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O Plano Anual de Atividades (PAA) do Agrupamento de Escolas nº 1 de Abrantes constitui um dos instrumentos de autonomia, previstos na alínea c) do n.º 1 do
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, que aprova o regime de autonomia, administração e
gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.
O PAA é um documento aglutinador das propostas apresentadas pelos diferentes atores da comunidade educativa, afirmando-se como um conjunto de intenções
e atividades que se pretendem levar a efeito, conducente a uma efetiva qualidade do processo das aprendizagens. Assume-se como um documento de
planeamento, que define os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e que procede à identificação dos recursos necessários à sua
execução. Assim, é, fundamentalmente, um plano de trabalho e um documento - síntese de todas as atividades a desenvolver, ao longo do ano letivo, nas
vertentes curricular, de complemento curricular e extracurricular.
O PAA permite uma integração das diferentes atividades das escolas do agrupamento num documento único, mas simultaneamente plural, visionando um
Agrupamento de Todos para Todos: o Agrupamento de Escolas n.º1 de Abrantes.
Como proposta que é, o documento poderá sofrer naturais ajustes em função das circunstâncias que oportunamente se desenharem, sempre enquadradas pelo
natural enriquecimento do processo educativo, contributos fundamentais para a construção de uma cidadania pró-ativa, interagindo com:
O Orçamento, em termos de afetação dos recursos financeiros disponíveis, provenientes quer do Orçamento do Estado, quer das receitas próprias geradas pelas
Escolas O Relatório Anual de Atividades (RAA), que discrimina os objetivos atingidos, o grau de realização das atividades e os recursos que foram utilizados, bem
como, as medidas e propostas de melhoramento que deverão ser incluídas no PAA seguinte.
Todas as atividades e iniciativas, elencadas neste documento, e agrupadas em função do seu âmbito de intervenção, foram programadas numa perspetiva que
visa a interdisciplinaridade e pretendem ser um contributo, através da aquisição/desenvolvimento de competências que reforcem valores culturais de ordem
cognitiva, valores históricos, estéticos e artísticos, patrimoniais e/ou de identidade local, valores de ordem moral e espiritual e, ainda, valores ecológicos e de
saúde, imprescindíveis à formação integral do aluno.
No desenvolvimento das suas competências, o diretor é responsável por elaborar o PAA, conforme o disposto na subalínea ii) da alínea a) do n.º 2 do artigo 20.º
do mesmo diploma. Emitido o parecer pelos Conselhos Pedagógicos, o Plano é submetido à aprovação do Conselho Geral, nos termos da alínea e) do n.º 1 do
artigo 13º.
Na elaboração deste Plano contou-se com o empenho, dedicação e reflexão dos vários agentes educativos, aos quais muito se agradece por continuarem a
acreditar no valor da educação.
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2. TIPOLOGIAS

2.1. ATIVIDADES DA DIREÇÃO

Para além das atividades decorrentes do normal exercício das competências quotidianas, que constituem uma parte importante das atividades deste órgão, a
Direção tem, ainda, como objetivo principal avaliar e adequar os referentes internos a novas realidades e criar instrumentos facilitadores do desenvolvimento
das diversas atividades da escola. DIA ATIVIDADE 14/09/15
Dias

Atividades

13/09/16

Reuniões dos Conselhos de Diretores de Turma

27/09/16

Reunião de Professores dos Cursos Profissionais com os Diretores de Curso

15/09/16

Início do ano letivo - Receção dos Alunos e Encarregados de Educação

30/09/16

Entrega dos Prémios Borralho dos Reis e Admissão aos Quadros de Valor e Mérito

15/09/16

Início dos Apoios Pedagógicos até ao fim de setembro

Até 30/09/16

Eleição dos Delegados e Subdelegados de Turma

De 24/10 a 11/11

Reuniões intercalares do 1º período para os 2º e 3º ciclos e ensino secundário

21/12/16

Reunião de avaliação de Conselho de Docentes 1º ciclo

22/12/16

Reuniões de Conselho de Docentes do pré-escolar

21/12/16

Reunião de final de período com Encarregados de Educação do ensino básico e secundário

23/12/16

Reunião de final de período com Encarregados de Educação do pré-escolar

5 a 7 /04/17

Reuniões de avaliação do 2º período dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e secundário
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06/04/17

Reunião de avaliação de Conselho de Docentes 1º ciclo

7/04/17

Reuniões de Conselho de Docentes do pré-escolar

7/04/17

Reunião de final de período com Encarregados de Educação do ensino básico e secundário

10/04/17

Reunião de final de período com Encarregados de Educação do pré-escolar

7 a 9/06/17

Reuniões de avaliação do 3º período (6º, 9º, 11º e 12º

12/06/17

Reunião de final de período com Encarregado de Educação (6º, 9º, 11º e 12º)

26/06/17

Reunião de avaliação de Conselho de Docentes 1º ciclo

Até 12/06/17

Reuniões de avaliação do 3º período (5º, 7º, 8º e 10º)

12/06/17

Reunião de final de período com Encarregados de Educação (5º, 7º, 8º e 10º)

27/06/17

Reunião de final de período com Encarregados de Educação do 1º, 2º, 3º e 4º ano

4/07/17

Reuniões de Conselho de Docentes do pré-escolar – 3.º período

05/07/17

Reunião de final de período com Encarregados de Educação do pré-escolar

2.2 ATIVIDADES DA DIREÇÃO DE TURMA
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Nome e
Descrição da Atividade

Objetivo(s) do
Projeto Educativo

Reuniões dos Coordenadores com
os Diretores de Turma.

Melhorara organização e a qualidade do
ensino face aos contextos atuais.
Promover a qualidade do sucesso
educativo.

Receção aos alunos.

Aplicar e desenvolver metodologias de
intervenção interdisciplinares que, com
base no modelo de ensino
estruturado, facilitem os processos de
aprendizagem de autonomia e de
adaptação no contexto escolar.
Prevenir situações de abandono escolar
precoce.
Educar para a
Cidadania.

Comunicação aos Encarregados de
Educação do dia e hora do
atendimento semanal na escola.

Objetivos Específicos

Intervenientes

Conhecer a legislação e as normas
a observar na prática da Direção
de Turma.

Coordenadores
dos Diretores de
Turma

Planificar a prática da Direção de
Turma.

Diretores de
Turma

Promover a integração dos alunos
nos meios físicos e humano da
escola.

Diretores de
Turma

Conhecer
interesses
necessidades dos alunos.

e

Eleger os Representantes dos pais
e/ou Encarregados de Educação
por turma.

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora

Comparticipação
do Agrupamento
(€)

Sem Custos

Sem custos

Sem custos

Sem custos

Sem custos

Sem custos

Sem custos

Sem custos

Sem custos

Sem custos

Pais e/ou
encarregados de
educação
Alunos
Diretores de
Turma

Promover o diálogo entre o
Diretor
de
Turma
e
os
Encarregados de Educação.

Pais e/ou
encarregados de
educação
Alunos
Diretores de
Turma

Levantamento dos dados da ficha
biográfica individual do aluno e
preenchimento do quadro sócio
escolar da turma.

Diretores de
Turma
Recolher dados indispensáveis
para um melhor conhecimento dos
alunos.

Conselho de
Diretores de
Turma

Analisar os dados recolhidos.
Eleição do Delegado e

Desenvolver

a

capacidade

Turmas

de
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Subdelegado de Turma.

participação dos alunos na vida
escolar.
Diretores de
turma

Reunião do Conselho de Diretores
de Turma.

Analisar problemas educativos
ligados à prática da Direção de
Turma.
Promover
a
orientações
Pedagógico.

Sem custos

Sem custos

Sem custos

Sem custos

Encarregados de
Educação

execução
de
do
Conselho

Fomentar a interação entre a
escola e a comunidade.
Informar sobre o aproveitamento,
a assiduidade e o comportamento
dos educandos.

Contactos com os Encarregados de
Educação

Promover
as
relações
do
Encarregado de Educação com a
escola.

2.3 DEPARTAMENTOS DE PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO

Nome e
Descrição da Atividade

Objetivo(s) do
Projeto Educativo

RECEÇÃO AOS ALUNOS
E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO
Atividade a desenvolver
em todos os jardins e
infância e escolas do
1.ºciclo. A atividade
acontecerá, na maioria
dos estabelecimentos
de ensino, em dois
momentos: reunião em
grande grupo, seguida

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;
Educar para a
Cidadania.

Objetivos Específicos

Envolver os
Pais/Encarregados de
Educação nas dinâmicas
organizacionais da vida
escolar;
Integrar os alunos e
encarregados de educação no
meio escolar;
Facilitar a socialização e
integração dos alunos;

Escolas e
Intervenientes
EB Alvega
EB1 n.º 1 Abrantes
EB1 Concavada
EB Bemposta
EB Carvalhal
EB Maria Lucília
Moita
EB1 Mouriscas
EB Pego
EB Rossio ao Sul
do Tejo
JI Arreciadas

Custos
Previstos (€)
e Entidade
Financiadora
Sem custos

Monitorização

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de
articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo
Observação direta

Calendarização

1.º dia de aulas
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de reunião em sala de
aula, com o respetivo
professor titular de
turma;
Distribuição de folheto
com horário semanal e
outras informações;
Convívio entre a
comunidade educativa.

FESTA DOS PADRINHOS
E AFILHADOS
Momento de convívio
entre todos, com o
apadrinhamento dos
alunos.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

A BRINCAR VAMOS
DRAMATIZAR
Dramatizações feitas
pelas várias turmas,
tendo por base o livro “
A brincar, vamos
associar”, sobre jogos
tradicionais.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

SUPORTE BÀSICO DE
VIDA
Formação sobre suporte
básico de vida em cada
uma das turmas da
escola.

Educar para a
Cidadania;

Educar para a
cidadania.

Educar para a
Cidadania.

Concertar a oferta
formativa entre
escolas e
entidades
formadoras do
concelho.

Partilhar responsabilidades
nas tomadas de decisão;
Proporcionar o convívio entre
a comunidade educativa.

JI Concavada
JI Mouriscas
JI Abrantes
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação

Facilitar a convivência entre
todos;
Promover a integração no
espaço físico e a nível
relacional.

EB1 n.º 1 Abrantes
EB Maria Lucília
Moita
EB1 Mouriscas
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de
articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo

Primeiros dias de
aulas

Preservar, valorizar e reviver
as tradições populares;
Promover a convivência entre
a comunidade educativa;
Promover aprendizagens com
outros agentes;
Desenvolver a criatividade.

EB Maria Lucília
Moita
FPCRD
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Comunidade
educativa.

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Observação direta

Setembro/outubro

Explorar as questões de saúde
no contexto da vida dos alunos
e da comunidade;
Disponibilizar oportunidades
de desenvolvimento das
competências dos professores
e do pessoal não docente;
Intensificar a intervenção da
Educação para a Saúde na
educação do 1.º ciclo.

EB Maria Lucília
Moita
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Bombeiros
municipais de
Abrantes
Comunidade

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Registos escritos e
orais

Outubro
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educativa.
SEMANA DA
ALIMENTAÇÃO
Elaboração de cartazes;
Leitura de histórias;
Entoação de canções;
Elaboração de poemas;
Pesquisas diversas sobre
“alimentação
saudável”; Recortes,
colagens e pinturas;
Construção de ementas
saudáveis (JI e EB1
Concavada);
Elaboração de trabalhos
sobre o tema;
Confeção de salada de
fruta (JI e EB1
Concavada, JI e EB1
Mouriscas);
Desfile de alimentos,
em que pais e alunos
virão mascarados de
alimentos, trazendo o
respetivo alimento para
a escola e
confecionando, com
eles, saladas (EB de
Alvega);

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;
Fomentar a
partilha
intergeracional;
Educar para a
Cidadania.

Reconhecer e aplicar normas
de higiene alimentar;
Reconhecer a importância de
uma alimentação equilibrada;
Identificar a validade dos
alimentos;
Desenvolver a criatividade;
Envolver pais e encarregados
de educação em parceria com
os seus educandos;
Promover a aquisição de
hábitos de vida ativa e estilos
de vida saudável através da
vivência de práticas
culturalmente significativas.

EB Alvega
EB1 n.º 1 Abrantes
EB1 Concavada
EB Bemposta
EB Carvalhal
EB1 Mouriscas
EB Pego
EB Rossio ao Sul
do Tejo
JI Arreciadas
JI Concavada
JI Mouriscas
JI Abrantes
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação

Custos a cargo
das
associações de
pais e
encarregados
de educação

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de
articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo
Observação direta
e indireta

De 10 a 14 de
outubro

Identificar a importância de
dar continuidade às tradições;
Dialogar sobre os costumes
relativos ao Dia de Todos os
Santos.

EB Carvalhal
EB Pego
Alunos
Docentes
Assistentes

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de

24 a 31 de outubro
(EB Carvalhal)
31 de outubro
(pré-escolar da EB
Pego)

Lanche-convívio (EB1
Mouriscas e JI
Mouriscas);
Lanche com frutas e
gelatinas (EB Pego).

DIA DE TODOS OS
SANTOS
Saída, pela localidade
de Carvalhal, para pedir
os “bolinhos”;

Fomentar a
partilha
intergeracional;
Educar para a
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Confeção de broas pelo
pré-escolar da EB Pego.

FEIRA DE OUTONO
Recolha de produtos
relacionados com a
época e venda dos
mesmos à comunidade
local.

Cidadania.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;
Educar para a
cidadania;
Mobilizar as
associações de
pais.

CONCURSO DE
ABÓBORAS
Decoração de uma
abóbora alusiva ao dia
das bruxas;
Organização de um júri;
Votação do melhor
exemplar.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

FEIRA DE “SANTOS E
BRUXAS”
Pesquisas
sobre
a
origem do Dia de
Todos os Santos;
Recolha de receitas de
compotas;
Confeção e prova de
compotas de frutos da
época;
Realização de

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

operacionais
Comunidade

Identificar caraterísticas dos
produtos hortícolas e
frutícolas;
Identificar frutos e doces do
outono;
Promover a convivência entre
a comunidade educativa;
Contribuir para o
envolvimento da família nas
atividades da escola.

EB1 n.º 1 Abrantes
EB Maria Lucília
Moita
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação

Custos a cargo
das
associações de
pais e
encarregados
de educação

Fomentar o espírito de
iniciativa, organização,
sentido estético e
criatividade.

JI e EB1
Concavada
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação

Conhecer e manter as
tradições locais;
Conhecer a origem da
comemoração do Dia de Todos
os Santos;
Confecionar e provar
compotas de frutos da época.

EB Rossio ao Sul
do Tejo
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação

Educar para a
cidadania.

Aplicar e
desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares
que, com base no
modelo de ensino
estruturado,
facilitem os

articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo
Observação direta
e indireta
Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de
articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo
Observação direta
e indireta

27 de outubro (EB1

Custos a cargo
dos
encarregados
de educação

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de
articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo
Observação direta

31 de outubro

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Registos escritos e
orais

Novembro

n.º 1 Abrantes)
Dia a designar na
1.ª semana de
novembro (EB

Maria Lucília
Moita)
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pesagens, medição de
capacidades.

processos de
aprendizagem de
autonomia e de
adaptação no
contexto escolar;
Mobilizar as
associações de
pais.

S. MARTINHO
Realização de jogos
tradicionais;
Pesquisa e recolha de
provérbios e canções
alusivos à data;
Trabalhos alusivos ao
tema;
Magusto.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

NATAL
Confeção de roupas;
Decoração do espaço da
festa (Cine-teatro de S.
Pedro) pela EB1 n.º 1
Abrantes;

Fomentar a
partilha
intergeracional;

Educar para a
Cidadania.

Educar para a
Cidadania.

Preservar, valorizar e reviver
as tradições populares;
Promover a convivência entre
a comunidade educativa;
Promover aprendizagens com
outros agentes educativos.

EB Alvega
EB1 n.º 1 Abrantes
EB1 Concavada
EB Bemposta
EB Carvalhal
EB Maria Lucília
Moita
EB1 Mouriscas
EB Pego
EB Rossio ao Sul
do Tejo
JI Arreciadas
JI Concavada
JI Mouriscas
JI Abrantes
Respetivas juntas
de freguesia
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação
APEEP

Custos a cargo
das
associações de
pais,
encarregados
de educação e
respetivas
juntas de
freguesia

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de
articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo;
Observação direta
e indireta

11 de novembro

Desenvolver atividades de
fruição artística e cultural;
Fomentar atividades que
desenvolvam a imaginação e
criatividade;
Identificar o Natal como a

EB Alvega
EB1 n.º 1 Abrantes
EB1 Concavada
EB Bemposta
EB Carvalhal
EB Maria Lucília

Custos a cargo
das
associações de
pais,
encarregados
de educação e

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de
articulação entre

Dezembro
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Decoração da Árvore de
Natal no Jardim António
Botto, utilizando
materiais recicláveis,
pelo JI e EB1
Concavada;
Apresentação de
canções e danças
alusivos ao Natal;
Distribuição de
presentes pelo Pai
Natal;
Troca de presentes pelo
JI e EB1 Mouriscas;
Assistir a um espetáculo
artístico pela EB Pego;
Encontros
intergeracionais.

DIA DE REIS
Confeção de coroas;
Entoação de canções
dos reis pelas ruas das
localidades e
instituições;
Cantar as janeiras no
Centro Social do Pego,
em conjunto com o
grupo de cantares.

Fomentar a
partilha
intergeracional;

CARNAVAL
Desfile carnavalesco,
pelas ruas das
diferentes localidades,
com a colaboração da

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

festa da família;
Promover momentos de
partilha e convívio.

Moita
EB1 Mouriscas
EB Pego
EB Rossio ao Sul
do Tejo
JI Arreciadas
JI Concavada
JI Mouriscas
JI Abrantes
Respetivas juntas
de freguesia
Clube Desportivo
“Os Patos”
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação

respetivas
juntas de
freguesia

o pré-escolar e 1.º
ciclo

Preservar, valorizar e dar
continuidade às tradições
populares;
Conviver e partilhar.

EB1 n.º 1 Abrantes
JI Abrantes
EB Bemposta
EB1/JI Mouriscas
EB Pego
EB Rossio ao Sul
do Tejo
Dinamizadores das
AEC (Mouriscas)
Comunidade
escolar
Grupo de cantares
do Pego
Centro Social do
Pego
PSP

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de
articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo

6 de janeiro

Desenvolver
projetos/iniciativas em
colaboração com a
comunidade;
Promover a socialização;

EB Alvega
EB1 n.º 1 Abrantes
EB1 Concavada
EB Bemposta

Custos a cargo
das
associações de
pais e
encarregados

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de

Sexta-feira
antecedente à
interrupção
carnavalesca

Educar para a
Cidadania.

Aplicar e
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PSP e da Escola Segura.

PÁSCOA
Caça ao ovo e jogos
tradicionais;
Trabalhos alusivos ao
tema.

desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares
que, com base no
modelo de ensino
estruturado,
facilitem os
processos de
aprendizagem de
autonomia e de
adaptação no
contexto escolar.

Desenvolver a criatividade;
Promover a participação ativa
dos pais/encarregados de
educação, no desfile.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

Reviver a tradição da
Páscoa;
Valorizar as tradições
populares, reconhecendo o
significado das festas e
feriados que retratam a nossa
cultura.

Aplicar e
desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares
que, com base no
modelo de ensino
estruturado,
facilitem os
processos de
aprendizagem de
autonomia e de
adaptação no
contexto escolar.

EB Carvalhal
EB Maria Lucília
Moita
EB1 Mouriscas
EB Pego
EB Rossio ao Sul
do Tejo
JI Arreciadas
JI Concavada
JI Mouriscas
JI Abrantes

de educação

articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo

EB Alvega
EB1 n.º 1 Abrantes
EB1 Concavada
EB Bemposta
EB Carvalhal
EB Maria Lucília
Moita
EB1 Mouriscas
EB Pego
EB Rossio ao Sul
do Tejo
JI Arreciadas
JI Concavada
JI Mouriscas
JI Abrantes
Alunos
Docentes
Assistentes

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de
articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo

Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação
Dinamizadores das
AEC
Dinamizadores das
AAAF e EPDRA
Final do 2.º
período
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operacionais
Pais e
encarregados de
educação
CONCURSO DE VASOS
DE FLORES
Decoração de um vaso
de flores;
Organização de um júri;
Votação do melhor
exemplar.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo.

Fomentar o espírito de
iniciativa, a organização, o
sentido estético e a
criatividade.

EB1 Concavada
Docentes
Alunos
Assistente
operacional
Pais e
encarregados de
educação

Custos a cargo
dos pais e
encarregados
de educação

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Diálogo/conversa
Observação direta

OS PAIS DE MÃOS
DADAS COM A ESCOLA
Família a ler histórias
na escola aos alunos.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

Desenvolver o gosto pela
leitura;
Formar cidadãos literários.

EB1 Mouriscas
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
EPDRA (biblioteca)
Professores
bibliotecários do
agrupamento

Sem custos

Registos

Abril

Promover a socialização;
Fomentar o sentimento de
partilha;
Promover a diversão de forma
saudável;
Fomentar a socialização e o
convívio entre a comunidade
educativa;
Conviver e divertir.

EB1 Alvega
Docentes
Alunos
Assistente
operacional
Pais/família

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

15 de maio

Fomentar a
partilha
intergeracional;
Educar para a
Cidadania.
DIA DA FAMÍLIA
Atividades
desenvolvidas com os
familiares: piquenique,
caminhada, …

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;
Fomentar a
partilha
intergeracional;
Educar para a
Cidadania.

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Março/abril
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DIA DO LIVRO
Feira do livro usado (1.º
ciclo)
Apresentação de um
livro com histórias
elaboradas pelas
crianças (pré-escolar).

Promover a
qualidade do
sucesso educativo.

Promover o livro na
comunidade escolar,
educativa e meio envolvente;
Fomentar o gosto pelo livro e
pela leitura.

EB Pego
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação
APEEP
Junta de freguesia
Comunidade
escolar

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

21 de abril

DIA DA ESPIGA
Passeio ao campo com
os familiares para
apanhar o ramo da
espiga.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

Reviver tradições;
Conhecer o significado de cada
elemento do ramo;
Sensibilizar os pais e os alunos
para a importância e os
valores da família;
Aumentar o nível de
envolvimento e de
participação dos
pais/encarregados de
educação na vida escolar dos
seus educandos.

EB Pego
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Quinta-feira da
Ascensão

Comemorar datas festivas;
Investigar e recordar
tradições;
Criar uma boa relação de
grupo;
Estabelecer uma boa relação
escola/família/comunidade.

EB Bemposta
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Comunidade
educativa

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de
articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo

Quinta-feira da
Ascensão

Fomentar a
partilha
intergeracional;
Educar para a
Cidadania.

FESTA DA ASCENSÃO
Confeção de flores,
cadeados e
bandeirinhas para
decorarão da escola;
Participação na Festa
da Aldeia,
acompanhando a banda
filarmónica e
observando as ruas
enfeitadas.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;
Aplicar e
desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares
que, com base no
modelo de ensino
estruturado,
facilitem os
processos de
aprendizagem de
autonomia e de
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adaptação no
contexto escolar.
FEIRA DA PRIMAVERA
Recolha de flores e
sementes relacionados
com a época e venda
dos mesmos à
comunidade local.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

Promover a participação ativa
dos pais/encarregados de
educação.

EB Maria Lucília
Moita (Préescolar)
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação.

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de
articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo

3.º período (data a
designar)

Educar para a
cidadania;
Mobilizar as
associações de
pais.

ENCONTRO COM UMA
AUTORA
Decoração do espaço;
Trabalhos de pesquisa
relacionados com a obra
da autora;
Entrevista à autora;
Dinamização de uma
atividade pela autora.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo.

Promover o gosto pela leitura
e pelos livros;
Entrevistar uma autora e
conhecer o seu percurso
profissional.

EB1 n.º 1 Abrantes
JI Abrantes
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação

Custos a cargo
da associação
de pais e
parceria com a
biblioteca do
agrupamento

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de
articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo

1ª semana de maio

TROQUICHAS
Feira de troca de
brinquedos.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

Promover uma feira de
trocas de brinquedos e livros
usados;
Criar hábitos de partilha;
Reutilizar os brinquedos.

EB Rossio ao Sul
do Tejo
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação
Comunidade
educativa

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de
articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo

3.º período

Aplicar e
desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares
que, com base no
modelo de ensino
estruturado,
facilitem os
processos de
aprendizagem de
autonomia e de
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adaptação no
contexto escolar;
Educar para a
Cidadania.
ESCOLA ABERTA
Receção aos alunos do
pré-escolar;
Realização de jogos,
danças, histórias e
trabalhos de expressão
plástica;
Oferta de uma
recordação aos alunos.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

DIA MUNDIAL DA
CRIANÇA
Leitura e debate sobre
os direitos da criança;
Realização de jogos;
Piqueniques;
Ida à piscina do
Aquavital (1.º ciclo da

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

EB Maria Lucília Moita).

Educar para a
cidadania.

Aplicar e
desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares
que, com base no
modelo de ensino
estruturado,
facilitem os
processos de
aprendizagem de
autonomia e de
adaptação no
contexto escolar;

Aproximar as duas realidades
escolares;
Promover atividades
facilitadoras da adaptação dos
alunos do JI ao 1.º ciclo;
-Promover o convívio entre os
alunos,
professores/educadoras e
assistentes operacionais.

EB1 n.º 1 Abrantes
JI Abrantes
EB Maria Lucília
Moita
EB Pego
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de
articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo

3.ª semana de
maio (EB n.º 1 de
Abrantes)
No 1.º e 3.º
período, em data a
designar (EB Maria
Lucília Moita)
Junho (EB Pego)

Fomentar a socialização;
Sensibilizar para os direitos e
deveres das crianças;
Promover o convívio entre os
diversos elementos da
comunidade escolar.

EB Alvega
EB1 n.º 1 Abrantes
EB1 Concavada
EB Bemposta
EB Carvalhal
EB Maria Lucília
Moita
EB1 Mouriscas
EB Pego
EB Rossio ao Sul
do Tejo
JI Arreciadas
JI Concavada
JI Mouriscas
JI Abrantes
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais

Custos a cargo
das
associações de
pais e
encarregados
de educação

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de
articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo

1 de junho

Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos.
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PRESERVAR O
AMBIENTE
Elaboração de um
folheto e posterior
distribuição junto da
comunidade local.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

FESTA DE
ENCERRAMENTO DO
AGRUPAMENTO
Atuações de diferentes
turmas do
agrupamento.

Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos;

Educar para a
cidadania.

Promover e
monitorizar a
sustentabilidade
dos transportes;

Sensibilizar a comunidade para
a importância da preservação
da Natureza e do Ambiente;
Sensibilizar os alunos para a
necessidade de proteção do
ambiente;
Conhecer os principais
problemas ambientais do
mundo;
Estudar os recursos naturais de
origem vegetal e animal da
região.

EB1 Mouriscas
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Dinamizadores das
AEC

Custos a cargo
da associação
de pais,
encarregados
de educação e
respetiva
junta de
freguesia

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

junho

Celebrar o final do ano letivo;
Promover a interação entre a
escola e os diferentes
estabelecimentos de ensino do
agrupamento;
Divulgar junto da comunidade
os trabalhos realizados ao
longo do ano.

Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Autarquia
Comunidade
educativa

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

1ª semana de
junho

Encerrar, de modo
estimulante e animado, as
atividades letivas referentes
ao ano de 2016/2017;
Fomentar o convívio entre a
comunidade escolar e a
comunidade local e realçar o
términus de uma etapa
académica, quer para os
alunos do 4.º ano, quer para o
último ano do pré-escolar.

EB Alvega
EB1 n.º 1 Abrantes
EB1 Concavada
EB Bemposta
EB Carvalhal
EB Maria Lucília
Moita
EB1 Mouriscas
EB Pego
EB Rossio ao Sul
do Tejo
JI Arreciadas
JI Concavada

Custos a cargo
das
associações de
pais e dos
encarregados
de educação

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de
articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo

Última semana
letiva

Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas;
FESTA DE
ENCERRAMENTO DO
ANO LETIVO
Decoração e preparação
do espaço onde
decorrerá a festa;
Elaboração de adereços
para as atuações;
Atuações das diferentes
turmas, professores e
assistentes
operacionais;
Entrega das pastas aos

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;
Suscitar o
compromisso de
todos os parceiros,
na criação de uma
escola entendida
como comunidade
educativa, um
centro de
aprendizagem
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finalistas;
Lanche convívio;
Jogos de água na EB
Maria Lucília Moita.

intelectual, moral,
espiritual;

JI Mouriscas
JI Abrantes
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Comunidade
educativa
Dinamizadores das
AEC
Associação de pais

Educar para a
cidadania.

(Na EB Rossio ao Sul do
Tejo, a festa denominase II Varinada.)

ATIVIDADES
PROMOVIDAS PELA
AUTARQUIA
Participação em
atividades promovidas
pela autarquia:
Palhinhas (Feira da
Doçaria);
Projeto de apoio à
expressão físico-motora
no pré-escolar;
Jogos da pequenada;
Teatro S. Pedro;
Biblioteca António Botto

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;
Educar para a
cidadania.

Promover a relação
escola/comunidade;
Adquirir conceitos de cultura e
tradição;
Estimular os alunos para as
artes.

EB Alvega
EB1 n.º 1 Abrantes
EB1 Concavada
EB Bemposta
EB Carvalhal
EB Maria Lucília
Moita
EB1 Mouriscas
EB Pego
EB Rossio ao Sul
do Tejo
JI Arreciadas
JI Concavada
JI Mouriscas
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação

Cedência de
transporte
(quando
necessário)
por parte da
autarquia

Diálogos
Registos
Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo
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2.4 PROJETOS PRÉ-ESCOLAR e 1º CICLO

ENCONTROS COM
LETRAS
Estórias de vida;
Histórias em roda;
Ler, contar, recontar e
dramatizar histórias;
Encontros com
escritores;
Aventais de histórias
elaborados pelas
famílias
Banda desenhada;
Palavra puxa palavra;
Visita à biblioteca;
Assistir a uma peça de
teatro.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

VOU CONTAR-TE UMA
HISTÓRIA
Recolha e leitura de
histórias;
Dramatizações;
Representações;
Visionamento de power
point;
Criação de adereços;
Representação icónica.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

A VIAGEM DO LIVRO
Mala pedagógica com
livros que os alunos
levarão para casa.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

Proporcionar aos
alunos atividades
visando a
promoção do
desenvolvimento
pessoal e social;

Proporcionar aos alunos
atividades de descoberta,
criatividade, fantasia…;
Estimular aprendizagens
significativas;
Consolidar conteúdos;
Envolver as famílias;
Dinamizar atividades que
permitam fomentar o gosto
pela leitura e escrita.

EB Alvega

Custos a cargo
da União de
Juntas de
Freguesia de
Alvega e
Concavada
e/ou
encarregados
de educação

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Reunião de
articulação entre
o pré-escolar e 1.º
ciclo
Observação direta
e indireta

Ao longo do ano
letivo

Promover o gosto pela leitura
e pelos livros.

EB1 n.º 1 Abrantes
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação
Outros técnicos

Custos a cargo
do
agrupamento
(montante a
definir)

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Uma semana por
período letivo
(datas a definir).

Desenvolver o gosto pelo livro
e por lê-lo.

EB1 Mouriscas
Alunos
Docentes
Professora
bibliotecária
Assistentes
operacionais
Encarregados de
Educação

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Observação direta

Ao longo do ano
letivo

Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação
Escritores
Autarquia

Fomentar a
partilha
intergeracional.

Proporcionar aos
alunos atividades
visando a
promoção do
desenvolvimento
pessoal e social.

Educar para a
cidadania.

20

ARREFINFA NA BILHA
Dinamização e
animação das festas da
escola e da comunidade
local, recorrendo a
instrumentos
resultantes da
reutilização de
diferentes materiais.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

VARINO ENCANTADO
Leitura e representação
de textos de obras da
literatura infantojuvenil;
Exploração de histórias
com diferentes recursos
materiais e digitais.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

Educar para a
cidadania;
Aplicar e
desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares
que, com base no
modelo de ensino
estruturado,
facilitem os
processos de
aprendizagem de
autonomia e de
adaptação no
contexto escolar.

Educar para a
cidadania;
Aplicar e
desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares
que, com base no
modelo de ensino
estruturado,
facilitem os
processos de
aprendizagem de
autonomia e de

Despertar o gosto para a
música;
Desenvolver o sentido
rítmico e a acuidade
auditiva;
Valorizar a criatividade;
Diversificar naturalmente
formas de expressão;
Participar na dinamização e
animação de festas na escola
e na comunidade.

EB Rossio ao Sul
do Tejo
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação

Sem custos

Professor Américo

Ao longo do ano
letivo

Despertar o gosto e o prazer
de ler;
Explorar histórias com
diferentes recursos materiais e
digitais;
Promover a literacia
implementando e estimulando
hábitos de leitura;
Contactar com os vários tipos
de escrita;
Envolver a comunidade na
promoção da leitura e da
escrita.

EB Rossio ao Sul
do Tejo
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação

Sem custos

Registos escritos,
gráficos e orais
Relatório de
avaliação
trimestral de
turma
Observação direta
e indireta

Outubro – TC
Novembro – TB
Janeiro – TE
Março –TA
Abril – Pré
Maio - TD

Pereira
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adaptação no
contexto escolar.
ASSEMBLEIA DE
ESCOLA
Reunião geral de
escola, no BE-CRE,
onde são debatidos
assuntos relevantes
para a vida escolar;
Planificação,
organização,
realização e avaliação
do trabalho da sala de
aula ou de iniciativa
da escola com a
participação ativa e
consciente dos alunos;
Discussão/regulação
partilhada de regras
de cidadania;
Debate
sobre
temáticas relevantes
para a vida escolar.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL/
PROMOÇÃO DA SAÚDE
Exploração e
valorização de situações
que fomentem hábitos
alimentares saudáveis;
Realização de ações
concertadas de
promoção da saúde;
Rentabilização da Horta
Pedagógica, no sentido
de contribuir para o
desenvolvimento do
gosto pela produção
agrícola;

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

Aplicar e
desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares
que, com base no
modelo de ensino
estruturado,
facilitem os
processos de
aprendizagem de
autonomia e de
adaptação no
contexto escolar;

Promover a participação dos
alunos na planificação,
organização, realização e
avaliação do trabalho da sala
de aula ou de iniciativa da
escola;
Discutir/regular regras de
cidadania;
Debater sobre temáticas
relevantes para a vida escolar.

EB Rossio ao Sul
do Tejo
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais

Sem custos

Registos escritos,
gráficos e orais
Grelhas de
avaliação
Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Mensalmente, na
última sexta-feira
de cada mês

Promover hábitos de vida
saudável;
Incentivar o gosto pela
atividade física e desportiva;
Consciencializar para os
problemas ambientais.
Valorizar o nosso património
natural;
Prevenir a poluição dos nossos
cursos de água;
Alertar para os perigos da
poluição;
Conhecer animais e plantas da
ribeira.

EB Rossio ao Sul
do Tejo
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Centro de Saúde;
Valnor.

Sem custos

Registos escritos,
gráficos e orais
Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo

Educar para a
Cidadania.

Aplicar e
desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares
que, com base no
modelo de ensino
estruturado,
facilitem os
processos de
aprendizagem de
autonomia e de
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Reutilização de
materiais para a
construção da Árvore de
Natal e decoração do
espaço escolar de
acordo com a época;
Confeção dos trajes
carnavalescos com
materiais de
desperdício;
Desenvolvimento da
consciência crítica,
promovendo o reforço
das aprendizagens, com
recurso a jogos práticos
que tenham por base o
conceito da reciclagem
e da sua importância na
proteção do ambiente.

adaptação no
contexto escolar;

AQUALINE - CAMINHOS
DE SUCESSO NO
REFORÇO DA MUDANÇA
Utilização dos
recursos do Projeto
Mocho XXI como apoio
às aprendizagens;
Pesquisas;
Construção de
materiais de suporte;
Adaptação de novas
estratégias adequadas
a cada aluno com
recurso às novas
tecnologias.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

Educar para a
Cidadania.
Desenvolver uma
relação de
cordialidade e
cooperação com a
CMA.

Aplicar e
desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares
que, com base no
modelo de ensino
estruturado,
facilitem os
processos de
aprendizagem de
autonomia e de
adaptação no
contexto escolar;
Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas

Implementar estratégias de
aprendizagens e atividades no
âmbito do Projeto Municipal
“Mocho XXI”;
Produzir materiais de suporte
às atividades da
escola/turmas.

EB Rossio ao Sul
do Tejo
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação

Sem custos

Registos escritos,
gráficos e orais
Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo
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educativas.
JORNAL “O
BORRACHINHA”
Divulgação das
atividades
implementadas na EB
Rossio ao Sul do Tejo ao
longo de cada período.
Recolha de textos,
trabalhos de
expressão plástica e
fotografia, alusivos às
várias atividades
realizadas na escola e
às notícias relevantes
da comunidade local;
Publicação desses
trabalhos em formato
papel;
Divulgação do
“Borrachinha” pelos
alunos de cada turma
junto dos
encarregados de
educação.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

HORTEJO ESCOLAR
Sachar, semear,
plantar, regar a
pequena horta que se
situa no pátio da
escola, com a ajuda
de professores,
assistentes
operacionais,
encarregados de
educação e elementos
da comunidade local.
Exploração de
conteúdos específicos

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

Divulgar as atividades
implementadas na EB de
Rossio ao Sul do Tejo.

EB Rossio ao Sul
do Tejo
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação

Sem custos

Registos escritos,
gráficos e orais
Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Trimestral
(Natal, Páscoa e
final do ano letivo)

Reconhecer a importância da
agricultura familiar na
implementação de uma
alimentação saudável;
Abordar conteúdos específicos
das várias disciplinas trabalho
na horta;
Realizar ou participar no final
do ano letivo, numa exposição
que ilustre todo o trabalho
desenvolvido.

EB Rossio ao Sul
do Tejo
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais

Sem custos

Registos escritos,
gráficos e orais
Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo

Aplicar e
desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares
que, com base no
modelo de ensino
estruturado,
facilitem os
processos de
aprendizagem de
autonomia e de
adaptação no
contexto escolar;
Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas.

Aplicar e
desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares
que, com base no
modelo de ensino
estruturado,
facilitem os
processos de
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das várias disciplinas
em torno do trabalho
na horta.

aprendizagem de
autonomia e de
adaptação no
contexto escolar;
Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas.

ENTRE A CIDADE E O
CAMPO
Saídas locais (Câmara,
Biblioteca Municipal,
Polícia (Escola Segura),
Bombeiros, Mercado
Diário, Hospital/Centro
de Saúde) e as zonas
rurais do concelho
(lagar, horta, forno…);
Conversas, pesquisas,
registos;
Dramatizações.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

Reconhecer características
próprias dos meios urbanos e
rurais;
Transmitir conceitos de
cultura e tradição.

JI Abrantes
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação
Entidades
parceiras

Cedência de
transporte
(quando
necessário)
por parte da
autarquia

Diálogos
Registos
Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo

ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL – COMER
FRUTA AO LANCHE É
QUE É BOM
Os alunos são
convidados a comer
fruta, todos os dias, a
um dos lanches.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo.

Promover hábitos de vida
saudáveis (alimentação,
higiene e atividade física);
Criar rotinas.

EB Bemposta
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo

ESCOLA PIJAMA –
SOLIDARIEDADE ENTRE
CRIANÇAS
Os alunos vêm para a
escola de pijama, onde
participam em
atividades lúdicas. São

Educar para a
Cidadania.

Dinamizar o sentido de
solidariedade;
Promover a relação
escola/família.

EB Bemposta
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Novembro

Educar para a
cidadania;
Desenvolver uma
relação de
cordialidade e
cooperação com a
CMA.
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convidados a refletir
sobre as crianças mais
necessitadas, gerando
uma onda de
solidariedade,
angariando fundos para
ajudar associações de
crianças.

educação

BRINQUEDÃO
Recolha de brinquedos
usados para serem
distribuídos às crianças
da freguesia.

Educar para a
Cidadania.

Promover a relação
escola/família/comunidade.

EB Bemposta/JI
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação
AAAF.

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

1.º período

ROUPÃO
Recolha de roupas
usadas para serem
distribuídos às crianças
carenciadas da
freguesia.

Educar para a
Cidadania.

Sensibilizar para a
solidariedade.

EB Bemposta/JI
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação
AAAF.

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

2.º período

LIVRÃO
Recolha de livros usados
para serem distribuídos
às crianças da freguesia

Educar para a
Cidadania.

Desenvolver a cidadania e o
respeito pelo outro

EB Bemposta/JI
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação
Comissões sociais
de freguesia.

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

3.º período
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VAI E VEM… COMO
CONVÉM (Projeto de
educação rodoviária)
Destina-se a sensibilizar
e educar os alunos
enquanto peões e
passageiros na via
pública.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

PLANTAR É QUE ESTÁ A
DAR (Projeto principal)
Desenvolver atividades
de cultivo de produtos
agrícolas.

Promover o
sucesso educativo;

DA OLIVEIRA AO PRATO
(Subprojeto)
Apanha e tempero das
azeitonas das oliveiras
existentes no pátio da
escola.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

Educar para a
cidadania.

Educar para a
cidadania.

Educar para a
cidadania.

Adotar comportamentos
seguros;
Desenvolver os conceitos de
civismo e responsabilidade;
Conhecer e respeitar regras de
trânsito;
Reconhecer o risco rodoviário
enquanto peão, passageiro.

EB Maria Lucília
Moita Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação
Escola Segura

Custos a cargo
da associação
de pais e de
empresas
locais em
regime de
mecenato

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo

Criar uma área verde
produtiva;
Despertar o interesse dos
alunos para o cultivo da horta
e conhecimento do processo
de germinação e
desenvolvimento;
Estimular os alunos a
construírem o seu próprio
conhecimento no contexto
interdisciplinar;
Reconhecer que o equilíbrio
do ambiente é fundamental
para a sustentação da vida em
nosso planeta;
Embelezar o espaço exterior
da escola.

EB Maria Lucília
Moita Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação
CM de Abrantes
Junta de freguesia
Associação de pais
Outras empresas
locais

Custos a cargo
da CM de
Abrantes,
junta de
freguesia,
associação de
pais e
empresas
locais

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo

Preservar, valorizar e reviver
as tradições populares;
Reconhecer a agricultura como
atividade económica para
Portugal;
Identificar os principais
produtos agrícolas
portugueses;
Identificar alguns processos de
conservação dos alimentos;
Fomentar a partilha
intergeracional.

EB Maria Lucília
Moita Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Grupos de avós
Rancho folclórico

Custos a cargo
da CM de
Abrantes e da
junta de
freguesia

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo
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O BATISMO DAS
OLIVEIRAS
Atribuir nomes próprios,
em desuso, às oliveiras
do pátio.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

COMER, COMER É O
MELHOR PARA
CRESCER
Adquirir e praticar uma
alimentação saudável
dentro e fora do espaço
escolar.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

JOGATANAS
Organizar o espaço
exterior do edifício
escolar com jogos
tradicionais delineados
no chão.

“GOSTO DISTO” NA
MLM
Criar uma página de
Facebook para
divulgação de
atividades na escola.

Educar para a
cidadania.

Educar para a
cidadania.

Promover o
sucesso educativo;
Educar para a
cidadania.

Promover o
convívio entre
alunos;
Promover o
sucesso educativo;
Educar para a
cidadania.

Identificar
formas
de
tratamento e princípios de
cortesia;
Reconhecer
o
alfabeto
português;
Identificar a tipologia dos
nomes;
Reconhecer itinerários;
Relacionar as estações do ano
com os estados do tempo
característicos.

EB Maria Lucília
Moita Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais

Custos a cargo
da CM de
Abrantes e da
junta de
freguesia

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo

Promover o consumo de
alimentos saudáveis;
Refletir sobre as ações diárias
em relação à saúde;
Valorizar atitudes relacionadas
com saúde e ao bem-estar;
Valorizar o momento
reservado à alimentação.

EB Maria Lucília
Moita Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação

Custos a cargo
da CM de
Abrantes e da
junta de
freguesia

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo

Preservar a realização dos
jogos tradicionais;
Desenvolver a motricidade e
coordenação motora;
Respeitar regras de
convivência.

EB Maria Lucília
Moita Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
CM de Abrantes
Junta de freguesia
Associação de pais
Outras empresas
locais

Custos a cargo
da CM de
Abrantes,
junta de
freguesia,
associação de
pais e
empresas
locais

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo

Divulgar atividades;
Desenvolver a escrita e
leitura;
Adquirir conhecimentos
informáticos;
Conhecer cuidados na
utilização da net.

EB Maria Lucília
Moita Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais

Custos a cargo
da CM de
Abrantes e da
junta de
freguesia

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo
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PAPEL POR ALIMENTOS
Projeto em parceria
com o Banco Alimentar
de Abrantes baseado na
recolha de papel e sua
transformação em
alimentos doados pelo
Banco Alimentar a
famílias carenciadas.

Educar para a
cidadania.

Promover ações solidárias:
Incentivar atitudes de seleção
de papel numa tentativa de
preservação da natureza.

EB Maria Lucília
Moita (préescolar)
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Encarregados de
educação

Custos a cargo
do Banco
Nacional
Contra a Fome

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo

VAI E VEM
Projeto desenvolvido
em parceria com o PNL,
em que os alunos do JI
levam, semanalmente,
um livro que requisitam
na biblioteca.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo.

Despertar para a leitura;
Promover o gosto e respeito
pelos livros.

EB Bemposta (préescolar)
EB Maria Lucília
Moita (préescolar)
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Encarregados de
educação

Sem custos

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo

HORA DA FRUTA
Partilha diária de fruta,
que as crianças trazem
para o JI, no final das
atividades letivas.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo.

Promover hábitos de
alimentação saudáveis;
Criar rotinas.

JI Mouriscas
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
Pais e
encarregados de
educação

Custos a cargo
dos pais

Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo

LER A BRINCAR
Atividades de
abordagem à
leitura/escrita,
realizadas em
articulação com a BE da
EPDRA.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo.

Promover o gosto pela leitura;
Promover o espírito crítico.

JI Mouriscas
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
EPDRA/professor
bibliotecário

Sem custos

Registo escrito no
final de cada
atividade
Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo
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JI Mouriscas (préescolar)
Alunos
Docentes
Assistentes
operacionais
EPDRA/professor

MATEMÁTICA A
BRINCAR
Atividades, no domínio
da matemática,
realizadas em
articulação com a
professora de
matemática da EPDRA.

Promover a
qualidade do
sucesso educativo.

Dinamizar a utilização da
matemática.

PEQUENOS ESCRITORES

Promover a
qualidade do
sucesso educativo.
Aplicar e
desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares
que, com base no
modelo de ensino
estruturado,
facilitem os
processos de
aprendizagem de
autonomia e de
adaptação no
contexto escolar

Estimular a observação e a
criatividade;

Comunidade
educativa

Dinamizar o gosto pela leitura
e escrita;

Associação de Pais
e Encarregados de
Educação

“Poemas do Céu da
boca” - poesias criadas
em jogos de
criatividade/escrita
criativa.

Promover a relação
escola/família.

Juntas de
Freguesia
Alunos do 4º ano
(Turma C)

Sem custos

Registo escrito no
final de cada
atividade
Relatório de
avaliação
trimestral de
turma

Ao longo do ano
letivo

Custos de
impressão
estimados em
500,00€, e
partilhados
entre a Junta
de Freguesia
de Bemposta e
Junta de
Freguesia de
São Facundo e
Vale das Mós

Edições produzidas

Ao longo do ano
letivo

Professores

2.5 VISITAS DE ESTUDO PRÉ - ESCOLAR E 1º CICLO
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Nome e
Descrição da Atividade

Objetivo(s) do
Projeto
Educativo

Teatro Politeama
Lisboa

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Ida ao cinema
Torres Novas

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Ida ao cinema
Torres Novas

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Visita a Óbidos

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Objetivos Específicos

Proporcionar outras vivências;
despertar o gosto pelo teatro;
enriquecer o imaginário e o
mundo da criança;
proporcionar momentos
lúdicos e divertidos;
diversificar metodologias de
ensino / aprendizagem.

Escolas e
Intervenientes

Custos
Previstos (€)
e Entidade
Financiadora

Monitorização

Calendarização

JI Mouriscas
Turmas A/B EB1
Mouriscas
D-3
AO-3
A-39

9,50 € por
aluno

Grau
de
envolvimento dos
alunos
na
participação
das
atividades
a
realizar no local;
Registo sobre a
visita (texto,
representação
gráfica).

12 /12/16

EB Nº 1 de
Abrantes;
Alunos Tª A e Tª B
D-3
AO-1
A-41

8.30 € por
aluno

Oralmente e
escrito;
Relatório
trimestral.

por

15/12/16

Proporcionar às crianças
momentos lúdicos;
Despertar o gosto pelas
atividades artísticas,
Observar realidades
diferentes.

EB Nº 1 de
Abrantes;
Alunos Tª C e Tª D
D-4
AO-1
A-46

8.30 € por
aluno

Oralmente e
escrito;
Relatório
trimestral.

por

16/12/16

Contactar com o património
histórico, com a época
medieval e adquirir
vocabulário específico;
Contactar com o mundo da
fantasia e desenvolver o
prazer de brincar;
Desenvolver relações sociais e
experimentar novas vivências.

EB MLM
Turmas: A,B, e D
D-4
AO-2
A-60

4 € por aluno
por aluno

Observação direta;
Registos escritos.

Proporcionar às crianças
momentos lúdicos;
Despertar o gosto pelas
atividades artísticas,
Observar realidades
diferentes.

5/12/16
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Visita a Óbidos

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Contactar com o património
histórico, com a época
medieval e adquirir
vocabulário específico;
Contactar com o mundo da
fantasia e desenvolver o
prazer de brincar;
Desenvolver relações sociais e
experimentar novas vivências.

EB MLM
Turmas: E
D-2
AO-1
A-18

4 € por aluno
por aluno

Observação direta;
Registos escritos.

6/12/16

Cinema Millenium

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Proporcionar um momento de
magia e fantasia aos alunos na
época do natal;
Permitir que alguns alunos
tenham a sua primeira
experiência de ir ao cinema.

JI e EB1 de
Concavada.
D-2
AO-2
A-16

4,5 € por
aluno

Diálogo;
Observação direta;
Registos escritos e
icónicos;
Fichas de trabalho;
Diálogos;
Registos orais e
escritos.

16/12/16

Visita ao museu
Cargaleiro em Castelo
Branco

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Proporcionar um momento de
magia e fantasia aos alunos na
época do natal;
Permitir que alguns alunos
tenham a sua primeira
experiência de ir ao cinema.

JI e EB1 de
Concavada.
D-2
AO-2
A-16

2 € por aluno

Diálogo;
Observação direta;
Registos escritos e
icónicos;
Fichas de trabalho;
Diálogos;
Registos orais e
escritos.

16/3/16

Ida ao teatro Politeama
assistir à peça
“Pequena Sereia”

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Promover o contacto com
diferentes formas de arte;
Apreciar a beleza em
diferentes contextos e
situações e proporcionar
vivências de diversão.

JI do Pego
D-3
AO-2
A-35

8,5 € por
aluno

Observação direta;
Diálogos;
Representação
gráfica e icónica;

30/11/16
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Ida ao teatro Politeama
assistir à peça
“Pequena Sereia”

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Promover o contacto com
diferentes formas de arte;
Apreciar a beleza em
diferentes contextos e
situações e proporcionar
vivências de diversão.

EB do Pego turmas
BeC
D-4
AO-1
A-35

8,5 € por
aluno

Observação direta;
Diálogos de
exploração;
Representação
gráficas e
simbólicas.

2/12/16

Ida ao teatro Politeama
assistir à peça
“Pequena Sereia”

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Promover o contacto com
diferentes formas de arte;
Apreciar a beleza em
diferentes contextos e
situações e proporcionar
vivências de diversão.

EB do Pego turma A
D-2
AO-1
A-26

8,5 € por
aluno

Observação direta;
Diálogos de
exploração;
Representação
gráficas e
simbólicas.

6/12/16

Kidzânia

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Proporcionar às crianças a
envolvência em vivências do
seu futuro.

JI/1.º ciclo da EB
da Bemposta
D-6
AO-4
A-62

12,50 € por
aluno

Registos vários
(desenhos e
textos).

17/03/17

Parque Ambiental de
Santa Margarida

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Adquirir conceitos
relacionados com a natureza;
Reconhecer a importância de
algumas espécies vegetais e
animais.

JI de Abrantes
Turma A, B, e C
D-5
AO-5
A-70

Registos gráficos

Maio

Oceanário de Lisboa Parque das Nações
(Alternativa)

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Incentivar as crianças ao uso
de transportes públicos;
Conhecer diferentes espécies
de animais aquáticos.

EB do Rossio
JI de Arreciadas
D-11
AO-7
Pré- 42
Pri- 93

Meo Arena (Disney on
Ice - Frozen) – Parque
das Nações
(Alternativa)

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Proporcionar à criança
momentos lúdicos de diversão
e convívio e dar a conhecer
novos lugares relacionados
com o mundo do espetáculo,
para sistematização e
consolidação de
conhecimentos já adquiridos.

EB do Rossio
JI de Arreciadas
D-11
AO-7
Pré- 42
Pri- 93

Custos a cargo
ASPERST

15/03/17

Custos a cargo
ASPERST

15/03/17
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Fluviário de Mora

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Oceanário de lisboa

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Ida ao teatro Politeama
assistir à peça
“Pequena Sereia”

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Proporcionar aos alunos a
contextualização de
conhecimentos de uma forma
mais próxima do real;
Promover o sucesso escolar;
Promover o conhecimento e a
sensibilização para cuidar da
água e da vida;
Desenvolver o respeito pelo
ecossistema partilhado,
desejando atitudes
sustentáveis.
Proporcionar vivências;
despertar o gosto pela
natureza/ecossistemas;
enriquecer os
conhecimentos/saberes;
proporcionar momentos
lúdicos e divertidos;
diversificar metodologias de
ensino /aprendizagem;
sensibilizar para uma
consciência ecológica.
Promover o contacto com
diferentes formas de arte;
Apreciar a beleza em
diferentes contextos e
situações; proporcionar
vivências de diversão.

EB Carvalhal
Pré- 6 crianças
Pri– 14 alunos
D- 2
AO- 2

6 € por aluno

Registos
diversificados

Final do 2º período

JI da EB MLM
A-26
D- 3
AO-1

4€ por aluno

Grau de
envolvimento dos
alunos na
participação das
atividades a
realizar no local;
Registo sobre a
visita. (texto,
representação
gráfica).

Maio

EB Alvega
A-46
D- 3
AO- 3

8,75€ por
aluno

Observação direta
Diálogos
Representação
icónicas e escritas;
Fichas de aplicação
de conhecimentos.

23/11/16

2.6 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

GRUPO 290 (EMRC)
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Nome e
Descrição da Atividade
Festa de Natal

Objetivo(s) do
Projeto Educativo
Educar para a
cidadania

Objetivos Específicos

Motivar e dinamizar a
comunidade escolar para a
vivência do natal

Escolas e
Intervenientes
Escola D. Miguel de
Almeida

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora

Monitorização

Calendarização

Sem custos
previstos

Empenho e
participação
da
comunidade
escolar

1º período

Sem custos
previstos

Empenho e
participação
por parte dos
alunos

2º período

Sem custos
Previstos

Empenho e
participação
por parte dos
alunos

3º período

Professores e alunos

Dia Diocesano de
E.M.R.C.

Educar para a
cidadania

Estimular o
relacionamento
interpessoal e de grupo
Aperfeiçoar a capacidade
de comunicação

Encontros de zona do 2º
e 3º ciclos

Educar para a
cidadania

Motivar e dinamizar a
participação dos alunos nas
várias atividades

Escola D. Miguel de
Almeida
Escola Dr. Solano de
Abreu

Escola D. Miguel de
Almeida
Escola Dr. Solano de
Abreu

GRUPO 420 GEOGRAFIA
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Nome e
Descrição da
Atividade
Exposições sobre
temas de Geografia.

Objetivo(s) do
Projeto Educativo
Educar para a
Cidadania;
Promover a
qualidade do
sucesso educativo;

Objetivos Específicos
Motivar os discentes
para o ensino das
temáticas geográficas.

Escolas e
Intervenientes
EDMA e ESSA
Comunidade
educativa.

Custos
Previstos (€) e Entidade
Financiadora

Monitorização

Calendarização

Relatório a
elaborar no
final do ano
letivo.

Semana do
Agrupamento

Relatório a
elaborar no
final do ano
letivo.

Ao longo do ano
letivo.

Relatório a
elaborar no
final do ano
letivo.

Ao longo do ano
letivo.

Promover a interligação
comunidade/escola.

Valorizar os
equipamentos e
infraestrutruras
educativas.
Participação nos
diferentes meios de
divulgação do
agrupamento.
Palestra(s) sobre
temáticas
atuais/geográficas.

EDMA e ESSA
Elementos do grupo
420;
Alunos.
Consolidar as
aprendizagens de
temáticas atuais e
geográficas.

EDMA e ESSA
Elementos do
grupo 420;
Alunos.

2.7 DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS

GRUPO 210
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Nome e
Descrição da Atividade
LENDAS E TRADIÇÕES DO
MEU PAÍS
Recolha /Seleção/
compilação de lendas,
contos, tradições, receitas,
através de testemunhos orais
ou de pesquisa
bibliográfica/Internet…
Leitura de contos e lendas
(após
compreensão/interpretação
do texto) pelos alunos à
Comunidade Educativa, numa
perspetiva de interação, para
a formação de leitores
autónomos.

Objetivo(s) do
Projeto
Educativo
Promover a
qualidade do
sucesso
educativo

Educar para a
cidadania.

Dramatização de lendas e
contos.
Produção de coletâneas
temáticas, recorrendo-se a
atividades de cariz
interdisciplinar -EV/ ET …
(coletânea disponibilizada
em papel e formato digital).
Divulgação à comunidade
escolar e extraescolar
através de:
debates (origem da
lenda/conto/tradição/receita
e sua
repercussão/importância ao
longo dos tempos e,
fundamentalmente, no atual

Fomentar a
partilha
intergeracional.

Objetivos Específicos

Escolas e
Intervenientes

Consolidar conteúdos
programáticos
trabalhados no âmbito da
língua materna e nas
disciplinas envolvidas.

Escola: DMA

Desenvolver/Aprofundar,
nas vertentes oral e
escrita, a capacidade
comunicativa,
adequando-a aos vários
contextos.

alunos;

Intervenientes:
professores;

comunidade
educativa;

Custos
Previstos (€)
e Entidade
Financiadora

Monitorização

Supervisão/
acompanhamento/avaliação
nas várias fases do projeto,
através de diversificados
instrumentos de registos de
observação e/ou de
avaliação, consentâneos
com as etapas
fomentadas/concretizadas.

Calendarização

Ao longo do
ano letivo

outros.

Aprofundar o
conhecimento da
realidade sociocultural
do país em geral e, em
particular, na nossa
região, através da
pesquisa e divulgação de
lendas, contos, receitas,
tradições;…
Fomentar conhecimentos
no contexto das
tecnologias de
informação e
comunicação.
Aplicar metodologias de
trabalho, previamente,
concertadas no âmbito
da disciplinaDesenvolver hábitos e
métodos de trabalho em
equipa.
Colaborar na
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século, para as gerações da
era da tecnologia);
programas de rádio da escola
sobre as temáticas
pesquisadas;
artigos jornalísticos
elaborados pelos alunos e,
devidamente, difundidos no
jornal escolar;
exposição de trabalhos dos
alunos no polivalente.

implementação do Plano
Anual de Atividades do
Agrupamento,
contribuindo para o seu
enriquecimento,
realidade que se
refletirá na qualidade
das realizações
conseguidas pelos
discentes.
Propiciar:
a progressiva, mas
efetiva, interiorização
de mecanismos
conducentes à
autonomia,
autorresponsabilização e
desejo de autoformação/
voluntária e busca pelo
conhecimento ao longo
da vida;
a formação integral e
harmoniosa
imprescindível ao sujeito
informado, crítico e
interventivo numa
sociedade democrática;
a construção da
identidade pessoal e
social, através do
desenvolvimento do
espírito reflexivo, de
atitudes de
sociabilidade, de
tolerância e de
cooperação;
Aprender a
respeitar/valorizar o
conhecimento/saber
adquirido por outras
gerações.
Partilhar
vivências/experiências.
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GRUPO DE RECRUTAMENTO 220

Nome e
Descrição da Atividade
HALLOWEEN: A CELEBRAÇÃO
ATRAVÉS DOS TEMPOS
1.ª etapa - Sensibilização
para a exploração da
temática:
presentação, através de
powerpoint, das origens
/motivo da celebração e
descrição das
modificações/interpretações
ocorridas ao longo dos séculos
e elenco das diversas
atividades que integram a
celebração da data, nos
nossos dias;
análise do conteúdo aduzido e
registo das principais ilações
extraídas;
debate: “Halloween versus
Carnaval” – “Halloween
versus Dia de Todos os
Santos”.
2.ª etapa – Desenvolvimento
da capacidade comunicativa:
jogos lúdico-didáticos (fichas
de trabalho; atividades
interativas):
verbos/adjetivos/nomes
relacionados com o tema;
expressões idiomáticas;
provérbios e seus
correspondentes na língua

Objetivo(s) do
Projeto
Educativo
Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Educar para a
cidadania.

Objetivos Específicos

Compreender o
significado da
celebração.
Conhecer as raízes
culturais/tradições/costu
mes de outros povos.
Explorar as sucessivas
adaptações produzidas ao
longo dos tempos.
Inferir os subjacentes
motivos responsáveis pela
(aparente?) mudança de
convicções.
Fomentar:
a capacidade
comunicativa, nas
vertentes oral e escrita;
o espírito crítico e
atitudes de respeito
perante outros costumes,
outras tradições.
Consolidar conteúdos
programáticos
trabalhados no âmbito da
disciplina.
Incrementar o
desempenho
comunicativo, através do
vasto leque de
vocabulário relacionado
com o tema.
Propiciar contextos de
aprendizagem
conducentes à

Escola e
Intervenientes
Escola: DMA
Intervenientes:
Eco-Escolas
(DMA);
Clube Europeu
do
Agrupamento;
professores;
alunos;
comunidade
educativa;
outros.

Custos
Previstos (€)
e Entidade
Financiadora

Monitorização

Supervisão/
acompanhamento/avaliaçã
o nas várias fases do
projeto, através de
diversificados instrumentos
de registos de observação
e/ou de avaliação,
consentâneos com as
etapas
fomentadas/concretizadas.

Calendarização

31 de outubro
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materna poemas alusivos ao
tema;
leitura expressiva/análise de
textos variados;
audição de canções, seguida
de exploração das mensagens
veiculadas;
declamação de poemas;
dramatização de textos; (…)

progressiva agilização da
capacidade comunicativa
(oral).

3.ª etapa – Produção criativa
de textos:
elaboração de pequenos
textos em prosa e/ou
poemas;
presentação ao grupo-turma.

Aplicar os conhecimentos
trabalhados ao longo das
sessões.
Refletir sobre:
o grau de investimento
concedido às
diversificadas atividades
disseminadas/ o grau de
aquisições logradas;
a qualidade do trabalho
expendido pelos pares.
Desenvolver:
metodologias de trabalho
autónomo;
conhecimentos no
contexto das tecnologias
da comunicação e
informação.
Aprofundar
vocabulário/estruturas
gramaticais
indispensáveis à
transmissão de
mensagens sobre a
temática.
Reconhecer as vantagens
do recurso à
interdisciplinaridade,
concretamente no
atinente:

VALENTINE’S DAY:
Pesquisa/Seleção de
informação:
origens /significado da
celebração;
apropriação da celebração
por outros povos.
Compilação de
poemas/canções sobre o
tema.
Divulgação do trabalho
concretizado ao grupo-turma.
Atividade interativa: audição
de canções e preenchimento
de espaços com vocabulário
adequado;
Produção criativa de poemas:
“Love is…”;
Apresentação dos poemas
musicados na aula de
Educação Musical.

14 de fevereiro
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à possibilidade de
aplicação de conteúdos
programáticos ventilados
nas disciplinas
envolvidas;
GRUPO DE RECRUTAMENTO 300

Nome e
Descrição da Atividade
Peddy-Paper «Passo a passo –
comunicar, conhecer e criar».
Com esta atividade pretendese abrir “as portas da sala de
aula” a uma equipa de três
alunos, de cada turma do 3º
ciclo do ensino básico, de
forma a fomentar a
criatividade e o espírito
crítico, explorar a divergência
de opiniões, promover o
espírito de grupo, incentivar a
curiosidade e valorizar as
aprendizagens, através de um
conjunto de atividades sobre
a língua e a cultura
portuguesas e, também, da
cultura universal.

Objetivo(s) do
Projeto
Educativo

Objetivos Específicos

Promover a
qualidade do
sucesso
educativo.

Promover competências no
domínio
da
língua
portuguesa – ler, ver,
ouvir, falar e escrever.

Educar para a
cidadania.

Contribuir
para
o
desenvolvimento
da
criatividade e do espírito
crítico.
Estimular a capacidade de
tomar decisões e resolver
problemas em grupo.
Valorizar a aprendizagem
partilhada.
Promover
a
formação
integral do aluno.

Escolas e
Intervenientes
Escola: ESSA
Alunos:
3º ciclo do ensino
básico
Professoras:
Adelaide Contente
Alzira Figueiredo
Angelina Morgado
Carla Coelho
Conceição Santos
Cristina Duarte
Cristina Santos
Elsa Filipe
Isabel Vieira
Lúcia Oliveira
Paula Raimundo
Salete Ferreira
Teresa Rodrigues
Tereza Sampainho
Outros

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora

(+/-) 60 € ESSA

Monitorização

Envolvimento
dos alunos na
atividade.

Calendarização

2º ou 3º
períodos

GRUPO DE RECRUTAMENTO 330
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Nome e
Descrição da Atividade
Comemoração do Dia
Europeu das Línguas

Projeção de
Powerpoints, em
circuito interno (ESSA)
e/ou exposição de
trabalhos (DMA) sobre
comemoração de datas
festivas e tradições
anglo-saxónicas.

Objetivo(s) do
Projeto Educativo

Objetivos Específicos

Educar para a
cidadania;

Motivar os alunos para a
aprendizagem da língua
inglesa.

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Contribuir para alargar os
horizontes culturais dos
alunos, para além dos
conteúdos programáticos.

Educar para a
cidadania;

Contribuir para alargar os
horizontes culturais dos
alunos, para além dos
conteúdos programáticos.
Divulgar acontecimentos,
culturas, curiosidades e
efemérides, como
motivação para a
aprendizagem da língua
inglesa.
Divulgar, sempre que
possível, junto da
comunidade escolar,
trabalhos realizados pelos
alunos.

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Escolas e
Intervenientes
Escola Secundária Dr.
Solano de Abreu (ESSA)
e Escola D. Miguel de
Almeida (DMA)
Alunos e professores da
disciplina

ESSA e DMA
Professores da disciplina

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora
30 euros para
cartazes e
prémios para
quem ganhar um
eventual
concurso a
realizar.

Monitorização

Calendarização

Representante
e restantes
docentes do
Grupo; a
avaliação das
atividades
será feita no
final do ano
letivo.

Dia 26 de
setembro

Representante
e restantes
docentes do
Grupo; a
avaliação das
atividades
será feita no
final do ano
letivo.

Ao longo do ano
letivo.
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Teatro em Inglês pela
companhia ETC (English
Theatre Company)
Representação de duas
peças de teatro
diferentes, uma para o 3º
ciclo e outra para o
Secundário (o número de
representações estará
dependente do número
de alunos inscritos).

Educar para a
cidadania;
Promover a qualidade
do sucesso educativo.
Melhorar a
organização e a
qualidade do ensino
face aos contextos
atuais;
Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas.

Motivar os alunos para a
aprendizagem da língua
inglesa.
Motivar os alunos a
desenvolver, em particular,
duas das suas capacidades
de comunicação (Listening,
Speaking).
Contribuir para alargar os
horizontes culturais dos
alunos, para além dos
conteúdos programáticos.
Divulgar acontecimentos,
culturas, curiosidades e
efemérides, como
motivação para a
aprendizagem da língua
inglesa.

ESSA e DMA

Entradas
pagas
pelos alunos num
Atores, alunos e
montante
que
professores da disciplina dependerá
do
número
de
inscrições feitas
previamente.

Representante
e restantes
docentes do
Grupo; a
avaliação das
atividades
será feita no
final do ano
letivo.

No 2º Período
ou princípio do
3º Período,
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Atividades alusivas ao
aniversário da morte de
Shakespeare.
Possível articulação com
o grupo de Espanhol,
comemorando, em
paralelo, Cervantes.

Promover a qualidade
do sucesso educativo;
Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas.

Motivar os alunos para a
aprendizagem da língua
inglesa.
Motivar os alunos a
desenvolver as suas
capacidades de
comunicação
(Listening,Reading,
Writing, Speaking).

ESSA
Cerca
Alunos e professores da
euros
disciplina

de

150

Representante
e restantes
docentes do
Grupo; a
avaliação das
atividades
será feita no
final do ano
letivo.

1º Período

Contribuir para alargar os
horizontes culturais dos
alunos, para além dos
conteúdos programáticos.
Divulgar acontecimentos,
culturas, curiosidades e
efemérides, como
motivação para a
aprendizagem da língua
inglesa.
Divulgar, sempre que
possível, junto da
comunidade escolar,
trabalhos realizados pelos
alunos.
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Participação na
Agruparte

Promover a qualidade
do sucesso educativo;
Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas;

Contribuir para alargar os
horizontes culturais dos
alunos, para além dos
conteúdos programáticos.
Divulgar acontecimentos,
culturas, curiosidades e
efemérides, como
motivação para a
aprendizagem da língua
inglesa.
Divulgar, sempre que
possível, junto da
comunidade escolar,
trabalhos realizados pelos
alunos.

ESSA e DMA
Alunos e professores da
disciplina

Cerca de 50
euros.

Representante
e restantes
docentes do
Grupo; a
avaliação das
atividades
será feita no
final do ano
letivo.

No final do ano
letivo.

Monitorização

Calendarização

2.8 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS

Nome e
Descrição da Atividade

Objetivo(s) do
Projeto Educativo

Semana das Ciências e
Tecnologias.
Um dia da semana
dedicado a cada uma das
disciplinas do
departamento.

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Objetivos Específicos

Valorizar e divulgar a
atividade cientifica
Sensibilizar a comunidade
escolar para a importância
da ciência e da tecnologia.
Incentivar a participação
ativa em atividades lúdicopedagógicas.

Escolas e
Intervenientes

Responsáveis:
Coordenador do
departamento e
representantes dos
vários grupos de
recrutamento.
Intervenientes:
Comunidade educativa

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora
Não é possível
prever nesta
altura.

Relatório
crítico

Última semana
de aulas do 2º
período.
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GRUPO DE RECRUTAMENTO: 230
Nome e
Descrição da
Atividade
Feira Minerais

Objetivo(s) do
Projeto Educativo
Promover a qualidade
do sucesso educativo
Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas.

Objetivos Específicos

Relembrar
conceitos
lecionados nas aulas ou
permitindo
um
primeiro
contacto com as temáticas
relativas
à
génese
dos
minerais, materiais que os
constituem e aproveitamento
destes recursos;

Escolas e
Intervenientes

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora

Monitorização

Calendarização

Relatório

Dezembro 2016

D. Miguel de Almeida

Comunidade educativa

Angariar
fundos
para
a
aquisição
de
materiais
didáticos úteis à lecionação
das Ciências Naturais;
Jogos lúdicos

Promover a qualidade
do sucesso educativo
Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas.

Desenvolver a capacidade de
usar a Matemática e as
Ciências para analisar e
resolver situações problemáticas, para raciocinar e
comunicar, bem como ganhar
a autoconfiança necessária
para o fazer.

D. Miguel de Almeida
Alunos e professores de
Matemática e Ciências
Naturais do 2º ciclo

Avaliação da
participação
dos alunos.

Inserido na
semana de
atividades do
Departamento
de Matemática
e Ciências
Experimentais

46

Peddy-Paper

Promover a qualidade
do sucesso educativo
Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas.

Melhorar a articulação entre
áreas disciplinares.
Mostrar a Matemática de uma
forma lúdica, através de
jogos/enigmas/problemas,
que, para além de
desenvolverem o raciocínio,
permitem encarar a disciplina
de uma forma mais interessante.

Relatório.

D. Miguel de Almeida
Alunos do 2º e 3º ciclos
e professores do
Departamento

Semana
Ambiente

do

GRUPO DE RECRUTAMENTO: 500
Nome e
Descrição da
Atividade
Olimpíadas
da
Matemática.
Aplicação de testes
que apelam ao
raciocínio lógicodedutivo da
responsabilidade da
SPM.

Objetivo(s) do
Projeto Educativo
Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Objetivos Específicos

Possibilitar aos alunos o
contato com problemas que
apelam, sobretudo, ao
raciocínio.
Detetar vocações precoces na
área da Matemática.

Escolas e
Intervenientes
ESSA e DMA
Responsável:
Fernanda Mendes e José
Luís Silva
Intervenientes:
Todos os professores do
grupo.
Alunos.

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora
O
correspondente
às
fotocópias
dos enunciados.
Agrupamento

Monitorização

Calendarização

Resultados
obtidos pelos
alunos.

A definir pela
Sociedade
Portuguesa de
Matemática.
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SuperTmatik.
Campeonato de
cálculo mental
dirigido ao 3º ciclo.

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Incentivar o gosto pelo estudo
da disciplina.
Desenvolver destrezas
numéricas e de cálculo.
Estimular a capacidade
mental dos alunos.
Detetar e divulgar o talento
na área do cálculo mental.

ESSA e DMA
Responsáveis:
Vítor Gomes, Maria
Dolores Santos e José
Luís Silva
Intervenientes:
Todos os professores do
grupo que lecionem 3º
ciclo.
Alunos do 3º ciclo

Resultados
obtidos pelos
alunos.

A definir a nível
nacional, pela
EUDACTICA.

Comemoração do dia
do Pi.

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Divulgar aspetos da história
da Matemática.

ESSA
Responsáveis:
José Mário Moura.
Intervenientes:
Professores do grupo
Alunos

Participação
dos alunos

14 de Março.

Dia da Matemática.
Dia dedicado à
Matemática incluído
na Semana das
Ciências e
Tecnologias, onde
serão apresentadas
atividades lúdicopedagógicas
relacionadas com a
disciplina

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Sensibilizar a comunidade
escolar para a importância da
ciência e da tecnologia.

Responsáveis:
Coordenador do
departamento e
representantes dos vários
grupos de recrutamento.
Intervenientes:
Todos os docentes do
departamento
Alunos

Presenças dos
alunos

Última semana
de aulas do 2º
período

Incentivar a participação
ativa em atividades lúdicopedagógicas.

GRUPO DE RECRUTAMENTO: 510
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Nome e
Descrição da
Atividade
Um Passeio Pelos
Céus

Objetivo(s) do
Projeto Educativo
Promover a qualidade
do sucesso educativo

Escolas e
Intervenientes

Objetivos Específicos

Divulgar e promover a ESSA.
Motivar para o estudo
astronomia.

da

Aplicar/ampliar
conhecimentos no âmbito das
C. Físico Químicas e Naturais.

ESSA
Responsáveis:
Professores do G. Rec.
510

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora
0€

Monitorização

Calendarização

Relatório

3º Período

Monitorização

Calendarização

Número de
visitantes
Qualidade dos
trabalhos
produzidos
Avaliação
curricular na
disciplina CN
Inquérito de
satisfação
Qualidade dos
trabalhos
apresentados.

2º Período

Intervenientes:
Comunidade Educativa.

Utilizar instrumentos de
observação astronómica

GRUPO DE RECRUTAMENTO: 520
Nome e
Descrição da
Atividade
“Prata da Casa”
Exposição de fósseis,
minerais e rochas dos
espólios de
professores e alunos
da escola

Objetivo(s) do
Projeto Educativo
Promover a qualidade
do sucesso educativo;
Educar para a
Cidadania.

Objetivos Específicos

Motivar para o estudo da
Geologia; Aplicar
conhecimentos de geologia na
observação direta de amostras
de fósseis, minerais e rochas;

Escolas e
Intervenientes
ESSA
Comunidade educativa
Coordenadora: Rosário
Silva

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora
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“ Dia mundial da
Árvore”
Exposição de
trabalhos realizados
pelos alunos

Sessões de formação:
“Suporte Básico de
Vida”

Semana da
Matemática e
Ciencias
Experimentais

Dar a conhecer as
características da nossa
floresta autóctone; Incentivar
para a importância da
conservação da floresta numa
perspetiva de
desenvolvimento sustentável.

ESSA e DMA
Dinamizadores:
Professores e alunos do
8oano; Dirigida a toda a
comunidade educativa.

Qualidade dos
trabalhos
expostos,
avaliada a
nível da
disciplina de
C.Nat.

2º Período

Conhecer técnicas de SBV;
Capacitar os participantes
para atitudes corretas em
SBV;

Centro Hospitalar do
Médio Tejo
ESSA e DMA- alunos de
9º ano, professores e
técnicos

Avaliação
curricular do
9º ano

1º e 2º Períodos

Valorizar e divulgar a
atividade científica.

Palestrantes
universitários.
ESSA
Alunos e professores do
Ensino Secundário.

Inquérito de
satisfação

2º Período

Promover atividades de
âmbito interdisciplinar.
Valorizar as energias
alternativas limpas

DMA e ESSA
Professores de C.N. e
F.Q. alunos do 8º ano

Avaliação
curricular dos
trabalhos
apresentados

3º Período

Palestras temáticas
orientadas por
universitários.

“Energias
alternativas”
Construção de fornos
solares.
Exposição dos fornos
em funcionamento
no espaço exterior
da escola

Aplicar e desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares que,
com base no modelo
de ensino estruturado,
facilitem os processos
de aprendizagem de
autonomia e de
adaptação no
contexto escolar;
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GRUPO DE RECRUTAMENTO: 540
Nome e
Descrição da
Atividade
Dia da
Eletricidade/Eletrónica
integrado na “Semana
das Ciências e
Tecnologias”
Exposição de trabalhos
realizados pelos
alunos.

Objetivo(s) do
Projeto Educativo
Promover a qualidade
do sucesso escolar

Objetivos Específicos

Sensibilizar a comunidade
escolar para a importância da
ciência e da tecnologia.
Divulgar a utilização prática
da tecnologia.

Escolas e
Intervenientes

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora

Escola Secundária Dr.
Solano de Abreu

Monitorização

Calendarização

Presenças dos
alunos

Última semana
do 2º período.

Monitorização

Calendarização

Elaborada
pelos docentes
do grupo de
informática

Enquadrado na
semana da
Ciência.

Responsáveis:
Professores do grupo
Intervenientes:
Alunos

GRUPO DE RECRUTAMENTO: 550 - INFORMÁTICA
Nome e
Descrição da
Atividade
Palestra da Escola
Segura sobre segurança
na internet (3ºciclo).
Palestra de uma
entidade externa
(ainda por definir)
sobre um tema
relacionado com
Tecnologias de
Informação e
Comunicação
(secundário).

Objetivo(s) do
Projeto Educativo
Educar para a
Cidadania
Educar para o
Empreendedorismo
Promover a
qualidade do sucesso
educativo

Objetivos Específicos

Promover a educação e
formação cívica e a educação
para a cidadania
Promover o
empreendedorismo jovem e
potenciar a criação de
dinâmica empresarial
Valorizar e promover o
impacto das aprendizagens

Escolas e
Intervenientes

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora

Escola Dr. Solano de
Abreu
e
Esc. D. Miguel de
Almeida
0€
Professores do grupo de
informática;
Elementos exteriores à
escola.
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2.9 DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES

GRUPO DE RECRUTAMENTO: 240

Nome e
Descrição da Atividade

Escola Aberta

Exposições

Objetivo(s) do
Projeto Educativo
Promover a
qualidade do sucesso
educativo;
Valorizar saberes,
atitudes e
realizações
efetivamente
conseguidos por cada
um dos alunos;
Formar cidadãos
autónomos,
reflexivos,
responsáveis e
interventivos
Promover a
qualidade do sucesso
educativo;
Valorizar saberes,
atitudes e
realizações
efetivamente
conseguidos por cada
um dos alunos;
Formar cidadãos
autónomos,
reflexivos,
responsáveis e
interventivos

Objetivos Específicos

Promover a
interdisciplinaridade e
articulação vertical e
horizontal;

Escolas e
Intervenientes
EBDMA;
Alunos do 4º, 5º, 6º, 7º,
8º ,9º
Professores Gr 240 e Gr
100

Desenvolver o trabalho
colaborativo e cooperativo
entre docentes de vários
níveis de ensino;

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora
+/- 50€
Agrupamento

Monitorização

Calendarização

Coordenador
Departamento

Fim 2º Período
/ Inicio do 3º
Período

Representante
e Grupo
Relatório

Articular a mudança do 1º
para o 2º ciclo, do 2º para o 3º
ciclo
Promover a
interdisciplinaridade e
articulação vertical e
horizontal;

EBDMA
Comunidade Educativa

Representante
de Grupo
Relatório

Ao longo do
ano letivo

Divulgar o trabalho
desenvolvido pelos alunos no
âmbito das disciplinas
lecionadas pelo GR 240.
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Participação em
Projeto:
( Eco escolas)

Festas na Escola:
Agruparte ;
Natal -Decoração de
alguns espaços

Promover a
qualidade do sucesso
educativo;
Valorizar saberes,
atitudes e
realizações
efetivamente
conseguidos por cada
um dos alunos;
Formar cidadãos
autónomos,
reflexivos,
responsáveis e
interventivos
Promover a
qualidade do sucesso
educativo;
Valorizar saberes,
atitudes e
realizações
efetivamente
conseguidos por cada
um dos alunos;
Formar cidadãos
autónomos,
reflexivos,
responsáveis e
interventivos

Promover a
interdisciplinaridade e
articulação vertical e
horizontal;

EBDMA / ESSA
Comunidade Educativa

Promover a
interdisciplinaridade e
articulação vertical e
horizontal;
Partilhar valores e costumes
da comunidade.

EBDMA / ESSA
Comunidade Educativa

+/- 100 €
Agrupamento

Representante
de Grupo
Relatório

Ao longo do
ano letivo

Representante
de Grupo
Relatório

Final do 1º
Período

GRUPO DE RECRUTAMENTO: 250
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Nome e
Descrição da Atividade
“Festa de Natal”Interpretação de
Canções,
Danças

“ Final de Ano”

Objetivo(s) do
Projeto Educativo

Objetivos Específicos

Educar para a
Cidadania.

Estimular o relacionamento
interpessoal e de grupo.

Fomentar a partilha
Intergeracional.

Motivar e dinamizar a
comunidade escolar para a
participação em várias
atividades.

Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

Escolas e
Intervenientes
Comunidade
Extraescolar
Alunos
Docentes
Funcionários
Docentes da
disciplinas

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora

Monitorização

Participação /
Colaboração dos
alunos e restantes
intervenientes

Calendarização

Final do 1º
Período

Final do 3º
Período

GRUPO DE RECRUTAMENTO: 260/620
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Nome e
Descrição da Atividade
Corta-mato
Escolar/Abrantes
2016-2017
(Fase Agrupamento)

Objetivo(s) do
Projeto Educativo
Educar para a
Cidadania.
Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos.
Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

Objetivos Específicos

Escolas e
Intervenientes

Proporcionar o contacto com a
Natureza;
Avaliar atitudes individuais
/valores no percurso da prova/
aceitação de resultados.

Professores dos
grupos de
recrutamento 260
e 620

Promover o intercâmbio entre
agrupamentos de escolas do
concelho/agrupamento.

Alunos do 2.º, 3.º
CEB e Secundário.

Apurar as equipas por
escalão/género para
representar o agrupamento na
fase CLDE.

Assistentes
operacionais

Proporcionar a aplicação de
atitudes/valores de educação
desportiva.

Corta-mato 2016-2017
(Fase CLDE)

Educar para a
Cidadania.
Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos.
Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

Proporcionar o contacto com a
Natureza;
Avaliar atitudes individuais
/valores no percurso da prova/
aceitação de resultados.

Professores dos
grupos de
recrutamento 260
e 620.

Proporcionar a aplicação de
atitudes/valores de educação
desportiva.

Alunos de 2º e 3º
CEB e Secundário.

Apurar alunos para o cortamato - fase nacional.

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora
Lanches: 150 €
Tranches do
Desporto
Escolar
Câmara
Municipal –
transporte para
Estádio
Municipal
Lanches e
transportes
(Valor
dependente do
n.º de alunos
apurados)

Lanches: 100 €
Tranches do
Desporto
Escolar
Câmara
Municipal –
transporte para
Estádio
Municipal
Lanches e
transportes
(Valor
dependente do
n.º de alunos
apurados).

Monitorização

Coordenador de
Departamento

Calendarização

15 de
novembro

Coordenador do
Desporto Escolar
Representante de
Grupo
Relatórios
Avaliação dos
resultados obtidos.

Coordenador de
Departamento
Coordenador do
Desporto Escolar
Representante de
Grupo
Relatórios
Avaliação dos
resultados obtidos.
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Torneio Interturmas
de Basquetebol 3X3

Educar para a
Cidadania.

Conhecer e valorizar a prática
da modalidade.

(Fase Escola)

Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos.

Aplicar as ações técnico-táticas
apreendidas.

Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

Megas 2016-2017
(Fase
Agrupamento)

Educar para a
Cidadania.
Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos.
Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

Professores dos
grupos de
recrutamento 260
e 620.

Fotocópias dos
quadros
competitivos
(Valor aprox.5€)

Coordenador de
Departamento
Coordenador do
Desporto Escolar

Proporcionar o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos.

Alunos de 2º e 3º
CEB e Secundário.

Representante de
Grupo

Proporcionar a aplicação de
atitudes/valores de educação
desportiva.

Assistentes
operacionais

Relatórios

Aplicar os conhecimentos
relativos à modalidade de
atletismo - especialidades de
velocidade, salto e corrida de
resistência.

Professores dos
grupos de
recrutamento 260
e 620.

Lanches: 100 €
Tranches do
Desporto
Escolar

Apurar as equipas por
escalão/género para
representar o agrupamento na
fase CLDE.

Alunos de 2º e 3º
CEB e Secundário.

Câmara
Municipal –
transporte para
Estádio
Municipal

Assistentes
operacionais

14 de
dezembro

Avaliação dos
resultados obtidos.

Lanches e
transportes
(Valor
dependente do
n.º de alunos
apurados).

Coordenador de
Departamento

1 de fevereiro

Coordenador do
Desporto Escolar
Representante de
Grupo
Relatórios
Avaliação dos
resultados obtidos.
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Megas 2016-2017
(Fase CLDE)

Educar para a
Cidadania.
Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos.

Aplicar os conhecimentos
relativos à modalidade de
atletismo - especialidades de
velocidade, salto e corrida de
resistência.

Professores dos
grupos de
recrutamento 260
e 620.

Apurar alunos para Megas 2016 fase nacional.

Alunos de 2º e 3º
CEB e Secundário.

Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

Lanches: 100 €
Tranches do
Desporto
Escolar

Coordenador de
Departamento

Câmara
Municipal –
transporte para
Estádio
Municipal

Representante de
Grupo

Lanches e
transportes
(Valor
dependente do
n.º de alunos
apurados).
Torneio Gira Volei
(2.ºCEB)

Educar para a
Cidadania.

Conhecer e valorizar a prática
da modalidade.

Torneio de Voleibol
4X4
(3.º CEB)

Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos.

Aplicar as ações técnico-táticas
apreendidas.

Torneio de Voleibol
6x6
(Secundário)

Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

Proporcionar o desenvolvimento
pessoal e social dos alunos.
Proporcionar a aplicação de
atitudes/valores de educação
desportiva.

Professores dos
grupos de
recrutamento 260
e 620

Alunos do 2.º e
3.º CEB e
Secundário.
Assistentes
operacionais.

Fotocópias dos
quadros
competitivos
(Valor aprox.5€)

Coordenador do
Desporto Escolar

Relatórios
Avaliação dos
resultados obtidos.

Coordenador de
Departamento
Coordenador do
Desporto Escolar

2º e 3º Períodos
(última
semana)

Representante de
Grupo
Relatórios
Avaliação dos
resultados obtidos.
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Torneio Interturmas
de Futsal

Educar para a
Cidadania.

Conhecer e valorizar a prática
da modalidade.

Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos.

Aplicar as ações técnico-táticas
apreendidas.

Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

Dia da Escola Aberta

Educar para a
Cidadania.
Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos.

Proporcionar o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos.
Proporcionar a aplicação de
atitudes/valores de educação
desportiva.

Atividade a definir e
operacionalizar em sede de
departamento.

Professores dos
grupos de
recrutamento 260
e 620.

Fotocópias dos
quadros
competitivos
(Valor aprox.5€)

Coordenador de
Departamento
Coordenador do
Desporto Escolar

Alunos de 2º e 3º
CEB e Secundário.

Representante de
Grupo

Assistentes
operacionais

Relatórios

Grupos de
Recrutamento de
Expressões 2.º
CEB e o Clube dos
Cientistas.

2º Período
(última
semana)

Avaliação dos
resultados obtidos.

3º Período
(2ªsemana)

Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

GRUPO DE RECRUTAMENTO: 600
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Nome e
Descrição da Atividade
Articulação entre
ciclos
“Escola Aberta”

Objetivo(s) do
Projeto Educativo
Educar para a
Cidadania;
Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos.

Objetivos Específicos

Promover a
interdisciplinaridade e
articulação vertical e
horizontal;

Escolas e
Intervenientes
ESSA e DMA
Alunos do 4º, 7º,
8º, 9º e
secundário.

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora
O valor depende
do número de
alunos e das
atividades
programadas.

Monitorização

Calendarização

Reflexão em
reunião de
grupo/conselhos
de turma.

2º Período

Reflexão em
reunião de
grupo/conselhos
de turma.

Ao longo do ano
letivo.

Desenvolver o trabalho
colaborativo e cooperativo
entre docentes de vários níveis
de ensino;
Articular a mudança do 1º para
o 2ºciclo, do 2º para o 3ºciclo e
do 3º para o secundário.

Exposições itinerantes

Educar para a
Cidadania;
Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos;

Promover a
interdisciplinaridade e
articulação vertical e
horizontal;
Divulgar o trabalho
desenvolvido pelos alunos no
âmbito das disciplinas
lecionadas pelo GR 600.

ESSA e DMA,
Comunidade
educativa.

Promover a
qualidade do sucesso
educativo.
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Participação em
Concursos e Projetos:
(Eco Escolas, ….)

Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos.

Promover a
interdisciplinaridade e
articulação vertical e
horizontal.

ESSA e DMA;
Comunidade
educativa.

Reflexão em
reunião de
grupo/conselhos
de turma.

Ao longo do ano
letivo.

Festas na Escola:

Educar para a
Cidadania;

Promover a
interdisciplinaridade e
articulação vertical e
horizontal;
Desenvolver o trabalho
colaborativo entre docentes de
vários níveis de ensino.
Partilhar valores e costumes da
comunidade.

ESSA e DMA;
Comunidade
educativa.

Reflexão em
reunião de
grupo/conselhos
de turma.

Ao longo do ano
letivo.

Educar para a
Cidadania;

Incentivar o espírito de
descoberta e imaginação;

ESSA e DMA;
Todos os níveis de
ensino.

Ao longo do ano
letivo.

Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

Concretizar os saberes através
de observação direta.

Reflexão em
reunião de
grupo/conselhos
de turma.

Educar para a
Cidadania;
Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos;
Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

Promover o contato com
artistas.

ESSA;
Alunos do curso
de Artes Visuais.

Reflexão em
reunião de
grupo/conselhos
de turma.

Ao longo do ano
letivo.

Halloween, S.
Martinho Natal,
Carnaval, Páscoa e de
Final de Ano.

Aulas de exterior

Promoção e/ou
participação em
colóquios e
Workshops.

Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos.
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Promoção da marca
“O corvo”

Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos.

Partilhar valores e costumes da
comunidade.

ESSA e DMA;
Alunos de todo o
agrupamento.

Parceria/intercâmbio
com diversas
entidades locais.

Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos.

Estimular o gosto pelos museus;

ESSA;
Alunos do curso
de Artes Visuais.

Sensibilizar para a importância
dos núcleos museológicos e
monumentais.

Patrocinadores
a contactar

Reflexão em
reunião de
grupo.

Ao longo do ano
letivo.

Reflexão em
reunião de
grupo.

Ao longo do ano
letivo.

Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

2.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

GRUPO DE RECRUTAMENTO: 910
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Nome e
Descrição da Atividade
Ida ao cinema para
visualizar um filme
infantil

Objetivo(s) do
Projeto Educativo

Objetivos Específicos

Educar para o
empreendedorismo;

Praticar regras de utilização de
transportes coletivos;

Educar para a
Cidadania;

Assistir a uma sessão de cinema
“a definir no inicio do ano
letivo”;

Promover a
qualidade do sucesso
educativo;
Aplicar e
desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares
que, com base no
modelo de ensino
estruturado,
facilitem os
processos de
aprendizagem de
autonomia e de
adaptação no
contexto escolar;
Desenvolver uma
relação de
cordialidade e
cooperação com a
CMA.

Escolas e
Intervenientes

Desfrutar de momentos lúdicos
respeitando a liberdade
coletiva;

Alunos das
Unidades do 1º,
2º e 3º ciclos de
Ensino
Estruturado para
a educação de
alunos com
perturbações do
Espetro do
autismo;

Despertar o gosto pelas
atividades artísticas;

Docentes das
UEE;

Observar/ contatar com
realidades diferentes;

Assistentes
Operacionais das
UEE;

Promover a autonomia.
CMA

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora
Custo previsto: a
contabilizar no
inicio do ano letivo
em função dos
preços em vigor;
Entidade
financiadora: verba
das unidades;
Se necessário Encarregados de
Educação

Monitorização

Docente
responsável
pela marcação
do autocarro e
compra de
bilhetes,
autorizações
dos
Encarregados
de Educação…
*Observação
direta no dia
da visita de
estudo, pelos
docentes que
participam na
atividade com
posterior
registo de
pontos
positivos e
pontos a
alterar ou a
melhorar.
Ficha de
registo do grau
de satisfação
dos alunos
face à
atividade.

Calendarização

1 de junho
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Conferência
Educar para a
Cidadania;
Melhorar a
organização e a
qualidade do ensino
face aos contextos
atuais.

Trabalhar de forma
colaborativa, promovendo a
troca de experiências e
saberes.
Articular estratégias de
diferenciação pedagógica com
vista ao sucesso do aluno

Departamento de
Educação
Especial
Psicóloga
Agrupamento

do

Custo previsto: a
contabilizar no
inicio do ano letivo

Ficha de
registo do grau
de satisfação
dos
participantes
face à
atividade.

Semana do
Agrupamento

Orador(es)

2.11 PROJETO 2º CICLO, 3º CICLO E SECUNDÀRIO
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Nome e
Descrição da
Atividade
AGRUPARTE –
Evento cultural e
social de divulgação
das atividades do
agrupamento
realizadas ao longo
do ano letivo,
aberto a toda a
comunidade
abrantina.

Objetivo(s) do
Projeto Educativo

Fomentar a
partilha
Intergeracional;
Educar para a
Cidadania;
Mobilizar as
associações de
pais;
Proceder à
mobilização da
Associação de
Estudantes e dos
alunos;
Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas;
Prevenir situações
de abandono
escolar precoce.

Objetivos Específicos

Escolas e Intervenientes

Promover a imagem e o
papel do Agrupamento
na comunidade
abrantina;
Contribuir para alargar
os horizontes culturais
dos alunos, para além
dos conteúdos
programáticos;
Divulgar, junto da
comunidade, trabalhos
realizados pelos alunos;
Divulgar, junto da
comunidade, projetos
extracurriculares de
âmbito cultural
realizados por toda a
comunidade escolar;
Fomentar a partilha
entre alunos,
professores,
funcionários,
associações de pais e
associação de
estudantes;
Envolver os alunos em
perigo de abando
escolar em atividades
do agrupamento.

Alunos;
Professores;
Funcionários não docentes;
Pais e encarregados de
educação;
Entidades locais.

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora
300€
Agrupamento (f.f.
123).

Monitorização

Calendarização

A avaliação
das atividades
será feita no
final do ano
letivo.

Preparação
do
evento
durante
todo o ano letivo.
Final
do
período
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3º

“Música Para
Todos”

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Expressão/som/corp
o/movimento:

Aplicar e desenvolver
metodologias
de
intervenção
interdisciplinares que,
com base no modelo
de ensino estruturado,
facilitem os processos
de aprendizagem de
autonomia
e
de
adaptação
no
contexto escolar;

Atividades
espontâneas;
Exercícios
de
repetição
rítmica,
com
percussões
instrumentais
ou
corporais;
Exercícios
de
movimentação
corporal
e
deslocamentos
no
espaço
com
diversificados sons;
Exercícios
relaxamento
concentração;

de
e

Canções,
travalínguas e lengalengas
acompanhados com
timbres corporais;
Concretização
de
jogos musicais em
consonância
com

Educar
para
Cidadania.

a

Melhorar o equilíbrio
EDMA
postural; o tónus
e a coordenação dos
Professora do grupo 250 e
movimentos;
alunos abrangidos pela
Proporcionar a estas
alínea e) do Decreto-Lei
crianças e adolescentes 3/2008.
uma maior independência
funcional, a fim de
alcançarem dentro das suas
possibilidades e limitações,
o máximo de eficiência
necessária para melhorar a
sua qualidade de vida;
Estimular a audição, a
visão;
Criar meios de
comunicação e estimular
a expressão da fala e da
linguagem;
Promover a correção de
posturas e estimular os
movimentos voluntários;
Desenvolver o senso de
perceção e trabalhar o
esquema corporal;
Estimular a sensibilidade
rítmica;
Trabalhar a respiração
estimulando os órgãos
envolvidos com a função;
Estimular a descoberta do
potencial criativo,
incentivando a
expressividade
e a criatividade,
fortalecendo a

50 Euros
*Valores por
estimativa

Avaliação
trimestral

Ao longo do ano
letivo
Um tempo
semanal para
cada sala (2º e 3º
Ciclos).
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jogos de palavras;
Concretização
danças
dramatizações.

autoconfiança
Estimular a integração, a
socialização e a
comunicação.

de
e

Grupo de Cantares

Fomentar a partilha
intergeracional.
Educar para a
cidadania.
Desenvolver uma
relação de
cordialidade e
cooperação com a
CMA:

Divulgação da música
portuguesa.
Promover o intercâmbio
entre a Escola e o Meio

Professores das várias
escolas do Agrupamento e
de vários níveis de ensino.
Assistentes Operativos das
várias escolas do
Agrupamento.
Alunos das várias escolas
do Agrupamento.

Reflexão e
auscultação
permanente
da atividade
desenvolvida.

Ao longo do ano
letivo.
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“Clube da Rádio na
Escola”
Elaboração de fichas
de inscrição;
Calendarização das
reuniões em horário
comum a todos os
alunos;
Criação
de
uma
identidade própria,
com a elaboração de
um novo logótipo e o
nome da Rádio;
Gravação de uma
prova de locução;
Programação
e
elaboração
das
grelhas (guiões) para
as várias rubricas;
Gravação de um
indicativo da rádio
(spots);
Seleção
de
diferentes músicas;
Preparação
de
noticias, entrevistas
e/ou reportagens;
Realização
de
momentos musicais e
culturais;
Possível
programa
numa Rádio local;
Possível visita de
estudo a uma Rádio
Nacional ou às
instalações de um
jornal.

Promover a qualidade
do sucesso educativo.
Educar
para
cidadania.
Educar para o
Empreendedorismo.

a

Formar
cidadãos
autónomos, reflexivos,
responsáveis
e
interventivos;
Promover a socialização
entre os alunos;
Interligar a
comunidade/escola;
Melhorar o espaço de
convivência;
Favorecer
o
protagonismo juvenil;
Proporcionar aos alunos
atividades
de
descoberta e resolução
de
problemas,
confrontando-os
com
diferentes pontos de
vista
e
relações
interpessoais que se
estabelecem, visando o
seu
desenvolvimento
pessoal e social, numa
perspetiva da educação
para os valores e para a
cidadania e promoção
da inclusão;

EDMA

CDs virgens-(12€)*

Alunos;

Extensão-(5€)*

Professores;

Cabos vários-(15€)*

Funcionários;

*Valores por
estimativa

Encarregados de Educação;

Avaliação
trimestral

Ao longo do ano
letivo

Comunidade Extraescolar.

Reconhecer crianças e
adolescentes
como
produtores de cultura,
integrando-os nos meios
de comunicação, em
geral
ocupados
por
adultos.
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Atividades
obrigatórias pela
ABAE:
Formação do
Conselho Eco-Escola;
Plano de Ação;
Escolha dos temas a
tratar ao longo do
ano letivo;
Monitorização;
Auditoria Ambiental
Criação do EcoCódigo;
Dia da Eco-Escola.
Manutenção dos
Espaços Verdes;
Recolha de óleos
usados, lâmpadas e
toners, pilhas,
pequenos
equipamentos elétricos, roupas, tampas
plásticas e rolhas de
cortiça;
Feiras, Campanhas
Solidárias
/Concursos;
Palestras/Workshops;
Visitas de Estudo;
Criação de parcerias
com empresas,
autarquia e outros
projetos a decorrer
na escola;
Articulação entre
departamentos.

Educar para a
Cidadania;
Melhorar a
organização e a
qualidade do ensino
face aos contextos
atuais;
Fomentar a partilha
Intergeracional;
Proceder à
mobilização da
Associação de
Estudantes e dos
alunos;
Mobilizar as
associações de pais;
Desenvolver uma
relação de
cordialidade e
cooperação com a
CMA;
Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos;
Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas.

Promover a Educação
para a Cidadania e
Sustentabilidade;
Integrar valores
inerentes ao
desenvolvimento
sustentável em todos os
aspetos da
aprendizagem;

Escola Básica D. Miguel de
Almeida:
Prof. Maria do Rosário
Rufino
Prof. Olga Januário

Sem custos

Trimestral

Ao longo do ano
letivo

Desenvolver o sentido
de responsabilidade
cívica, individual e
social;
Incentivar mudanças de
comportamento a nível
individual,
grupo/turma,
comunidade escolar,
família e meio
envolvente;
Criar parcerias com
projetos internos,
empresas, autarquia e
outras entidades;
Fomentar a articulação
entre ciclos, áreas
disciplinares e
docentes;
Dar continuidade a
subprojetos e atividades
iniciadas
anteriormente.
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Clube de
Programação

Promover a qualidade
do sucesso educativo;
Melhorar a
organização e a
qualidade do ensino
face aos contextos
atuais;
Aplicar e desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares que,
com base no modelo
de ensino estruturado,
facilitem os processos
de aprendizagem de
autonomia e de
adaptação no
contexto escolar;
Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas.

Projeto TIC UEE
Criação e
manutenção de
publicações web;
Pesquisa, seleção e
preparação de
materiais;
Edição de
documentos e
imagens estáticas e
dinâmicas;
Segurança digital.

Promover a qualidade
do sucesso educativo;
Melhorar a
organização e a
qualidade do ensino
face aos contextos
atuais;
Aplicar e desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares que,
com base no modelo
de ensino estruturado,
facilitem os processos

Criar um produto
original de forma
colaborativa e com uma
temática definida, com
recurso a ferramentas e
ambientes
computacionais
apropriados à idade e
ao estádio de
desenvolvimento
cognitivo dos alunos,
instalados localmente
ou disponíveis na
Internet, que
desenvolvam um modo
de pensamento
computacional,
centrado na descrição e
resolução de problemas
e na organização lógica
das ideias;
Usar recursos digitais no
respeito por normas de
segurança.
Procurar e tratar a
informação de acordo
com objetivos
concretos: investigação,
seleção, análise e
síntese dos dados;
Comunicar, interagir e
colaborar usando
ferramentas e
ambientes de
comunicação em rede
como estratégia de
aprendizagem individual
e como contributo para
a aprendizagem dos
outros;

Agrupamento de Escolas nº
1 de Abrantes

0€

Docentes do
Grupo de
Informática.

Ao longo do ano
letivo, nas
disciplinas do
grupo de
informática

0€

Grupo de
informática e
Departamento
de Ensino
Especial

Quatro tempos
letivos
semanais, ao
longo do ano
letivo

Professores do grupo 550 e
alunos das disciplinas de
informática.

Escola D. Miguel de
Almeida
Professores do grupo 550,
em par pedagógico
e
alunos abrangidos pela
alínea e) do nº2 do artigo
16º do Decreto-Lei 3/2008
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de aprendizagem de
autonomia e de
adaptação no
contexto escolar;
Prevenir situações de
abandono escolar
precoce.

Sistematizar
conhecimento com base
em processos de
trabalho com recurso
aos meios digitais
disponíveis e de
desenvolver produtos e
práticas inovadoras:
Usar recursos digitais no
respeito por normas de
segurança.

Matemática
(também) é
divertida
Esclarecimento de
dúvidas; Fichas de
trabalho;
Atividades de
carácter lúdico e
imaginativo;
Utilização de
software educativo;
Torneios de jogos
matemáticos;
Tarefas ricas e
desafiantes,
envolvendo
raciocínio e
resolução de
problemas

Promover a qualidade
do sucesso educativo;
Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas.

Promover a ocupação
de tempos livres com
atividades lúdicas,
relacionadas com a
matemática.

EB 2,3 D. M. A.
Grupo 230

Questionário
Registo de
presenças

Setembro de
2016 a Junho de
2017

Proporcionar aos alunos
oportunidades de
realização pessoal
através de atividades
livres;
Motivar os alunos para a
aprendizagem da
Matemática, tornando-a
mais dinâmica e
atrativa
Combater o insucesso
da Matemática;
Apoiar os alunos nos
processos de inserção
escolar, bem como
prevenir situações de
exclusão.
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Projeto:
«Olimpíadas da
Língua Portuguesa»
Com
o
projeto
pretende-se
a
sensibilização para o
uso
correto
da
língua portuguesa e
a incrementação da
defesa do ambiente,
do património, bem
como a educação
para os valores,
numa
escola
inclusiva, através de
textos que abordem
estas temáticas.

Promover a qualidade
do sucesso educativo;
Educar para a
cidadania.

Promover competências
no domínio da língua
portuguesa.

Escolas: ESSA e DMA
Coordenadora:

Incrementar o gosto
pela leitura e pela
escrita.

Intervenientes:

Contribuir
para
desenvolvimento
criatividade
e
espírito crítico.

Maria da Conceição Santos
turmas:

o
da
do

Estimular o espírito de
iniciativa.
Desenvolver dinâmicas
participativas dentro e
fora do espaço aula,
através da participação
em provas seletivas.

3º ciclo do ensino
básico;
10º e 11º anos do ensino
regular e profissional.
Professoras:
Adelaide Contente
Alexandra Santos
Angelina Morgado
Alzira Figueiredo
Carla Coelho
Conceição Santos
Cristina Duarte
Cristina Santos
Elsa Filipe
Isabel Vieira
Lúcia Oliveira
Paula Raimundo
Salete Ferreira
Teresa Simões
Tereza Sampainho
Outros

+/- 200 € - ESSA

Envolvimento
e participação
doa alunos nas
atividades.
Relatórios:
intermédio;
final.

1ª fase – no fim
do 1º período ou
no início do 2º:
1ª prova
eliminatória
2ª fase – 2º
período:
2ª prova
eliminatória –
participação nas
Olimpíadas a
nível nacional
3ª fase – 3º
período:
prova final –
alunos que
alcançaram o 2º
e 3º lugares na
1ª fase.
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Clube de Informática
Programação e Robótica

Promover a qualidade
do sucesso educativo;

Programação recorrendo
a outros softwares (Kodu;
Scratch;);

Melhorar a
organização e a
qualidade do ensino
face aos contextos
atuais;

Produção da página Web
do clube;
Montagem de robô (LEGO
Mindstorms NXT);
Programação de robô;
Edição de Imagem e
vídeo;
Dinamização de
workshops para alunos;
Visita ao evento “Festival
Nacional Robótica “.

Contribuir para o sucesso
educativo dos alunos;
Fomentar o interesse pela
Ciência e Tecnologia, nas
áreas de computação e
robótica;

EBDMA
Coord. Pedro Heitor

300€ - Adquirir
um robô da
Lego;

Alunos
Outros professores

Possibilitar o contacto com
o mundo da Robótica;

Prevenir situações de
abandono escolar
precoce;

Aprender a montar e
programar um robô;

Educar para a
Cidadania;

Aprender várias formas de
programação;

Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas.

Promover o
desenvolvimento do
raciocínio lógico;

Observação
direta da
participação
dos alunos;

100€ - Adquirir
Kit de
programação
Arduíno

A avaliação
das atividades
do Clube fazse no final de
cada período
letivo e no
final do ano.

Fomentar o
desenvolvimento de
competências
interdisciplinares;
Estimular a criação de
projetos por parte dos
alunos;
Fomentar a criatividade, a
autonomia e o espírito de
equipa;
Divulgar os trabalhos e
resultados produzidos no
clube.
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JORNAL ESCOLAR
Divulgação do projeto;
Recolha de materiais
(trabalhos
da
comunidade escolar);
Revisão dos trabalhos;
Composição gráfica;
Divulgação do jornal
(versão digital).

Promover a qualidade
do sucesso educativo;
Aplicar e desenvolver
metodologias de intervenção interdisciplinares que, com base no
modelo de ensino estruturado, facilitem os
processos de aprendizagem de autonomia e
de adaptação no contexto escolar;
Fomentar a partilha
intergeracional;
Educar para a Cidadania;

Comunicar
de
forma
correta e adequada em
contextos diversos;
Desenvolver
o
espírito
crítico e a criatividade;
Promover
a
interdisciplinaridade;
Desenvolver métodos e
técnicas
de
pesquisa,
registo e tratamento de
informação, com recurso
às TIC;

Escolas
do
Agrupamento.
Coordenadora:
Cristina Duarte.
Outros
intervenientes
responsáveis:
Salete
Ferreira (ESSA) e um
professor
(nomeado
pela Direção) representante cada escola do
Agrupamento.
Outros intervenientes:
Comunidade educativa
do Agrupamento.

Não
definidos
(dependendo do
tipo
de
impressão).

Relatórios
(intermédio
e final).

Ao longo do ano
letivo.

Divulgar os trabalhos dos
alunos e professores a nível
regional e nacional.

Mobilizar as associações de pais;
Proceder à
mobilização da
Associação de
Estudantes e dos
alunos;
Valorizar os equipamentos e infraestruturas educativas.
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PROJETO DE CIÊNCIAS
NO ENSINO
ESTRUTURADO – 2º
CICLO
Em cada aula realizam-se
fichas de trabalho ou
atividades experimentais
de acordo com os
conteúdos de Ciências
Naturais do 2º ciclo, mas
também atividades de
expressão plástica, de
preferência com
utilização de materiais
recicláveis.

Promover a qualidade
do sucesso educativo;
Educar para a
cidadania;
Prevenir situações de
abandono escolar
precoce.

Desenvolver o gosto e o
interesse pelas Ciências
Naturais.
Ligar as Ciências Naturais
ao quotidiano dos alunos.
Desenvolver o espírito e a
curiosidade científica.
Despertar os alunos para os
problemas ambientais.
Promover atitudes cívicas
em relação ao ambiente.
Promover a integração e a
socialização dos alunos.

Professora Rosa Duque
Alunos do Ensino
Estruturado do 2º ciclo,
abrangidos pela alínea
e) do n.º2 do artigo 16.º
do Decreto-Lei 3/2008

50 €

Avaliação
trimestral com
os professores
de Educação
Especial para
reformulação
do
funcionamento
e das
atividades
escolhidas.

De acordo com
o horário
atribuído à
professora e o
horário dos
alunos, no
próximo ano
letivo 2016/17

Relatórios
intermédios e
finais
apresentados
à coordenação
de projetos.

Contribuir para o
desenvolvimento integral
dos alunos.
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MAT+
Inclusão no horário dos
docentes do grupo 500,
de espaços destinados ao
esclarecimento de
dúvidas de matemática,
no âmbito dos programas
que o docente lecione.

Melhorar a
organização e a
qualidade do ensino
face aos contextos
atuais.

Utilização de recursos que
promovam a motivação e
interesse para a apreensão
dos conteúdos.

ESSA e DMA

Proporcionar aos alunos
espaços onde podem
esclarecer dúvidas.

Alunos do 3º ciclo e
secundário

Professores do grupo
500

5€
Agrupamento

Relatórios
semestrais a
apreciar pelo
Coordenador
de Projetos

Ao longo do ano
letivo

Nesses espaços os alunos
podem ver abordadas
novamente matérias não
compreendidas na aula e
o esclarecimento de
dúvidas por iniciativa
própria ou por indicação
do professor.
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“Projeto Monge – Melhor
GD”.
Sessões de
esclarecimento de
dúvidas referentes às
matérias da disciplina de
Geometria Descritiva A.

Melhorar a
organização e a
qualidade do ensino
face aos contextos
atuais;

Melhorar o domínio de
competências dos alunos,
na área da dupla projeção
ortogonal e nas
axonometrias.

Promover a qualidade
do sucesso educativo;

Dinamizar a comunidade
educativa.
Valorizar a relação
pedagógica e as
aprendizagens.

Prevenir situações de
abandono escolar
precoce.

Escola Secundária Dr.
Solano de Abreu
Prof. Luís Reis
Aberto a todos os alunos
do ensino secundário
com interesse pela
Geometria Descritiva A.

Sem custos

Relatórios ao
longo do ano.

Ao longo do ano
letivo.

Valorizar a relação entre
pares e do trabalho de
equipa.
Estabelecer um ensino
mais individualizado para a
recuperação dos alunos.
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Projeto BioGeoxplica
Criação de um espaço
semanal de 100 minutos
de modo a que os alunos
do 10º e 11º anos possam
ser apoiados nas suas
aprendizagens
por
professores do grupo.

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Possibilitar aos alunos:
Um espaço onde podem
ver abordadas,
novamente, matérias não
compreendidas na aula;
O esclarecimento de
dúvidas por iniciativa
própria ou por indicação
do professor;
A resolução de exercícios
tipo exame.

Podem ainda participar
nesta atividade alunos
matriculados na escola
que
pretendam
inscrever-se no exame
nacional.

Escola Secundária Dr.
Solano de Abreu
Professor coordenador:
Anabela Leite

10 euros em
fotocópias

Número de
alunos
participantes
por sessão.

Ao longo do
ano letivo

0€

Análise da
participação
dos alunos ao
longo do ano
letivo.

Ao longo do
ano letivo

Intervenientes:
Professores do grupo de
recrutamento 520 a
lecionar 10º e/ou 11ºano

A divulgação do projeto
será
publicitada
na
escola e junto dos E.E,
pelos DT.
PROJETO FQ

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Ajudar os alunos no estudo
das matérias lecionadas na
disciplina de Física e
Química A, prestando-lhes
um
apoio
mais
individualizado.

Escola Secundária
Solano de Abreu
Coordenadora:
Paula César

Dr.
Prof.

Professores do G.R 510

Relatório

Esclarecer as dúvidas dos
alunos.
Desenvolver nos alunos
métodos e hábitos de
trabalho.

Alunos do 10º e 11º anos
de Física e Química A
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Integrado no Plano
Nacional de Cinema é
proposto a criação do:
LumiéreClube.

Promover a qualidade
do sucesso educativo;

Desenvolver a literacia
para o cinema;

EB Maria Lucília
Moita/EB do Rossio;

Educar para a
Cidadania;

Divulgar obras
cinematográficas nacionais
junto do público escolar;

EB D. Miguel de
Almeida;

Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas.

Garantir instrumentos
essenciais de leitura e
interpretação de obras
cinematográficas junto dos
alunos;
Contribuir para
desenvolver os horizontes
culturais dos alunos,
fomentando o
desenvolvimento cognitivo,
social e emocional, através
do desenvolvimento dos
valores estéticos, morais e
de cidadania;

Escola Secundária Dr.
Solano de Abreu.
Professores envolvidos:
Ana Maria Ruiz Filipe
Rico

Os filmes a
visualizar são
disponibilizados
pelo Plano
Nacional de
Cinema.

Avaliação
trimestral com
os alunos;

Ao longo do ano
letivo

Relatório
realizado para
o PNC

Também podem
ser adquiridos
filmes pelo
valor de 3/4 €
cada.

Carlos Alberto Morais
Barata Grácio
Carlota Conceição
Calado Andrade
Godinho
Maria José Estronca
Carmo Godinho Mourato

Promover o hábito de ver
cinema e a sua valorização
enquanto arte.
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CLUBE DOS CIENTISTAS
Semanalmente realizam
se atividades
experimentais de acordo
com os conteúdos de
Ciências Naturais do 2º
ciclo, mas também
atividades mais lúdicas.
Estas atividades
requerem por parte dos
alunos e da professora
responsável uma pesquisa
e preparação
antecipadas;
Participação na Atividade
“Escola Aberta”
Nesta atividade
dinamizada pelo
Departamento de
Expressões os alunos do
clube mostram aos
alunos do 4º ano várias
atividades que
realizaram ao longo do
ano letivo;
Elaboração de material
didático
Todo o material
elaborado ao longo do
ano pelos alunos do clube
poderão ser utilizados
pelas disciplinas
experimentais sempre
que necessário.

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Desenvolver o gosto e o
interesse pela ciência;
Desenvolver o espírito e a
curiosidade científica;

EB 2,3 D. M. A.
Professora Maria João
Gromicho
Alunos do 2º ciclo

Desenvolver uma atitude
lúdica pela atividade
científica;
Demonstrar noções e
conceitos científicos e
tecnológicos;
Ligar a ciência ao
quotidiano dos alunos;
Favorecer o intercâmbio
das experiências
científicas.

100€

Relatórios
diários da
atividade
realizada;
Avaliação
trimestral com
os alunos para
reformulação
do
funcionamento
e das
atividades
escolhidas;

2 dias por
semana ao
longo do ano
letivo
(±12 alunos por
turno/dia)

Relatórios
intercalares e
finais
apresentados
à coordenação
de projetos.

79

ENSINO
INDIVIDUALIZADO DA
EDUCAÇÃO FÍSICA
Educação Física Adaptada
para alunos com
Necessidades Educativas
Especiais

Promover a
qualidade do sucesso
educativo;
Aplicar e desenvolver
metodologias de
intervenção
interdisciplinares
que, com base no
modelo de ensino
estruturado,
facilitem os processos
de aprendizagem, de
autonomia e de
adaptação no
contexto escolar;
Otimizar a gestão
integrada e
sustentada dos
recursos humanos.

Proporcionar a todas os
alunos com NEE a efetiva
participação nas aulas de
Educação Física,
assegurando a integração e
o direito de uma educação
para todos;
Favorecer ambientes de
aprendizagem adaptados às
caraterísticas físicas,
emocionais e psicológicas
dos alunos com NEE;
-Promover o
desenvolvimento
psicomotor, melhorando os
padrões normais de
movimento de forma a
desenvolver a autonomia
motora;
Favorecer a aceitação dos
valores, contribuindo para o
desenvolvimento pessoal e
social dos alunos com NEE;
Desenvolver com eficácia os
Planos Educativos
Individuais.

Coordenação:
Cristina Ferreira
Alunos com NEE – CEI
Grupo disciplinar de
Educação Física
(260 e 620)
Equipa de Educação
Especial
(Sala de Ensino
Estruturado/

Otimizar os
recursos
existentes no
agrupamento.

Conselho de
Turma
Equipa de
Educação
Especial
Docente de
Educação
Física

De acordo com
o Horário
curricular de
Educação Física
do aluno:
2.ºC
50’+100’
/semana
3.ºC
100’/semana

Assistentes
operacionais)
Outros Técnicos
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Manter e desenvolver
uma cooperação ativa
com a CMA no sentido da
consecução das
atividades desenvolvidas.
Participar em concursos e
atividades na área do
ambiente dinamizados
pela ABAE ou outras
entidades.
Desenvolver trabalhos
temáticos e de
investigação nas áreas
curriculares disciplinares,
envolvendo de forma
transversal todas as
disciplinas mas também
áreas não disciplinares.
Exposição/Divulgação dos
trabalhos dos alunos
junto da comunidade
escolar.
Dinamização de
Palestras/Debates.
Dinamização do Blog do
Projeto ECO-ESCOLAS.
Participação no Jornal da
Escola.
Manter ativo um ponto de
recolha e redistribuição
de bens usados – abrir

Prevenir situações de
abandono escolar
precoce;
Educar para a
cidadania;
Proceder à
mobilização da
Associação de
Estudantes e dos
alunos;
Desenvolver uma
relação de
cordialidade e
cooperação com a
CMA.

Estimular o hábito de
participação
envolvendo ativamente
os alunos na tomada de
decisões e
implementação das
ações.
Motivar para a
necessidade de
mudança de atitudes e
adoção de
comportamentos
sustentáveis no
quotidiano, ao nível
pessoal, familiar e
comunitário.
Divulgar boas práticas
e fortalecer o trabalho
em rede a nível
nacional e
internacional.

Escola Dr. Solano de
Abreu.
Câmara Municipal de
Abrantes
Projeto EcoEscolas/ABAE
Professoras envolvidas:
Margarida Pedro
Fernanda Louro
Mª do Rosário Silva

As despesas com
materiais
dependem dos
trabalhos a
desenvolver
pelos alunos e
serão
apresentadas
pontualmente à
direção.

Será feita pela
ABAE,
entidade que
coordena o
Projeto Ecoescolas a nível
Nacional.

Ao longo de
todo o ano

Previsão: as
despesas não
deverão
ultrapassar
70 euros.

Prof. Responsáveis:
Margarida Pedro
Mª do Rosário Silva

Contribuir para a
criação de parcerias e
sinergias locais na
perspetiva de
implementação da
Agenda 21 Local.
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uma Eco-loja em
parceria com a
Associação de
Estudantes.
Decoração da escola na
época Natalícia.
Saídas de Campo para
identificação plantas/
observação líquenes.
Comemoração dos Dias da
Floresta, da Água; da
Terra e do Ambiente.
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Projeto: «Sementes
d’Escrita»
Com o projeto pretendese elaborar textos de
géneros diferentes de
forma individual e/ou em
grupo, criativa e
interativa, através de um
processo que fomente a
criatividade e o espírito
crítico, a partir da
reflexão sobre o Mundo e
do confronto com as
ideias dos outros.

Promover a qualidade
do sucesso educativo;

Desenvolver a criatividade
e o espírito crítico.

Educar para a
cidadania.

Interagir num processo de
escrita
revelador
da
capacidade
criativa,
organizativa, estética e
linguística.
Valorizar a aprendizagem
partilhada.
Incrementar
as
competências da leitura,
da escrita, da expressão
oral e do funcionamento da
língua.
Desenvolver competências
das TIC.

Os textos produzidos
pelos alunos serão
divulgados em suportes
diferentes.

Escolas: ESSA e DMA

(+/-) 60 € - ESSA

Coordenadora:
Maria da Conceição
Santos

Envolvimento
e participação
dos alunos no
projeto.

1º, 2º e 3º
períodos

Qualidade dos
textos
produzidos.

Intervenientes:
turmas:
3º ciclo do ensino
básico;
ensino
secundário
regular e profissional.

Relatórios:
intermédio;
final.

Professoras:
Adelaide Contente
Alzira Figueiredo
Angelina Morgado
Cristina Duarte
Elsa Filipe
Isabel Vieira
Conceição Santos
Salete Ferreira
Tereza Simões
Outros

Projeto STEP 1
O projecto pretende
preparar os alunos para o
mundo do trabalho.

Promover a qualidade
do sucesso educativo;
Educar para a
Cidadania;
Otimizar a gestão
integrada e sustentada
dos recursos

Promover o
autoconhecimento e o
conhecimento de
oportunidades de
qualificação, trabalho e
outras com relevância para
a gestão da carreira;

ESSA Alunos do Ensino
Profissional e
professores das
disciplinas;
IEFP (Centros de
Emprego).

FF242 / POCH
Custo de 200
euros

Equipa do
projeto
e ANQEP

1 e 2º períodos

Monitorização
realizada ao
longo do 2º
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humanos;
Fomentar a partilha
Intergeracional;
Mobilizar as
associações de pais;
Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas.

Apoiar os jovens na fase de
transição da escola para o
mercado de trabalho e/ou
na redefinição de
estratégias para
delinearem novos
percursos de qualificação;
Criar uma metodologia de
fácil aplicação, que seja
avaliada e possa ser
replicada de forma
consistente noutras
escolas.

Empresas / Associações
empresariais
(empregadores /
técnicos de RH);

período.

Institutos politécnicos;
Organizações que
tenham os jovens como
público-alvo (Rede
Eures, Erasmus +, IPDJ,
Fórum Estudante, …);
ANQEP (Agência
Nacional para a
Qualificação e o Ensino
Profissional, I.P.)
Conferências,
seminários e palestras
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2.12 VISITAS DE ESTUDO 2º CICLO, 3º CICLO E SECUNDÁRIO

Nome e
Descrição da Atividade
Visita de estudo ao
"Teatro Politeama" para
assistir a uma peça de
teatro infantil

Objetivo(s) do
Projeto Educativo
Educar para a
Cidadania;
Promover a qualidade
do sucesso educativo;
Desenvolver uma
relação de
cordialidade e
cooperação com a
CMA.

Escolas e
Intervenientes

Objetivos Específicos

Praticar regras de
utilização de transportes
coletivos;
Assistir à peça “ a definir
no início do ano letivo”;
Desfrutar de momentos
lúdicos respeitando a
liberdade coletiva;

Alunos das Unidades do
1º, 2º e 3º ciclos de
Ensino Estruturado para
a educação de alunos
com perturbações do
Espetro do autismo;
Docentes das UEE;
Assistentes
Operacionais das UEE;
CMA

Despertar o gosto pelas
atividades artísticas;

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora
Custo previsto:
a contabilizar
no inicio do ano
letivo em
função da peça
de teatro em
cena;
Entidade
financiadora:
verba das
unidades;
Se necessário Encarregados de
Educação

Observar/ contatar com
realidades diferentes;
Promover a autonomia.

Museu José Malhoa e
Escola Superior Turismo
Tecnologia do Mar.
Peniche

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Contactar “In loco” com
aspetos
patrimoniais/turísticos

Isabel Amante
Graça Nascimento
2º T T

0 € por aluno

Monitorização

Calendarização

Observação
direta no dia
da visita de
estudo, pelos
docentes que
participam na
atividade com
posterior
registo de
pontos
positivos e
pontos a
alterar ou a
melhorar.
Ficha de
registo do
grau de
satisfação dos
alunos face à
atividade.

Última semana
do 1º período

Relatório

2º período

D-2
A-12
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Lisboa “Circuito
turístico do Chiado à
Ribeira das Naus”

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Contactar “In loco” com
aspetos
patrimoniais/turísticos.

Graça Nascimento
Isabel Amante
2º T T
D-2

15 € por aluno

Relatório

3º Período

A-12
Grandes superfícies
comerciais (EX: “EL
Corte Inglês “e outra).

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Conhecer a dinâmica de
diferentes espaços
comerciais em termos de
gestão de marcas e vendas.

Ester Rosa
3 TV
D-2
A-16

15 € por aluno

Relatório

Fevereiro

Teatro D’encantar,
Mosteiro dos Jerónimos

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Motivar os alunos para o
estudo do texto dramático;
Despertar o gosto pela
leitura; Extrair conclusões
pertinentes que reforcem e
aprofundem a
aprendizagem dos
conteúdos abordados nas
aulas de História; Interagir
com a realidade de forma
crítica e criativa; Melhorar
o nível cultural dos alunos;
Desenvolver e/ou
aprofundar a consciência
cívica dos alunos;
Proporcionar contextos de
aprendizagem
diversificados; Promover a
troca de saberes e
experiências; Reforçar a
relação
Professor/Aluno/Aluno.

Teresa Simões
8.º E,F e G
D-4
A-66

15 € por aluno

Redação de
um relatório
da visita

25/01/17
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Convento de Mafra
(visita e teatro) - visita
de estudo temática.

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Sensibilização para o
estudo de Memorial do
Convento, de José
Saramago- obra de leitura
integral na disciplina de
português, 12º ano, através
do contacto com o espaço
histórico e da
representação teatral;
Contactar com locais de
trabalho e profissões
diversas, nomeadamente
na área do turismo e do
teatro.
Contactar diretamente
com o espaço histórico do
universo ficcional;
Assistir à representação
“Leitura encenada do
Memorial do Convento”.
Sensibilizar para a
importância da
comunicação em língua
estrangeira.
Desenvolver as relações de
convívio, socialização e
respeito mútuo.
Percorrer lugares evocados
no romance de José
Saramago.

Lúcia Oliveira; Isabel
Gonçalves Pinheiro e
Carla Maria Serras;
12º profissional( 3
turmas) TGPSI, TM e
TV.

21,7€ por
aluno

Debate e
elaboração de
um texto
argumentativo
;
Relato oral da
visita.

30/01/17

D-3
A-38
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Planetário Vasco da
Gama e Museu da
Eletricidade/MAAT

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Explorar conhecimentos
das disciplinas em contexto
de tecnologia e sociedade

Lúcia Serras; Célia
Ramos
7º D/ E
D-3
A-46

Mosteiro dos Jerónimos,
Torre de Belém e Museu
da Eletricidade

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Motivar para a análise de
episódios de Os Lusíadas;
Situar obras literárias em
função de grandes marcos
históricos e culturais;
Reconhecer a
contextualização históricoliterária de Os Lusíadas;
Conhecer monumentos
representativos da época
literária em estudo (Os
Lusíadas).
Física e Química:
Relacionar os conteúdos da
disciplina com situações do
dia-a-dia.

Cristina Duarte, Paula
César e Tereza
Sampainho.
10º A e B
D-3
A-40

12 € por aluno

10 € por

aluno

Ficha de
trabalho

09/03/17

Resolução de
uma
ficha/guião da
visita;
Redação de
texto
(apreciação
crítica;
reportagem);
Ficha de
avaliação da
satisfação
relativamente
à visita (a
professores e
alunos).

Março
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Museu de Serralves e
Casa da Música

Laboratório de
Paleontologia e praias
da região – Torres
Vedras

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Sensibilizar os alunos para
a arte contemporânea e o
ambiente.
Promover o enriquecimento
cultural.
Rever tópicos curriculares,
utilizando uma metodologia
complementar às previstas
no programa curricular.
Mobilizar saberes culturais,
científicos e artísticos.
Possibilitar novas
experiências pessoais e em
grupo.
Estimular o espirito crítico e
analítico.

Carlos Grácio, Paula
Gaio
10ºE,11ºG e 12ºE2

Aplicar e ampliar
conhecimentos no âmbito
dos conteúdos
disciplinares;
Despertar a curiosidade
acerca do mundo natural,
promover a
interdisciplinaridade e
desenvolver a cultura
científica; Promover as
relações interpessoais fora
do meio escolar;

Anabela Leite
Lúcia Serras
11º A;B e C
D-4
A-54

27,50 € por
aluno

Relatório de
atividade e
reportagem
fotográfica e
artigo para o
jornal da
escola

2º período

15 € por aluno

Ficha prática
de avaliação

Abril

D-5
A-60
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C.B.D.” de Lisboa –
Baixa, Chiado e Avenida
da Liberdade – visita
pedestre.

Palácio de Queluz e
Museu dos Coches.

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Caracterizar as áreas
funcionais da cidade de
Lisboa;
Relacionar a localização
das diferentes funções com
o valor da renda locativa;
Relacionar a diferenciação
do espaço urbano com o
desenvolvimento dos
transportes;
Aprofundar os
conhecimentos sobre a
obra de Eça de Queirós “Os
Maias”; Proporcionar o
contacto com os espaços
referenciados na obra “Os
Maias”.

Maria da Glória C.
Torres d’Albuquerque
11ºD
D-2

Conhecer os ambientes
sociais, artísticos e
culturais da nobreza do
séc. XVIII; reconhecer as
características do barroco
português; desenvolver o
gosto pelo património
histórico-cultural;
estimular o gosto pela
observação e espírito
crítico; aplicar
instrumentos de
observação/investigação;
proporcionar momentos de
convivência, camaradagem
e cooperação.

Maria Helena Alho
11ºE e 11ºF
D-4
A-52

20 € por aluno

Observação do
comportament
o dos alunos;
Elaboração de
uma
apresentação
multimédia;
Debate.
Elaboração de
um texto para
o Jornal da
Escola.

2º período

7 € por aluno

Ficha
inquérito
Entrevista em
grupo

2º período

A-17
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Mafra – Convento
(assistência ao
espetáculo «Memorial
do Convento»)

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Sensibilizar os alunos para
a leitura da obra Memorial
do Convento, de José
Saramago;
Contextualizar, in loco, a
obra;
Fomentar o gosto
património histórico,
cultural e pela literatura
nacional;
Incrementar o gosto pelo
teatro;
Promover o convívio
salutar entre alunos e
professores;
Fomentar a
interdisciplinaridade.

Conceição Santos e
Isabel Vieira
12º A e D

21,70 € por
aluno

Relatório

Maio

D-3
A-41
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Auditório Pedro Arrupe
(Parque das Nações)
para assistir à peça de
teatro “Auto da Barca
do Inferno”, de Gil
Vicente e Pavilhão do
Conhecimento para
visitar as exposições
“Risco”, “Explora” e
“Espinafres e
Desporto”.

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Disciplina de Português:
fomentar o gosto pela arte
dramática; consolidar a
leitura e a compreensão da
obra vicentina;
desenvolver nos alunos as
capacidades de reflexão e
de espírito crítico;
promover o convívio e
partilha de novas
experiências; desenvolver
a articulação
interdisciplinar, reforçando
a sociabilização entre
alunos e professores. No
âmbito da disciplina de
Ciências Naturais:
despertar o interesse dos
alunos para a importância
da Ciência e o gosto pelo
conhecimento; incentivar
os alunos para a prática de
uma alimentação saudável
e no âmbito da disciplina
de Físico-Química:
descobrir o prazer de
compreender a ciência de
uma forma viva e lúdica;
vivenciar experiências que
contribuam para o
desenvolvimento de
capacidades/intuições e
para a aquisição de novos
conhecimentos; envolver
os alunos numa dinâmica
intelectual, assente na

Turmas do 9º ano
D-11
A-160

16,35 € por
aluno

Relatório/Fich
a de
verificação de
conhecimentos
.

5/1/17
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curiosidade científica e
tecnológica.
Mafra – Convento
(assistência ao
espetáculo «Memorial do
Convento»)

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Sensibilizar os alunos para
a leitura da obra Memorial
do Convento, de José
Saramago;
contextualizar, in loco, a
obra;
fomentar o gosto pelo
património histórico,
cultural e pela literatura
nacional;
incrementar o gosto pelo
teatro;
promover o convívio
salutar entre alunos e
professores;
fomentar a
interdisciplinaridade.

Salete Ferreira
12º ano regular (Turmas
C e E1)
D-2
A-37

21,70 € por
aluno

Relatório

3º período
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Castelo de São Jorge e
RTP

Promover a qualidade
do sucesso educativo.

Aquisição e consolidação
conhecimentos específicos;
Aperfeiçoamento da
capacidade de observação
e comunicação;
Desenvolvimento da
criatividade e a
sensibilidade estética;
Apreciação e valorização
da identidade cultural do
seu país;
Interesse pela preservação
do património histórico,
cultural e musical
português;
Desenvolvimento nos
alunos do sentido crítico.
Estimular o relacionamento
interpessoal;
Criar o gosto pelo convívio
social, partilha de saberes
e de experiências.
Património natural e
cultural;
Imagem na comunicação;
Diferentes tipologias na
comunicação;
Interpretar discursos orais
breves;
Sistematizar enunciados
ouvidos;
Fazer deduções,
inferências;
Compreensão de
enunciados orais;
Leitura recreativa.

Carlota Godinho e
Isabel Roseiro
6º B e 6ºD
D-4
A-50

12,5 € por
aluno

Avaliação
direta:
Interesse,
motivação,
empenho e
participação
do aluno.

21/2/17
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Castelo de São Jorge e
RTP

Aquisição e consolidação
conhecimentos específicos;
Aperfeiçoamento
da
capacidade de observação
e comunicação;
Desenvolvimento
da
criatividade
e
a
sensibilidade estética;
Apreciação e valorização
da identidade cultural do
seu país;
Interesse pela preservação
do património histórico,
cultural
e
musical
português;
Desenvolvimento
nos
alunos do sentido crítico.
Estimular o relacionamento
interpessoal;
Criar o gosto pelo convívio
social, partilha de saberes
e de experiências;
Adquirir saberes através da
descoberta e experiências
diversificadas, de acordo
com as preferências dos
alunos;
Técnicas de produção
sonora a nível vocal e
tecnológico;
Conceitos musicais em
obras de diferentes
géneros, épocas e culturas;
Desenvolvimento da
criatividade, da
curiosidade e das
capacidades de

Carlota Godinho/Paula
Matos
6º F e 6º E
D-4
A-50

12,5 € por aluno

Avaliação
direta:
Interesse,
motivação,
empenho e
participação
do aluno.

21/2/17
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envolvimento com o
fenómeno musical;
Património natural e
cultural;
Imagem na comunicação;
Diferentes tipologias na
comunicação;
Interpretar discursos orais
breves;
Sistematizar enunciados
ouvidos;
Fazer deduções,
inferências;
Compreensão de
enunciados orais;
Leitura recreativa.

2.13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS EB MARIA LUCÍLIA MOITA
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Nome e
Descrição da Atividade

Boas vindas APENCALF”
Acolhimento no 1º dia de
aulas
(Distribuição
de
flyers, contato direto com
os
Encarregados
de
Educação).

Rastreio Visual/ Auditivo
Participação de todas as
turmas da escola no
rastreio.

Objetivo(s) do
Projeto Educativo
Promover a
qualidade do sucesso
educativo;
Educar para a
cidadania;
Fomentar a partilha
Intergeracional;

Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas;
Mobilizar as
associações de pais.

Promover a
qualidade do sucesso
educativo;

Mobilizar as
associações de pais;
Educar para a
cidadania;

Objetivos Específicos

Escolas e
Intervenientes

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora

Monitorização

Calendarização

Sensibilizar a Comunidade
Educativa para a
importância da vida
escolar do educando;
Sensibilizar a Comunidade
Educativa para a oferta
educativa/ atividades da
APENCALF disponíveis,
para o novo ano letivo;
Proporcionar aos alunos
experiências que
favoreçam o seu
desenvolvimento sócio
afetivo, criando neles
atitudes positivas e hábitos
de vida saudável.

Associação de Pais;
Comunidade

1 º Período

Sensibilizar para a
importância de uma
vigilância adequada da
nossa acuidade visual.
Sensibilizar a Comunidade
Educativa para uma vida
ativa e saudável;
Proporcionar aos alunos
experiências que
favoreçam o seu
desenvolvimento sócio
afetivo, criando neles
atitudes positivas e
hábitos de vida saudável.

Técnicos
especializados;
Comunidade Escolar;
Associação de pais;

1º Período
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Festa de Natal
Participação do pessoal
docente, não docente, e
das turmas da escola nas
atividades organizadas/
dinamizadas pela
Associação de Pais.

Promover
a
qualidade do sucesso
educativo;
Educar
para
a
cidadania;
Fomentar a partilha
Intergeracional.
Mobilizar
as
associações de pais.
Otimizar a gestão
integrada
e
sustentada
dos
recursos humanos;

Sensibilizar
para
a
importância da afirmação
de
uma
consciência
individual e coletiva;
Promover o gosto pela
escola,
valorizando
o
grupo
Turma
e
o
grupo/Escola;
Promover os valores dos
momentos festivos da
sociedade;
Proporcionar aos alunos
experiências
que
favoreçam
o
seu
desenvolvimento
sócio
afetivo, criando neles
atitudes
positivas
e
hábitos de vida saudável;
Desenvolver nos alunos
atitudes de solidariedade e
respeito mútuo e
estabelecer regras de
convivência que
contribuam para a sua
educação cívica como
cidadãos responsáveis e
intervenientes.

Associação de Pais;
Comunidade Educativa.

Final do 1º
Período
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“A Brincar Aprendo”
Workshop para Criança
Workshop destinado aos
alunos, tentando diminuir
os principais problemas da
escola (Temas: Civismo,
Disciplina, etc...)

Promover
a
qualidade do sucesso
educativo;
Educar
para
a
cidadania;
Fomentar a partilha
Intergeracional;
Valorizar
os
equipamentos
e
infraestruturas
educativas.

Mobilizar as
associações de pais.

Proporcionar aos alunos
experiências que
favoreçam o seu
desenvolvimento sócio
afetivo, criando neles
atitudes positivas e
hábitos de vida saudável;
Desenvolver nos alunos
atitudes de solidariedade e
respeito mútuo e
estabelecer regras de
convivência que
contribuam para a sua
educação cívica como
cidadãos responsáveis e
intervenientes.

Associação de Pais;
Entidades de referência
no âmbito do tema
escolhido para o
Workshop.

2º Período
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3º Período
Dia da Família
Participação do pessoal
docente, não docente,
Encarregados de Educação
e das turmas da escola nas
atividades organizadas/
dinamizadas pela
Associação de Pais.

Promover
a
qualidade do sucesso
educativo;
Educar
para
a
cidadania;
Fomentar a partilha
Intergeracional.

Mobilizar
as
associações de pais.
Otimizar a gestão
integrada
e
sustentada
dos
recursos humanos;

Sensibilizar para a
importância da Família
como base de formação/
Educação;
Promover o gosto pela
escola, valorizando o
grupo Turma e o
grupo/Escola;
Promover os valores dos
momentos festivos da
sociedade;
Proporcionar aos alunos
experiências que
favoreçam o seu
desenvolvimento sócio
afetivo, criando neles
atitudes positivas e
hábitos de vida saudável;
Desenvolver nos alunos
atitudes de solidariedade e
respeito mútuo e
estabelecer regras de
convivência que
contribuam para a sua
educação cívica como
cidadãos responsáveis e
intervenientes.

Associação de Pais;
Comunidade Educativa;
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Festa de Final de Ano
Participação do pessoal
docente, não docente, e
das turmas da escola nas
atividades organizadas/
dinamizadas pela
Associação de Pais.

Promover
a
qualidade do sucesso
educativo;
Educar
para
a
cidadania;
Fomentar a partilha
Intergeracional.
Mobilizar
as
associações de pais.
Otimizar a gestão
integrada
e
sustentada
dos
recursos humanos;

Sensibilizar para a
importância da afirmação
de uma consciência
individual e coletiva;
Promover o gosto pela
escola, valorizando o
grupo Turma e o
grupo/Escola;
Promover os valores dos
momentos festivos da
sociedade;
Proporcionar aos alunos
experiências que
favoreçam o seu
desenvolvimento sócio
afetivo, criando neles
atitudes positivas e
hábitos de vida saudável;
Desenvolver nos alunos
atitudes de solidariedade e
respeito mútuo e
estabelecer regras de
convivência que
contribuam para a sua
educação cívica como
cidadãos responsáveis e
intervenientes.

Associação de Pais;
Comunidade Educativa.

Final do 3º
período

2.14 ASSOCIAÇÃO DE PAIS EB ROSSIO
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Nome e
Descrição da Atividade
Dia da alimentação
saudável e exercício
físico).
Jogos pedagógicos
alusivos ao tema.

Dia Mundial para a
lavagem das mãos
(integrado no dia da
alimentação saudável).

Objetivo(s) do
Projeto Educativo

Objetivos Específicos

Promover a
qualidade do
sucesso Educativo;
Fomentar e valorizar
os equipamentos e
infraestruturas
educativas.

Despertar o interesse para
a prática de exercício
físico implementando
diretamente uma
alimentação saudável;

Mobilizar as
associações de pais.

Sensibilizar para uma vida
ativa;
Propocionar aos alunos
experiências que
favoreçam o seu
desenvolvimento com
hábitos de vida saudável.

Escolas e
Intervenientes

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora

Monitorização

Calendarização

Associação de pais;
Professores das
atividades
extracurriculares.

16/10/16

Associação de pais;
Professores das
atividades
extracurriculares.

17/10/16

Horário 16,30
às 17,30 m

Sensibilizar para uma vida
ativa;
Propocionar aos alunos
experiências que
favoreçam o seu
desenvolvimento com
hábitos de vida saudável;
Promover a importância da
primeira refeição do dia.

Horário 16,30 às
17,30 m
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Dia do exécito português

Halloween

Dia mundial da poupança
(A desenvolver em
simultaneo com
o dia de Halloween).
Jogos lúdicos.
Desfile/apresentação7exp
osição dos trabalhos.
Dia de São Martinho

Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

Sensibilizar a importância
de uma consciência
individual e coletiva.
Promover da vida e
profissão dos militares;
Sensibilizar os alunos para
a importância que teve e
teve/tem na vida dos
portuguêses, as excolónias
portuguesas antes do 25
de abril de 1974.

Associação de pais;
Professores das
atividades
extracurriculares.

24/10/16

Promover a
qualidade do sucesso
educativo;

Sensibilizar os alunos para
a recuperação de materias;
Promover a importância da
reutilização/reciclagem de
materiais.

Associação de pais;
Professores das
atividades
extracurriculares.

31/10/16

Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas.

Desenvolver o espírito de
poupança através da
realização dass máscaras
com material reciclável;
Consciencializar os alunos
que a poupança contribui
para a protecção do
planeta.

Associação de pais;
Professores das
atividades
extracurriculares.

31/10/16

Mobilizar as
associações de pais.

Promover a articulação
entre a escola e a família:
Pesquisar em casa uma
história de acordo com o
tema.

Associação de pais.
Família.

11 /11/16

Horário 16,30 às
17,30 m

Horário 16,30 às
17,30 m

Horário 16,30 às
17,30 m

Horário 16,30 às
17,30 m
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Dia Mundial da Ciência
Atividades ao ar livre.

Festa de Natal

Promover a
qualidade e sucesso
educativo.

Cultivar o gosto e respeito
pela natureza, como forma
de vida saudável;
Descobrir o que a terra nos
pode dar.

Associação de pais;
Professores das
atividades
extracurriculares.

Promover a
qualidade do sucesso
educativo;

Sensibilizar toda a
comunidade escolar para a
importância da consciência
individual e coletiva;
Promover a partilha ;
Promover os valores
humanos;
A promoção do espírito
para a multiculturalidade e
igualdade entre o ser
humano.

Associação de pais,
professores Atividades
extracurriculares,
Pessoal docente e não
docente.

Educar para a
Cidadania.

Carnaval

Promover a
qualidade do sucesso
educativo;
Fomentar e valorizar
os equipamentos e
infraestruturas
educativas.

Promover o interesse pela
festividade.
Divulgar outras culturas.

Associação de pais,
professores atividades
extracurriculares,
Pessoal docente e não
docente.

Dia do Branco dia da Paz
Jogos
multiculturais/tradicionais
.

Educar para a
Cidadania.

Promover a igualdade,
respeito e paz entre todos;
Envolver a comunidade
escolar nas atividades;
Vestir uma peça de roupa
branca.

Associação de pais,
professores atividades
extracurriculares,
pessoal docente e não
docentes.

24/11/16
Horário 16,30 às
17,30 m

14 /3/17
Horário 16,30 às
17,30 m
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Dia do pai
Participação e ajuda na
realização dos trabalhos
por parte da
associação de pais e dos
professores da AECS.

Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

Despertar para a
importância dos valores
familiares e laços afetivos.

Associação de pais,
Professores das
atividades
extracurriculares;
Pessoal docente e não
docente.

19/03/17

Festa da páscoa
Jogos tradicionais, Caça
ao ovo,...

Promover a
qualidade e sucesso
educativo.

Promover as tradicões.

Abril
Horário 16,30 às
17,30m

Dia da Liberdade
25 de abril

Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

Sensibilizar para
importância de uma
consciência individual e
coletiva;
Alertar para a importância
da vida /profissão militar.

Associação de pais;
Professores das
atividades
extracurriculares;
Pessoal docente.
Associação de pais;
Professores das
atividades
extracurriculares e
Pessoal docente.

Promover a
qualidade do sucesso
educativo

Despertar para a
importância dos valores
familiares e laços afetivos.

Associação de pais;
Professores das
atividades
extracurriculares e
Pessoal docente.

7/05/17

Educar para a
Cidadania.

Despertar para a
importância dos valores
familiares e laços afetivos.
Sensibilizar os alunos para
a existência dos vários
tipos de família.

Associação de pais;
Professores das
atividades
extracurriculares e
Pessoal docente.

Dia da mãe
Jogos Tradicionais.
Realização dde prendas
para a mãe.

Horário 16,30 às
17,30 m

Abril
Horário 16,30 às
17,30m

Horário 16,30 às
17,30m
15/05/17

Dia Internacional da
família.
Jogos tradicionais

Horário 16,30 às
17,30m
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Dia Mundial da
diversidade cultural para
o diálogo e o
desenvolvimento.

Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

Promover a importância da
conviência com outras
culturas;
Incentivar aprendizagem
de outras línguas.
Promover a igualdade
entre o ser humano;
Promover a importância de
aprender outras línguas
como base, para assim nos
conhecermos melhor e
mais fácilmente.

Associação de pais;
Professores das
atividades
extracurriculares.

21/05/17

Dia da Criança

Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas.

Promover a importância da
consciência individual e
coletiva. Aprender a
brincar;

Associação de pais;
Professores das
atividades
extracurriculares.

01/06/17

Educar para a
Cidadania.

Sensibilizar os alunos pela
partilha e igualdade;
Propocionar uma
alimentação saudável nos
piqueniques;
Propocionar experiências
que favoreçam hábitos de
vida saudáve. ao ar livre e
respeito pela natureza.
Promover a
multiculturalidade.

Associação de pais;
Professores das
atividades
extracurriculares.

18/06/17

Visita de Palhaços e
mágicos à escola;
Insufléveis;
Oferta de um pequeno
lanche aos meninos por
parte da associação de
pais.
Jogos tradicionais.
Dia do Piquenique
Jogos tradicionais ao ar
livre; Concurso para o
cesto de piqueniques mais
criativo, com materiais
reciclados e recicláveis.

Horário 16,30 às
17,30 m

Horário 16,30 às
17,30 m
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Dia Europeu da Música

Festa do final de ano
Animação variada;
música;
II VARINADA;
desfile dos finalistas pelas
ruas;
Bar aberto com comes e
bebes.

Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

Sensibilizar os alunos para
a música e para os
benefícios.da música no
ensino e no sucesso
escolar.

Associação de pais;
Professores das
atividades
extracurriculares;
professores de música
do Pré escolar do
Rossio: Prof Mariana
Azavedo e José Miguel.

21/06/2017

Promover a
qualidade do sucesso
educativo;

Sensibilizar a comunidade
para sucesso o escolar;
Proporcionar o convívio
entre todos;
Promover a importância da
consciência individual e
coletiva.

Associação de pais;
Professores das
atividades
extracurriculares
Toda a comunidade
escolar;
Escola aberta.

30/06/2016

Educar para a
Cidadania.

Horário 16,30 às
17,30 m

2.15 ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA DMA (COMISSÃO INSTALADORA)
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Nome e
Descrição da Atividade
Festa de Natal

Objetivo(s) do
Projeto Educativo
Fomentar a partilha
intergeracional;
Educar para a
cidadania.

Objetivos Específicos

Divulgar, junto da
comunidade, projetos de
âmbito cultural , alusivos
à época natalícia,
desenvolvidos pelos alunos;
Fazer chegar o ambiente
natalício à comunidade
escolar, mas também dar
aos alunos a oportunidade
de interagirem com alguns
músicos.

Atividades de celebração
do centenário da 1ª
Guerra Mundial

Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas;
Educar para a
cidadania;

Divulgar, junto da
comunidade, projetos
extracurriculares de
âmbito cultural realizados
por toda a comunidade
escolar;

Jogo de Futsal

Valorizar os
equipamentos e
infraestruturas
educativas;

Apelar ao bom ambiente
entre toda a comunidade
escolar;
Fomentar a partilha entre
alunos, professores,
funcionários, associação de
pais e associação de
estudantes;
Apelar à prática do
desporto e ao Fair-Play.

Escolas e
Intervenientes
Comunidade educativa
Clube de Rádio

Professores e Alunos
Comunidade Escolar

Custos
Previstos (€) e
Entidade
Financiadora

Monitorização

Calendarização

Final do
período

Final do 1º
Período

Final do ano
letivo

2º Período

Final do ano
letivo

Final do 3º
Período
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Palestras e Workshops

Promover a
qualidade do sucesso
educativo.

Incentivar mudanças de
comportamento a nível
individual,
grupo/turma,
comunidade escolar e meio
envolvente;
Desenvolver o sentido de
responsabilidade
cívica,
individual e social;
Fomentar a articulação
entre ciclos e áreas
disciplinares.

Comunidade educativa

Final do ano
letivo

“Educação para Valores”

Prevenir situações de
abandono escolar
precoce

Incentivar mudanças de
comportamento a nível
individual, grupo/turma,
comunidade escolar e meio
envolvente, através de
cartazes, frases,
testemunhos e atividades
diversas de modo a tornar
a relação entre todos os
alunos estável e
harmoniosa; Desenvolver o
sentido de
responsabilidade cívica,
individual e social.
Aprender a viver em
conjunto.

Alunos,
Projeto “Amicitia”,
Equipa Mediação
Disciplinar,
Professores e
Assistentes
Operacionais

Final do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo
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Comemorações Diversas

Prevenir situações de
abandono escolar
precoce.

Divulgar, junto da
comunidade, projetos
realizados pelos alunos;
Fomentar a partilha entre
alunos, professores,
funcionários, associações
de pais e associação de
estudantes;
Outros objetivos a definir
consoante o âmbito da
atividade.

Comunidade educativa

Final do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

2.16 BIBLIOTECA ESCOLAR
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Domínio A – Currículo, literacias e aprendizagem
A.1 Apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos média
A.2 Uso das tecnologias digitais e da internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação de informação e como recurso de aprendizagem
Objetivos
Integrar a BE nos Projetos Curriculares de Turma;
Desenvolver trabalho colaborativo com os docentes, apoiando atividades curriculares e projetos transdisciplinares concretizados na BE ou que tenham por base os
seus recursos;
Apoiar a leitura contratual para a disciplina de Português;
Produzir materiais diversos;
Divulgar materiais na página web do agrupamento, na página web da BE e na página de Facebook da BE;
Contribuir para uma utilização autónoma e eficaz da BE;
Desenvolver competências da literacia dos média, da informação, tecnológicas e digitais, realizando atividades e iniciativas autónomas e em cooperação com os
docentes;
Promover a formação de utilizadores nas áreas da literacia da informação, dos média e dos ambientes digitais;
Divulgar informação e recursos;
Promover a utilização esclarecida, crítica e segura da internet.
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Iniciativa/atividade

Público-alvo

Levantamento periódico, junto dos
Coordenadores de Departamento e
do Conselho de Docentes do PréEscolar e do 1º Ciclo, das
oportunidades de colaboração com a
BE, de acordo com as planificações,
currículos, atividades / projetos.

Coordenadores
de
Departamento
Conselho de
Docentes do
Pré-Escolar e
do 1º Ciclo

Calendarização

Avaliação
Atas, planificações

Ao longo do ano
letivo

Elaboração/difusão de guiões de
pesquisa e outros materiais
formativos.

Comunidade
educativa

Ao longo do ano
letivo

Estatística de movimentos

Fornecimento de obras de leitura
contratual aos alunos;

Comunidade
escolar
Conselho
Pedagógico;
Conselhos de
Turma;
Conselho de
Docentes;
Diretores de
Turma

Ao longo do ano
letivo

Estatística de movimentos

Participação em reuniões com as
estruturas de coordenação da
Escola.

Organização de visitas guiadas à BE,
para apresentação das zonas
funcionais e explicação da tabela
CDU utilizada na organização do
fundo documental – enquadrada na
comemoração do Mês Internacional
das Bibliotecas Escolares

Atas
Ao longo do ano
letivo

5º, 7º e 10º
anos de
escolaridade

Observação direta
Outubro /2016
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Dinamização do Clube “Amigos da
Biblioteca” na BE da DMA

Alunos da
Escola D. Miguel
de Almeida

Ao longo do ano
letivo

Taxa de adesão; estatísticas do impacto na comunidade educativa

Colaboração com o jornal escolar do
agrupamento

Comunidade
escolar e
comunidade
educativa

Ao longo do ano
letivo

Taxa de participação

Apoio e orientação na pesquisa e
tratamento de informação.

Comunidade
escolar

Ao longo do ano
letivo

Observação direta.

Atualização periódica do site, do
blogue e da página de facebook da
Biblioteca do agrupamento.

Comunidade
escolar

Ao longo do ano
letivo

Estatísticas de visualização do sítio web e da página de Facebook

Plano Nacional de Cinema, em
articulação com os vários
departamentos curriculares.

Comunidade
escolar

Ao longo do ano
letivo

Documentos vários, de acordo com o projeto a apresentar

1 grupo piloto
de 1.º ano; 1
grupo piloto de
2.º ano

Ao longo do ano
letivo

Documentos vários, de acordo com o Plano de Ação Estratégica

Dinamização do projeto/software
“Letrinhas”, no âmbito da medida
De pequenino se aprende a ler e a
escrever para “crescer”.

Domínio B – Leitura e Literacia
B.1 Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura
B.2 Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura
Objetivos
Incentivar o gosto pela leitura;
Fomentar atividades de promoção do livro e da leitura;
Promover e valorizar a leitura como fonte de prazer, entretenimento, saber, cultura e desenvolvimento do ser humano;
Despertar o gosto pela leitura recreativa e o interesse pela ciência, arte, património literário oral e questões de realidade nacional e internacional;
Favorecer o espírito crítico e criativo;
Formar leitores competentes, autónomos e reflexivos;
Divulgar e desenvolver iniciativas propostas pelo PNL.
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Iniciativa/atividade

Público-alvo

Calendarização

Avaliação

Comemoração do Mês Internacional
da Biblioteca

Comunidade
educativa

Outubro de 2016

Observação direta

Feira do Livro

Comunidade
educativa

Novembro/
dezembro de 2016

Taxa de visitas e volume de vendas realizado

DMA

Em data a definir

Taxa de participação

Semana da leitura

Comunidade
escolar e
Comunidade
educativa

Março de 2017

Questionários elaborados para o efeito e fotografias.

Encontros com escritores/
ilustradores/contadores de
histórias

Comunidade
escolar

Ao longo do ano
letivo

Observação direta

Projeto “Todos juntos podemos
ler”

Alunos do
Ensino especial

Ao longo do ano
letivo

Inquérito de satisfação

Projeto “Padrinhos da Leitura”

Alunos do 1º
ciclo
Alunos dos 1º,
2º, 3º ciclos e
secundário.

Ao longo do ano
letivo

Observação direta

Ao longo do ano
letivo

Estatística de participação

Comunidade
escolar

Ao longo do ano
letivo

Estatística de participação

Feira do Livro Usado

Concurso concelhio de leitura

Dinamização do concurso “A página
perdida” na BE e no blogue da
DMA.
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C. Projetos e parcerias
C.1 Desenvolvimento de atividades e serviços colaborativos com outras escolas / bibliotecas
C.2 Participação em projetos e parcerias com entidades exteriores à escola
C.3 Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias
Objetivos
Favorecer o relacionamento entre a Escola e o meio envolvente;
Manter uma interação constante com a comunidade educativa;
Abrir a BE à comunidade envolvente;
Aderir a projetos de âmbito local, nacional e internacional;
Promover a inclusão e a multiculturalidade;
Fomentar a partilha e discussão de ideias;
Participar regular e ativamente nas reuniões do grupo de trabalho do SABE, bem como nas reuniões interconcelhias e encontros com a Coordenadora
Interconcelhia das Bibliotecas Escolares.
Iniciativa/atividade

Público-alvo

Calendarização

Avaliação

Comemoração de efemérides

Comunidade
educativa

Ao longo do ano
letivo

Questionários de avaliação
Observação direta

Parceria com:
Associações de Pais e Encarregados
de Educação;
Associação de Estudantes da ESSA;
EPDRA;
Associação Palha de Abrantes;
UTIA.

Comunidade
educativa

Ao longo do ano
letivo

Observação direta
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D. Gestão da Biblioteca Escolar
D.1. Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, funcionamento e dinamização da biblioteca escolar
D.2. Integração e valorização da biblioteca na escola
D.3 Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção
Objetivos

Desenvolver um trabalho articulado com os diversos departamentos;
Manter uma comunicação contínua com a Direção da Escola e com o Coordenador de Projetos;
Institucionalizar a BE, integrando-a nos documentos estruturantes da Escola;
Incluir a BE nas práticas de ensino dos docentes;
Aplicar o MABE;
Gerir os recursos humanos, materiais e financeiros, a fim de que respondam, de forma adequada e eficaz, às necessidades e interesses dos utilizadores;
Ajustar os recursos às necessidades de funcionamento da BE, investindo na melhoria do seu desempenho;
Gerir a coleção, tendo em conta as necessidades curriculares e os interesses dos utilizadores;
Difundir a informação com o intuito de promover a utilização de recursos e serviços de apoio a atividades curriculares, extracurriculares e de enriquecimento do
currículo e pessoal;
Adquirir / atualizar o fundo documental;
Iniciativa/atividade

Público-alvo

Calendarização

Avaliação

Apoio constante às atividades letivas

Comunidade
escolar
Comunidade
escolar e
Comunidade
Educativa

Ao longo do ano
letivo

Observação direta

Junho de 2016

Relatório de avaliação

Elaboração do PAA da BE
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Implementação do Regulamento
Interno da BE

Comunidade
escolar

Ao longo do ano
letivo

Observação direta

Divulgação de uma caixa de
sugestões

Comunidade
escolar

Ao longo do ano
letivo

Taxa de participação

Manutenção da comunicação
constante com a Direção e outras
estruturas de coordenação e
supervisão pedagógica da Escola

Direção e
estruturas
intermédias

Ao longo do ano
letivo

Recolha e registo sistemático de
evidências, no âmbito do processo de
avaliação da BE

Comunidade
escolar

Ao longo do ano
letivo

Relatório MABE

Integração dos resultados da
avaliação da BE na avaliação interna
do Agrupamento

Comunidade
educativa

No final do ano
letivo

Relatório MABE

Auscultação permanente de alunos,
professores e restantes membros da
comunidade escolar e da
comunidade educativa

Comunidade
escolar e
comunidade
educativa

Aquisição de novos títulos de acordo
com sugestões emanadas dos grupos
de recrutamento

Comunidade
escolar

Ao longo do ano
letivo

Questionário de avaliação

Tratamento documental das novas
aquisições

Comunidade
educativa

Ao longo do ano
letivo

Percentagem de documentos catalogados

Observação direta

Questionário de avaliação
Ao longo do ano
letivo
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Divulgação de listagens de recursos

Comunidade
escolar

Ao longo do ano
letivo

Questionário de avaliação

Desbaste da coleção

Comunidade
escolar

Ao longo do ano
letivo

Relatório final de atividades
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