PROPOSTA DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

TÍTULO
IMAGEM E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS
1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO
(breve e sucinta)
Este projecto surge como uma necessidade da escola, de acordo com o Projecto de Educativo. Tem como prioridade a
imagem e a requalificação dos espaços exteriores e interiores da escola por forma a torna-la mais aprazível e
confortável. Cada actividade inicia-se com a identificação de necessidades problemáticas respeitantes à imagem e
reabilitação dos vários espaços existentes.
Este projecto encontra-se dividido em duas áreas.
1.- Imagem da escola.
2 - Requalificação dos espaços.
2. LINHA DE ORIENTAÇÃO DA AÇÃO
(assinalar a linha de orientação da ação, expressa no projeto educativo, em que melhor se enquadra o projeto)

3. OBJETIVOS, INDICADORES E MÉTRICAS
(inscrever os objetivos operacionais do projeto, os indicadores de aferição da sua concretização e as metas/resultados a
alcançar)
OBJETIVO OPERACIONAL
Manter as tradições da escola
Promover a melhoria do clima e ambiente
educativos

INDICADOR
Eventos dentro e fora da escola
representativos da nossa identidade.
Atribuiçao de qualidade aos espaços
vividos pelos alunos funcionários e
professores de forma a torná-los
mais agradáveis e funcionais.

META
Realização de eventos na
escola e na comunidade
Reabilitação os espaços
de tendo em vista a
qualidade

4. AÇÕES A IMPLEMENTAR
(inscrever as iniciativas/ atividades que visam a concretização de cada objetivo operacional)
OBJETIVO OPERACIONAL: Promover o desenvolvimento do sentimento de pertença à escola/ comunidade
INICIATIVA/ATIVIDADE
DATA
DESTINATÁRIOS
Sessão Solene de Abertura do ano Letivo
Novembro
Comunidade Educativa
Comemorações Natalícias
Dezembro
Comunidade Educativa
Carnaval no Agrupamento Madeira Torres
Fevereiro
Comunidade Educativa
OBJETIVO OPERACIONAL: Qualificar os espaços vividos pelos alunos, funcionários e professores
INICIATIVA/ATIVIDADE
DATA
Requalificar Espaços existentes nas escolas do Agrupamento
Ao longo do
ano letivo

DESTINATÁRIOS
Comunidade Escolar

OBJETIVO OPERACIONAL:
INICIATIVA/ATIVIDADE

DATA

DESTINATÁRIOS

5. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO
(referir os mecanismos, procedimentos e meios para monitorização e avaliação do projeto)
Este projeto é promovido pela Diretora e Vice Diretora, Professoras Rita Sammer e Luísa Vicente. Colabora neste
projeto o professor Luís Marques da Silva
6. COORDENADOR DO PROJETO
Luís Filipe Costa Marques da Silva
7. EQUIPA DO PROJETO
Professores Rita Sammer, Luísa Vicente e Luís Marques da Silva

Data de submissão do projeto
30-06-2015

