PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
(REGISTOS ATAS CONSELHO PEDAGÓGICO)

No ano letivo 20/21, as atividades letivas presenciais foram fortemente
condicionadas pela pandemia tendo sido substituídas pelo E@D durante
grande parte do ano letivo, motivo pelo qual muitas das atividades
previstas no PAA não se concretizaram.
Foram registados em atas de Conselho Pedagógico as seguintes
informações relativas ao PAA 20-21 e às atividades realizadas:
CP 7 de setembro
----- Dando cumprimento ao ponto quatro da ordem de trabalhos, relativo ao
PAA, considerando-se ser um ano atípico e com limitações de várias ordens, o
mesmo deverá ser tratado em Conselho de Departamento, tendo por bitola a
redução ao mínimo as atividades propostas, privilegiando as atividades online e
ao ar livre. ------------------------------------------------------------------------------------------CP 13 de novembro de 2020
----- Em relação ao ponto três, foi aprovado o PAA, tendo a Diretora do
Agrupamento salientado que houve a preocupação de reduzir as atividades em
cada departamento, em virtude da situação de pandemia.--------------------------------- No ponto quatro da ordem de trabalhos, procedeu-se à aprovação do PAA
da BE, com algumas alterações. No que concerne ao Plano de Melhoria da BE,
foram analisadas e aprovadas as atividades propostas.--------------------------------CP 26 de fevereiro de 2021
- No dia vinte e três de fevereiro realizou-se, via Zoom, uma ação promovida pela
Escola Segura – GNR “Dia da Internet Mais Segura”. Pretende-se que a mesma
forneça ferramentas que esclareçam alunos, outros colegas e Encarregados de
Educação; ------------------------------------------------------------------------------------------CP 19 de março 2021
----- No quinto ponto da ordem de trabalhos, a professora bibliotecária, Ana
Bela Marques, informou que os trabalhos da primeira fase do concurso
“Solidariedade é …” desenvolvido numa parceria BE/SPO/CD terminou no dia
doze de março e o segundo momento decorrerá de quinze de março a dez de
maio. Os trabalhos realizados no primeiro momento já estão disponíveis no novo

site da Biblioteca Escolar para votação até ao dia trinta e um de março e os do
segundo momento de dezanove a vinte e seis de maio. -------------------------------A atividade “Dias da leitura”, organizada pela Biblioteca Escolar, irá decorrer
na última semana de atividades letivas do segundo período (vinte e dois a vinte
e seis de março). Os trabalhos deverão ser enviados para a BE até dia dezassete
de março. -------------------------------------------------------------------------------------------CP 3 de maio
- No dia vinte de abril os professores Céu Silva, Fernanda Silva, Lurdes Marques
e Francisco Silva fizeram uma visita ao espaço Agroflorestal da Mendes
Gonçalves a fim de ver as potencialidades do espaço; --------------------------------(…)
- Relativamente ao Orçamento Participativo, a primeira fase está concluída com
a apresentação de duas propostas, salientando-se a importância do apoio e
ajuda dos diretores de turma nesta fase: uma das propostas vem do oitavo ano
A, da professora Teresa Carriço, destina-se à aquisição de uma tela e um ecrã
de projeção. A outra é do nono B, da professora Paula Silva e que se destina a
compra de material para laboratório. As duas propostas foram aceites,
correspondendo ao que é pedido e acompanhadas de uma pequena
fundamentação. Como são duas propostas terá que ser realizada uma reunião,
onde terá lugar uma votação, para ser escolhida a proposta. ------------------------- Relativamente ao Dia do Diploma, a data para a concretização desta efeméride
decorre de uma proposta a apresentada pelas coordenadoras dos Diretores de
Turma: será na semana de dezassete a vinte de maio, onde cada diretor de
turma irá escolher o dia. Será na aula de cidadania que será feita a entrega e
caso não a lecione, escolherá outra disciplina. ------------------------------ Quanto ao Projeto TuTu, aqueles alunos que tiveram o ano passado com este
projeto de tutoria a pares, está previsto também receberem um certificado,
organizado pelo SPO, no segundo e terceiro ciclos. No secundário será para o
final do mês de maio, os alunos do décimo segundo e do décimo segundo
profissional, irão receber um cheque de quinhentos euros, todos os outros alunos
do décimo segundo e profissional que terminaram ião receber um diploma de fim
de curso. Ficou acordado ser no Campo de Jogos, a uma sexta-feira ao final da
tarde. Os restantes alunos dessas turmas, irão receber o diploma do quadro de
excelência e alguns de valor. Existem dois alunos do nono ano que não estão
presentemente na escola no décimo ano, que irão ser convidados para estarem
presentes e receber também este diploma. ------------------------------------------------

