Boas Práticas Aplicadas 2020-2024

Anexo 4 - Relatório Avaliação Projeto Educativo

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE POMBAL

Boas Práticas Aplicadas 2020-2024
INDÍCE
PA1_2020 - Projeto/ App “Milage Aprender +”
PA2_2020 - Criação de Bichos-da-Seda
PA3_2020 - O Dia Verde
PA4_2020 - Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência
PA5_2020 - Plataformas de Comunicação e Ensino-Aprendizagem no E@D
PA6_2021- Banco de Recursos
PA7_2021- Conselhos de Ano
PA8_2021- Projeto eTwinning
PA9_2021- À conversa com os pais
PA10_2021- Tenho Química com a BE
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Código:

PA1_2020

Designação:

Projeto/ App “Milage Aprender +”

Setor:

Departamento de Matemática

Destinatários:

Alunos do 2.º CEB, 3.º CEB e Ensino Secundário

Objetivos:

Início:



Alargar o ambiente de aprendizagem da sala de aula tradicional para uma sala de aula virtual,
num sistema de aprendizagem misto (blended-learning) que combina aulas presenciais com
aulas online, para manter os alunos motivados para aprender matemática pela exploração
motivadora de ferramentas matemáticas suportadas pelas tecnologias de informação e
comunicação.



Potenciar uma aprendizagem móvel, com recurso a dispositivos móveis, assente num modelo
pedagógico inovador, que inclui a gamificação, para motivar os alunos.



Proporcionar uma aprendizagem mais motivadora, interativa e personalizada, adaptada às
necessidades individuais dos alunos, cada aluno trabalha ao seu ritmo, potenciar ao máximo as
capacidades de cada aluno com pontos de partida diferentes.



Estimular a autonomia do aluno, através da autoavaliação e avaliação de pares.



Assegurar que todos os alunos acedam a uma base comum de conhecimento (igualdades de
oportunidades).



Implementar o novo paradigma na sala de aula “aprendizagem centrada no aluno”, no qual o
professor não é a única fonte de conhecimento, promovendo esta mentalidade de participação
ativa do aluno.



Diversificar estratégias, promover a avaliação formativa e diversificada; aprender mais e melhor
num ambiente de segurança emocional, assumir naturalmente o erro como uma oportunidade de
aprendizagem; recuperar alunos desmotivados e fazê-los acreditar que conseguem se
trabalharem.



Contribuir para uma maior motivação e sucesso na aprendizagem da matemática.

Ano letivo 2019/2020




Descrição:





Evidências:

Desenvolvida pela Universidade do Algarve a app MILAGE Aprender+ para dispositivos
móveis, permite aos alunos acederem a conteúdos pedagógicos da disciplina de Matemática,
dentro e fora da sala de aula, descarregada gratuitamente a partir da Apple Store ou da Google
Play Store. Esta aplicação permite acesso a conteúdos das disciplinas de matemática, a fichas de
exercícios com diferentes níveis de dificuldade e à sua resolução em vídeos explicativos, num
esquema de aprendizagem móvel com o smartphone ou tablet.
Esta app é uma ferramenta de apoio aos alunos na resolução autónoma de fichas de exercícios e
de apoio ao professor na gestão do seu tempo na sala de aula, na medida em que este não tem de
resolver na sala de aula os exercícios que constam nas fichas integradas na app.
De modo a estimular e apoiar a realização das várias atividades propostas, a interface desta app
incorpora características de gamificação, com diferentes níveis de dificuldade de exercícios, para
apoiar alunos com maiores dificuldades de aprendizagem matemática e incluir também alunos
mais avançados. Esta preocupação em incluir no processo todos os alunos reflete-se também
quando a app apresenta vídeos detalhados, com a resolução dos exercícios para aqueles alunos
com mais dificuldades poderem perceber passo a passo a sua resolução e vídeos concisos com os
passos essenciais na resolução de um exercício.
Esta app inclui ainda um esquema de autoavaliação e de avaliação pelos pares que visa estimular
o trabalho autónomo do aluno, a revisitação dos conteúdos para o armazenamento do
conhecimento na memória de longa duração e a identificação dos passos fundamentais na
resolução de exercícios.

Protocolo assinado entre a Universidade do Algarve e o Agrupamento de escolas de Pombal, atas de
reunião de Conselho de Turma/Departamento de Matemática, sumários de Matemática/Apoio ao
Estudo, testemunhos de alunos e registos fotográficos.
“Ajuda-nos a melhorar o nosso trabalho autónomo ao vermos onde errámos” [Carolina Neves, 10ºE,
2019/20]

“É uma excelente ferramenta de apoio aos alunos na resolução autónoma dos exercícios. Motiva os
alunos para aprender matemática, usando as tecnologias de informação e comunicação” [Encarregada
de Educação, 6ºE, 2019/20]
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“A app Milage Aprender + ajuda-me a treinar e a estudar tirando todas as minhas dúvidas” [Diogo
Rodrigues, 6ºI, 2019/20]

"A APP Milage aprender + ajuda - me a autoregular as aprendizagens na matemática porque tem
exercícios de diferentes dificuldades" [Diogo Correia, 9ºG, 2019/20]
“A nosa experiência foi boa, aprendemos muito além de lembrarmos coisas do passado. Queremos
que se repita. Ficámos muito entusiamados a usar essa tecnologia. Foi incrível” [Tiago Cavedo e Júlia
Merçon, 6.ºH, 2019/20]

“Acho que é realmente uma boa ferramenta de estudo, permite rever a matéria e comparar as
nossas resoluções com as propostas” [Maria Isabel dos Santos Gonçalves, 10.º A, 2019/20]
"Gostei bastante, foi muito interessante e deu para fazer exercícios de forma divertida. Também
gostei da parte de podermos avaliar os outros e a nós próprios." [Rita Lourenço, 8ºA, 2019-20]
Validação:

Ata do Conselho Pedagógico de 10/11/2020

Código:

PA2_2020

Designação:

Criação de Bichos-da-Seda

Estrutura:

Departamento de Matemática

Destinatários:

Alunos de Ciências Naturais e comunidade educativa

Objetivo:

Acompanhar o crescimento e desenvolvimento de bichos-da-seda (metamorfoses).

Início:

Ano letivo 2018/2019 e 2019/20

Descrição:

Os bichos-da-seda são expostos, periodicamente, no átrio do Bloco B para que os alunos
acompanhem o ciclo de vida (metamorfoses) dos indivíduos desta espécie, bem como as
características de revestimento, locomoção e regime alimentar, permitindo momentos de ciência ao
vivo que vão ao encontro dos conteúdos do 5.º ano de escolaridade. Os professores do grupo 230
utilizam estes animais nas suas aulas de Ciências Naturais.
Os alunos, poderão levar para casa alguns bichos-da-seda e fazerem a sua própria criação.
Registos fotográficos e trabalhos realizados pelos alunos do 5.º A, publicados no Jornal do
Agrupamento: https://www.aepombal.edu.pt/?s=bichos%20da%20seda

Evidências:

Atividade registada no portefólio de Candidatura ao Galardão Eco-Escolas, no ano letivo 2019/2020
e no Plano de atividades do Clube de Ciência Viva 2019/2020.
Observação direta do grande envolvimento dos interessados (crianças e adultos).
Validação:
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Código:

PA3_2020

Designação:

O Dia Verde

Estrutura:

Educação Pré-Escolar

Destinatários:

As crianças de todos os estabelecimentos de ensino da educação pré-escolar do Agrupamento de
escolas de Pombal.

Objetivo:

Potenciar as aprendizagens ao ar livre

Início:

Ano letivo 2019/2020

Descrição:

Um dia por semana os grupos da EPE desenvolvem a sua atividade pedagógica ao ar livre numa
relação direta com a natureza e o meio ambiente, em lugar selecionado circundante ao
estabelecimento, que reúna as condições de segurança e um conjunto de elementos que despertem a
criatividade, o interesse a curiosidade e a comunicação, promotores de aprendizagens livres e
espontânea.
Ao longo do ano, em reunião de departamento, é feito o levantamento das ações em execução. No
final do ano letivo o projeto é objeto de relatório de execução.

Evidências:

A avaliação final do projeto, registos fotográficos, atas de reunião de Pais/Encarregados de
educação e de departamento.

Validação:

Ata do Conselho Pedagógico de 10/11/2020

Código:

PA4_2020

Designação:

Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência

Estrutura:

Serviços de Apoio à Saúde, Serviços de Psicologia e Orientação e Gabinete de Apoio ao Aluno e
à Família.

Destinatários:

Comunidade educativa.

Objetivo:

Dinamizar iniciativas que tornam a Escola mais inclusiva, promotora de um ambiente seguro e
saudável, que permite às crianças e aos adolescentes desenvolverem valores e competências que
promovem o desenvolvimento pessoal e a plena intervenção social.

Início:

Informação comunicada ao Agrupamento em 20/10/2020.

Descrição:

Em resultado da candidatura realizada pelos Serviços de Apoio à Saúde, o Agrupamento de
Escolas de Pombal foi distinguido com o Selo “Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência”.
O Grupo de Trabalho “Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência” galardoou o Agrupamento
de Escolas de Pombal, por ter promovido e implementado, no ano letivo 2019/2020, um Plano de
Prevenção e Combate ao Bullying e Ciberbullying, assumindo práticas quotidianas de promoção
da saúde e do bem-estar da comunidade educativa, pautadas pelos princípios da não violência, da
inclusão e da não discriminação.
- Email proveniente do Grupo de Trabalho “Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência”;
- Certificado;
- Selo digital “Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência”;
- Lista de Escolas galardoadas (Anexo I).

Evidências:

Validação:
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Código:
Designação:
Estrutura:

PA5_2020
Plataformas de Comunicação e Ensino-Aprendizagem no E@D
Equipa TIC

Destinatários:

Comunidade Educativa

Objetivo:

Dar apoio à comunidade escolar no acesso às plataformas do AEP no período de E@D

Início:

Descrição:

Evidências:

Validação:

Março de 2020
No início da fase de confinamento, todos tivemos de nos adaptar a uma nova realidade, a escola, os
professores, os alunos e as famílias. Todos ficaram à distância de um clique, mas este clique teve de
ser planeado, organizado e implementado por uma equipa que preparou a plataforma Teams como
uma boa solução para promover a comunicação e o contacto entre a comunidade educativa no E@D
e fomentou a utilização do Moodle como plataforma de ensino-aprendizagem.
As plataformas Teams e Moodle continuam a ser utilizadas no modelo de ensino à distância, misto e
presencial. E todo o apoio é dado no sentido de todos terem conhecimentos básicos de utilização das
mesmas, através de sessões de formação
 Preparação e apoio aos Conselhos de Turma realizados à distância, na plataforma Teams;
 Apoio aos docentes e alunos na configuração das plataformas e dos seus equipamentos,
nomeadamente, sistemas de vídeo e som.
 Sessões de formação sobre o Moodle nível 1 (28/04 e 29/04).
 Sessões de formação sobre o Moodle nível 2 (27/05).
 Sessões para Educadoras, Teams - nível introdução (21/07)
 Sessões para docentes do 1º Ciclo, Teams - nível introdução (23/07)
 Sessões para docentes do 1º Ciclo, Teams - nível introdução (24/07)
 Apresentação de um plano de formação interno do AEP, à distância, sobre a utilização das
plataformas Microsoft 365 e Moodle
 Opiniões de pais, alunos e docentes no balanço efetuado sobre a implementação do E@D (ver
relatório de monitorização do Plano de E@D de junho de 2020) .
Ata do Conselho Pedagógico de 10/11/2020

Código:

PA6_2021

Designação:

Banco de Recursos

Setor:

Departamento do 1.º Ciclo

Destinatários:

Professores do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Pombal


Contribuir qualitativamente para o trabalho de articulação curricular, através da
produção e disponibilização de materiais didáticos;
Colaborar na produção de materiais de apoio às aprendizagens e promover a sua
partilha.

Objetivo:



Início:

Ano letivo 2020/2021
O 1.º Ciclo dispõe de uma biblioteca / banco de recursos organizados e orientados para a
ação educativa na base da gamificação, apelativo, de base digital com vista
ao desenvolvimento dos descritores do Perfil do aluno, disponível, na plataforma Moodle.

Descrição:

O grupo de trabalho responsável pela disciplina compila materiais para as disciplinas de
Português e Matemática dos quatro anos de escolaridade a partir de produções dos
docentes que querem colaborar. Pretende-se continuar a enriquecer com novos materiais e
abrir a todas as disciplinas.
Deste modo, obteve-se uma biblioteca partilhada, organizada e dinâmica que caminha na
senda da inovação.

Evidências:

Material produzido e disponibilizado na plataforma Moodle – disciplina 1.º Ciclo

Validação:

Ata do Conselho Pedagógico de 19/10/2021
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Código:

PA7_2021

Designação:

Conselhos de Ano

Setor:

Departamento de 1.º Ciclo

Destinatários:

Professores do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Pombal



Objetivo:


Aprofundar a cultura profissional docente baseada no trabalho colaborativo;
Contribuir qualitativamente para o processo de ensino/aprendizagem, passando de uma
cultura individualista para uma cultura colaborativa;
Potenciar a gestão curricular e a diferenciação pedagógica, a nível de ano de
escolaridade.

Setembro de 2020

Início:

Foram constituídas equipas educativas por ano de escolaridade, que reuniram semanalmente
durante o período de Ensino à Distância. Dada a mais valia do trabalho desenvolvido, as
equipas continuaram a reunir, durante o ensino presencial, sempre que consideraram
pertinente. As sessões de trabalho visaram a gestão do currículo, organização das atividades
curriculares, implementação e desenvolvimento de projetos com base num trabalho
articulado e de integração curricular, produção e partilha de materiais de apoio às
aprendizagens e elaboração de processos de recolha de informação.
Guiões Pedagógicos Semanais, Equipas no Teams, materiais produzidos, processos de
recolha de informação elaborados.

Descrição:

Evidências:

Ata do Conselho Pedagógico de 19/10/2021

Validação:

Código:

PA8_2021

Designação:

Projeto eTwinning

Setor:

Clubes, Projetos e Atividades

Destinatários:

Alunos do 3.º Ciclo e Secundário

Objetivos:

Desenvolver parcerias e redes com outras organizações europeias

Início:

Ano letivo 2020/2021
O projeto eTwinning disponibiliza uma plataforma para que os profissionais da educação, que
trabalham em escolas dos países europeus envolvidos, possam comunicar, colaborar,
desenvolver projetos e partilhar. Também promove a colaboração entre escolas da Europa, com
recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Projetos:
Ano letivo 2020/2021:
 Projeto: El juego de la palabra escondida
Turma: 8.ºF
País: Portugal; Espanha; Finlândia


Projeto: Colores de Hispanidad
Turmas: 9.ºE/F
País: Portugal; Espanha; Itália; Polónia



Projeto: Un planeta para el futuro!
Turmas: 11.º B/E/G
País: Portugal; Bélgica; Espanha; França; Suécia



Projeto: 10 Math Challenges
Turmas: 7.ºH/G
País: Portugal; Croácia; Itália; Turquia.



Projeto: Dr. Match
Turmas: alunos com medidas adicionais do segundo ano de ensino profissional (CAA/G6)
País: Portugal, Turquia, Republica da Moldávia, Espanha, Roménia, Jordânia e Azerbaijão

Descrição:
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Evidências:

Validação:

Código:



Projeto:10 Math Challenges - “ Female mathematician – is there any?”
Turmas: 9.º G
País: Portugal, Turquia, Republica Checa, Bósnia e Herzegovina.



Projeto: Environmental Education: A New Challenge
Turmas: 8.º F/G; 10.º F1/ F2
País: Espanha, Portugal, Roménia, Turquia
Selo Nacional de Qualidade eTwinning

Ata do Conselho Pedagógico de 19/10/2021

PA9_2021

Designação:

À conversa com os pais

Setor:

Intervenção Precoce na Infância (Departamento de Expressões)

Destinatários:

Pais/ Encarregados de Educação/Educadores de Infância



Objetivo:




Início:

Descrição:

Evidências:
Validação:
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Aumentar a participação e o envolvimento das famílias no processo educativo;
Promover o debate e a reflexão de temas relacionados com o desenvolvimento
infantil;
Partilhar informação sobre estratégias, atividades e ações educativas importantes para
o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças;
Promover a competência e a confiança dos adultos significativos para a criança.

Ano letivo 2017/2018 a 2020/2021
O período entre o nascimento e os seis anos de idade é um período crítico e essencial para
o desenvolvimento das crianças, pelo que o investimento nestas idades fornece as bases
que se refletem nas suas aprendizagens futuras.
O envolvimento e participação dos pais no processo educativo é fundamental no apoio à
inclusão e à aprendizagem das crianças. Envolver os pais significa desenvolver práticas
centradas na família: estar disponível para ouvir as suas preocupações, valorizar as suas
opiniões e reforçar o seu papel no processo educativo das crianças.
Para o seu desenvolvimento pleno, a criança deverá estar rodeada de adultos atentos e
capazes de criar oportunidades de aprendizagem em ambientes seguros e calorosos, que
permitam a exploração ativa e o bem-estar.
Estas sessões formativas, dinamizadas pelos docentes de Intervenção Precoce, visam
ajudar os pais a introduzir intencionalidade nas ações e intervenções com os filhos,
valorizando o potencial pedagógico das rotinas diárias, explicitando as ligações com o
desenvolvimento e a aprendizagem em todas as áreas. Com a capacitação dos pais, o
envolvimento e a participação das crianças nas atividades que ocorrem diariamente no
contexto familiar, irão aumentar significativamente.
A formação parental é uma competência dos docentes de Intervenção Precoce que vê,
nestas sessões abertas à participação de todos os encarregados de educação, uma
oportunidade para alargar o número de famílias com quem é possível partilhar estratégias,
técnicas e conhecimentos profissionais, assim como os recursos disponíveis na
comunidade, com vista a melhorar os níveis de informação, competências educativas e
participação no processo educativo dos seus educandos.
Relatórios, fotos, questionários de avaliação.
Ata do Conselho Pedagógico de 19/10/2021
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Código:

PA10_2021

Designação:

Tenho Química com a BE

Setor:

Biblioteca Escolar

Destinatários:

Alunos do ensino profissional

Objetivos

- Implementar o referencial “Aprender com a BE”.
- Promover, reciprocamente, a Ciência e a Tecnologia através da Arte e da Cultura.
- Proporcionar uma aprendizagem “hands-on” e interativa, em espaços e contextos diversificados.
- Promover e adequar metodologias de projeto(s) e trabalho em equipa.
- Contribuir para uma maior motivação e sucesso na aprendizagem da Ciência e da Tecnologia.
- Promover as diferentes literacias (leitura, informação, media).
- Promover e desenvolver o currículo em equipas multidisciplinares.
- Promover a articulação do currículo com a BE.
- Desenvolver competências de comunicação e competências digitais.
- Desenvolver atividades em parceria.
- Participar em projetos/iniciativas locais, regionais e nacionais (RBP; RBE; PNL; outros…).

Início:

Ano letivo 2019/2020

Descrição:

No âmbito do projeto procuram-se e estabelecem-se parcerias, a fim de se apoiar o desenvolvimento
de competências e conhecimentos curriculares de Química e Física em paralelo com competências
relacionadas com a literatura, a cultura e a arte.
Na senda do referido no ponto anterior, desenvolvem-se atividades de:
 Promoção do currículo em que os aspetos culturais e estéticos estejam presentes. Por exemplo,
estudou-se oxidação-redução através da análise das mudanças de cor da estátua da Liberdade,
analisando-se, em simultâneo, a história e aspetos mitológicos relacionados com este
monumento que é Património Mundial da UNESCO.
 Promoção da literatura nacional e da Ciência, através do texto literário. Por exemplo, com a
poesia de Vitorino Nemésio (poema: “Fragmentos de um madrigal extraviado”) estudou-se a
constituição do átomo; com o poema “Lágrima de Preta”, de António Gedeão abordou-se o
módulo ácidos e bases e o método científico.
 Promoção da arte de autores Portugueses. A título de exemplo, a visita à exposição “Poetas
Portugueses” de Norberto Nunes, através da qual, para além da óbvia ligação à arte e literatura,
se falou de cor e de radiação.
 Parcerias, como a visita e análise à instalação “Um dia de Cada Vez” na biblioteca Municipal de
Pombal e o trabalho com a técnica Dr.ª Daniela Martins.
 Procuram-se realizar ainda outras atividades, algumas enumeradas no ponto anterior, em que se
promove a tecnologia e a capacidade de comunicação, através da elaboração de filmes e do
estudo de biografias de cientistas.
Pelo descrito e pela miríade de atividades (uma pequena parte das quais se encontra descrita no
ponto seguinte), é patente que se trata de um projeto que seleciona, trabalha e promove sinergias do
Agrupamento e externas ao Agrupamento capazes de aliar a ciência, a tecnologia, a literatura, a arte
e a cultura, envolvendo os alunos. Neste sentido, a equipa multidisciplinar deste projeto trabalha em
estreita articulação, procurando atividades e abordagens que associem as vertentes atrás elencadas.
Dada tal diversidade, o projeto integra e integra-se também nos vários projetos do Agrupamento –
Ciência Viva, Projeto Cultural, Eco-Escolas, Educação para a Saúde,…., permitindo aos alunos uma
visão estruturada e equilibrada da Escola e da Ciência na Sociedade.


Representação do Ensino Secundário do Agrupamento na iniciativa municipal “Gentes e
Lugares”, integrada no programa de Educação da Rede Cultura 2027, com trabalho
desenvolvido com e pelo 1.º TAL, em coordenação com o Projeto Cultural do Agrupamento.



Representação do Agrupamento de Escolas, com resultados meritórios, na iniciativa nacional
comemorativa dos 150 anos de Alfredo da Silva, promovida pelas Fundações Alfredo da Silva e
Amélia de Mello, através de realização de trabalhos com e pelos alunos do 1.º TAL, 2.º TAL e
2.º TEAC.



Participação nas iniciativas “Atividade Top”; “Boas Práticas” (link para o vídeo de apresentação
https://aepombalmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/marta_sa_aepombal_edu_pt/ESgd9A6xPClCqPyLTRqtJtwBy
XJZ-cfamqxhZTFCRa_vgg?e=pESiP8) e “Media@ção” da Rede de Bibliotecas Escolares,
através do trabalho com alunos do 1.º TAL, 1.º TEAC, 1.º TIS, 2.º TAL, 2.º TEAC e 2.º TIS.

Evidências:
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- Divulgação das atividades no jornal online “A Semente” e em exposição na Biblioteca da Escola
Marquês de Pombal.

Validação:
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Promoção de atividades para a Semana da Ciência e Tecnologia, colaborando com a Ciência
Viva, através de palestras e atividades experimentais (Workshops) dinamizadas por alunos do
curso de Técnico de Análise Laboratorial para colegas mais jovens, sobre temáticas da
segurança, gestão de recursos e sustentabilidade.



Financiamento através da rubrica “Imprevistos de Leitura”, com a atividade “Cientista por um
minuto”, desenvolvida com e pelos alunos do 1.º TAL, 2.º TAL, 2.º TEAC e 2.º TIS. Ao
anunciar o financiamento conseguido, em e-mail remetido a 21/junho/2021, a Dr.ª Helena
Skapinakis, da RBE, refere “agradecer ao agrupamento/escola o empenho demonstrado ao
longo deste processo”.



Referência ao projeto “Tenho Química na BE” no relatório aLer+ 2027 como atividade em
destaque no Agrupamento de Escolas de Pombal.



Colaboração com a Biblioteca Municipal e a Galeria do Teatro Cine de Pombal.



Visita à Escola Superior de Tecnologia e Gestão e à Biblioteca José Saramago, ambas do
Instituto Politécnico de Leiria; com o desenvolvimento de atividades nos vários laboratórios de
Engenharia Mecânica, Engenharia Automóvel e Engenharia de Gestão Industrial e visita à
exposição de desenho natural patente na biblioteca daquela instituição.



A propósito deste projeto, o coordenador interconcelhio das Bibliotecas Escolares, Dr. José
Saro, em mail enviado a 26/maio/2021, refere “É um gosto perceber como a equipa da
biblioteca escolar consegue internamente (grupos disciplinares) e externamente (biblioteca e
câmara municipais, entre outros projetos nacionais e demais parceiros...) criar sinergias e
articular conhecimentos. Saber que estes projetos colhem o interesse e o empenho dos docentes
e alunos, partindo das formações realizadas (entre outras, Ser DT contar com a BE) e do
trabalho em equipa redobra a vontade de fazer mais e melhor. Parabéns a todos os que
colaboram diretamente no projeto (os docentes envolvidos), à direção da escola e ao empenho
dos professores bibliotecários.“
Ata do Conselho Pedagógico de 19/10/2021
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