Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas de Mirandela
2019/2020

Este documento, pretende dar cumprimento ao artigo 37º, ponto 2, alínea b, do
Regulamento Interno em vigor e tem como finalidade organizar o Plano Anual de Atividades do
Agrupamento de Escolas de Mirandela, mediante a apresentação das propostas dos diversos
intervenientes e seus Departamentos, referente ao ano letivo de 2019/2020.

I-Introdução

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento reveste-se de grande relevância para
toda a Comunidade Educativa, pois constitui um instrumento do exercício de autonomia e nele
se reflete a realidade da escola no seu dia-a-dia.
Concordando que “as escolas são estabelecimentos aos quais está confiada uma
missão de serviço público, que consiste em dotar todos e cada um dos cidadãos das
competências e conhecimentos que lhes permitam explorar plenamente as suas capacidades,
integrar-se ativamente na sociedade e dar um contributo para a vida económica, social e
cultural do País.” (Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº
137/2012 de 2 de julho), vemos no Plano Anual de Atividades um instrumento de gestão e
documento diferenciado, que obedece a uma lógica de integração e articulação, tendo em
vista a coerência, eficácia e qualidade do serviço educativo.
Porque “formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho
de destrezas” (Paulo Freire, 1996), a Escola deve ser sem margem para qualquer dúvida uma
instituição que não se esgota na instrução, devendo ampliar o seu papel a uma formação
geradora de uma real educação.
Assim, através do desenvolvimento das atividades previstas, pretende-se motivar os
alunos para as aprendizagens, aumentando os seus níveis de interesse e assiduidade, apelando
à sua participação, criatividade, autonomia e responsabilidade, desenvolvendo deste modo,
laços de identidade coletiva, hábitos de trabalho, de pesquisa e de entreajuda.
É

por

isso

importante

o

empenho

e

entusiasmo

colocado

na

sua

implementação/consecução, contribuindo assim para a construção de uma escola de sucesso e
qualidade, inclusiva para todos.
Contudo, estamos conscientes que as atividades planificadas neste documento,
poderão não ser o “produto final”, pois ao longo do ano letivo mais poderão surgir, fruto do
interesse e necessidades dos diversos intervenientes e/ou de entidades externas (Autarquia,
PSP, GNR, Centro de Saúde e outros).
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II-Objetivos Gerais:

- Programar e executar estratégias que promovam o aumento gradual do sucesso académico;
-Aumentar e consolidar o conhecimento;

- Valorizar a importância da interdisciplinaridade;
-Adquirir competências, atitudes e comportamentos face aos conteúdos programáticos nas
diferentes disciplinas;
-Aplicar/implementar o conhecimento adquirido, de uma forma lúdica, atrativa e apelativa,
associando os conteúdos lecionados na sala de aula ao jogo e ao desafio;
-Desenvolver o sentido de responsabilidade dos alunos, fomentando a educação para a
cidadania;
- Proporcionar diversas formas de animação e convívio que fortaleçam o espírito de
entreajuda, a responsabilidade e o espírito crítico;
- Desenvolver nos alunos a autoestima, respeito mútuo e responsabilidade, visando a sua
integração plena na sociedade como cidadãos autónomos, justos e organizados;
- Sensibilizar para a problemática da sustentabilidade e conservação do meio ambiente;
- Permitir à escola/alunos o contacto com atividades intra e extracurriculares;

- Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e
tecnológico para se expressar.
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III- Atividades a realizar pelos Departamentos ao longo do ano:

Departamento do Ensino Pré-Escolar

Grupo 100.pdf

Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico

Grupo 110.pdf

Departamento de Línguas

Grupo 210.pdf

Grupo 220 .pdf

Grupo 300 .pdf

Grupo 330.pdf

Grupo 350.pdf

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

Grupo 230.pdf

Grupo 500.pdf

Grupo 510.pdf

Grupo 520.pdf

Grupo 550.pdf

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Grupo 400.pdf

Grupo 410.pdf

Grupo 420 .pdf

Grupo 530.pdf

Departamento de Expressões

GRUPO 240.pdf

GRUPO 250.pdf

GRUPO 260-620.pdf

GRUPO 600.pdf

GRUPO 910.pdf
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Bibliotecas Escolares

Bibliotecas
Escolares.pdf

Cursos Profissionalizantes
Em virtude das atividades a desenvolver estarem dependentes da aprovação de verbas
próprias adestritas a estes cursos, as mesmas depois de aprovadas em Conselho
Pedagógico serão incluídas neste documento, como anexo.

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de
Mirandela

APEEAEMDL.pdf

Serviço de Psicologia e Orientação

Serviço Psicologia e
Orientação.pdf

Terapias

Terapias.pdf

IV. Divulgação, acompanhamento e avaliação do Plano Anual de Atividades

O Plano Anual de Atividades será divulgado a toda a Comunidade Educativa através da
página eletrónica do Agrupamento e pelos diferentes atores envolvidos.
O acompanhamento do desenvolvimento do Plano Anual de Atividades será feito ao
longo do ano pelos Coordenadores de Departamento, Conselho Pedagógico e
Conselho Geral.
Todas as ações previstas neste Plano Anual de Atividades serão objeto de avaliação
individual, sendo o resultado destas avaliações refletido no relatório final a submeter e
aprovar pelo Conselho Pedagógico e Conselho Geral.
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Leitura e aprovação do Plano Anual de Atividades, pelos membros do Conselho
Pedagógico, sob a orientação/coordenação do seu Presidente, Vítor José Esteves.
Data:___/___/ 2019

Aprovação pelo Conselho Geral, em__/__/2019.
O Diretor do Agrupamento,
-------------------------------------------------------(Vítor José Esteves)
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