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Direcção Regional de Educação do Norte

Agrupamento Monsenhor Elísio Araújo 313540

pO

PROPOSTA DA EQUIPA PTE
PRIORIDADE
EDUCATIVA

COMPETÊNCIAS

ACTIVIDADES

(N.º)

- Criar interactividade entre a
Escola e a Comunidade
Manutenção e actualização da página da escola
Educativa
- Divulgar projectos, actividades
e trabalhos desenvolvidos pelos
alunos

- Criar uma categoria na
página da escola denominada
“TIC”

- Divulgar as actividades da equipa Pte;
- Divulgar as TIC;
- Divulgar Software livre;

- Promover o contacto para
além do espaço escola

- Alojamento da plataforma Moodle;
- Configuração da plataforma;
-Criação de espaços para as diferentes disciplinas de acordo
com a solicitação

- Criar espaços reservados
para as diferentes disciplinas/
estruturas pedagógicas

RECURSOS
HUMANOS

MATERIAIS

PROPOSTA DE

COORDENAÇÃO

CALENDARIZAÇÃO

ORÇAMENTO

Toda a
Comunidade
Educativa

Equipa PTE

Ao longo do ano

Equipa PTE

Equipa PTE

Ao longo do ano

Toda a
Comunidade
Educativa

Equipa PTE

Ao longo do ano

Professores

Equipa PTE
Centro de
Formação

Ao longo do ano

-Realização de um Inquérito a todos os Docentes
- Proporcionar formação à
Comunidade Escolar

- Realização de acções de formação/ pequenas oficinas de
formação de acordo com as necessidades e disponibilidade
dos docentes
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PRIORIDADE
EDUCATIVA

COMPETÊNCIAS

ACTIVIDADES

(N.º)

- Dinamizar e sensibilizar para
a utilização de ferramentas
TIC
- Apoiar a Comunidade
educativa na elaboração de
conteúdos pedagógicos
Criar uma sala de informática
aberta que permita:
- Dinamizar e sensibilizar para
a utilização de ferramentas
TIC

RECURSOS
HUMANOS

MATERIAIS

PROPOSTA DE

COORDENAÇÃO

CALENDARIZAÇÃO

ORÇAMENTO

- Apoio na manutenção de todos os recursos Tic
- Divulgação/partilha de materiais em formato digital

Equipa PTE

Ao longo do ano

- Estabelecer uma hora na sala de informática- professores
para apoiar na elaboração de conteúdos pedagógicos de
suporte digital
- Realização de trabalhos pelos alunos, para as várias
disciplinas, que envolvam as TIC
- Alunos
- Professores

- Recursos
tecnológicos

Equipa PTE

- Apoiar os alunos na
elaboração de tarefas que
envolvam as TIC
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