PLANO DE AÇÃO 2012/2013 - Projeto Concelhio de Educação Parental
Designação da Escola: Agrupamento de Escolas D. Sancho I; Público alvo: 2º 3 º ciclos e secundário (10º ano)

OBJETIVO

Aumentar o
envolvimento
parental na
dinâmica
escolar e desta
forma,
promover o
sucesso
académico dos
alunos

Modalidade de intervenção

AÇÕES/ATIVIDADES

Comissário/a Escolar para a Parentalidade: Isabel Girão Filgueiras

DATA

RECURSOS/PARCERI
AS

Internet; jornal
escolar; flyers/
diretores de turma;
coordenadores de
departamento;
docentes;
representantes de
pais de cada turma
e associação de
pais.
Gabinete na
entrada da
2º e 3º
escola; extensão
períodos
telefónica;
computador com

RESULTADOS
ESPERADOS

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO

Divulgação do Projeto Concelhio
de Educação Parental

Site da escola; jornal escolar; entrega de flyer divulgativo do Projeto
aos encarreagados de educação via diretor de turma; apresentação
do projeto em Conselho Pedagógico pela comissária para posterior
divulgação junto do pessoal docente pelos respetivos
janeiro de
2013
coordenadores de departamento; apresentação do projeto ao
pessoal não docente através de uma reunião formal; divulgação do
projeto em reunião com os representantes dos pais e pela
associação de pais na modalidade mais conveniente.

Falar naturalmente do
Aleatoriamente serão contactados encarregados
projeto no quotidiano da de educação, docentes e não docentes no
escola e da família.
sentido de averiguar o conhecimento do projeto

Intervenção individualizada
associada a um registo de
aconselhamento

Atendimento individualizado (presencial, telefónico e eletrónico),
pela comissária, em espaço próprio (a definir) no seguinte horário:
2ª feira, 9:10h, Escola Dr. Nuno Simões; 2ªfeira, 14:15h, Escola D.
Sancho I

Contribuir para o
exercício da
Nº de atendimentos efetuados
parentalidade positiva

Estratégias coletivas: Dias
comemorativos; Atividades
desportivas, debates, palestras e
tertúlias para os pais e
encarregados de educação;

Organização, planeamento,
acompanhamento e avaliação do
programa

Tertúlias:

Reuniões de equipa

18 de
janeiro; 15
de
fevereiro;2
6 abril; 24
Maio

Trazer à escola 25
participantes, no
mínimo, por tertúlia

N.º de participantes

2º e 3º
períodos

Dar cumprimento ao
planeamento,
acompanhamento e
avaliação do
programa

N.º de reuniões realizadas e registo dos
principais assuntos tratados

Espaço escolar

