LINHAS ORIENTADORAS DO PAA PARA O ANO LETIVO
2021/2022
O Plano Anual de Atividades (PAA) do Agrupamento de Escolas de Mondim de
Basto, como um dos instrumentos de operacionalização do Projeto Educativo (PE),
está subordinado às prioridades, objetivos estratégicos e metas definidos no
mesmo.
As prioridades educativas estabelecidas no Projeto Educativo, tidas em consideração
para a construção do PAA são as seguintes:
• MELHORAR O SUCESSO EDUCATIVO
• MELHORAR O COMPORTAMENTO DOS ALUNOS.
• ENVOLVER A COMUNIDADE EDUCATIVA NA VIDA DO AGRUPAMENTO
Os objetivos a desenvolver no PAA enquadram-se nos 3 eixos principais do plano
estratégico do Projeto Educativo, pretendendo-se trabalhar em particular os
seguintes objetivos estratégicos:
A. EDUCAR PARA O SUCESSO
a.1. Melhorar o sucesso educativo dos alunos.
a.2. Promover e valorizar o mérito escolar.
a.3. Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem.
a.4. Adequar as respostas educativas às necessidades dos alunos.
a.5.Desenvolver ações no âmbito da qualidade e melhoria contínua do ensino e
formação profissional.
a.6. criar a “Feira das Profissões” ou “Feira do Empreendedorismo”.
B. EDUCAR PARA A CIDADANIA
b.1. Melhorar o comportamento dos alunos
b.2. Melhorar o ambiente propício à aprendizagem dentro e fora da sala de aula.
b.3. Otimizar a educação para os valores de cidadania, autonomia, solidariedade,
inclusão, respeito pela diferença, participação cívica e educação para a saúde.
C. ENVOLVER A COMUNIDADE EDUCATIVA NA VIDA DO AGRUPAMENTO.
c.1. Consolidar a coesão interna e a identidade do Agrupamento de Escolas.
c.2. Desenhar e projetar a marca do agrupamento.
c.3. Aumentar os níveis de participação dos docentes, assistentes, alunos e dos pais
ou EE nas atividades do Agrupamento.
c.4. Potenciar o maior envolvimento e participação dos pais ou EE no agrupamento.
c.5. Fazer a divulgação EQAVET na receção ao aluno.
c.6. Fomentar a divulgação da oferta educativa e mostra de resultados EQAVETna
Feira da Terra.

Para além deste enquadramento nos objetivos estratégicos preconizados no
Projeto Educativo, as atividades propostas deverão obedecer às recomendações
feitas no relatório final de avaliação do PAA de 2020/2021.
Aprovado em 26/07/2021

A Presidente do conselho Geral, __________________________

