Atividades e Projetos Interdisciplinares
Plano de Melhoria – 2014/2016
Objetivos, metas e indicadores
Objetivos Estratégicos
1. Melhorar a gestão curricular e a qualidade das aprendizagens
2. Melhorar os resultados escolares
Objetivo Operacional (OP)
1.3. Organizar planos de trabalho
conjuntos, interdisciplinares, de
forma
articulada,
com
real
impacto nas aprendizagens dos
alunos

Indicador/Critérios de sucesso
das ações
Registos no PTT de cada turma
Nº e planos das iniciativas a
realizar
Relatórios de atividades

Meta
Cada um dos conselhos de turma
(CT) promove, pelo menos, uma
iniciativa interdisciplinar por
período

Avaliação pelos participantes das
atividades desenvolvidas
(Relatórios de satisfação)

Ações a implementar
OP 1.3: Organizar planos de trabalho conjuntos, interdisciplinares, de forma articulada,
com real impacto nas aprendizagens dos alunos
Ações/Estratégias

Responsáveis e
calendarização das
ações

Monitorização do
progresso

A. Reforço da Formação Cívica / Educação para a
Cidadania como área transversal em todas as disciplinas.
Projetos para a disciplina de OC com base nos valores da
escola, que incluam uma vertente prática de voluntariado,
em modalidade a definir em cada turma.

Coordenadores de
diretores de turma

B. Visitas de estudo, saídas e outras atividades
interdisciplinares (projetos de solidariedade, de educação
para a saúde e proteção do ambiente), avaliando as
aquisições dos alunos; VE e atividades que envolvam, pelo
menos, 2 disciplinas.

Diretores de turma

Balanço periódico em
cada CT

Docentes responsáveis
pelas disciplinas

Registos das atividades
no PTT

C. Organização do plano de atividades da turma, das
diferentes disciplinas, por período, estabelecendo a devida
articulação entre elas; explicitação das atividades
programadas para cada aluno, a concretizar em sala de
aula; explicitação das reformulações e adaptações das
planificações Plano de Trabalho de Turma (PTT) coerente
e em articulação - monitorização da eficácia das atividades
programadas explicitadas nos planos de turma.

Docentes responsáveis
pelas atividades

Relatórios Periódicos e
Finais de Execução do
PAA

Docentes do conselho
de turma

OP 2.3: Reorganizar medidas de promoção do sucesso e de apoio extra aula, procedendo à
sistemática monitorização e avaliação do seu impacto junto dos alunos
Ações/Estratégias
D. Reforço do papel estratégico da BE no desenvolvimento
das competências dos alunos – apoio à realização e
apresentação de trabalhos; oficinas de escrita; …
Plano específico de desenvolvimento das literacias da
informação e literacia digital.
Enriquecimento dos recursos digitais on line.
Equipa multidisciplinar da BE, com atribuição de tarefas
específicas na orientação e acompanhamento dos alunos.

Responsáveis e
calendarização das
ações

Monitorização do
progresso
Balanço periódico no
Conselho Pedagógico

Coordenadora da BE
Equipa da BE

Registos mensais dos
alunos apoiados na BE
e dos progressos
registados
Relatório
Autoavaliação (RBE)

