PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA – 2017/2021

CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA/CONSELHO DE DOCENTES

ESTRUTURA

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS



Melhorar a qualidade do serviço prestado, com vista à satisfação das
necessidades de toda a Comunidade.



Melhorar a produtividade do trabalho, na área de apoio à educação e ao
ensino, na vida da escola e na relação escola-meio.



Reforçar a dimensão humana com competência e lealdade, promovendo o
espírito de equipa, conducente a um bom clima de Escola.

COORDENAÇÃO
COORDENADOR DE DIRETORES DE TURMA/DOCENTES
COMPETÊNCIA



Coordenar a ação dos professores titulares de turma/diretores de turma,
articulando estratégias e procedimentos;



Submeter ao conselho pedagógico as propostas dos professores titulares de
turma/diretores de turma;



Dar o apoio necessário para que os professores titulares de turma/diretores
de turma desempenhem com eficácia as suas funções;



Promover a implementação de projectos de desenvolvimento educativo,



Assegurar o processo de desenvolvimento do plano de atividades de turma.



Elaborar o regimento eleitoral e acompanhar o processo de eleição e a

OPERACIONALIZAÇÃO
definição do perfil de delegado e subdelegado de turma.


Assegurar o acompanhamento eficaz do percurso escolar dos alunos na
perspetiva da promoção da qualidade educativa, no âmbito das orientações
definidas nos documentos de planeamento e pelo diretor:
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Avaliação e plano de turma;



Assiduidade, comunicação escola/família, dossier de turma/sala (2.º
3º.CICLO e SECUNDÀRIO).
Procedimentos disciplinares e processo individual (2.º 3º.CICLO e



SECUNDÀRIO).


Aferir o cumprimento das orientações para a elaboração do plano de
actividades de turma, baseado nas características dos alunos que
constituem as respetivas turmas;



Divulgar iniciativas e projectos que complementem e valorizem as
aprendizagens dos alunos;




Acompanhar a implementação do plano de atividades de turma;
Valorizar o trabalho dos conselhos de turma;



Articular as atividades de complemento/enriquecimento curricular com o
plano de actividades de turma, competindo ao professor titular/ diretor de
turma as competências de supervisão.
Elaborar trimestralmente um relatório, que identifique:





Os resultados dos alunos em situação de sucesso /insucesso por ano e
turma;



Os recursos envolvidos na implementação das Modalidades de Apoio
Educativo;

 Projetos e Áreas temáticas desenvolvidas no âmbito do plano de
atividades de turma;


Potenciar ações dirigidas aos pais, visando a sua intervenção no
acompanhamento do percurso escolar dos alunos.

PROGRAMAÇÃO DA



Ao longo do mandato do diretor.

AÇÃO

Carnaxide 01 de setembro de 2018
Coordenadores de Docentes:
 EB Sylvia Philips – Edite Paulo
 EB Antero Basalisa – Carla Paias
 EB S.Bento – Ana Paula Miguel
 EB Viera da Silva – Carla Pereira
Coordenadores de diretores de turma:
 2º.ciclo – Maria Graça Coelho
 3º.ciclo – Teresa Rodrigues
 Secundário – Isabel Dantas
O Diretor
António de Jesus Seixas
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