plano Plurianual de Atividades apresentado.”

Compete ao Conselho Geral aprovar o Plano Plurianual de Atividades (artigo 13º, ponto 1, alínea
e) do DL nº 75/ 2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo DL 137/ 2012, de 02 de julho).
O documento foi apreciado na reunião de 16 de dezembro de 2019, tendo sido deliberada a sua
aprovação.
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