Relatório Final de Autoavaliação
do Plano de Ação de Coordenação de Estabelecimento da EB1 da Lançada

A realização deste relatório surge no âmbito da avaliação anual do PEA e
assume elevada importância na reflexão sobre os contributos de cada uma das
estruturas de coordenação intermédias para a prossecução do sucesso educativo e
dos objetivos estabelecidos nos documentos de orientação estratégica do
agrupamento de escolas.
Neste documento é identificada e enquadrada a ação que se propunha
desenvolver ao longo do biénio, são apresentadas as razões que levaram ao
adiamento da sua implementação e são referidas estratégias de divulgação e
dinamização da ação para o próximo ano letivo (2014/2015).
Conscientes da necessidade de estreitar contactos com os pais e encarregados
de educação, quer para divulgar informações, quer para prestar esclarecimentos,
assim como para partilhar o trabalho desenvolvido com e pelos alunos ao longo do
ano letivo e, tendo em conta a popularidade da rede social “Facebook”, pretendia-se
a criação de uma página da escola, de acesso limitado a alunos e suas famílias, para
divulgação de recursos educativos, trabalhos realizados, sugestões de ocupação de
tempos livres, informações sobre atividades do PAAA e Planos de Turma, artigos e
outras publicações de interesse pedagógico, links de relevo educativo, etc.
Inicialmente, previa-se a criação da página no início do 3º período do presente
ano letivo, aproveitando as reuniões de entrega das avaliações aos encarregados de
educação para proceder à divulgação da iniciativa. Todavia, não foi possível em
tempo útil, providenciar a criação, manutenção e atualização da página antes do
final do ano letivo, sendo, também, necessário proceder atempadamente, ao pedido
de autorização aos encarregados de educação para divulgação de imagens dos seus
educandos.
Posto isto, apesar da página já se encontrar criada, considerou-se a sua
implementação apenas a partir de setembro de 2014, procedendo-se na primeira
reunião de pais e encarregados de educação à divulgação do projeto e à obtenção da
autorização de divulgação de imagens. Conforme consta do Plano de Ação traçado
em março de 2014, o acesso à página será limitado aos alunos e às suas famílias e as
publicções apenas partilhadas com membros do grupo, solicitando-se o compromisso
de todos na aceitação e cumprimento destas diretivas. Prevê-se uma atualização, no
mínimo, semanal da página por parte das docentes, havendo o compromisso de
verificar diariamente se existem comunicações às quais será necessário dar uma
resposta urgente.
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