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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2018/2019 

PARECER DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

Ao abrigo da alínea b), do Artigo 33º, do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, republicado pelo Despacho n.º 

137/ 2012 de 02 de julho o Conselho Pedagógico, reunido em 6 de novembro de 2018, emite por unanimidade o 

seguinte parecer sobre o Plano Anual Atividades ano letivo 2018/2019: 

 

1-  A proposta do Plano Anual de Atividades para 2018/2019 obedece ao disposto no Projeto Educativo 

vigente, contemplando diversas atividades nos diferentes eixos prioritários. 

2- As atividades propostas evidenciam, entre outros aspectos:  

a) Afetação de recursos significativos destinados a colmatar aprendizagens dos alunos através de 

diferentes tipologias de apoio; 

b) Um enriquecimento da aprendizagem através de visitas de estudo, comemoração de dias 

temáticos, atividades variadas valorizando as artes e expressões, palestras com convidados 

exteriores ao agrupamento, participação em olimpíadas, projetos de ciências experimentais, entre 

outras; 

c) A valorização das bibliotecas escolares; 

d) Um aprofundamento do domínio da língua portuguesa, através de atividades diversificadas 

dinamizadas pela equipa da Biblioteca Escolar (abrangendo todos os ciclos). 

e) O envolvimento em atividades de natureza desportiva, atividades respeitantes à segurança dos 

alunos através do projeto “Educação para a segurança”, entre outras; 

f) A contemplação da parte lúdica nomeadamente as diversas atividades do Pré-escolar e do 1º ciclo 

(comemoração da festa de São Martinho, Festa de Natal,entre muitas outras), atividades de índole 

cultural e musical (das bruxas/Hallowen, Intercâmbio Musical,..), entre outras; 

g) A aposta na diversificação de atividades apelativas para o envolvimento dos pais ou encarregados 

de educação, nomeadamente a atividade “Pais e Encarregados de Educação na Escola Básica 

2,3, Viso” , atividades dinamizadas pela Equipa da Biblioteca Escolar, entre outras; 

h)  O envolvimento do Agrupamento em atividades com os parceiros, nomeadamente a C.M.P., Junta 

de Freguesia de Ramalde, BIAL. 

i) A aposta em projetos variados com entidades distintas, que podem traduzir-se numa mais-valia 

para o Agrupamento. 

3- Do exposto do ponto anterior conclui-se, rapidamente, que o Plano Anual de Atividades 2018/2019 

satisfaz amplamente as orientações do Projeto Educativo e contribui para o enriquecimento da 

aprendizagem dos alunos, através da oferta de atividades de diferente índole, contribuindo assim para 

a diversificação e alargamento da formação dos alunos.                                                        

 

                                                                  O Presidente do Conselho Pedagógico 

 
 


