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AMIGO INVISÍVEL
A nova edição do AI2017|18
arrancará no dia 24 de janeiro,
pelas 14:30 h, no auditório da
escola. Nesse dia far-se-á o sorteio
do amigo que, dotado do dom da
invisibilidade, procurará conhecer o
seu par e, também, dar a conhecerse
maior envolvimento e integração da
comunidade. Este evento contará
com o acompanhamento da
prestigiosa publicação o Kuskas .

PLANO DE MELHORIA (PM)

Encontra-se em implementação o PM, integrado num processo de certificação EFQM; este é constituído por 3 projetos: projeto 1, que pretende desenvolver ações com base na monitorização das atividades, projeto 2, que tem como objetivo a gestão e a monitorização dos processos
de comunicação interna e externa, e projeto 3, que se encontra relacionado com a formação e o incentivo ao trabalho colaborativo.

AUDITORIAS INTERNAS
À semelhança de anos anteriores,
vai ser implementado, em a
colaboração com a equipa de
autoavaliação, o plano de
auditorias internas, para o ano
letivo 2017|18.
Estas ações, enquandradas no
sistema de controlo interno e na
obtenção da certificação EFQM,
pretendem contribuir para a
melhoria contínua dos diversos
setores da escola.

ASSEMBLEIA JR (AJR)
No dia 09.01 realizou-se a eleição dos
representantes dos discentes, de
entre os delegados de turmas. A AJR,
constituída pelos representantes dos
alunos, das Associações de Pais e
dos Estudantes, do Conselho Geral,
da Direção, da Coordenação de DT e
dos Assistentes, terá o seu primeiro
plenário no dia17.01, pelas 14:30 h, no
auditório. Estas sessões podem ser
assistidas por qualquer membro da
comunidade educativa.

PERFIL DO ALUNO
O Perfil do Aluno configura o que se pretende que os jovens
alcancem no final da escolaridade obrigatória, sendo, para
tal, determinante o compromisso da escola e de todos os que
lá trabalham, das famílias e dos encarregados de educação
( ). DGE, dezembro 2017
O dia 15 de janeiro de 2018, dia
do perfil do aluno, pretende
contribuir para um amplo debate
nacional sobre o perfil do aluno
no final da escolaridade
obrigatória. Neste dia realizarse-á uma conferência nacional,
em Lisboa, que será transmitida
em simultâneo no auditório da
escola, a partir das 09:45 horas.

Sugestões (indícios de como perfumar a alma)!
MOOC Autonomia e Flexibilidade Curricular: https://youtu.be/FqomTZ1vVig
Competências essenciais: http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais
Animação: https://www.youtube.com/watch?v=VgVQKCcfwnU
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