Anexo 1 PPM – Ações de Melhoria 2014-17

Designação da ação

Eixo(s) de intervenção

Áreas/Problema(s)

Breve Descrição

5 – Biblioteca Escolar: Luz com Arte
1- Melhoria do Ensino e da Aprendizagem
4- Relação Escola, Família e Comunidade
Construção do Sucesso
Mesossistema Educativo
1.
ContAR-TE: Dinamização de um programa de leitura
fundamentado nas obras da Educação Literária das metas curriculares.
Criação de um site a disponibilizar aos alunos e famílias com material de
apoio sobre as obras.
2.
Escola/Comunidade Faz-se Luz!: Atividades desenvolvidas pelas
bibliotecas do agrupamento, envolvendo toda a comunidade educativa.

Objetivo(s) geral(ais) do Projeto Educativo
1.Melhorar o sucesso escolar dos alunos quer ao
nível interno quer ao nível externo.
2.Qualificar a população escolar.
3.Dinamizar culturalmente o meio.
4.Promover a participação ativa de pais e
Encarregados de Educação na vida do
agrupamento.

Objetivo(s) específicos da ação
1.1Aumentar a participação dos alunos nos diários
de leitura.
2.1 Melhorar os níveis de desempenho na
disciplina de português.
3.1/4.1Realizar ações de sensibilização nas
bibliotecas escolares destinadas a alunos,
encarregados de educação, pessoal docente e não
docente, cujos temas se enquadram em temáticas
atuais e de interesse geral (“Esta noite faz-se luz”);
realizar visitas guiadas a um espaço cultural da
cidade de Viana com pais/encarregados de
educação (“À luz do museu”).

Indicadores a monitorizar

Resultados esperados/ Critérios de sucesso

1.Número
de
textos
escritos por cada aluno nos
diários de leitura.

Passar de 2 (valor de partida) para 3 textos em 2014/15.
Passar de 3 para 4 textos em 2015/16.
Passar de 4 para 5 textos em 2016/17.
Passar de 5 para 6 textos em 2017/18.
Realizar uma sessão por período em cada ano letivo (como em 2014/15).

2.Número de sessões junto
da comunidade educativa.
3.Número de visitas a
espaços culturais.

Realizar uma visita por ano (como em 2014/15).

As atividades serão definidas em cada ano letivo pelo respetivo responsável. Em cada ano
serão anexadas ao PPM.
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1.
Público-alvo da ação
2.
1.

Estratégias, metodologias
e atividades

Responsável da ação

2.

Duas turmas do 1º ciclo das escolas EB1 de Cabedelo e EB1 de
Vila Nova de Anha; duas turmas do 5º ano da EB2,3 S de Monte
da Ola e da EB Carteado Mena;
Toda a comunidade educativa.
Abordagem às obras literárias através de atividades
desenvolvidas antes/ durante e após a leitura sempre que
possível articuladas interdisciplinarmente.
Planificar ações a desenvolver, junta da comunidade educativa,
pela biblioteca escolar; divulgar as ações junto da comunidade;
realizar as ações.

Isabel Campos

Participantes
Recursos Internos

Recursos TEIP

Grupos de estágio do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo; professoras bibliotecárias;
docentes do GR 210; GR220 e GR300

As atividades serão definidas em cada ano letivo pelo respetivo responsável. Em cada ano
serão anexadas ao PPM.
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