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PROPOSTA DE PROJETO / CLUBE

Designação do Projeto / Clube: Gestão e manutenção dos recursos tecnológicos – GTIC (2017/2018)
Duração do Projeto / Clube: Ano letivo 2017/2018
Coordenador(a) do Projeto / Clube: Vanda Matos
Professores envolvidos no Projeto / Clube: Estruturas e professores do Agrupamento.
Público-alvo: Toda a comunidade educativa
Descrição do Projeto / Clube:
Divulgação de informação no site do Agrupamento www.aedfg.edu.pt, fornecidas pelos órgãos e professores do
Agrupamento. Promover o uso da plataforma Moodle por parte de professores com o objetivo de facilitar a transmissão
de informação. Manutenção, atualização e limpeza dos computadores do laboratório Informático e outros
Objetivos (de acordo com os definidos no Plano Anual de Atividades):
3. Promover o desenvolvimento de um ambiente escolar favorável e eficiente à formação integral dos alunos.
4. Reforçar a interação da escola com a comunidade e outros parceiros educativos.
5. Proporcionar condições que possibilitem maior envolvimento dos diversos intervenientes no processo
educativo.
7. Criar condições, em contexto pedagógico, para que o aluno desenvolva competências científicas,
tecnológicas, culturais e desportivas.
Atividades a desenvolver e sua calendarização:


Site do Agrupamento - Garantir a manutenção, atualização e otimização do funcionamento do site do
Agrupamento; Promover a interação e divulgação das atividades e informações do 1º, 2º e 3 ciclo no site do
Agrupamento;



Plataforma MOODLE - Promover o uso da plataforma Moodle por parte de professores com o objetivo de
facilitar a transmissão de informação; Garantir a manutenção, atualização e otimização do funcionamento
Plataforma MOODLE



Manutenção, atualização e limpeza dos computadores do laboratório Informático e outros

Recursos (humanos/físicos/materiais/financeiros):
Os recursos utilizados nas atividades a desenvolver.

