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Planificação Anual do trabalho Departamento de Educação Física
2017-2018
Objetivos
Planificar o trabalho do departamento

Atividades
Elaboração da planificação anual do
trabalho do departamento
Elaboração das planificações anuais e
trimestrais das várias disciplinas do
departamento

Efetuar a articulação e gestão curricular na
aplicação dos programas e orientações
Ajustamento e enriquecimento das
curriculares e programáticas definidas a nível
planificações
nacional

Recursos
Grelha de planificação

Adequar os critérios e os instrumentos de
avaliação ao currículo nacional, aos
programas e às orientações legais,
curriculares e programáticas em vigor

Apresentação de sugestões para o
regulamento interno, o projeto educativo e
os planos anual e plurianual de atividades
e participação em grupos de trabalho
Elaboração das propostas de critérios de
avaliação das várias disciplinas do
departamento por ciclo/ano de
escolaridade
Elaboração das informações e das provas
de exame para os alunos com
necessidades educativas

setembro

setembro
Grelhas de planificação
Grelhas de verificação dos
conteúdos lecionados

Avaliação do cumprimento das
planificações didáticas
Elaborar propostas para o regulamento
interno, o projeto educativo e os planos
anual e plurianual de atividades e regimento
de departamento

Calendarização

dezembro
abril
junho

setembro
Grelhas específicas
outubro

setembro
Grelhas específicas

abril
maio

Balanço das práticas educativas
integradas no contexto escolar

Analisar, refletir e avaliar as práticas
educativas e o seu contexto

Relatórios individuais

abril
Análise dos resultados escolares obtidos
pelos alunos em cada avaliação sumativa

Análise estatística

Definição de estratégias a aplicar na
melhoria, organização e realização das
atividades letivas
Elaboração de planos de melhoria
Produção de materiais de apoio à
atividade letiva

Atas e reflexões dos grupos
Documentos legais

Identificação de necessidades de formação

Apresentação de propostas para a
elaboração do plano de formação interna
do agrupamento

Grelhas específicas

Articular com o diretor de instalações no
sentido de garantir as diligências
necessárias ao nível da verificação,
manutenção e aquisição de equipamentos e
instalações, bem como da elaboração do
inventário de material

Promoção de encontros/reuniões
periódicas com o diretor de instalações
para análise de situação.

Grelhas de registo e de
requisição de materiais
Inventário de material

Propor a adoção de manuais escolares

Análise e seleção dos manuais escolares
para as diversas disciplinas do
departamento

Elaborar e implementar medidas de reforço
no domínio das didáticas específicas das
disciplinas do departamento

Promover a articulação disciplinar entre
ciclos de escolaridade

janeiro

Reunião/discussão entre os professores
que lecionam as turmas de anos em que
sucede a mudança de ciclo, com os do
ciclo seguinte no sentido de facilitar a
articulação ao nível das matérias
lecionadas e dos níveis atingidos.

junho
janeiro
abril
junho

Formulários de análise dos
manuais escolares

setembro

setembro a julho

Conforme legislação própria

Manuais escolares

Grelhas específicas

A Coordenadora do Departamento de Educação Física
____________________________________
(Paula Pastor)

julho

Calendário das reuniões Delegados e de Departamento
Ano letivo 2017 / 2018
Reunião C. Pedagógico

Coord. /delegados

Hora

Sala

Reunião de Departamento

11 outubro

18 outubro (4.ªfeira)

16h00m

B7 - EBCV

--------------

8 novembro

15 novembro (4. feira)

16h00m

ESAG

--------------

B9 - EBCV

12 dezembro (3.ªfeira) - EBCV

6 dezembro
10 janeiro

17 janeiro (4.ªfeira)

16h00m

ESAG

--------------

7 fevereiro

8 fevereiro (5ª feira)

17h15m

GAB. E.F - EBCV

--------------

7 de março

15 março (5ªfeira)

17h30m

B9 - EBCV

21 de Março (4.ªfeira) - ESAG

11 abril

18 de abril (4.ªFeira)

17h30m

ESAG

--------------

9 maio

16 de maio (4.ªfeira)

16h00m

GAB.E.F - EBCV

--------------

6 junho

11 junho (2.ªfeira)

16h00m

ESAG

13 de junho (4.ªfeira) - EBCV

4 julho

5 julho (5.ºfeira)

15h00m

GAB.E.F - EBCV

--------------

11 julho

12 julho (5.ºfeira)

17h30m

ESAG

--------------

