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 INFORMAÇÕES 

Os alunos do 9.ºA venceram a 1.º prémio do concurso nacional Matemática na Raia 2020. 

O Agrupamento, o Município, as Associações de Pais, juntas de freguesia e a empresa Skysigma disponibilizaram a 

cerca de 10% dos alunos equipamentos digitais: routers, computadores portáteis, Magalhães e tablets. 

O Agrupamento disponibilizou a todos os docentes formação na plataforma Classroom. 

Os Titulares de Turma/Diretores de Turma foram um elo de ligação fundamental entre a Escola e as famílias. 

O Agrupamento é Escola de referência para acolhimento dos filhos ou outros dependentes de trabalhadores de 

serviços essenciais. 

As educadoras e as assistentes operacionais receberam formação para abertura dos Jardins de Infância no dia 01 de 

junho. 

O Agrupamento participou com um grupo de 3 docentes na formação da Universidade Aberta “Formação para a 

Docência Digital e em Rede”. O segundo grupo de docentes está a realizar a 2.ª edição.  

Foi aprovada a candidatura Erasmus KA101 com o Projeto “Líderes em Ação II” – CIM do Ave. 

A 3.ª edição do Campeonato de Cálculo Mental Hypatiamat da CIM do Ave será realizada no dia 6 de junho, à 

distância, através da Plataforma HYPATIAMAT/Campeonatos. Todos os alunos do 2.º ano de escolaridade, envolvidos 

na implementação do Projeto na CIM do Ave, podem participar neste evento, entre as 8 horas e as 22 horas desse dia, 

com o Jogo SAM. 

No dia 6 de julho realizar-se-á uma ação de curta duração para os docentes do 2.º e 3.º ciclo, sobre o Plano 

Nacional de Artes. 

 

 AUTOAVALIAÇÃO  

A Equipa concluiu o tratamento dos resultados do 2.º período e os docentes dinamizaram a avaliação do Sucesso 

Académico nos seus departamentos. Foi elaborado o Plano de Melhoria do Sucesso Académico a implementar no 3.º 

período, no qual constam as estratégias a desenvolver para colmatar as necessidades dos alunos. 

 

 BIBLIOTECA 

A biblioteca tem realizado trabalho  colaborativo e de apoio a toda a comunidade escolar, a saber: curadoria de 

recursos para trabalho em rede; atualização permanente do blogue; enriquecimento do espólio digital com materiais e 

recursos enviados pelos departamentos; criação de uma Biblioteca Digital e de diversos recursos educativos. 

Os professores e os alunos devem devolver os livros requisitados na Biblioteca Escolar, na portaria da escola sede 

Agrupamento. 
 

A Equipa de Autoavaliação  


