PROPOSTA DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

TÍTULO
OFICINA DE IDEIAS
1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO
(breve e sucinta)
Com este projeto ou “espaço” – Oficina – pretende desenvolver-se todo um conjunto de acções que possam ajudar a
preparar ou tratar informação. As acções desenvolvidas pela Oficina de Ideias continuarão a contribuir para a
divulgação e organização iniciativas e projetos do PAA de cada ano letivo mediante a elaboração de trabalhos criativos
que envolvam texto, imagens e outros elementos gráficos .

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
Reforçar e valorizar as competências dos alunos na
aprendizagem de regras e técnicas com vista a
melhoria na apresentação dos trabalhos
Motivar o gosto pelo crescimento e valorização
cultural estética dos alunos

INDICADOR
V. Promoção do desenvolvimento do
currículo
XI. Promoção da cultura científica,
humanística, artística e desportiva

META
Melhoria da qualidade
do sucesso e das
classificações dos alunos
Disponibilizar apoio
criativo e gráfico na
preparação, divulgação e
realização de atividades
solicitadas pelos alunos e
docentes da escola

4. AÇÕES A IMPLEMENTAR
(inscrever as iniciativas/ atividades que visam a concretização de cada objetivo operacional)
OBJETIVO OPERACIONAL: Desenvolver a criatividade a patir de uma ideia/ conceito
INICIATIVA/ATIVIDADE
DATA
Representação e concretização de um objeto - Ideia/ pensamento/
Ao longo do
características gerais.
ano letivo
Tratamento dos trabalhos realizados pelos alunos e professores que
Ao longo do
requerem maior cuidado na imagem
ano letivo
Apoiar os alunos nos seus projetos tais como: PAP; na produção de
Ao longo do
materiais a apresentar nas suas atividades durante os estágios, etc.
ano letivo

DESTINATÁRIOS
Comunidade Educativa
Comunidade Educativa
Alunos

OBJETIVO OPERACIONAL:
INICIATIVA/ATIVIDADE

DATA

DESTINATÁRIOS

INICIATIVA/ATIVIDADE

DATA

DESTINATÁRIOS

OBJETIVO OPERACIONAL:

5. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO
(referir os mecanismos, procedimentos e meios para monitorização e avaliação do projeto)
O responsável pelo projeto terá um papel de orientador junto da comunidade educativa;
Os materiais serão solicitados de acordo com a especificidade dos projetos
Colaboração com BE/CRE e Departamentos
6. COORDENADOR DO PROJETO
Luís Marques da Silva
7. EQUIPA DO PROJETO
Helena Rodrigues e Luís Marques da Silva

Data de submissão do projeto
30-06-2015

