
 

 
 

Mensagem da Direção 
Um excelente ano para toda a comunidade educativa. Não podemos 

deixar de destacar a Missão subjacente ao AESB: “responder às 

necessidades do seu território educativo, oferecendo respostas 

educativas diferenciadas, num clima de escola amigável e securizante 

que assegure a capacitação das suas crianças, jovens e adultos em 

múltiplas dimensões (cognitiva, afetiva, relacional, humanista, científica, 

artística, desportiva…) e, simultaneamente, desafiante onde todos 

possam desenvolver e valorizar as suas capacidades, talentos e 

projetos”. 

Sabemos que, perante os desafios que temos pela frente, poderemos 

contar com a colaboração, a cooperação, o empenho e a determinação de 

todos.   

 

 

Pensado no sentido da implementação de um conjunto de 

medidas que possibilitem uma intervenção junto dos alunos 

ao nível da recuperação das aprendizagens, da socialização 

e do seu bem-estar físico e mental, incidindo sobre aspetos 

curriculares, organização escolar, recursos de apoio e 

dimensões comunitária, o Plano 21/23 do Agrupamento foi 

reformulado.  

Foi, assim, estabelecido um conjunto de medidas que se apresenta, enquadrado nos objetivos do Plano 

Escola+21|23 e orientado por uma gestão cuidada dos recursos disponíveis (consultar em 

www.aefanzeres.pt). 

 

BRICABRAQUE 

Após reunião com a coordenadora regional do Plano Nacional 

das Artes, foi elaborado o Plano Cultural de Escola 

(BRICABRAQUE) que vos convidamos a conhecer 

(www.aefanzeres.pt).   
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PLANO DE INOVAÇÃO 

O AESB tem ao longo do seu percurso introduzido 

metodologias, estratégias e atividades que visam a inovação 

pedagógica, quer do ponto de vista da gestão curricular, 

quer do ponto de vista do desenvolvimento de 

competências no domínio tecnológico. 

Olhando para o caminho que o nosso Agrupamento já percorreu, parece que nos encontramos num 

ponto em que será fundamental consolidar novas dinâmicas, interligar saberes, competências e 

valores, criar outras oportunidades para os alunos aprenderem mais e melhor, com significado e 

mais ligação ao real, sendo importante que professores e alunos cooperem e trabalhem ainda mais 

em articulação curricular, que se reforce a autonomia profissional docente e a dos alunos. 

O Piano de Inovação do AESB passará, forçosamente, para o domínio da comunidade educativa 

(docentes, não docentes, alunos, pais e encarregados de educação e parceiros), entendendo-se que 

o mesmo só fará sentido concretizar-se depois de amplamente analisado, refletido, discutido e 

consensualizado. – Caberá, posteriormente, ao Conselho Pedagógico implementar as etapas do 

processo, conducentes aos resultados esperados. 

 

 

CLUBE DE ASTRONOMIA 
                                CLUBE DE ROBÓTICA  
Este ano letivo serão dinamizados dois novos 

clubes - Clube de Robótica e Clube de Astronomia 

– que se juntarão às ofertas de clubes e projetos 

já existentes: Ciência Viva, Bail`Arte (dança), 

Aromas e Sabores (culinária), Inglês, Segurança, 
 

Rodoviária, Mochila.com.net (literacia mediática), Orkestra e Desporto Escolar (Voleibol, Badminton, 

Futsal e Tiro com Arco). - Esperamos, em breve, oferecer mais dois clubes na área das artes.  

         Lembra-se que estão a decorrer dois concursos, promovidos pelos Clubes de Ciência Viva (3º Concurso   

de Literatura e Artes Plásticas e 2º Concurso de Quadros e Esculturas Naturais (consultar em 

www.aefanzeres.pt). 

 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Persegue o objetivo de assegurar a sustentabilidade financeira da 

organização, tem ambição, aponta para a concretização do Plano 

Estratégico (PE) e contribui para o aumento da coesão da organização 

(consultar em www.aefanzeres.pt). 

 

NOTA: Relembra-se a importância de conhecer os documentos estruturantes e orientadores do AESB: 

Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades e Plano de Estudos e 

Desenvolvimento do Currículo, entre outros (consultar em www.aefanzeres.pt). 
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