AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARDOSO LOPES

Programa de Apoios a Projetos Socio Educativos da Câmara Municipal da Amadora (PAPSE) 2012-13
Cronograma de Atividades para o Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes
Objetivos

Promover o sucesso
escolar, tendo como
meta um insucesso
abaixo dos 15%

Melhorar o
aproveitamento
escolar na disciplina
de Língua
Portuguesa, para
valores acima dos
80%, integrando os
alunos estrangeiros
Diminuir em 45% as
relações de
indisciplina no
Agrupamento

Estratégias/Atividades
- Oferta curricular diversificada (PCAs; CEFs), ajustada aos interesses e
necessidades dos alunos e da comunidade.
- Aposta no reforço das actividades de apoio educativo e de intervenção
dos SPO e do Departamento de Educação Especial.
- Implementação de tutorias com vertente socio comportamental (GAIA –
Gabinete de acolhimento e integração do aluno) e de desenvolvimento
de competências de estudo (sala de estudo).
- Intervenção das BECRE, no sentido de proporcionar novas formas de
relação com o saber, inovando pedagogicamente, promovendo o uso
pedagógico das TIC e treinando competências de gestão da informação,
para além da estimulação dos hábitos de leitura;
- Cultura de mérito escolar, com a implementação de Quadro de Honra,
para valorização das acções e dos comportamentos positivos de todos os
intervenientes no processo educativo.
- Realização de visitas de estudo como metodologia de aproximação das
aprendizagens ao seu contexto real e factor de motivação para os alunos.
- Aplicação de teste de determinação de nível de proficiência em LP, a
todos os alunos que ingressem no agrupamento e não tenham o português
como língua materna, a fim de os posicionar num nível de proficiência.
- Implementação de mecanismos compensatórios para todos os alunos de
PLNM, até que atinjam o nível de proficiência B2, com aulas de LP
específicas para este perfil de alunos no 2º ciclo e reforço do apoio
educativo aos alunos do 1º e do 3º ciclo
- Assessorias técnico-pedagógicas / apoio educativo nos quatro anos de
escolaridade do 1º ciclo
- Projeto de animação sociocultural/educação social: Animação de pátios
e recreios no 1.º e 2º ciclo; clube e oficina "Sê + responsável";
actividades temáticas; animação de leituras; ocupação de tempos livres
nas férias de Natal, Páscoa e Verão.
- Acolhimento e enquadramento cuidados aos novos membros da

Público-Alvo

Calendário

Custos

De 12/9/2012
a 31/07/2013

4.750,00€

De 12/9/2012
a 31/07/2013

4.900,00€

De 12/9/2012
a 14/06/2013

4.850,00€

Alunos do 1º ciclo
Alunos do 2º ciclo
Alunos do 3º ciclo

Alunos do
agrupamento
com dificuldades
de aprendizagem
em Língua
portuguesa
Alunos da EB 23
Cardoso Lopes
Alunos da EB
1/JI/Creche

Estimular o
acompanhamento
familiar assertivo
dos alunos

comunidade escolar – Saltos de Canguru e de Gigante; informar novos
docentes sobre os princípios básicos da intervenção docente no AECL.
- Agilização da intervenção do GAIA na escola sede e na EB1/JI/Creche
Aprígio Gomes: Local de acolhimento dos alunos indisciplinados e
comunicação imediata aos encarregados de educação, coresponsabilizando-os na resolução do problema.
- Realização de assembleias de turma, como estratégia de mediação de
conflitos.
- Implementação dum sistema de tutoria socio comportamental para todos
os alunos que necessitem.
- Projeto “Amigos do recreio”, para vigilância assertiva dos espaços de
recreio e desenvolvimento de competências sociais, na EB1/JI/Creche
Aprígio Gomes.
- Animação do processo de intervenção da Associação de estudantes para
melhoria do ambiente escolar.
- Oferta diversificada de clubes de ocupação dos tempos livres: Teatro;
Jornal da escola “Moinhos ao vento”; Artes manuais; Eco Escolas.
- Parcerias com o projecto «formar inserir», da Associação espaço jovem
de Santa Filomena no âmbito do programa escolhas, com a Associação
dos Amigos da Encosta Nascente, com a LAPSIS e com a EPIS.
- Intervenção articulada de todos os técnicos de acção educativa (SPO,
TSSS, animadora sociocultural, educadora cívica, tutores, docentes de
educação especial) na estrutura educativa do Agrupamento,
designadamente nas actividades de recuperação e integração dos alunos
com problemas de absentismo injustificado e na rede interna de ajudas
aos alunos e famílias disfuncionais.
- Continuidade do Projecto “Não há escola sem pais”: sessões de
(in)formação, com organização do SPO em articulação com a equipa
multidisciplinar do agrupamento, sobre temáticas importantes para o
desempenho assertivo do papel dos pais e educadores.
- Contratação de educador cívico que desempenhe funções de mediação
socio comportamental.
- Trabalho de proximidade parental da TSSS para, em articulação com
instituições comunitárias e tutelares, incentivar e facilitar o processo de
legalização e obtenção de documentos.

Aprígio Gomes

Alunos com
insucesso e
indisciplina,
cujas famílias são
negligentes

De 12/9/2012
a 14/06/2013

5.900,00€

