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EQUIPA DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
PLANO DE AÇÃO
MISSÃO: No âmbito do desenvolvimento do seu projeto educativo, as escolas devem proporcionar aos alunos atividades de enriquecimento do currículo, de
carácter facultativo e de natureza predominantemente lúdica e cultural, incidindo, sobretudo, nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de
ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia na educação, com vista à promoção da educação para a cidadania e da
formação integral do indivíduo. Contribuir para esta finalidade é a missão da Equipa de Atividades de Enriquecimento Curricular que, em articulação com os
órgãos de gestão e demais estruturas, designadamente a Equipa do Plano Anual e Plurianual de Atividades e a Equipa do Regulamento Interno procurará
planificar, calendarizar e ajudar a implementar todas as atividades propostas pelos vários departamentos, grupos disciplinares e equipas de projetos.
OBJETIVOS
Promover uma visão integrada das
atividades propostas pelas escolas do
Agrupamento e pelos vários grupos;

AÇÕES

CALENDARIZAÇÃO

Incentivo à apresentação de novos Final do ano letivo anterior; Apresentação de um relatório
projetos;
princípio do ano letivo atual.
anual.

Proporcionar o reforço curricular, de uma
forma lúdica, com vista à formação integral
dos alunos e à melhoria do sucesso.

Divulgação junto dos grupos da lista de
propostas de concursos e outros Ao longo do ano letivo.
projetos;

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

Acompanhamento na elaboração das
planificações iniciais e dos relatórios de
final de Período;

No final de cada Período.

Garantir a monitorização da execução do
plano anual da equipa de projetos/clubes

Apoio na apresentação de projetos de
escola a concursos nacionais e
internacionais.

Ao longo do ano letivo.

Estimular a criatividade, o espírito de
equipa, a responsabilidade e a autonomia.
A Coordenadora de Projetos
__________________________
(Cristina Santos)

AVALIAÇÃO

