Agrupamento de Escolas nº4 de Évora - 135562
Escola Sede: Escola Secundária André de Gouveia

_________________________________________________________________________________________________________________________

PLANO DE AÇÃO DA EQUIPA DO
PLANO ANUAL E PLURIANUAL DE ATIVIDADES (PAPA)
(2014/2018)
Missão: A escola, enquanto espaço privilegiado de educação para a cidadania, deve promover a formação integral do indivíduo. Este princípio, enunciado no Projeto Educativo
do Agrupamento, define bem aquele que deve ser o grande objetivo da educação: a formação de cidadãos responsáveis, íntegros e competentes, cuja ação promova o
desenvolvimento económico e social das comunidades em que se inserem. Contribuir para esta finalidade é a missão da equipa do Plano Anual e Plurianual de Atividades que,
em articulação com os órgãos de gestão e demais estruturas educativas, procurará planificar, calendarizar e ajudar a implementar todas as atividades propostas pelos vários
departamentos, equipas de projetos e clubes, bibliotecas e pelo Serviço de Psicologia e Orientação.

Objetivos

Ações

Calendarização

Promover uma visão integrada das atividades
propostas pelas escolas do Agrupamento

Definição do tema aglutinador do Agrupamento, para os
próximos dois anos letivos e seleção das datas
comemorativas a destacar;

setembro

Racionalizar e adequar as propostas de atividades
aos recursos existentes e ao calendário do ano letivo

Elaboração do Plano de Ação da equipa;

setembro

Recolha das propostas de atividades dos departamentos,
grupos disciplinares e equipas de projetos;

julho/setembro

Planificação das atividades do Agrupamento;

setembro/outubro

Apresentação do Plano anual e Plurianual de Atividades no
Conselho Pedagógico;

outubro

Apoio na implementação das atividades aprovadas:
- articulação entre as várias escolas do Agrupamento,
estruturas educativas e membros da comunidade educativa;

Ao longo do ano letivo

Verificação da submissão dos relatórios de atividades
na rede web;

Final de cada período

Elaboração dos relatórios periódicos e final de execução do
Plano Plurianual de Atividades

Final de cada período e
final de cada ano letivo

Garantir a monitorização da execução do Plano Anual
de Atividades

Identificar desvios e propor correções/ajustamentos

Avaliação

Relatório crítico
trimestral da atividade
desenvolvida

Relatório crítico
anual e plurianual

