PROJETO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AIRÃES

Enquadramento
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O Projeto AprenDiz, é um projeto do Agrupamento de Escolas de Airães que
visa englobar todas as disciplinas de Oferta Complementar (OC) e de
Complemento à Educação Artística (CEA), apresentando uma diversidade de
temáticas, com um denominador comum.
A OE, é uma componente destinada à criação de nova(s) disciplina(s) para
enriquecimento do currículo dos alunos, sendo de frequência obrigatória e o
CEA, é uma componente que possibilita a frequência de outros domínios da
área artística, ao longo do ciclo, cuja oferta é objeto de decisão da escola, bem
como a sua organização, o tempo que lhe é destinado e as regras de
frequência, privilegiando, para o efeito, os recursos humanos disponíveis.
Este projeto, surge como uma estratégia promotora da diversificação e da
qualidade das atividades de enriquecimento e complemento curricular de
forma a abranger diferentes áreas de interesse e contribuir para o reforço das
aprendizagens. O exposto enquadra-se no primeiro plano de intervenção, a
promoção para o sucesso escolar e educativo- “mais sucesso educativo,
melhor escola”. A principal vocação da escola é a formação integral dos
alunos, com ênfase na integração, inclusão e no seu desenvolvimento cívico.
O sucesso está subjacente em atitudes e comportamentos que constituem
uma área de intervenção em cada ato educativo.
O Projeto AprenDiz, pretende capacitar os alunos, do ensino básico, para
conhecer (APRENDE) e divulgar (DIZ), esse mesmo conhecimento por meio
eficaz a toda a Comunidade Educativa.
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1. PÚBLICO ALVO
Alunos do 1º, 2º e 3º CEB.

2. DISCIPLINAS ENVOLVIDAS NO PROJETO

1ºCEB
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Disciplina

Ano de Escolaridade/ Ciclo
OC: APRENdiz

CEA: Expressão Física
CEA: Expressão Musical
2ºCEB

CEA: Expressão Plástica
CEA: Expressão Dramática

3ºCEB
9ºAno

OC: Educação Ambiental
CEA: AprenDiz

3. OBJETIVOS/ METAS
Com este Projeto AprenDiz, pretende-se que:
a) No 1º CEB: cada escola do Agrupamento, planeie e elabore um
subprojeto local e ajustado à sua realidade/necessidade, que será
parte

integrante

deste

projeto

principal.

Deverá

envolver

a

Comunidade local e levá-la à escola, através das parcerias locais.
b) No 2º e 3ºCEB: na Escola Básica e Secundária de Airães, cada
disciplina de forma individual ou por ciclo(s), elaborem o(s) seu(s)
subprojeto(s) local(ais), também ajustados à realidade/necessidades.
Este(s) subprojeto(s) será(ão) parte integrante deste projeto. Cada
subprojecto, deverá envolver a Comunidade local e levá-la à escola,
através das parcerias locais.
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c) Os

alunos

do

Agrupamento

conheçam

as

entidades

locais,

promotoras de cultura.
d) As entidades locais possam divulgar a sua “arte” aos nossos alunos,
permitindo um perpetuar do conhecimento.
e) As entidades locais possam conhecer o que de melhor se faz no
nosso Agrupamento.
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4. METODOLOGIA/ ATIVIDADES
Cada subprojecto é autónomo, nunca devendo esquecer o referido no ponto
anterior.

5. AVALIAÇÃO
No final de cada período deverá ser feita uma apreciação ao trabalho
desenvolvido no âmbito do subprojeto, bem como a taxa de sucesso dos
alunos envolvidos. Esta apreciação deverá ser apresentada em Conselho
Pedagógico aquando a análise dos resultados escolares.
No final do 3ºPeríodo, da análise deverá constar a

pertinência da

continuidade

seguinte

ou

não

do

fundamentação da mesma.

subprojecto

no

ano

letivo

e

a
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Nome da Escola:

Ano/Turma/Ciclo

Ano Letivo:
______/ _______

Professor(es) dinamizador(es)
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Nome do Subprojeto

Nome da disciplina
de OC ou CEA

Entidade Local envolvida

AVALIAÇÃO DO SUBPROJETO
Análise 1º Período

Análise 2º Período

Análise 3º Período

Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico no dia 17.06.2020 e Conselho Geral 3.11.2020
O Diretor:

