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INTRODUÇÃO 
 

O presente Plano Anual de Atividades (PAA) é um instrumento estruturante da vida da escola, à 

semelhança do Projeto Educativo de Escola (PEE), visando desenvolver e/ou complementar os conteúdos 

das áreas curriculares e organizar toda a vida escolar de modo que nele se vejam refletidas as linhas de 

ação estratégica explicitadas no Projeto Educativo, as suas metas e finalidades. Concretiza o modo co-

mo a escola decide, em cada ano letivo, delinear o caminho que lhe permita alcançar, com êxito, os 

objetivos e estratégias definidas no PEE, devendo constituir um documento coerente e articulado. 

Privilegia a necessidade de permanente construção, tratando-se de um documento dinâmico, 

elaborado ao longo do ano, o qual permite integrar mais atividades, desde que apresentadas e aprova-

das pelo Conselho Geral. Deverá, assim, constituir um instrumento simples, prático e flexível de planifi-

cação das atividades escolares a desenvolver.  

É um documento de planeamento, ilustrador da capacidade de organização e da determinação 

em alcançar objetivos definidos, em campos diferentes, mas simultâneos e interdependentes, da Escola, 

a qual é entendida como uma organização sistémica em que todas as estruturas e/ou serviços estão cor-

relacionados, formando um todo organizado que visa alcançar objetivos comuns. 

É ainda “um elemento orientador do trabalho das diferentes equipas que existem na escola, no 

qual se entroncam os diversos planos sectoriais de ação” (Ministério da Educação, 1999: 30).  

Com a declaração da Assembleia das Nações Unidas do ano 2013 como o ANO INTERNACIONAL 

PARA A COOPERAÇÃO PELA ÁGUA, pretendia-se chamar a atenção da população mundial para a impor-

tância da água na sustentabilidade do nosso planeta, tentando melhorar os índices de acesso à água po-

tável e ao saneamento básico no planeta. 

Sendo a água um bem indispensável à vida e cada vez mais sujeito a enormes pressões e degra-

dação, pretende-se alertar a comunidade para os problemas graves existentes no mundo, mas também 

perceber o papel de cada indivíduo em geral e de cada aluno em particular, na procura dos vários con-

tributos que possam contrariar essa degradação. 

Tendo esta temática como tema aglutinador, e pelo seu interesse para o Projeto Educativo de 

Escola, as atividades a organizar partirão dessa grande finalidade de ação, podendo encontrar as múlti-

plas variantes que vão no sentido de eleger a água como um bem renovável e finito, que deve ser con-

servado. Pretende-se, acima de tudo, alertar os alunos para o papel que cada um pode desempenhar, na 

adoção de comportamentos sustentáveis, que visem uma melhoria na relação do Homem com a sua “Ca-

sa” que é o planeta Terra.  

Este documento refletirá, por conseguinte, as dinâmicas dos diferentes Departamentos Curricu-

lares e outras estruturas pedagógicas da Escola, que, ao proporem diversas atividades, procurarão 

acrescentar às aprendizagens momentos de interdisciplinaridade, de visibilidade da comunidade educa-

tiva e de abertura à comunidade. A planificação, das atividades que se preveem para o ano lectivo 

2012/2013, incluirão os seus objetivos específicos, os destinatários e responsáveis, a identificação dos 

recursos envolvidos e avaliação, definidos segundo a informação veiculada pelos diversos intervenientes.  

Este documento reflete, ainda, o esforço que a escola tem vindo a fazer na promoção da quali-

dade da educação, no desenvolvimento das competências ao nível do saber-ser e do saber-estar, essen-
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ciais na aquisição das competências ao nível do saber-saber e saber-fazer, no combate ao insucesso e ao 

abandono escolar, na orientação e valorização profissional. 

Os diferentes atores educativos deverão apresentar as suas atividades na aplicação informática 

concebida on-line para o efeito, de modo a que a comunidade educativa possa ter acesso e consultar 

desta forma as atividades propostas.  

O Plano Anual de Atividades, enquanto documento dinâmico, mobilizador e aglutinador de von-

tades será, assim, objeto de avaliação e, sempre que necessário, passível de atualização e reformula-

ção.  

O presente Plano Anual de Atividades está organizado da seguinte forma:  

 apresentação das Metas Globais do Projeto Educativo de Escola;  

 apresentação das Metas Operacionais do Projeto Educativo de Escola; 

 apresentação de uma proposta de avaliação de cada uma das atividades tendo em conta as mo-

dalidades, instrumentos e critérios de avaliação a utilizar;  

 apresentação de uma síntese das atividades desenvolvidas tendo em consideração as Metas Ge-

rais do Projeto Educativo de Escola (2011) e as modalidades, técnicas, instrumentos e as fontes a utili-

zar;  

 apresentação das atividades formativas proporcionadoras de aprendizagem. Neste capítulo a 

apresentação das diferentes atividades segue, na medida do possível, a ordem cronológica. Verifica-se 

que algumas atividades decorrem ao longo do ano letivo, não apresentando data definida. Constata-se, 

ainda que algumas atividades são calendarizadas de forma imprecisa, sendo mencionado apenas o perí-

odo letivo em que decorrem. Por esse motivo, antes de ser iniciada a apresentação das atividades iden-

tificadas por dia do mês ou somente por mês, apresentamos um quadro com as atividades calendariza-

das globalmente; 

 apresentação dos elementos a ter em consideração na Avaliação do Plano Anual de Atividades;  

 breve Conclusão seguida das Referências Bibliográficas. 
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1.METAS GERAIS E OPERACIONAIS DO PROJETO 
EDUCATIVO DE ESCOLA  

Metas Gerais Metas Operacionais 

1. Gerir o de-

senvolvimento 

curricular nas 

diversas ver-

tentes, im-

plementando 

atividades que 

envolvam 90% 

dos docentes. 

 

1. Atingir uma taxa de sucesso de 90% no Ensino Básico e de 80% no Ensino 
Secundário. 

2. Envolver todas as turmas do Ensino Básico em Projetos que tenham como 
base comum a Educação para a Cidadania. 

3. Melhorar a Coordenação das ACND, obtendo um grau de satisfação de 90% 
por parte dos professores envolvidos. 

4. Recorrer à metodologia de trabalho de Projeto na sala de aula, pelo menos 
uma vez ao longo do ano letivo, em todas as disciplinas de 10º e 11º anos. 

5. Lecionar as temáticas do Projeto, de acordo com os conteúdos programáti-
cos e o Plano de Educação para a Saúde delineado para cada turma, esta-
belecendo articulações transdisciplinares. 

6. Formar 40% dos professores da Escola em Educação para a Saúde, desde 
que a formação seja assegurada gratuitamente. 

7. Concretizar em 90% o trabalho colaborativo entre os professores, no senti-
do de instalar práticas inovadoras promotoras do sucesso. 

8. Atribuir a 90% dos alunos a menção qualitativa igual ou superior a satisfaz 
na ACND – Estudo Acompanhado. 

9. Aumentar a disponibilidade dos espaços para a prática do Desporto Escolar, 
no horário letivo. 

10. Envolver 20% dos alunos nas atividades desenvolvidas no desporto escolar, 
na atividade externa. 

11. Adquirir materiais pedagógico-didáticos que desenvolvam eficazmente es-
tas competências. 

12. Melhorar a coordenação dos Projetos, obtendo um grau de satisfação de 
90% por parte dos professores envolvidos. 

13. Manter o número de participantes no Clube de Teatro. 
14. Dar conhecimento, de forma efetiva, das atividades desenvolvidas. 
15. Adequar a oferta curricular da Escola ao prosseguimento de estudos, de 

acordo com as necessidades dos alunos. 
16. Aumentar em 5% o número dos alunos nas atividades de enriquecimento 

curricular. 

2.Promover 

estratégias de 

Ensino, pro-

motoras de 

aprendizagens 

significativas 

numa taxa de 

sucesso de 

90% no Ensino 

Básico e de 

80% no Ensino 

Secundário. 

 

17. Permitir formação contínua em Ciências da Educação a todos os professores 
que a solicitem, de acordo com as necessidades da Escola, flexibilizando os 
horários dos docentes.  

18. Diversificar as atividades TIC planificadas e contemplá-las nos PCT. 
19. Aumentar as articulações transdisciplinares. 
20. Cumprir a 100% as articulações planificadas. 
21. Aplicar a diferenciação pedagógica em todas disciplinas.  
22. Formar 30% dos professores em diferenciação pedagógica.  
23. Generalizar o trabalho colaborativo a pelo menos 70% do corpo docente. 
24. Aumentar em 5% o número de alunos a participarem nas atividades de apoio, 

de acordo com as necessidades detetadas em Conselho de Turma. 
25. Melhorar a Coordenação da Tutoria, obtendo um grau de satisfação de 90% 

por parte dos tutores e tutorandos envolvidos. 
26. Realizar supervisão, monitorização e acompanhamento das atividades letivas 

pelas estruturas de coordenação intermédia. 
27. Utilizar técnicas promotoras de trabalho autónomo e de pares de acordo com 

as necessidades dos alunos. 
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Metas Gerais Metas Operacionais 

3.Elevar a 
qualidade da 
avaliação, 
promovendo 
práticas con-
certadas en-
tre os profes-
sores, visando 
uma uniformi-
zação de atu-
ação. 
 

28. Inventariar os indicadores que permitam uma aferição mais objetiva e 
quantificável sobre as causas do insucesso escolar. 

29. Aumentar o grau de confiança interna nos resultados escolares dos 
alunos. 

30. Evitar que a taxa de abandono escolar aumente. 
31. Manter os critérios de exigência e justiça, tendo em consideração os 

domínios a avaliar.  
32. Realizar momentos de avaliação formativa por unidade didáti-

ca/módulo em todas as disciplinas. 
33. Elaborar todos os instrumentos de avaliação a partir de uma matriz 

partilhada. 
34. Promover a existência de critérios de justiça e de equidade na avalia-

ção de desempenho, criando momentos de reflexão sobre as práticas 
entre todos os avaliadores e os avaliados. 

35. Dar a conhecer o processo de autoavaliação da Escola a toda a comu-
nidade educativa. 

36. Ajustar os instrumentos de recolha de dados à realidade da Escola e ao 
seu contexto educativo bem como à avaliação organizacional da Esco-
la. 

37. Envolver 80% dos elementos da comunidade educativa na Avaliação In-
terna da Escola. 

4.Melhorar a 
comunicação 
e reduzir em 
10% a indisci-
plina no con-
texto educati-
vo. 
 

38. Manter o bom nível de relacionamento entre todos os atores educati-
vos e otimizar o bom clima existente na Escola. 

39. Realizar ações de solidariedade e de interajuda que promovam uma 
cultura em valores. 

40. Controlar a aplicação do guia de procedimentos a aplicar em situações 
de indisciplina. 

41. Formar 50% dos professores em funções no GAD e dos assistentes ope-
racionais em gestão de conflitos no contexto educativo, na condição 
de que a formação seja gratuita e fornecida na área geográfica da Es-
cola. 

42. Reorganizar documentos de identificação e reflexão sobre os compor-
tamentos disruptivos. 

5. Promover 
as lideranças 
das estrutu-
ras, tornando 
o seu trabalho 
reconhecido 
como positivo 
em 95%, e es-
tabelecer uma 
comunicação 
horizontal e 
vertical efi-
caz, criando 
canais institu-
cionais. 

43. Tomar decisões baseadas nos resultados da auscultação, levando em 
consideração a posição maioritária dos diferentes atores em presença 
através das estruturas educativas. 

44. Criar um plano estratégico de atuação por parte da Direção. 
45. Manter a 90% a capacidade de liderança e gestão de recursos humanos 

e materiais, de processos e resultados. 
46. Atingir o reconhecimento, de 70% dos assistentes Operacionais, da ca-

pacidade de liderança e gestão de recursos humanos, processos e re-
sultados. 

47. Privilegiar a página da Escola, o uso do correio eletrónico e a plata-
forma Moodle no que respeita à organização e difusão interna e exter-
na da informação. 

48. Promover a 100% o conhecimento de todas as atividades dinamizadas 
pela Escola e pelos grupos de recrutamento, desde que inscritas no 
Plano Anual de Atividades. 
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Metas Gerais Metas Operacionais 

6. Melhorar as 
estruturas de 
gestão, a orga-
nização e os 
serviços educa-
tivos atingindo 
um grau de sa-
tisfação da co-
munidade edu-
cativa de 85%. 

49. Conhecer o trabalho desenvolvido pelo Conselho Geral. 
50. Organizar eficazmente a distribuição do serviço dos Assistentes Operacionais e 

Professores. 
51. Promover mecanismos de segurança eficazes. 
52. Implementar eficazmente o Plano de Emergência.  
53. Criar, para todos os grupos de recrutamento, um supervisor pedagógico que colabo-

ra com o Coordenador de Departamento Curricular. 
54. Garantir o acompanhamento de 100% dos professores novos na Escola. 
55. Manter a eficácia dos contactos DT-EE e a troca de informações. 
56. Obter 90% de satisfação das turmas em relação aos seus representantes. 
57. Realizar reuniões trimestrais entre a A.E. e delegados de turma. 
58. Promover um maior envolvimento da Associação de Pais nas atividades da Escola. 
59. Promover um maior envolvimento da Escola nas atividades da Associação de Pais. 
60. Manter a atuação da Psicóloga Escolar num nível muito bom, no que respeita à sa-

tisfação da comunidade escolar. 
61. Aumentar a eficácia do Ensino Especial, obtendo um mínimo de 90% de satisfação 

dos alunos acompanhados neste serviço e dos seus Diretores de Turma. 
62. Manter um grau de satisfação muito bom junto do público-alvo no que diz respeito 

aos materiais didáticos disponibilizados e às condições de estudo e aprendizagem. 
63. Aumentar a formação específica e garantir a sua abrangência a 100% dos Assisten-

tes Técnicos. 
64. Aumentar o número de Assistentes Operacionais. 
65. Garantir a 80% o nível de resposta eficaz dos Assistentes Operacionais.  
66. Realizar formação adequada ao nível da informática, segurança, higiene e gestão 

de conflitos. 

7. Reformular e 
divulgar os do-
cumentos estru-
turantes da Es-
cola junto de 
todos os atores 
educativos. 

67. Divulgar a toda a comunidade educativa o PEE e o PCE. 
68. Transformar o PAA num Plano em consonância com as linhas orientadoras do Proje-

to Educativo de Escola. 
69. Divulgar o RI a todos os alunos através de canais de comunicação digitais e tradici-

onais. 
70. Gerar trabalho colaborativo entre os membros do Conselho de Turma. 
71. Estabelecer os indicadores para a elaboração e avaliação do Plano Individual de 

Trabalho. 
72. Reestruturar o Plano de Recuperação Individual. 
73. Sensibilizar o Centro de Formação para satisfazer as necessidades de formação da 

escola.  

8. Desenvolver a 
qualidade dos 
espaços e equi-
pamentos edu-
cativos, atingin-
do um grau de 
satisfação da 
comunidade 
educativa de 
80%. 
 

74. Reduzir a sobrelotação de salas e pavilhões a fim de criar pelo menos dois novos 
espaços adequados ao desenvolvimento de atividades extracurriculares. 

75. Melhorar a qualidade dos espaços até um nível muito bom. 
76. Realizar intervenções de melhoria e manutenção do Pavilhão Gimnodesportivo. 
77. Equipar todos os laboratórios das ciências experimentais com pelo menos 70% dos 

recursos necessários ao desenvolvimento das atividades propostas pelos programas 
curriculares. 

78. Manter o auditório como um espaço promotor de atividades culturais.  
79. Criar um novo auditório. 
80. Realizar atividades de manutenção do Moinho para que este passe a ser um pólo de 

desenvolvimento cultural e identificador da Escola. 
81. Atingir um grau de satisfação superior a 80% junto do público-alvo, servindo ali-

mentos saudáveis e variados. 
82. Manter um grau de satisfação superior a 80% junto do público-alvo. 

9.Incrementar 
as relações com 
a comunidade 
educativa e par-
ceiros externos  

83. Aumentar 10% a participação dos pais na escola. 
84. Incentivar os pais a participar ativamente, numa taxa de participação entre 60% a 

70 % no Ensino Básico e entre 50% a 60% no Ensino Secundário. 
85. Promover a participação dos pais na vida da escola. 
86. Aumentar a interação com as entidades oficiais. 

(Projeto Educativo de Escola, 2011)  
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2.MODALIDADES, INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

O Plano Anual de Atividades será objeto de uma análise contínua e dinâmica com vista à intro-

dução das necessárias correções, sendo essencial que os intervenientes reflitam sobre a consecução das 

atividades como forma de alcançar os objetivos e metas definidas. 

A avaliação do Plano Anual de Atividades pode assumir duas modalidades: a formativa e a su-

mativa. A avaliação formativa tem por objetivo ajudar os intervenientes que conceberam e desenvolve-

ram as atividades e visa também apreciar os resultados alcançados, enquanto a avaliação sumativa se 

preocupa com o(s) produto(s) da atividade (cf. Freitas, 1997: 16) e realiza-se no final de todo o proces-

so. Estas duas modalidades podem ser realizadas pelos próprios intervenientes que participam e se res-

ponsabilizam pela atividade, constituindo uma autoavaliação, e por atores educativos externos às dife-

rentes atividades, nomeadamente a Avaliação Interna da Escola.  

Poderão ser tidos em conta os seguintes princípios gerais para a avaliação das atividades cons-

tantes no Plano Anual de Atividades: 

a) O objeto da avaliação – as atividades desenvolvidas consideradas como um todo; 

b) O design da avaliação – a planificação do processo de avaliação; 

c) Os instrumentos de recolha de dados – nomeadamente grelhas de observação, diários, en-

trevistas, questionários…; 

d) Os critérios de apreciação – formulados de acordo com as atividades desenvolvidas e consi-

derados mediante os seguintes indicadores: 

a. Antes da atividade: informação fornecida; planificação da atividade; 

b. Durante a realização da atividade: desempenhos dos intervenientes; adequação 

das atividades tendo em consideração os objetivos; recursos; metodologias; facili-

dades; 

c. Após a realização da atividade: dificuldades sentidas; expectativas; ambiente en-

tre os diferentes atores educativos; pontos fracos e fortes; aprendizagens realiza-

das, Resultados…. 

A comunidade educativa tem o direito de conhecer o processo e os resultados das diferentes ati-

vidades desenvolvidas por todas e cada uma das estruturas e serviços da Escola. 
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3.SÍNTESE DAS ATIVIDADES PROPOSTAS  

3.1. Síntese das Atividades  
Metas Gerais Atividades  Avaliação 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Atividades Físicas; 
Campanhas de Solidariedade; 
Colóquios/Conferências/Debates; 
Concursos; 
Diversos; 
Divulgação; 
Escrita Criativa; 
Exposições; 
Formação; 
Intercâmbios; 
Leituras; 
Olimpíadas; 
Pintura/Escultura; 
Recitais; 
Teatro; 
Visitas de Estudo. 

Modalidades: 
Autoavaliação; 
Avaliação Formativa; 
Heteroavaliação. 
 
Técnicas e Instrumentos: 
Inquéritos por questionário; 
Diálogo com os alunos; 
Observação. 
 
Fontes: 
Atas; 
Balanços e Balancetes; 
Cadastro; 
Contas e Gerência; 
Documentos; 
Estatísticas; 
Faturas; 
Fichas; 
Filmes; 
Horários; 
Memorandos; 
Orçamento; 
Pautas; 
Registos de Sumários; 
Relatórios; 
Textos de reflexão. 
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3.2. Planificação do Ano Escolar 
 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

S 1   1  Rest. Indep.      1 

D 2   2      2 

2ª 3 1  3 CP    1  3 

3ª 4 2  4 1    
2   Iní-
cio 3ºP 

 4 

4ª 5 3  5 2   3 1 5 

5ª 6 4 
1 Dia Todos 
Santos 

6 
3   Início 
2ºP 

  4 2 6 

6ª 7 
5 Implanta-
ção Repúbli-
ca 

2  7 4 1 1 5 3 
7    Fim 
3ºP 

S 8 6 3 
8 Imaculada 
Conceição 

5 2 2 6 4 8 

D 9 7 4 9 6 3 3 7 5 9 

2ª 10 CP 8 5 CP 10 7 4 CTI CP 4  CP 8 CG CP 
6 CG  
CP 

10 CTA 

3ª 11 RGP 9 6 11 8 5 CTI 5 9 7 11 CTA 

4ª 12 CT 10 7 12 9 6 CTI 6 10 8 12 

5ª 13 CT 11 8 13 10 7 CTI 7 11 9 13 

6ª 14 Início 12 9 14 Fim 1ºP 11 8 CT 8 12 10 
14   Fim 
3ºP 

S 15 13 10 15 12 9 9 13 11 15 

D 16 14 11 16 13 10 10 14 12 16 

2ª 17 15 CP 12 17 CTA 14 CP 11 11 CG 15 13 17 CTA 

3ª 18 16 13 18 CTA 15 12  Carnaval 12 16 14 18 CTA 

4ª 19 17 14 19 CTA 16 13 13 17 15 19 CTA 

5ª 20 18 15  20 17 14 CTI 14 18 16 20 CTA 

6ª 21 19 16 21 18 15 CTI 15    Fim 2ºP 19 17 21 CTA 

S 22 20 17 22 19 16 16 20 18 22 

D 23 21 18 23 20 17 17 21 19 23 

2ª 24 CP 22 CP 
19 Feriado 
Municipal 

24 21 18 CTI 18 CTA 22 CG 20 CG 24 CTA 

3ª 25 23 20 25 Natal 22 19 CTI 19 CTA 23 21 25 CTA 

4ª 26 24 21 26 23 20 CTI 20 CTA 24 22 26 CTA 

5ª 27 25 22 27 24 21 CTI 21 25 23 27 CTA 

6ª 28 26 23 28 25 22 CTI 22 26 24 28 CTA 

S 29 27 24 29 26 23 23 27 25 29 

D 30 28 25 30 27 24 24 28 26 30 

2ª  29 CP 26 CG 31 28 25 CG 25 29 27  

3ª  30 27  29 26 26 30 28  

4ª  31 28  30 27 27  29  

5ª   29  31 28 28  30   

6ª   30    29   31  

S       30    

D       31    Páscoa    

 

 Início do Ano Letivo  CG Conselho Geral 
 Interrupção das Atividades Letivas  RD Reunião de Departamento 
 Feriados  SAD Sessão de Avaliação de Desempenho 
 Final do Ano Letivo para o 9º, 11º e 12º Anos de Escolaridade  CDTB Conselho de Diretores de Turma do Ensino Básico 
 Final do Ano Letivo para o 7º, 8º e 10º Anos de Escolaridade  CDTS Conselho de Diretores de Turma do Ensino Básico 
 Reuniões de Conselhos de Turma para Avaliação  REE Reuniões de Encarregados de Educação 
 Conselhos de Turma 
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3.3. Horários de Reunião das Estruturas de Coordenação Educa-
tiva e Supervisão Pedagógica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempos Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

08:15 – 09:00  Diretores de 
Turma do En-
sino Básico 

  
Diretores de 
Turma do En-
sino Secundá-
rio 09:00 – 09:45 

Conselho Pe-

dagógico 

  

10:00 – 10:45 
    

10:45 – 11:30 
  

Departamento 
de Matemática 
e Ciências Ex-
perimentais 

 

11:45 – 12:30 
 

Departamento 
de Ciências 
Sociais e Hu-
manas 

 

12:30 – 13:15 
   

13:30 – 14:15 
 

Departamento 
de Línguas 
 

  

Departamento 
de Expressões 

14:15 – 15:00 
   

15:15 – 16:00 
     

16:00 – 16:45 
  

  
 

17:00 – 17:45 
  

   

17:45 – 18:30 
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4. 

ATIVIDADES FORMATIVAS 
PROPORCIONADORAS DE APRENDIZAGEM 
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4.1. Calendarização das Atividades – Organização 
Diacrónica 
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1.Ao Longo do Ano Letivo 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos 
Humanos 

Destinatários 
Recursos 
Materiais 

Orçamen-
to (esco-

la) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calenda-
rização 

Avaliação da 
atividade 

1 

1  1 Conver-
sas so-
bre lei-
turas. 

Promover o gosto da 
leitura. 
Dar a conhecer os livros 
mais requisitados e in-
centivar à sua leitura. 

A professora biblio-
tecária desloca-se 
às turmas, prefe-
rencialmente nas 
aulas de Português 
e dinamiza sessões 
de “conversas so-
bre leituras”. 

Teresa Cas-
tanheira e 
Professores 
que este-
jam a dar 
aula às 
turmas a 
que a pro-
fessora bi-
bliotecária 
se deslo-
que. 

7º ano, 8º 
ano, 9º 
ano, 10º 
ano, 11º 
ano, 12º 
ano, 1º 
ano Pro-
fissional, 
2º ano 
Profissio-
nal, 3º 
ano Pro-
fissional 

Espaços (salas de 
aula, auditório, 
...), Livros 

0 0 Ao 
longo 
do ano 
letivo 

Inquérito por 
questionário 
e diálogo 
com os alu-
nos 

2 

1 1 Atuali-
zação do 
site, do 
blogue e 
do face-
book. 

Dar a conhecer a vida 
cultural da biblioteca e 
do meio envolvente. 
Divulgar assuntos com 
interesse cultural. En-
volver os alunos na vida 
da biblioteca. 

Atualização cons-
tante e periódica 
do site, do blogue 
e do facebook da 
Biblioteca. 

Ana Paula 
Rocha e Te-
resa Casta-
nheira 

Comuni-
dade 
Educativa 

Espaços (salas de 
aula, auditório, 
...), Material in-
formático e audi-
visual 

0 0 Ao 
longo 
do ano 
letivo 

Inquérito por 
questionário 
e diálogo 
com os alu-
nos 

3 

1 1 Informa-
tização 
do acer-
vo do-
cumen-
tal. 

Inserir no Programa In-
formático o acervo do-
cumental da Biblioteca. 
Promover a consulta da 
base de dados por parte 
dos utilizadores da Bi-
blioteca. 

Inserção das espé-
cies documentais 
na base de dados 
da biblioteca. 

Mário Rui 
Martins e 
Clara Fran-
co 

Comuni-
dade 
Educativa 

Espaços (salas de 
aula, auditório, 
...), Material in-
formático e audi-
visual 

0 0 Ao 
longo 
do ano 
letivo 

Inquérito por 
questionário 
e diálogo 
com os alu-
nos 
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1.Ao Longo do Ano Letivo (continuação) 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos 
Humanos 

Destinatários 
Recursos 
Materiais 

Orçamen-
to (esco-

la) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calenda-
rização 

Avaliação da 
atividade 

4 

1  1 Enrique-
cimento 
do acervo 
docu-
mental. 

Adquirir um fundo docu-
mental que vá ao encontro 
das preferências literárias 
dos alunos. 
Incentivar o gosto pela lei-
tura. 

A professora bibliote-
cária colhe sugestões 
de aquisição de livros 
e de filmes, junto de 
algumas turmas do 
básico e do secundá-
rio e desloca-se a li-
vrarias para proceder 
à aquisição dos pedi-
dos. 

Teresa Cas-
tanheira e 
Professores 
da equipa de 
trabalho da 
biblioteca. 

Todos os 
alunos 

Espaços (salas de 
aula, auditório,...), 
Livros 

0 0 Ao lon-
go do 
ano le-
tivo 

Inquérito por 
questionário e 
diálogo com os 
alunos 

5 

1
2 

1 
7 
27 

Impres-
são Digi-
tal. 

Utilizar a escrita para es-
truturar o pensamento. 
Desenvolver pontos de vis-
ta pessoais e mobilizar 
dados recolhidos em dife-
rentes fontes de informa-
ção. 

Construção do livro 
Impressão Digital 

Professoras 
do 8.º ano de 
Português e 
Alunos das 
turmas do 
8.ºano 

Comunida-
de Educa-
tiva, 8º 
ano 

Materiais de apoio 
às exposições, Ma-
terial de papelaria, 
Material impresso 

10 eu-
ros 
(apro-
xima-
damen-
te) 

0 Ao lon-
go do 
ano le-
tivo 

Inquérito por 
questionário e 
diálogo com os 
alunos 

6 

1  1 Dinami-
zação 
cultural 
da BE. 

Interpelar os utilizadores 
da biblioteca, no sentido 
de participar na atividade, 
chamando a atenção para 
o tema semanal. 

Apresentação sema-
nal, num placar da 
biblioteca/pavilhão 
administrativo, de 
uma atividade cujo 
tema se articula com 
a comemoração de 
uma efeméride, com 
a alusão a um escri-
tor/poeta ou ainda 
com desafios feitos à 
comunidade escolar. 

Céu Branco Professo-
res, Comu-
nidade 
Educativa 

Materiais de apoio 
às exposições, Ma-
terial de papelaria 

0 0 Ao lon-
go do 
ano le-
tivo 

Inquérito por 
questionário e 
diálogo com os 
alunos 

7 

1 
2 
9  

1 
38
86 

Solidá-
rio, Pre-
sente! 

Tornar os outros mais 
perto de nós. 

Campanhas de soli-
dariedade em favor 
de IPSS 

Maria Pra-
zeres Casa-
nova e Ce-
leste Quin-
tino 

Comuni-
dade 
Educativa 

Material impres-
so, Outros recur-
sos 

0 0 Ao 
longo 
do ano 
letivo 

Inquérito por 
questionário 
e diálogo 
com os alu-
nos 
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1.Ao Longo do Ano Letivo (continuação) 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos 
Humanos 

Destinatários 
Recursos 
Materiais 

Orçamen-
to (esco-

la) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calenda-
rização 

Avaliação da 
atividade 

8 

1  1 Apren-
der a 
Apren-
der. 

Dotar os alunos de 
conhecimentos sobre 
como estudar de 
forma mais eficaz. 
Incentivar o estudo 
ativo e inteligente, 
recorrendo às me-
lhores metodologias. 
Divulgação de li-
vros/livros de exer-
cícios. 
Divulgar o Diigo. 

A professora bibliote-
cária desloca-se as sa-
las de aula e apresen-
ta um PP, para pro-
moção do estudo. Os 
alunos são convidados 
a interagir e a partici-
par. Acede-se ao Diigo 
para demonstração 
das suas potencialida-
des. 

Teresa Cas-
tanheira e 
Todos os 
professores 
das turmas 
a que a 
professora 
bibliotecá-
ria se des-
locar. 

7º ano, 8º 
ano, 9º ano, 
10º ano, 11º 
ano, 12º ano, 
1º ano Pro-
fissional, 2º 
ano Profis-
sional, 3º 
ano Profis-
sional 

Livros 0 0 Ao 
longo 
do ano 
letivo 

Inquérito por 
questionário 
e diálogo 
com os alu-
nos 

9 

1  
 
2  

1 
7 
27 

Bookcro
ssing à 
maneira 
da ESR. 

Fomentar hábitos de 
leitura, a partir da 
partilha de livros. 

Partilha de livros Professoras 
do 8.ºano 
de Portu-
guês, Alu-
nos, profes-
sores, fun-
cionários. 

Professores, 
Assistentes 
Técnicos, As-
sistentes e 
Operacionais 
e todos os 
alunos 

Espaços (salas 
de aula, audi-
tório,…), Ma-
teriais de 
apoio às expo-
sições, Mate-
rial impresso 

0 0 Ao 
longo 
do ano 
letivo 

Inquérito por 
questionário 
e diálogo 
com os alu-
nos 

10 

1 1 Divulga-
ção das 
espécies 
docu-
mentais 
adquiri-
das 

Divulgar as espécies 
documentais adqui-
ridas. 
Incentivar à sua uti-
lização (leitura e vi-
sionamento). 

Criação, no espaço da 
Biblioteca, de uma es-
tante reservada às 
"novidades". 
Criação de uma lista-
gem das novidades, 
divulgada junto de to-
dos os professores da 
escola através de e-
mail e do facebook da 
biblioteca. 

Teresa Cas-
tanheira e 
Ana Paula 
Rocha 

Comunidade 
Educativa 

Espaços (salas 
de aula, audi-
tório, ...), Li-
vros 

0 0 Ao 
longo 
do ano 
letivo 

Inquérito por 
questionário 
e diálogo 
com os alu-
nos 
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1.Ao Longo do Ano Letivo (continuação) 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos 
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos 
Materiais 

Orça-
mento 

(escola) 

Orçamen-
to (aluno) 

Calendari-
zação 

Avalia-
ção da 
ativida-
de 

11 
 

1  2   1      
21     
27   

“Planeta 
Matemáti-
co 2013” 

O jogo tem por 
objetivo principal 
promover a cultu-
ra científica e es-
timular a discus-
são sobre temas 
relacionados com 
a matemática do 

planeta Terra.  

O jogo é uma iniciati-
va integrada no ano 
2013, declarado pela 
UNESCO como o ano 
internacional da "Ma-
temática do planeta 
Terra". Consiste na 
elaboração e seleção 
de um conjunto de 
cartões, compostos 
por quatro categorias, 
que integrarão o jogo 
de tabuleiro “Planeta 
Matemático”. 

Inês Campos 8º ano e  
9º ano 

Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...), 
Material 
impresso, 
Material in-
formático e 
audiovisual 

0 0 10-10-2012 
a 

15-04-2013 

Inquéri-
to por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 

 
Total: 

 
11 
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2.Durante o Primeiro Período  

NA MG MO 
Título da ati-

vidade 
Objetivos Atividades 

Recursos  
Humanos 

Des-
tina-
tários 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 
(esco-

la) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativida-

de 

12 

1 1 À Descoberta 
da Biblioteca 

Apresentar a Bi-
blioteca aos novos 
alunos da escola. 
Contribuir para a 
interiorização das 
regras de funcio-
namento deste es-
paço regras.  
Localizar e utilizar 
os diversos espa-
ços. 

Os alunos do 7º ano des-
locam-se à Biblioteca e 
desenvolvem uma ativi-
dade através da qual fi-
cam a saber onde se en-
contram os livros das di-
versas disciplinas. Estimu-
lo à requisição domiciliá-
ria, através da demons-
tração dos procedimentos 
a ter. 

Teresa Cas-
tanheira 
eProfessores 
que acom-
panham a 
turma à bi-
blioteca. 

7º 
ano 

Espaços (sa-
las de aula, 
auditório, 
...) 

0 0 Ao longo do 
primeiro pe-
ríodo 

Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 

13 

1  1 Jogo Virtual - 
Parceria com 
a UMAR 

Dar oportunidade 
aos alunos de par-
ticipar na constru-
ção de um Jogo 
Virtual sobre 
Igualda-
de/Desigualdade 
de género e au-
mentar os seus 
conhecimentos de 
cultura geral. 
Dotar a biblioteca 
de um Jogo Virtu-
al. 

A professora bibliotecá-
ria: escolhe a turma (10.º 
I); apresenta o jogo e dis-
tribuiu as questões pelos 
alunos. Posteriormente, 
os alunos apresentam os 
seus trabalhos na presen-
ça de uma técnica da 
UMAR e jogam o jogo uma 
vez este concluído. 

Teresa Cas-
tanheira, 
Margarida 
Allegro e 
Margarida 
Sales (técni-
ca da UMAR) 

Comu
mu-
nida-
de 
Edu-
cati-
va 

Espaços (sa-
las de aula, 
auditó-
rio,...), Ma-
terial infor-
mático e 
audivisual 

0 0 Ao longo do 
primeiro pe-
ríodo 

Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 

14 

1 1 Contextuali-
zação históri-
ca de Camões 

Contextualizar, 
sob o ponto de 
vista histórico e 
cultural, a época 
de Camões. 

A professora bibliotecária 
desloca-se às aulas de 
Língua Portuguesa das 
turmas do 9.º ano e apre-
senta, através de um PP, 
a contextualização histó-
rica de Camões. 

Teresa Cas-
tanheira e 
Professores 
de Língua 
Portuguesa a 
lecionar o 
9.º ano. 

9º 
ano 

Espaços (sa-
las de aula, 
auditório, 
...), Livros 

0 0 Final de no-
vem-
bro/inícios de 
dezembro 

Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 

 
Total:  

 
3 
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3.Durante o mês de Setembro de 2012 

NA MG MO 
Título da  
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos 
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos 
Materiais 

Orçamen-
to (escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativida-

de 

15 

1 
 
 

1 
2 
7 
10
11
16 

Receção 
desporti-
va aos 
alunos 
de 7º 
ano 

Divulgar as instala-
ções e algumas re-
gras de funciona-
mento das atividades 
físicas e desportivas 
Apresentar os nú-
cleos do desporto 
escolar em desen-
volvimento na escola 

Apresentação genéri-
ca das modalidades e 
dos professores res-
ponsáveis pelos vários 
núcleos 

Professo-
res de 
educação 
física e Di-
retores de 
turma e 
secretá-
rios das 
turmas de 
7º ano 

7º ano Material 
desporti-
vo 

0 0 14-09-2012 Inquéri-
to por 
questi-
onário e 
diálogo 
com os 
alunos 

Total:  1  
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4.Durante o mês de Outubro de 2012 

NA MG MO 
Título da  
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 

(escola) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendari-
zação 

Avaliação 
da ativida-

de 

16 

1 
 
2  

1 
 
21
27 

“Planeta 
Matemático 
2013” 

O jogo tem por objetivo 
principal promover a cultura 
científica e estimular a dis-
cussão sobre temas relacio-
nados com a matemática do 

planeta Terra.  

O jogo é uma ini-
ciativa integrada 
no ano 2013, de-
clarado pela 
UNESCO como o 
ano internacional 
da "Matemática 
do planeta Ter-
ra". Consiste na 
elaboração e se-
leção de um con-
junto de cartões, 
compostos por 
quatro categori-
as, que integrarão 
o jogo de tabulei-
ro “Planeta Ma-
temático”. 

Inês Cam-
pos 

8º ano, 9º 
ano 

Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...), 
Material 
impresso, 
Material 
informáti-
co e audi-
ovisual 

0 0 01-10-2012  
a  
15-04-2013 

Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 

17 

1 
2 
 
4 
5 
9 

5 
19
20
38
47
86 

“…Com 
Borboletas 
na Barriga” 
Da paixão à 
1ª Vez 

Intervir na promoção da sa-
úde sexual e reprodutiva dos 
adolescentes com principal 
destaque na prevenção das 
infeções sexualmente 
transmissíveis e da gravidez 
não desejada. Aumentar a 
compreensão sobre o desen-
volvimento da sexualidade 
desde a conceção à idade 
adulta. Promover a sexuali-
dade, como fonte de prazer 
e de comunicação e como 
componente positiva e de 
realização no desenvolvi-
mento pessoal e nas rela-
ções interpessoais. 

11º Ano - Turmas 
F+H 
Área de interven-
ção: Educação se-
xual 
Tema: bem-
querer  
 projeto ADO-
LES(SER) –  
 
Deslocação à MAC 

Lúcia Mas-
sano e Ma-
ria de Je-
sus Carva-
lho 

11º ano Outros re-
cursos 

0 Metro: 
Odive-
las-
Picoas 
2.50€ / 
aluno 

04-10-2012 Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 
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4.Durante o mês de Outubro de 2012 (continuação) 

NA MG MO 
Título 
da ati-
vidade 

Objetivos Atividades 
Recursos 
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 

(escola) 

Orçamen-
to (aluno) 

Calendari-
zação 

Avaliação 
da ativi-

dade 

18 

1 5 
12 

"Borbo-
letas 
no 
estô-
mago" 

Promover um conhecimen-
to mais aprofundado sobre 
temas que dizem respeito 
à adolescência. 
Proporcionar um debate e 
um esclarecimento de dú-
vidas com pessoal médico 
e técnico especializado. 

Deslocação à Ma-
ternidade Alfredo 
da Costa para as-
sistir à sessão 
"Borboletas no 
estômago". 

Teresa Laço 
Pinto (Dire-
tora de 
Turma), 
Isabel Do-
mingues e 
Professores 
do 10ºA 

10º ano Transpor-
tes 

0 2,5 euros 
(transpor-
te de me-
tro) 

04-10-2012 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

19 

1 
2 
4 
5 
 
9 

5 
9 
20 
38 
47 
86 

“…Com 
Borbo-
letas 
na Bar-
riga” 
Da 
paixão 
à 1ª 
Vez 

Intervir na promoção da 
saúde sexual e reprodutiva 
dos adolescentes com 
principal destaque na pre-
venção das infeções sexu-
almente transmissíveis e 
da gravidez não desejada;  
Aumentar a compreensão 
sobre o desenvolvimento 
da sexualidade desde a 
conceção à idade adulta. 
Promover a sexualidade, 
como fonte de prazer e de 
comunicação e como com-
ponente positiva e de rea-
lização no desenvolvimen-
to pessoal e nas relações 
interpessoais. 

Visita de estudo à 
Maternidade Al-
fredo da Costa 

Diretora de 
Turma do 
10ºA 

10º ano Transpor-
tes 

0 Metro: 
Odivelas- 
Picoas - 
Odivelas 
2.50€ / 
aluno / 
professor 

04-10-2012 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

20 

14 1 
38 

Miró-
briga e 
Badoca 
Parque 

Conhecer o património his-
tórico-religioso.  
Valorizar o património 
Imaterial. 
Despertar para a impor-
tância do património eco-
lógico.  
Descobrir a importância da 
água para a vida. 

Visita de Estudo a 
Miróbriga e ao Ba-
doca Parque 

Maria Pra-
zeres Casa-
nova 

7º ano, 8º 
ano, 9º 
ano, 10º 
ano, 11º 
ano 

Material 
impresso, 
Material 
informá-
tico e au-
divisual, 
Transpor-
tes 

0 14 Euros - 
aluno 

10-10-2012 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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4.Durante o mês de Outubro de 2012 (continuação) 

NA MG MO 
Título 
da ati-
vidade 

Objetivos Atividades 
Recursos 
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 

(escola) 

Orçamen-
to (aluno) 

Calendari-
zação 

Avaliação da 
atividade 

21 

2 
8 

60 Dí de 
la His-
pani-
dad 

Comemorar o dia da His-
panidad, dando a conhecer 
os países onde se fala es-
panhol no mundo. 

Exposição de tra-
balhos elaborados 
pelos discentes 
com algumas in-
formações chave 
sobre cada um dos 
países de língua 
espanhola. 

Mónica Pau-
la Gonçal-
ves Domin-
gos Botas e 
Turmas de 
9º ano a es-
tudar a dis-
ciplina de 
espanhol 

Comunida-
de Educa-
tiva, 7º 
ano, 8º 
ano, 9º ano 

Materiais 
de apoio 
às expo-
sições, 
Material 
impresso 

0 50 cênti-
mos. 

12-10-2012 Inquérito por 
questionário 
e diálogo 
com os alu-
nos 

22 

1 
9 

1 
5 
11 
19 

Visita 
de Es-
tudo 

Formar os alunos para uma 
educação sexual responsá-
vel. 

Visita de estudo à 
Maternidade Al-
fredo da Costa pa-
ra assistir a ses-
sões de formação 
dinamizadas por 
técnicos responsá-
veis. 

Ana Helena 
Almeida e 
Os profes-
sores do 
Conselho de 
Turma do 
11ºA 

11º ano Transpor-
tes 

0 Bilhete de 
metro 

12-10-2012 Inquérito por 
questionário 
e diálogo 
com os alu-
nos 

23 

1 
9 

5 
86 

Ação 
de 
Sensi-
biliza-
ção 
sobre 
Sexua-
lidade 
para 
Ado-
lescen-
tes 

Promover a saúde sexual e 
reprodutiva dos adolescen-
tes. 
Prevenir situações de ris-
co, nomeadamente, infe-
ções sexualmente trans-
missíveis e gravidez não 
desejada. 

Visita de estudo à 
MAC 

Celeste Ar-
tilheiro e 
Ana Bela 
Braga 

11º ano Transpor-
tes 

0 0 24-10-2012 Inquérito por 
questionário 
e diálogo 
com os alu-
nos 

 
Total:  

 
8 
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5.Durante o mês de Novembro de 2012 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatários 
Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 

(escola) 

Orçamen-
to (aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação da 
atividade 

24 

1 
 
2 

1 
7 
27 

"Vieira - 
O Sonho 
do Im-
pério" 

Contextualizar o estu-
do da vida e obra de 
Padre António Vieira, a 
partir de um espetácu-
lo teatral. 
Proporcionar aos alu-
nos momentos de inte-
ração e de aprendiza-
gem fora da sala de 
aula. 

Visita de estudo ao 
Museu do Teatro para 
assistir à peça "Vieira 
- O Sonho do Império" 

Augusta 
Andrade, 
Maria Hele-
na Martins 
e Alunos 
das turmas 
A, C e D do 
11.ºano 

11º ano Outros re-
cursos 

0 7,5 eu-
ros 

06-11-2012 Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 

25 

2 
9 

1 
 7 

Visita de 
Estudo à 
Central 
Termoe-
létrica 
do Riba-
tejo 
(Carre-
gado) 

Conhecer o funciona-
mento de uma Central 
Produtora de Energia 
de ciclo combinado 
(Carvão/Gás Natural). 
Contactar com a reali-
dade empresarial. 
Promover o relaciona-
mento entre alunos e 
entre alunos e profes-
sores. 

Visita Guiada à Cen-
tral Termoelétrica do 
Ribatejo 

Isidro Va-
lente, João 
Gouveia e 
Fernando 
Ideias 

Professo-
res, 1º ano 
Profissio-
nal, 3º ano 
Profissional 

Material 
impresso 

0 0 07-11-2012 Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 
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5.Durante o mês de Novembro de 2012 (continuação) 

NA MG MO 
Título 

da ativi-
dade 

Objetivos Atividades 
Recursos 
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos 
Materiais 

Orça-
mento 
(esco-

la) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendari-
zação 

Avaliação 
da ativida-

de 

26 

1 17 XXXI 
Olimpí-
adas 
Portu-
guesas 
de Ma-
temáti-
ca (1ª 
Elimina-
tória) 

As Olimpíadas Portu-
guesas de Matemática 
visam essencialmente 
criar, incentivar e de-
senvolver o gosto pela 
Matemática, o treino 
na resolução de pro-
blemas, desenvolver o 
conhecimento matemá-
tico e detetar vocações 
precoces nesta área do 
saber. 

As Olimpíadas Portu-
guesas de Matemáti-
ca são um concurso 
de resolução de pro-
blemas de matemá-
tica, dirigido aos es-
tudantes dos ensinos 
básico e secundário. 
As Olimpíadas Portu-
guesas de Matemáti-
ca são disputadas em 
três categorias: Ca-
tegoria Júnior - des-
tinada a estudantes 
que frequentam o 7º 
ano de escolaridade; 
Categoria A - desti-
nada a estudantes 
que frequentam o 8º 
ou 9º anos de escola-
ridade; Categoria B - 
destinada a estudan-
tes que frequentam 
o 10º, 11° ou 12° 
anos de escolarida-
de. Realizam-se em 
três fases: 1ª (elimi-
natória a nível de 
escola); 2ª (elimina-
tória a nível distri-
tal) e 3ª (Final Naci-
onal). 

Professores 
do Grupo 
de Recru-
tamento de 
Matemática 

7º ano, 8º 
ano, 9º 
ano, 10º 
ano, 11º 
ano, 12º 
ano 

Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...), 
Material 
impresso 

Foto-
cópias 

0 07-11-2012 Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 
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5.Durante o mês de Novembro de 2012 (continuação) 

NA MG MO 
Título 

da ativi-
dade 

Objetivos Atividades 
Recursos 
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos 
Materiais 

Orça-
mento 
(esco-

la) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendari-
zação 

Avaliação 
da ativida-

de 

27 

12 
 
459 

5 
19 
20 
38 
47 
86 

“86-60-
86“ As 
questões 
do corpo 

Intervir na promoção 
da saúde sexual e re-
produtiva dos adoles-
centes com principal 
destaque na prevenção 
das infeções sexual-
mente transmissíveis e 
da gravidez não dese-
jada.  
Aumentar a compreen-
são sobre o desenvol-
vimento da sexualidade 
desde a conceção à 
idade adulta.  
Promover a sexualida-
de, como fonte de pra-
zer e de comunicação e 
como componente posi-
tiva e de realização no 
desenvolvimento pes-
soal e nas relações in-
terpessoais. 

11º Ano - Turmas 
F+H 
 
ÁREA DE INTERVEN-
ÇÃO: EDUCAÇÃO SE-
XUAL 
BEM-QUERER- PRO-
JECTO ADOLES(SER) - 
Deslocação à MAC 

Lúcia Mas-
sano e Síl-
via Longle 

11º ano Outros re-
cursos 

0 Metro: 
Odivelas 
Picoas-
Odivelas 
2.50€ / 
aluno / 
profes-
sor 

08-11-2012 Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 

28 

12 
 
45 
9 

5 
19 
20 
38 
47 
86 

“86-60-
86“ As 
questões 
do corpo 

Visita de estudo à 
Maternidade Alfredo 
da Costa 

Diretora de 
Turma do 
10ºA e Pro-
fessores do 
10ºA 

10º ano Transportes 0 Metro: 
Odive-
las- Pi-
coas - 
Odivelas 
2.50€ / 
aluno / 
profes-
sor 

08-11-2012 Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 

29 

1 1 Namoros 
livres de 
violên-
cia 

Alertar os alunos para 
as diversas formas de 
violência existente nos 
namoros e dotá-los de 
ferramentas para os 
evitar. 

Duas técnicas da 
UMAR deslocam-se à 
turma do Curso Pro-
fissional Informática 
de Gestão, a fim de 
levar a cabo uma 
sessão subordinada 
ao tema, através da 
qual os alunos são 
solicitados a partici-
par ativamente. 

Teresa Cas-
tanheira e 
Cristina 
Rodrigues e 
Joana Sales 
(técnicas 
da UMAR) 

2º ano Pro-
fissional 

Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...), 
Material in-
formático e 
audivisual 

0 0 08-11-2012 Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 
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5.Durante o mês de Novembro de 2012 (continuação) 

NA MG MO 
Título 

da ativi-
dade 

Objetivos Atividades 
Recursos 
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos 
Materiais 

Orça-
mento 
(esco-

la) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendari-
zação 

Avaliação 
da ativida-

de 

30 

1  
 
 
2 
 
 
 

1 
5  
11 
19   

Visita de 
Estudo 

Formar os alunos para 
uma educação sexual 
responsável. 

Visita de estudo à 
Maternidade Alfredo 
da Costa para assistir 
a sessões de forma-
ção dinamizadas por 
técnicos responsá-
veis. 

Ana Helena 
Almeida e 
Os profes-
sores do 
Conselho 
de Turma 
do 11ºA 

11º ano Transportes 0 Bilhete 
de me-
tro 

12-11-2012 Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 

31 

1  
 
2 9   

1  
5  
19     
86   

Visita de 
estudo - 
Museu 
da Água 

Compreender o sistema 
de abastecimento de 
água à cidade de Lis-
boa. 
Relacionar as activida-
des domésticas e indus-
triais com o consumo 
excessivo de água. 
Reconhecer a necessi-
dade de racionalizar o 
consumo de água em 
todas as actividades 
humanas 
Reflectir sobre  a ne-
cessidade de protecção 
dos  recursos hídricos. 

Visita de estudo ao 
Museu da Água 

Celeste Ar-
tilheiro, Li-
na Dru-
mond, Lur-
des Camelo 
e Respon-
sáveis pela 
visita guia-
da 

9º ano Material 
impresso, 
Transportes 

0 *7- 4 eu-
ros 

12-11-2012 Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 
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5.Durante o mês de Novembro de 2012 (continuação) 

NA MG MO 
Título 

da ativi-
dade 

Objetivos Atividades 
Recursos 
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos 
Materiais 

Orça-
mento 
(esco-

la) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendari-
zação 

Avaliação 
da atividade 

32 

12   
 
7   

5  
19     
20     
70   

Projeto 
“Ado-
les(Ser)” 

O projeto “Adoles(SER)" 
visa promover uma vi-
vência positiva, saudá-
vel e responsável da 
sexualidade durante a 
adolescência e a articu-
lação estreita entre as 
escolas e a Unidade da 
Adolescência, como um 
espaço de esclareci-
mento, atendimento e 
aconselhamento em 
Saúde Sexual e Repro-
dutiva. 

O projeto consiste na 
participação numa 
ação de sensibiliza-
ção, na Maternidade 
Dr. Alfredo da Costa, 
em saúde sexual e 
reprodutiva, com du-
ração de 2 horas, 
com recurso a meto-
dologias ativas. 

Inês Cam-
pos 

8º ano Transportes 0 3 euros 14-11-2012 Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 

33 

1 2 Thanksgi
ving 

Divulgar a origem da 
festividade americana; 
Levar os alunos a re-
flectirem sobre as suas 
prioridades. 

Elaboração e exposi-
ção de materiais di-
versos referentes a 
esta festividade; 

Ana Cristi-
na Martins, 
Ana Sofia 
Cunhal, 
Graça 
Afonso e 
Ana Silveira 
e Ana Silva 

Comunida-
de Educati-
va 

Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...), 
Materiais 
de apoio às 
exposições, 
Material de 
papelaria 

0 0 22-11-2012 Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 

Total:  10  
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6.Durante o mês de Dezembro de 2012 (continuação) 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos 
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orçamen-
to (escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendari-
zação 

Avaliação 
da atividade 

34 

1   
2  
4   

1    
18   
38 

O direito 
à água 
potável! 

Comemorar a procla-
mação da Carta dos Di-
reitos Humanos. 

Exposição de traba-
lhos realizados pe-
los alunos 

Maria Pra-
zeres Ca-
sanova 

Comuni-
dade 
Educati-
va 

Materiais de 
apoio às expo-
sições, Material 
impresso, Mate-
rial informático 
e audivisual 

0 0 01-12-
2012 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

35 

1 
9   

5    
86 

Ação de 
Sensibi-
lização 
sobre 
Sexuali-
dade pa-
ra Ado-
lescen-
tes. 

Promover a vivência da 
sexualidade de forma 
saudável e segura, pre-
venindo situações de 
risco. 
Compreender a impor-
tância dos sentimentos 
e da afetividade na vi-
vência da sexualidade. 

Visita de estudo à 
MAC. 

Celeste Ar-
tilheiro e 
Rodrigo 
Anacleto 

9º ano Transportes 0 5.50 Euros 05-12-
2012 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

36 

1  
2   
 
4  
5   
9  

5   
19   
20   
38   
47   
86 

“1 + 1 = 
3” A 
gravidez 
na ado-
lescên-
cia 

Intervir na promoção da 
saúde sexual e reprodu-
tiva dos adolescentes 
com principal destaque 
na prevenção das infe-
ções sexualmente 
transmissíveis e da gra-
videz não desejada;  
Aumentar a compreen-
são sobre o desenvolvi-
mento da sexualidade 
desde a conceção à 
idade adulta. 
Promover a sexualida-
de, como fonte de pra-
zer e de comunicação e 
como componente posi-
tiva e de realização no 
desenvolvimento pesso-
al e nas relações inter-
pessoais. 

11º Ano - Turmas 
F+H 
 
ÁREA DE INTERVEN-
ÇÃO: EDUCAÇÃO 
SEXUAL 
TEMA: BEM-QUERER  
- PROJECTO ADO-
LES(SER) -  Desloca-
ção à MAC 

Lúcia Mas-
sano e 
Prazeres 
Casanova 

11º ano 
F 

Outros recursos 0 Metro: 
Odivelas - 
Picoas - 
Odivelas 
2.50€ / 
aluno / 
professor 

06-12-
2012 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

37 

1  
2   
 
4  
5  
9   

5    
19   
20   
38  
47   
86 

“1 + 1 = 
3” A 
gravidez 
na ado-
lescên-
cia 

Visita de estudo à 
Maternidade Alfre-
do da Costa 

Diretora 
de Turma 
do 10ºA  
 
Professo-
res  do 
10ºA 

10º ano Transportes 0 Metro: 
Odivelas- 
Picoas - 
Odivelas 
2.50€ / 
aluno / 
professor 

06-12-
2012 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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6.Durante o mês de Dezembro de 2012 (continuação) 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos Hu-

manos 
Destinatá-

rios 
Recursos  
Materiais 

Orçamen-
to (escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendari-
zação 

Avaliação 
da atividade 

38 

8 1 Postais 
de Natal 

Apresentar mensagens na-
talícias em espanhol. 

Expor postais 
de natal com 
mensagens na-
talícias em 
espanhol. 

Mónica Paula 
Gonçalves 
Domingos Bo-
tas e alunos 
7º ano 

Professo-
res, Co-
munidade 
Educativa, 
7º ano 

Materiais de 
apoio às ex-
posições, Ma-
terial de pa-
pelaria, Mate-
rial impresso 

0 1 euro 10-12-
2012 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

39 

9 85   
86 

Campa-
nha 
BACF 

Contribuir para o desen-
volvimento de competên-
cias de cidadania. 
Promover o trabalho autó-
nomo dos alunos e difundir 
valores universais. 

Campanha de 
recolha de 
produtos ali-
mentares em 
meio escolar. 

Celeste Arti-
lheiro, 
Hortênsia 
Azevedo e 
alunos 

Pais / EE, 
9º ano, 
11º ano 

Material im-
presso, Outros 
recursos 

0 0 10-12-
2012 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

40 

2  
9   

27   
86 

Ação de 
forma-
ção DE-
COJo-
vem por 
uma es-
cola sus-
tentável 

Desenvolver consciência 
ambiental nomeadamente 
para o ambiente e o recur-
so  "àgua". 

Ação de for-
mação para as 
turmas de 10º 
ano realizada 
por técnicos 
da DECOJo-
vem 

Ana Paula 
Rocha, Graça 
Lopes, Ana 
Bela Braga e  
Teresa Pinto 

10º ano Espaços (salas 
de aula, audi-
tório, ...), 
Material in-
formático e 
audivisual 

30 
cênt/km 

0 10-12-
2012 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

41 

1  
 
 
 
 
   
 

1   
2    
7   
10  
11   
16 

Basque-
tebol - 
torneio 
3x3 

Contribuir para a qualida-
de de vida da comunidade 
educativa. 
Promover hábitos de vida 
saudável; Aumentar as 
oportunidades de prática 
desportiva de qualidade. 
Contribuir para o sucesso 
escolar; Aumentar a parti-
cipação efetiva de todos 
os intervenientes da co-
munidade educativa. 
Promover o desenvolvi-
mento de atitudes de coo-
peração entre os diferen-
tes intervenientes. 

Torneio de 
basquetebol 
3x3, equipas 
por género e 
escalão etário, 
aberto a todos 
os alunos da 
escola. 

Professores 
de educação 
física e Alu-
nos voluntá-
rios que co-
laboram na 
organização 
da atividade. 

7º ano, 8º 
ano, 9º 
ano, 10º 
ano, 11º 
ano, 12º 
ano, 1º 
ano Pro-
fissional, 
2º ano 
Profissio-
nal, 3º 
ano Pro-
fissional 

Material des-
portivo 

0 0 10-12-
2012 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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6.Durante o mês de Dezembro de 2012 (continuação) 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos Hu-

manos 
Destinatá-

rios 
Recursos  
Materiais 

Orçamen-
to (escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendari-
zação 

Avaliação 
da atividade 

42 

2 1 Visita de 
estudo 

Promover o conhecimento 
do património histórico 
português 

Visita de estu-
do ao Mosteiro 
dos Jerónimos 
e Torre de Be-
lém 

Maria Lucinda 
Aldeia e Inês 
Campos 

8º ano Transportes 0 205Euros 12-12-
2012 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

43 

1 1 Presen-
ça ro-
mana 
em Por-
tugal 

Conhecer escultura e ce-
râmica de época romana 
2 - Incentivar a defesa do 
Património Artístico-
Cultural português; 
3 - Reforçar as relações in-
terpessoais. 

Visita de estu-
do ao Museu 
Nacional de 
Arqueologia - 
visitas às ex-
posições "Reli-
giões na Lusi-
tânia" e "Ola-
ria na Quinta 
do Rouxinol". 

Isabel Olivei-
ra e Graça 
Ribeiro 

10º ano Transportes 0 7,5 Euros 
6,25 Euros 
para alu-
nos com 
SASE 

12-12-
2012 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

44 

1   1    
2   
7    
10   
11    
16 

Corta-
Mato Es-
colar 

Contribuir para a qualida-
de de vida da comunidade 
educativa.  
Promover hábitos de vida 
saudável;  
Aumentar as oportunida-
des de prática desportiva 
de qualidade;  
Contribuir para o sucesso 
escolar;  
Aumentar a participação 
efetiva de todos os inter-
venientes da comunidade 
educativa;  
Promover o desenvolvi-
mento de atitudes de coo-
peração entre os diferen-
tes intervenientes; 

Atividade de 
Atletismo - 
Corta-Mato, 
aberta a todos 
os alunos da 
escola, que 
serve de apu-
ramento para 
a fase seguin-
te. (esta ati-
vidade é obri-
gatória para 
todas as esco-
las com proje-
to de Desporto 
escolar). 

Professores 
de educação 
física e Alu-
nos voluntá-
rios que co-
laboram na 
organização 
da atividade. 

7º ano, 8º 
ano, 9º 
ano, 10º 
ano, 11º 
ano, 12º 
ano, 1º 
ano Pro-
fissional, 
2º ano 
Profissio-
nal, 3º 
ano Pro-
fissional 

Material des-
portivo 

0 0 12-12-
2012 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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6.Durante o mês de Dezembro de 2012 (continuação) 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos Hu-

manos 
Destina-
tários 

Recursos  
Materiais 

Orçamen-
to (escola) 

Orçamen-
to (aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação da 
atividade 

45 

1   
4   

1  38 Valores 
na cida-
de 

Conhecer o património ima-
terial da cidade de Lisboa. 
Conhecer o património ma-
terial da cidade de Lisboa. 
Fomentar a sociabilidade, 
entreajuda e trabalho cola-
borativo entre os diferentes 
atores educativos. 

Visita à Sé e ao 
Castelo. Peddy-
paper na cidade 

Prazeres Ca-
sanova, Isa-
bel Ciprinao, 
Carlos Pon-
tes e Rui So-
lipa 

7º 
ano, 
8º 
ano, 
9º 
ano, 
10º 
ano 

Autocar-
ro  

0 8,50 eu-
ros alu-
no 

13-12-2012 Inquérito 
por questi-
onário e 
diálogo 
com os 
alunos 

46 

9 1 Cânticos 
de Natal 

Envolver a comunidade edu-
cativa num espírito natalício 
cantando algumas canções 
em espanhol. 

Alguns alunos 
cantarão algumas 
canções natalícias 
em espanhol en-
volvendo a comu-
nidade educativa 
num espírito na-
talício. 

Mónica Paula 
Gonçalves 
Domingos 
Botas e alu-
nos 7º e 9º 
ano de espa-
nhol. 

Comu
mu-
nida-
de 
Edu-
cativa 

Espaços 
(salas de 
aula, au-
ditório, 
...) 

0 0 13 -12 -2012 
e  
14-12-2012 

Inquérito 
por questi-
onário e 
diálogo 
com os 
alunos 

47 

2   
3  
 
4  

26   27  
30   38 

Ilumina-
ção de 
Natal do 
Moinho 
da Escola 

Efetuar a iluminação deco-
rativa de Natal no Moinho da 
Escola. 
Estimular a participação nas 
atividades escolares, dos 
alunos do Curso Profissional 
de Técnico de Energias Re-
nováveis. 

Efetuar a ilumina-
ção decorativa de 
Natal no Moinho 
da Escola. 

Isidro Valen-
te, João 
Gouveia e 
Alunos do 3º 
Ano do Curso 
Profissional 
de Técnico 
de Energias 
Renováveis 

3º 
ano 
Profis
fis-
sional 

Outros 
recursos 

100 0 Dezembro 12 Inquérito 
por questi-
onário e 
diálogo 
com os 
alunos 

48 

1  
2   
9   

1    38   
70 

Visita de 
estudo 
ao Lagar 
Oliveira 
da Serra 
em Fer-
reira do 
Alentejo 

Desenvolvimento de conteú-
dos programáticos de Eco-
nomia C, nomeadamente re-
lativos à utilização dos re-
cursos e ao desenvolvimento 
sustentável. Desenvolvimen-
to de objetivos sócio-
afetivos 

Visita de estudo 
ao Lagar Oliveira 
da Serra em Fer-
reira do Alentejo 

Isabel Este-
ves e Equipe 
do Lagar Oli-
veira da Ser-
ra 

12º 
ano 

Trans-
portes 

0 A de-
terminar 

Dezembro 12 Inquérito 
por questi-
onário e 
diálogo 
com os 
alunos 

 
Total:  15 
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7.Durante o Segundo Período  

NA MG MO 
Título da ati-

vidade 
Objetivos Atividades 

Recursos  
Humanos 

Desti-
natá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 
(esco-

la) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativida-

de 

49 

1    
 
 4  

1       
 
38   

"Lisboa quei-
rosiana" 

Consolidar conhe-
cimentos referen-
tes ao estudo da 
obra "Os Maias". 
Percorrer os espa-
ços descritos em 
"Os Maias". 
Promover a inte-
ração professo-
res/alunos e alu-
nos/alunos. 

Visita de estudo a Lisboa Maria de 
Jesus Car-
valho e 
Professo-
res dos 
Conselhos 
de Turma 
do 11º B, 
do 11º F e 
do 11º H 

11º ano Material im-
presso 

0 Bilhete 
de 
trans-
porte 
(Metro) 

Ao longo do 
segundo perí-
odo 

Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 

50 

2   
4    

1      
38   

"Lisboa nos 
passos de 
Pessoa" 

Consolidar conhe-
cimentos da vida e 
obra de Fernando 
Pessoa. 
Promover a inte-
ração professo-
res/alunos e alu-
nos/alunos. 

Visita de estudo a Lisboa Maria de 
Jesus Car-
valho e 
Professo-
res dos 
Conselhos 
de Turma 
do 12º E e 
12º G 

12º ano Material im-
presso 

0 Bilhete 
de 
trans-
porte 
(Metro) 

Ao longo do 
segundo perí-
odo 

Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 

51 

2   
4   

1      
38   

Ida ao teatro 
"Felizmente 
há luar!" 

 Consolidar os co-
nhecimentos sobre 
a peça. 
Contactar com o 
texto na perspec-
tiva da represen-
tação 
promover a inte-
ração professo-
res/alunos e alu-
nos/alunos. 

Ida ao teatro Maria de 
Jesus Car-
valho 
eProfesso-
res dos 
Conselhos 
de Turma 
do 12º E e 
G 

12º ano Material im-
presso 

0 Bilhete 
de 
trans-
porte e 
bilhete 
de in-
gresso 

Ao longo do 
segundo perí-
odo 

Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 
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7.Durante o Segundo Período (continuação) 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Desti-
natá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 
(esco-

la) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativida-

de 

52 

1  
4   

1      
38   

Ida ao tea-
tro: "Frei Lu-
ís de Sousa" 

consolidar os co-
nhecimentos sobre 
a peça; 
- comtactar com o 
texto na perspec-
tiva da represen-
tação; 
- promover a inte-
ração professo-
res/alunos e alu-
nos/alunos. 

Ida ao teatro Maria de 
Jesus Car-
valho e 
Professo-
res dos 
Conselhos 
de Turma 
do 11º B, 
do 11º F e 
do 11º H 

11º ano Material im-
presso 

0 Bilhete 
de 
trans-
porte e 
bilhete 
de in-
gresso 

Ao longo do 
segundo perí-
odo 

Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 

53 

1   2 SuperTmatik 
de Inglês 

Promover a aqui-
sição de vocabulá-
rio de uma forma 
lúdica. 

Campeonato a realizar 
em algumas turmas de 8º 
ano (A,B,G,H) 

Ana Cristi-
na Martins 

8º ano Espaços (sa-
las de aula, 
auditório, 
...) 

0 0 Durante o 2º 
e 3º Período 

Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 

54 

1   
4  
9   

1      
38     
86   

Os valores 
na cidade de 
Odivelas 

Conhecer o patri-
mónio material e 
imaterial da cida-
de de Odivelas. 
Reconhecer a pre-
sença Monástica 
na história da 
Igreja Portuguesa. 
Fomentar a socia-
bilidade, entrea-
juda e trabalho 
colaborativo entre 
os diferentes ato-
res educativos. 

Visita à Igreja Matriz de 
Odivelas e ao Mosteiro de 
São Dinis. 

Maria Pra-
zeres Ca-
sanova 

9º ano, 
10º ano 

Material im-
presso 

0 0 Numa tarde 
durante o 2º 
período 

Inquérito 
por questi-
onário e di-
álogo com 
os alunos 

 
Total:  6 
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8.Durante o mês de Janeiro de 2013 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatários 
Recursos  
Materiais 

Orçamento 
(escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendari-
zação 

Avaliação da 
atividade 

55 

1  
4  
7   

1      
38     
70   

Visita de 
estudo à 
Caixa Ge-
ral de 
Depósitos 
e ao Ban-
co San-
tander 
Totta: 
Agências 
bancári-
ri-
as/Balcõ
es da 
Freguesia 
da Rama-
da 

Desenvolver conteú-
dos programáticos de 
Economia 
Desenvolver conteú-
dos programáticos de 
Informática 
Desenvolver objetivos 
sócio-afetivos 

Visita de estudo à 
Caixa Geral de Depó-
sitos e ao Banco San-
tander Totta: Agên-
cias bancá-
rias/Balcões da Fre-
guesia da Ramada 

Isabel Este-
ves, Rui So-
lipa e Res-
ponsável 
pela rece-
ção e pela 
orientação 
da visita nas 
agências 
bancárias 
visitadas e 
outros in-
tervenien-
tes dessas 
agências 

2º ano Pro-
fissional 

Material 
impresso 

0 0 Janeiro 13 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

56 

1  
4   

1      
38   

Visita de 
estudo a 
uma em-
presa 
produtiva 
e à regi-
ão envol-
vente 

Consolidar os concei-
tos de unidade de 
produção, de empre-
sa e de relação da 
empresa com o 
meio/região envol-
vente; 
- (Re)conhecer os 
elementos produtivos 
de uma unidade de 
produção; 
- Motivar para as 
aprendizagens da 
Economia; 
- Reforçar as relações 
cooperativas, solidá-
rias e socio-afetivas 
entre os participan-
tes. 

Visita de estudo a 
uma empresa produ-
tiva e à sua região 
envolvente, surpre-
endendo atividades 
económicas e dife-
rentes patrimónios - 
histórico, recente e 
atual. 

Isabel Este-
ves, Adélia 
Martins e 
Professores 
do 10º F e 
do 10º G. 

10º ano Material 
impresso, 
Transportes 

0 Transpor-
te por 
camione-
ta. 

Janeiro 13 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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8.Durante o mês de Janeiro de 2013 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatários 
Recursos  
Materiais 

Orçamento 
(escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativida-

de 

57 

8 1 Celebra-
ção do 
Dia de 
Reis 

Celebrar o Dia de 
Reis, relembrando a 
importância deste dia 
em Espanha. 

Celebração do Dia de 
Reis, pequena ence-
nação pelo pátio da 
escola com três alu-
nos vestidos de Reis 
Magos, a fim de re-
lembrar a importân-
cia deste dia em Es-
panha. 

Mónica Pau-
la Gonçal-
ves Domin-
gos Botas e 
alunos de 
espanhol de 
7º ano. 

Comuni-
dade Edu-
cativa 

Material de 
papelaria, 
Outros re-
cursos 

0 0 04-01-2013 Inquérito 
por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 

58 

1   
2  
4  
9   

1      
18     
38     
86   

Renascer 
das 
águas! 

Conhecer o patrimó-
nio histórico-
religioso.  
Valorizar o patrimó-
nio Imaterial. 
Despertar para a im-
portância do patri-
mónio ecológico 

Visita à Quinta da 
Regaleira e ao Con-
vento de Mafra 

Maria Pra-
zeres Casa-
nova e Isa-
bel Cipriano 

8º ano, 9º 
ano, 10º 
ano, 11º 
ano 

Material de 
papelaria, 
Material 
impresso, 
Material in-
formático e 
audiovisual, 
Transportes 

0 4 euros 
por aluno 

04-01-2013 Inquérito 
por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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8.Durante o mês de Janeiro de 2013 (continuação) 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatários 
Recursos  
Materiais 

Orçamento 
(escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativida-

de 

59 

1 17 XXXI 
Olimpía-
das Por-
tuguesas 
de Ma-
temática 
(2ª Elimi-
natória) 

As Olimpíadas Portu-
guesas de Matemáti-
ca visam essencial-
mente criar, incenti-
var e desenvolver o 
gosto pela Matemáti-
ca, o treino na reso-
lução de problemas, 
desenvolver o conhe-
cimento matemático 
e detetar vocações 
precoces nesta área 
do saber. 

As Olimpíadas Portu-
guesas de Matemáti-
ca são um concurso 
de resolução de pro-
blemas de matemáti-
ca, dirigido aos estu-
dantes dos ensinos 
básico e secundário. 
As Olimpíadas Portu-
guesas de Matemáti-
ca são disputadas em 
três categorias:  Ca-
tegoria Júnior - des-
tinada a estudantes 
que frequentam o  7º 
ano de escolaridade; 
Categoria A - desti-
nada a estudantes 
que frequentam o 8º 
ou 9º anos de escola-
ridade; Categoria B - 
destinada a estudan-
tes que frequentam o 
10º, 11° ou 12° anos 
de escolaridade. Rea-
lizam-se em três fa-
ses: 1ª (eliminatória 
a nível de escola); 2ª 
(eliminatória a nível 
distrital) e 3ª (Final 
Nacional). 

Professores 
do Grupo de 
Recruta-
mento de 
Matemática 

7º ano, 8º 
ano, 9º 
ano, 10º 
ano, 11º 
ano, 12º 
ano 

Material 
impresso 

Fotocó-
pias 

0 09-01-2013 Inquérito 
por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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8.Durante o mês de Janeiro de 2013 (continuação) 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatários 
Recursos  
Materiais 

Orçamento 
(escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativida-

de 

60 

1   
 
 
 
 
 

1      
2      
7      
10   
11      
16   

Torneio 
Mega 
Sprinter - 
Velocida-
de 

Contribuir para a qualidade 
de vida da comunidade 
educativa. 
Promover hábitos de vida 
saudável; Aumentar as 
oportunidades de prática 
desportiva de qualidade: 
Contribuir para o sucesso 
escolar; Aumentar a parti-
cipação efetiva de todos os 
intervenientes da comuni-
dade educativa; 
Promover o desenvolvimen-
to de atitudes de coopera-
ção entre os diferentes in-
tervenientes 

Atividade no 
âmbito do Atle-
tismo - corrida 
de velocidade, 
aberta a todos 
os alunos da 
escola 

Professores 
de educa-
ção física e 
Alunos vo-
luntários 
que colabo-
ram na or-
ganização 
da ativida-
de. 

7º ano, 8º 
ano, 9º 
ano, 10º 
ano, 11º 
ano, 12º 
ano, 1º 
ano Profis-
sional, 2º 
ano Profis-
sional, 3º 
ano Profis-
sional 

Material 
desportivo 

0 0 10-01-2013 Inquérito 
por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 

61 

1 1 Visita de 
estudo 

Promover o exercício da ci-
dadania 

Visita de estu-
do à Assem-
bleia da Repú-
blica 

Maria Lu-
cinda Aldeia 
e Mónica 
Botas 

9º ano Transportes 0 205 Euros 14-01-2013 Inquérito 
por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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8.Durante o mês de Janeiro de 2013 (continuação) 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatários 
Recursos  
Materiais 

Orçamento 
(escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativida-

de 

62 

1  
2    
 
4   
5  
9   

5      
19     
20     
38     
47     
86   

Sexuali-
dade e 
afetos 

Intervir na promoção da sa-
úde sexual e reprodutiva 
dos adolescentes com prin-
cipal destaque na preven-
ção das infeções sexual-
mente transmissíveis e da 
gravidez não desejada;  
• Aumentar a compreensão 
sobre o desenvolvimento da 
sexualidade desde a conce-
ção à idade adulta;  
• Promover a sexualidade, 
como fonte de prazer e de 
comunicação e como com-
ponente positiva e de reali-
zação no desenvolvimento 
pessoal e nas relações in-
terpessoais. 

11º Ano - Tur-
mas F+H 
 
ÁREA DE IN-
TERVENÇÃO: 
EDUCAÇÃO SE-
XUAL 
TEMA: BEM-
QUERER  - 
PROJECTO 
ADOLES(SER) - 
Deslocação à 
MAC 

Lúcia Mas-
sano e Clara 
Franco 

11º ano Outros re-
cursos 

0 Metro: 
Odivelas - 
Picoas - 
Odivelas 
2.50€ / 
aluno / 
professor 

16-01-2013 Inquérito 
por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 

63 

1 1      
2   

Visita de 
Estudo à 
Assem-
bleia da 
República 

Estimular hábitos de respei-
to e de responsabilidade;  
- Promover hábitos de con-
vivência democrática;  
- Promover a educação pa-
ra a cidadania;  
-Consolidar conteúdos pro-
gramáticos referentes ao 
funcionamento das institui-
ções democráticas;  
-Reconhecer a Assembleia 
da República como espaço 
de representação de todos 
os Portugueses. 

Visita de Estu-
do à Assebleia 
da República - 
Assistência a 
sessão Plenária 

Filipa No-
vaes e Clara 
Franco 

9º ano Transportes 0 280.00 
euros 

16-01-2013 Inquérito 
por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 

  



                                                                                      Escola Secundária da Ramada 2012/2013  
 

41 
 

8.Durante o mês de Janeiro de 2013 (continuação) 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatários 
Recursos  
Materiais 

Orçamento 
(escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativida-

de 

64 

1   
2  
  
7   

5      
19     
20     
70     
78   

“Dei-
xemos o 
sexo em 
paz” 

A peça de teatro visa 
alertar para a importân-
cia de uma vivência posi-
tiva, saudável e responsá-
vel da sexualidade duran-
te a adolescência. 

O Teatro “Dei-
xemos o sexo em 
paz” é um espe-
táculo que usan-
do um tom de 
comédia e riso 
aborda proble-
mas reais, des-
montando o ridí-
culo e a pompo-
sidade de diver-
sas situações. 

Inês Cam-
pos, Elvira 
Andrade, 
Ana Isabel 
Martins, 
Ana Maria 
Silva, Isabel 
Oliveira, 
Catarina Gi-
rão, Ana 
Helena, 
Carlos Pas-
coal e Ana 
Cristina 
Martins. 

8º ano, 10º 
ano, 11º 
ano 

Espaços (sa-
las de aula, 
auditório, 
...) 

0 3,5 euros 16-01-2013 Inquérito 
por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 

65 

1 1 Presença 
Portu-
guesa na 
Ásia na 
Época da 
Expansão 

Conhecer vestígios da 
presença portuguesa na 
Ásia na época dos Desco-
brimentos; 
2 - Incentivar a defesa do 
Património Museológico; 
 Reforçar as relações in-
terpessoais. 

Visita de estudo 
guiada ao Museu 
do Oriente 

Isabel Oli-
veira e Inês 
Campos,  
Elvira An-
drade e 
Prazeres 
Casanova 

8º ano Transportes 0 7 euros 25-01-2013 Inquérito 
por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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8.Durante o mês de Janeiro de 2013 (continuação) 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatários 
Recursos  
Materiais 

Orçamento 
(escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativida-

de 

66 

1  
2   
4  
5  
9   

5      
19     
20     
47     
86   

Sexuali-
dade e 
afetos 

Intervir na promoção da 
saúde sexual e reproduti-
va dos adolescentes com 
principal destaque na 
prevenção das infeções 
sexualmente transmissí-
veis e da gravidez não de-
sejada. 
Aumentar a compreensão 
sobre o desenvolvimento 
da sexualidade desde a 
conceção à idade adulta. 
Promover a sexualidade, 
como fonte de prazer e 
de comunicação e como 
componente positiva e de 
realização no desenvolvi-
mento pessoal e nas rela-
ções interpessoais. 

Visita de estudo 
à Maternidade 
Alfredo da Costa 

Diretora de 
Turma do 
10ºA e Pro-
fessores  do 
10ºA 

10º ano Transportes 0 Metro: 
Odivelas- 
Picoas - 
Odivelas 
2.50€ / 
aluno / 
professor 

30-01-2013 Inquérito 
por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 

67 

1    1      
2      
7      
10   
11      
16   

Torneio 
de bad-
minton 

Contribuir para a qualida-
de de vida da comunidade 
educativa. 
Promover hábitos de vida 
saudável; Aumentar as 
oportunidades de prática 
desportiva de qualidade: 
Contribuir para o sucesso 
escolar; Aumentar a par-
ticipação efetiva de todos 
os intervenientes da co-
munidade educativa; 
Promover o desenvolvi-
mento de atitudes de co-
operação entre os dife-
rentes intervenientes. 

Torneio de bad-
minton aberto a 
todos os alunos 
da escola 

Professores 
de educa-
ção física e 
Alunos vo-
luntários 
que colabo-
ram na or-
ganização 
da ativida-
de. 

7º ano, 8º 
ano, 9º 
ano, 10º 
ano, 11º 
ano, 12º 
ano, 1º 
ano Profis-
sional, 2º 
ano Profis-
sional, 3º 
ano Profis-
sional 

Material 
desportivo 

0 0 10-01-2013 
e 11-01-
2013 

Inquérito 
por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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8.Durante o mês de Janeiro de 2013 (continuação) 

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orçamen-
to (escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativida-

de 

68 

1   
4 

1      
38   

Consu-
mo, 
Cresci-
mento e 
Crise na 
Socieda-
de Por-
tuguesa: 
compor-
tamentos 
e opini-
ões 

Desenvolvimento de con-
teúdos programáticos de 
Economia A - 10º Ano; re-
forço do trabalho coope-
rativo; promoção de in-
formações e discussões 
sobre temas nacionais 
atuais relevantes na co-
munidade escolar; eleva-
ção do nível cultural da 
comunidade escolar; re-
forço da comunicação e 
da coesão da comunidade 
escolar. 

Preparação e re-
alização de uma 
Exposição, na 
escola, informa-
tiva e de apreci-
ação crítica so-
bre o papel do 
consumo na 
economia e na 
sociedade por-
tuguesa. 

Alunos do 
10º F e res-
petiva pro-
fessora 

Professo-
res, Assis-
tentes 
Técnicos, 
Assisten-
tes Opera-
cionais e 
todos os 
alunos. 

Materiais 
de apoio às 
exposições, 
Material de 
papelaria, 
Material 
impresso, 
Material in-
formático e 
audiovisual 

0 0 14-01-2013 
a 18-01-
2013 

Inquéri-
to por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 

 
Total:  14 
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9.Durante o mês de Fevereiro de 2013  

NA MG MO 
Título da ativida-

de 
Objetivos Atividades 

Recursos  
Humanos 

Destina-
tários 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 

 
Calendariza-

ção 

Avaliação 
da ativida-

de 

69 

1 17 Campeonato 
Nacional de Jo-
gos Matemáticos 
2012/2013 (In-
terturmas) 

O Campeonato visa 
fomentar interesse 
pela aprendizagem 
da matemática; con-
tribuir para a aquisi-
ção, consolidação e 
ampliação de conhe-
cimentos; reforçar a 
componente lúdica 
na aprendizagem da 
matemática; promo-
ver o convívio entre 
alunos, professores e 
restante comunidade 
escolar. 

O CNJM9 é uma 
competição diri-
gida aos estudan-
tes dos ensinos 
básico e secundá-
rio. É disputada 
em quatro cate-
gorias e em todas 
as categorias há 
apenas uma final 
nacional. 

Professores 
do Grupo de 
Recrutamen-
to de Mate-
mática e 
Alunos vo-
luntários que 
colaboram 
na organiza-
ção da ativi-
dade. 

 
Todos 
os alu-
nos. 

Espaços (sa-
las de aula, 
auditório, 
...), Material 
informático 
e audivisual, 
Transportes 

0 0 Fevereiro 
13 
01-03-2013 
(Final) 

Inquéri-
to por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 

70 

2  
3   
 
4   

26     
27     
30     
38   

Primeiros socor-
ros e Incêndio  
 

Tomar conhecimento 
de técnicas sobre: 
Primeiros socorros; 
Incêndio. 

Atividade: Sessão 
sobre os temas: 
Primeiros socor-
ros; Incêndio; 
Vinda à escola de 
dois elementos 
dos Bombeiros 
Voluntários de 
Odivelas, para 
apresentação des-
tes temas (de-
pendente da dis-
ponibilidade). 

Isidro Valen-
te, João 
Gouveia e 
Alunos do 1º 
Ano do Curso 
Profissional 
de Técnico 
de Energias 
Renováveis 

1º ano 
Profis-
sional 

Outros re-
cursos 

0 0 Fevereiro 
13 
01-03-2013 
(Final) 

Inquéri-
to por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 

71 

1 1 Dia dos Namo-
rados - Exposi-
ção de leques 
com mensagens 
de amor em es-
panhol 

Familiarizar a comu-
nidade educativa 
com mensagens de 
amor em espanhol 

Exposição de le-
ques com mensa-
gens de amor em 
espanhol. 

Mónica Paula 
Gonçalves 
Domingos 
Botas e alu-
nos de espa-
nhol de 7º e 
9º ano. 

Comu-
nidade 
Educa-
tiva, 7º 
ano, 8º 
ano, 9º 
ano 

Materiais de 
apoio às ex-
posições, 
Material de 
papelaria, 
Material im-
presso 

0 1 euro. 14-02-2013 Inquéri-
to por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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9.Durante o mês de Fevereiro de 2013 (continuação) 

NA MG MO 
Título 

da ativi-
dade 

Objetivos Atividades 
Recursos 
Humanos 

Des-
tina-
tários 

Recursos 
Materiais 

Orça-
mento 

 
Calendari-

zação 

Avalia-
ção da 
ativida-

de 

72 

1  
 
 
2 

1      
5      
11      
19   

Visita de 
Estudo 

Formar os alunos para uma educação se-
xual responsável. 

Visita de estudo 
à Maternidade 
Alfredo da Costa 
para assistir a 
sessões de for-
mação dinami-
zadas por técni-
cos responsá-
veis. 

Ana He-
lena Al-
meida e 
Os pro-
fessores 
do Con-
selho de 
Turma do 
11ºA 

11º 
ano 

Trans-
portes 

0 Bilhete de 
metro 

20-02-2013 Inquérito 
por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 

73 

1  
2  
  
 
9   

1      
19     
20     
23     
86   

Visita de 
estudo à 
fábrica 
Renova 
e ao 
Parque 
Ambien-
tal de 
Santa 
Margari-
da. 

Contribuir para uma maior ligação entre 
a teoria e a prática dos conteúdos lecio-
nados. Consolidar aprendizagens efetua-
das no interior da sala de aula. Desen-
volver atitudes de autonomia, criativi-
dade e cooperação. Interpretar alguns 
fenómenos naturais com base no conhe-
cimento geológico. Aplicar conhecimen-
tos geológicos adquiridos com problemas 
do quotidiano. Valorizar o papel do co-
nhecimento geológico na sociedade atu-
al. Reconhecer as interações que a Geo-
logia e a Química estabelecem com as 
outras ciências. Compreender as etapas 
principais de um processo fabril. Obser-
var uma unidade industrial em labora-
ção. Tomar consciência dos papéis dos 
diversos elementos da organização. 
Identificar funções laborais e formações 
específicas. Reconhecer a importância 
de normas que garantam saúde e segu-
rança no trabalho. Direcionar a atenção 
para aspetos específicos dos seus planos 
curriculares. 

Visita de estudo 
à fábrica Reno-
va e ao Parque 
Ambiental de 
Santa Margari-
da. 

Ana Ma-
ria Fer-
nandes 
Isabel 
Morais 
Susana 
Martins 
Paula Vi-
eira 
Olinda 
Morgado 
Vera Ro-
drigues 

11º 
ano 

Trans-
portes 

0 12 26-02-2013 Inquérito 
por 
questio-
nário e 
diálogo 
com os 
alunos 

Total:  5  
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10.Durante o mês de Março de 2013  

NA MG MO 
Título da ativi-

dade 
Objetivos Atividades 

Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 

(escola) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativi-

dade 

74 

1  
9  

14      
83     
84     
85   

Mural de foto-
grafias 
Terra: planeta 
com água 

 Reconhecer a água 
como um recurso 
sustentável da vida 
na Terra. 
Sensibilizar para a 
importância deste 
recurso hídrico pa-
ra o ser humano. 
Promover o envol-
vimento dos alunos, 
encarregados de 
educação e restan-
te comunidade 
educativa nas ati-
vidades da Escola. 

Concurso e 
exposição de 
fotografias 
sobre a água. 

Ana Maria 
Fernandes e 
Alunos e En-
carregados 
de educação 
Filipa No-
vaes; 
Graça Alves 

Comuni-
dade Edu-
cativa 

Materiais 
de apoio 
às exposi-
ções, Ma-
terial im-
presso 

10 0 11-03-2013 a 
15-03-2012 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

75 

3 29     
30   

Visita de Estu-
do à empresa 
bigcelcat em-
presa de fabri-
co de cabos 
eléctricos e 
electrónicos 

Conhecer o fabrico 
de cabos elétricos 
e electrónicos.  
Conhecer o mundo 
empresarial 

Visita de Es-
tudo à empre-
sa bigcelcat 
empresa de 
fabrico de ca-
bos eléctricos 
e electrónicos 

Isidro Valen-
te 
João Gou-
veia 

1º ano Pro-
fissional, 
3º ano Pro-
fissional 

Transpor-
tes 

0 120 Março 13 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

76 

2 
3  
 
4   

26     
27     
30     
38   

Visita de estu-
do ao INETI – 
Edifício solar 
XXI e departa-
mento de in-
vestigação de 
energias solar 
fotovoltaica e 
solar térmica. 

Contactar com o 
departamento de 
Energias Renová-
veis (Energia Solar 
Fotovoltaica e Solar 
Térmica). Conhecer 
o funcionamento de 
sistemas de Energi-
as Solar Fotovoltai-
ca e Solar Térmica. 
Conhecer o funcio-
namento Global do 
Edifício Solar XXI. 

Visita de es-
tudo ao INETI 
– Edifício solar 
XXI e depar-
tamento de 
investigação 
de energias 
solar fotovol-
taica e solar 
térmica. 

Isidro Valen-
te, João 
Gouveia e 
Rui Lourenço 

1º ano Pro-
fissional 

Outros re-
cursos 

0 0 Março 13 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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10.Durante o mês de Março de 2013  

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 

(escola) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativi-

dade 

77 

3 29     
30   

Visita de es-
tudo à futu-
rália 

Conhecer as várias 
ofertas de empre-
go/cursos de espe-
cialização, nas 
áreas de energias 
renováveis e eletró-
nica. 
 Conhecer a reali-
dade empresarial 
nas diversas áreas 
da indústria. 
 Conhecer inovações 
tecnológicas. 

Visita de estudo 
à Feira Interna-
cional de Lisboa 
"Futurália" 

Isidro Va-
lente, João 
Gouveia e 
Rui Louren-
ço 

Professo-
res, 1º ano 
Profissio-
nal, 3º ano 
Profissional 

Material 
impresso 

0 0 Março 13 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

78 

2 17 Campeonato 
de Da-
mas/Xadrez 

O Campeonato visa 
fomentar interesse 
pela aprendizagem 
da matemática. Re-
forçar a componen-
te lúdica na apren-
dizagem da mate-
mática. Fomentar o 
interesse pelo jogo 
enquanto atividade 
desafiadora do pen-
samento e do racio-
cínio e sensibilizar 
para a matemática 
e promover o conví-
vio entre alunos, 
professores e res-
tante comunidade 
escolar. 

O campeonato é 
uma competição 
dirigida aos es-
tudantes dos 
ensinos básico e 
secundário. 

Professores 
do Grupo 
de Recru-
tamento de 
Matemática 

7º ano, 8º 
ano, 9º 
ano, 10º 
ano, 11º 
ano, 12º 
ano, 1º ano 
Profissio-
nal, 2º ano 
Profissio-
nal, 3º ano 
Profissional 

Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...) 

0 0 12-03-2013 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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10.Durante o mês de Março de 2013  

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 

(escola) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativi-

dade 

79 

1   1      
2      
7      
10   
11      
16   

Torneio de 
voleibol 

Contribuir para a qua-
lidade de vida da co-
munidade educativa. 
Promover hábitos de 
vida saudável. Au-
mentar as oportuni-
dades de prática des-
portiva de qualidade: 
Contribuir para o su-
cesso escolar. 
Aumentar a participa-
ção efetiva de todos 
os intervenientes da 
comunidade educati-
va. 
Promover o desenvol-
vimento de atitudes 
de cooperação entre 
os diferentes interve-
nientes. 

Torneio de 
Voleibol 4x4, 
equipas mis-
tas, aberto a 
todos os alu-
nos da escola. 

Professores 
de educação 
física e Alu-
nos voluntá-
rios que co-
laboram na 
organização 
da ativida-
de. 

7º ano, 8º 
ano, 9º 
ano, 10º 
ano, 11º 
ano, 12º 
ano, 1º 
ano Profis-
sional, 2º 
ano Profis-
sional, 3º 
ano Profis-
sional 

Material 
desportivo 

0 0 12-03-2013 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

80 

1 
 
 2 

1      
2      
19     
23     
27   

Feira de Edu-
cação, For-
mação e Ori-
entação Edu-
cativa 

Sensibilizar para os 
percursos académicos 
após a conclusão do 
Ensino Básico. Incen-
tivar os alunos a pôr 
em prática os seus 
conhecimentos lin-
guísticos através de 
uma participação ati-
va na peça "Sweeney 
Todd the Demon Bar-
ber of Fleet Street". 

Visita de es-
tudo 

Hortênsia 
Azevedo, 
Celeste Arti-
lheiro, Maria 
José Teixei-
ra, Graça 
Lopes, Lina 
Drumond, 
Carlos Fran-
co, Mónica 
Botas, Mar-
garida Cas-
tro 

9º ano Transpor-
tes 

0 11 Euros 13-03-2013 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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10.Durante o mês de Março de 2013  

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 

(escola) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativi-

dade 

81 

1 1 "O Mar na 
Época dos 
Descobri-
mentos Por-
tugueses" 

Reconhecer a im-
portância da Água - 
Mar, no contexto 
dos Descobrimentos 
Portugueses 
2 - Desenvolver 
competências ao ní-
vel do trabalho em 
equipa 

Exposição de 
trabalhos de 
grupo no âmbito 
da disciplina de 
História, a ex-
pôr na Bibliote-
ca da escola. 

Isabel Oli-
veira, Maria 
Aldeia e Inês 
Campos 

8º ano Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...), 
Materiais 
de apoio 
às exposi-
ções, Ma-
terial de 
papelaria, 
Material 
impresso 

0 0 14-03-2013 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

82 

1  
 
2  

2      
16      
19     
23   

A Química da 
água 

Consolidar conhe-
cimentos sobre a 
água. 
Reconhecer a água 
como um recurso 
sustentável da vida 
na Terra. 
Sensibilizar para a 
utilização sustentá-
vel deste recurso. 

Apresentação 
de trabalhos de-
senvolvidos pe-
los alunos (ex: 
cartazes, ma-
quetes, experi-
ências). 

Ana Maria 
Fernandes, 
Isabel Cipri-
ano, Paula 
Caramelo, 
Olinda Mor-
gado 

Professo-
res, Co-
munidade 
Educativa, 
8º ano 

Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...), 
Materiais 
de apoio 
às exposi-
ções, Ou-
tros recur-
sos 

  0 14-03-2013 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

83 

2 27 Origami em 
tons de azul. 

Promover a criativi-
dade em 3D a partir 
do tema "Água..." 
que a escola pro-
move neste ano le-
tivo. 

Construção de 
uma estrutura 
tridimensional 
do tipo cascata 
a partir de mó-
dulos em origa-
mi em tons de 
azul e verde. 

Lurdes Go-
dinho e Alu-
nos de 10º e 
11º ano de 
Desenho A. 

Comuni-
dade Edu-
cativa 

Materiais 
de apoio 
às exposi-
ções, Ma-
terial de 
papelaria 

0 0 Março 13 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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10.Durante o mês de Março de 2013  

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 

(escola) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativi-

dade 

84 

1 
4 
7  
 

1      
38     
70   

A Água: um 
bem precioso 
no século XXI 

Realização de uma 
exposição: "´Água - 
um recurso escasso". 

Exposição com 
materiais 
construídos 
pelos alunos 
alusivos ao 
tema "A Água: 
um bem pre-
cioso no sécu-
lo XXI" 

Os alunos do 
10º F, os 
alunos do 
12º E, a res-
petiva pro-
fessora de 
Economia, 
Isabel Este-
ves, e outros 
professores 
destas tur-
mas e da es-
cola que se 
quiserem as-
sociar a esta 
atividade. 

Professo-
res, Pais / 
EE, Assis-
tentes 
Técnicos, 
Assistentes 
Operacio-
nais, Co-
munidade 
Educativa 
e todos os 
alunos 

Materiais 
de apoio 
às exposi-
ções, Ma-
terial de 
papelaria, 
Material 
impresso, 
Material 
informáti-
co e audi-
visual 

  0 14-03-2013 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

85 

1    
 
2   

2      
16      
19     
23     
27   

A Ciência e a 
água no nos-
so dia-a-dia! 
Laboratório 
Aberto 

Consolidar aprendiza-
gen efetuadas no in-
terior da sala de aula. 
Desenvolver atitudes 
de autonomia, criati-
vidade e cooperação. 
Reconhecer a água 
como um recurso sus-
tentável da vida na 
Terra. 
Conhecer as proprie-
dades físicas e quími-
cas da água. 
Estabelecer interliga-
ções entre várias 
áreas da Ciência: Físi-
ca, Química, Biologia 
e Geologia. 

Exposição in-
terativa sobre 
a água. 

Grupos Dis-
ciplinares de 
Física-
Química e 
Biologia-
Geologia.  

Comuni-
dade Edu-
cativa 

Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...), 
Materiais 
de apoio 
às exposi-
ções, Ma-
terial de 
papelaria, 
Material 
informáti-
co e audi-
visual, Ou-
tros recur-
sos 

40 0 14-03-2013 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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10.Durante o mês de Março de 2013  

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 

(escola) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativi-

dade 

86 

9 83     
84     
85   

Concurso Ar-
tístico "A 
água" 

Envolver os encar-
regados de educa-
ção nas atividades 
do dia da escola. 
Promover a relação 
com a comunidade 
educativa. 
Desenvolver a cria-
tividade. 

A atividade con-
siste na 
ra-
ção/apresentaç
ão de trabalhos 
realizados  pe-
los encarrega-
dos de educa-
ção. 
O desafio foi 
lançado aos en-
carregados de 
educação na 1º 
reunião com os 
diretores de 
turma.  
Os encarregados 
de educação 
devem apresen-
tar um trabalho  
conjunto (por 
turma) subordi-
nado ao tema 
“A Água”. 
O trabalho ar-
tístico será ex-
pos-
to/apresentado 
no dia 14 de 
Março - dia de 
atividades da 
escola (Dia 
aberto à Comu-
nidade). 

Marília Ra-
malho, Dire-
tores de 
turma e en-
carregados 
de educação 
de todas as 
turmas da 
escola. 

Pais / EE, 
Comuni-
dade Edu-
cativa 

Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...), 
Materiais 
de apoio 
às exposi-
ções, Ma-
terial in-
formático 
e audivi-
sual, Ou-
tros recur-
sos 

0 0 14-03-2013 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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10.Durante o mês de Março de 2013  

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 

(escola) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativi-

dade 

87 

1  
 
 
2 
9  

1      
14      
16      
19     
85   

"Pinta na es-
cola o teu 
mundo" 

Realizar uma exposição 
com os trabalhos reali-
zados pelos alunos. 
Construir mapas (pla-
nisférios, mapas de 
Portugal ...) 
Reutilizar materiais di-
versos. 
Dinamizar um concurso, 
ao nível da escola, com 
os trabalhos realizados; 
Incentivar os alunos à 
participação no dia 14 
de março, dia em que 
se comemora na escola 
"O dia da água". Sensi-
bilizar os alunos para a 
gestão sustentável da 
água. 
 Alertar os alunos para 
o uso consciente e raci-
onal dos recursos hídri-
cos. 

Exposição 
de mapas 
realizados 
pelos alu-
nos. 

Céu Branco, 
Lurdes Ca-
melo e Pro-
fessores de 
outras disci-
plinas 

Comuni-
dade Edu-
cativa 

Materiais 
de apoio 
às exposi-
ções, Ou-
tros recur-
sos 

custos 
dos pré-
mios 

0 14-03-2013 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

88 

2  
 
9  

19     
20     
86   

Conferência: 
Poupança de 
água 

Reconhecer a impor-
tância para a poupança 
da água. 
- Sensibilizar para a uti-
lização sustentável des-
te recurso. 
- Reconhecer a água 
como um recurso escas-
so. 

Conferência 
sobre a pou-
pança de 
água, pro-
movida pela 
DECO. 

Ana Maria 
Fernandes e 
Técnicos da 
DECO. 
Filipa No-
vaes; 
Graça Alves 

Comuni-
dade Edu-
cativa 

Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...), 
Material 
informáti-
co e audi-
visual 

5 0 14-03-2013 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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10.Durante o mês de Março de 2013  

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 

(escola) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativi-

dade 

89 

2  
 
9 

19     
20     
86   

Conferência: 
Água e o Por-
to de Lisboa 

Reconhecer a água co-
mo um recurso susten-
tável da vida na Terra. 
Sensibilizar para a utili-
zação sustentável deste 
recurso. 
Promover o conheci-
mento da água, como 
um tema transversal. 

Importância 
da atividade 
portuária no 
dia a dia e 
implicações 
nos recursos 
hídricos. 

Ana Maria 
Fernandes e 
Técnicos do 
Porto de 
Lisboa. 
Filipa No-
vaes; 
Graça Alves 

Comuni-
dade Edu-
cativa 

Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...), 
Material 
informáti-
co e audi-
visual 

0 0 14-03-2013 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

90 

1   
2  
4   

1    
18   
38 

O direito à 
água potá-
vel! 

Descobrir o direito à 
água potável como um 
direito consignado na 
Carta dos Direitos Hu-
manos.. 

Exposição 
de trabalhos 
realizados 
pelos alunos 

Maria Praze-
res Casanova 

Comuni-
dade Edu-
cativa 

Materiais 
de apoio 
às exposi-
ções, Ma-
terial im-
presso, 
Material 
informáti-
co e audi-
visual 

0 0 14-3-2012 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

91 

1 2 Celebrating 
St Patrick's 
Day 

Conhecer a origem e a 
importância desta fes-
tividade irlandesa 
Envolver os alunos na 
celebração da mesma. 

Exposição 
de vários 
documentos 
relativos a 
esta festivi-
dade. 

Ana Cristina 
Martins 
Ana Sofia 
Cunhal 

Comuni-
dade Edu-
cativa, 8º 
ano 

Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...), 
Materiais 
de apoio 
às exposi-
ções, Ma-
terial de 
papelaria, 
Material 
impresso, 
Material 
informáti-
co e audi-
visual 

0 0 15-03-2013 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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10.Durante o mês de Março de 2013  

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 

(escola) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativi-

dade 

92 

1 
4 

1      
38   

Tapada de 
Mafra 

Compreender os concei-
tos de biodiversidade e 
de sustentabilidade. 
Reconhecer a influência 
de cada um de nós na 
preservação e conserva-
ção dos ecossistemas. 
Sensibilizar e motivar pa-
ra a alteração de com-
portamentos visando a 
conservação da natureza 
e a sustentabilidade do 
nosso planeta. 
Identificar algumas rela-
ções bióticas no Ecossis-
tema. 
Apreender a importância 
do homem na conserva-
ção da biodiversidade 
terrestre. 
Reconhecer que os co-
nhecimentos adquiridos 
dentro e fora da sala de 
aula se complementam. 

Visita de 
estudo á 
Tapada de 
Mafra 

Maria Praze-
res Casano-
va, Susana 
Martins, Fá-
tima Men-
donça, Ro-
drigo Ana-
cleto e Dire-
tores de 
turma e se-
cretários das 
turmas en-
volvidas. 

8º ano Material 
impresso, 
Material 
informáti-
co e audi-
visual, 
Transpor-
tes 

0 15 euros 
por aluno 

15-03-2013 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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10.Durante o mês de Março de 2013  

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 

(escola) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativi-

dade 

93 

1 17 Exposição 
"Jogos do 
Mundo" 

A exposição visa de-
senvolver o conhe-
cimento matemáti-
co em contexto his-
tórico (ideias de es-
tratégia, antecipa-
ção e raciocínio); 
fomentar o interes-
se pelo jogo en-
quanto atividade 
desafiadora do pen-
samento e do racio-
cínio e sensibilizar 
para a matemática. 

A exposição Jo-
gos do Mundo é 
composta por 
30 jogos de ta-
buleiro que, há 
séculos ou 
mesmo milé-
nios, vêm fasci-
nando os mais 
diversos povos e 
culturas em to-
dos os continen-
tes. Cada jogo é 
apresentado 
através do tabu-
leiro, das regras 
e de um conjun-
to de notas. 
Sempre que 
possível faz-se 
um breve resu-
mo da sua histó-
ria. É ainda in-
dicada a biblio-
grafia e os sites 
consultados. 

Professores 
do Grupo de 
Recrutamen-
to de Mate-
mática 

Pais / EE, 
7º ano, 8º 
ano, 9º 
ano, 10º 
ano, 11º 
ano, 12º 
ano, 1º 
ano Profis-
sional, 2º 
ano Profis-
sional, 3º 
ano Profis-
sional 

Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...), 
Materiais 
de apoio 
às exposi-
ções 

0 0 11-03-2013 a 
15-03-2013 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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10.Durante o mês de Março de 2013  

NA MG MO 
Título da 
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orça-
mento 

(escola) 

Orça-
mento 
(aluno) 

Calendariza-
ção 

Avaliação 
da ativi-

dade 

94 

1  
2    
 
9   

1      
19     
27     
83     
85   

London thro-
ugh our eyes 

Promover o trabalho de 
pesquisa. 
Adquirir competências 
em contextos reais 
Desenvolver a capacida-
de de trabalhar em equi-
pa. 
Dinamizar práticas po-
tenciadoras de aprendi-
zagens com significado 
para os alunos. 
pretender que os alunos 
assumam os processos de 
aprender a língua, por 
receção, por descoberta, 
como conteúdos funda-
mentais de ensino-
aprendizagem. 
promover os valores da 
convivência e do diálogo. 

Visita de 
estudo à 
cidade de 
Londres 

Hortênsia 
Azevedo, 
Ana Heitor; 
Ana Paula 
Guerra e 
Ana Isabel 
Gonçalves 

9º ano Alojamen-
to (dormi-
das, ali-
mentação, 
...), 
Transpor-
tes 

0 299 euros 25-03-2013 a 
28-03-2013 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

 
Total:  21 
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11.Durante o mês de Abril de 2013  

NA MG MO 
Título da  
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orçamento 
(escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendari-
zação 

Avaliação 
da ativida-

de 

95 

1     2 SuperT-
matik de 
Inglês 

Promover a aqui-
sição de vocabu-
lário de uma for-
ma lúdica. 

Campeonato a realizar 
em algumas turmas de 
8º ano (A,B,G,H) 

Ana Cristina 
Martins 

8º ano Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...) 

0 0 Durante o 
2º e 3º Pe-
ríodo 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

96 

1 
9 

1 
86 

Visita de 
estudo à 
Escola Se-
cundária 
da Rama-
da 

Apresentar os di-
versos espaços da 
Escola Secundária 
da Ramada (moi-
nho, Biblioteca, 
Pavilhão de Artes) 
aos alunos do 9º 
ano da Escola EB 
2+3 Vasco Santa-
na. 
Incentivar à sua 
frequência a par-
tir do décimo 
ano. 

Os alunos do 9º ano da 
Escola EB 2+3 Vasco 
Santana deslocam-se à 
Escola Secundária da 
Ramada, numa visita 
guiada pela professora 
bibliotecária aos se-
guintes espaços: moi-
nho, Biblioteca e Pavi-
lhão de Artes. Nos 
dois últimos espaços 
fazem uma atividade 
didática. 

Teresa Cas-
tanheira, 
Cristina Si-
mões (pro-
fessora bibli-
otecária da 
Escola eb 2+3 
Vasco Santa-
na). Profes-
sores que 
acompanham 
as turmas. 

9º ano Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...) 

0 0 Início do 
terceiro 
período 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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11.Durante o mês de Abril de 2013  

NA MG MO 
Título da  
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orçamento 
(escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendari-
zação 

Avaliação 
da ativida-

de 

97 

1  
4 
9  

1      
38     
86   

O Imagi-
nário Ga-
laico- 
Portu-
guês. 

Reconhecer o valor do pa-
trimónio cultural da comu-
nidade lendo-o numa pers-
petiva histórica e cultural. 
Situar no contexto histórico 
e cultural a origem de dife-
rentes respostas de cidada-
nia. 
 Identificar instituições edu-
cativas e de formação. 
Conhecer instituições religi-
osas e culturais e ritmos 
comunitários. 
Maravilhar-se com as mara-
vilhas da natureza. 

Visita: Via-
na do Cas-
telo (Mira-
douro de 
Santa Lu-
zia), Vila 
Nova de 
Cerveira 
(Áquamus-
eu), Santia-
go de Com-
postela (ca-
tedral e ci-
dade) 

Maria Praze-
res Casano-
va, Isabel Ci-
priano, Nel-
son Paço e 
Rui Solipa 

7º ano, 8º 
ano, 9º 
ano, 10º 
ano, 11º 
ano 

Alojamento 
(dormidas, 
alimenta-
ção, ...), 
Material de 
papelaria, 
Material 
impresso, 
Material in-
formático e 
audivisual, 
Transportes 

0 105 euros 
por aluno 

02-4-2013 
a 04-04-
2013 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

98 

1    1      
2      
7      
10   
11      
16   

Caminha-
da 

Contribuir para a qualidade 
de vida da comunidade edu-
cativa. 
Promover hábitos de vida 
saudável;  
Aumentar as oportunidades 
de prática desportiva de 
qualidade: 
Contribuir para o sucesso 
escolar; 
Aumentar a participação 
efetiva de todos os interve-
nientes da comunidade edu-
cativa; 
Promover o desenvolvimento 
de atitudes de cooperação 
entre os diferentes interve-
nientes 

Caminhada Professores 
de educação 
física e Pro-
fessores da 
escola que 
queiram par-
ticipar. 

Professo-
res, 7º 
ano, 8º 
ano, 9º 
ano, 10º 
ano, 11º 
ano, 12º 
ano, 1º 
ano Pro-
fissional, 
2º ano 
Profissio-
nal, 3º 
ano Pro-
fissional 

Material 
desportivo 

0 0 05-04-
2013 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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11.Durante o mês de Abril de 2013  

NA MG MO 
Título da  
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orçamento 
(escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendari-
zação 

Avaliação 
da ativida-

de 

99 

3 29     
30   

Contactos 
entre Pro-
fessores 
do Grupo 
de Eletro-
tecnia e 
empresas 

Promover contactos com 
empresas da Área das 
Energias Renováveis 

Contactos com 
empresas da Área 
das Energias Re-
nováveis 

Isidro Va-
lente e Rui 
Lourenço 
João Gou-
veia 

Professo-
res, 1º ano 
Profissio-
nal, 3º 
ano Pro-
fissional 

Material 
impresso 

0 0 Abril 13 Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

100 

1 17 VII Cam-
peonato 
Internaci-
onal su-
perTmatik 
cálculo 
mental 

O Campeonato visa fo-
mentar o interesse pela 
prática do cálculo men-
tal; desenvolver destre-
zas numéricas e de cál-
culo; detetar e divulgar 
talentos na área do cál-
culo mental; promover o 
convivio entre alunos, 
professores e restante 
comunidade escolar. 

O campeonato é 
dirigido aos estu-
dantes do ensino 
básico. É disputa-
do em três cate-
gorias: escalão 7 - 
destinado a estu-
dantes que fre-
quentam o  7º ano 
de escolaridade; 
escalão 8 - desti-
nada a estudantes 
que frequentam o 
8º  ano de escola-
ridade; escalão 9- 
destinada a estu-
dantes que fre-
quentam o 9º ano 
de escolaridade. 
Realizam-se em 
três fases: 1ª 
(campeonato in-
traturma); 2ª 
(campeonato in-
terturma) e 3ª 
(Final internacio-
nal). 

Professo-
res do 
Grupo de 
Recruta-
mento de 
Matemáti-
ca 

7º ano, 8º 
ano, 9º 
ano 

Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório,...), 
Material in-
formático e 
audivisual 

0 0 19-04-
2013 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 
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11.Durante o mês de Abril de 2013  

NA MG MO 
Título da  
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orçamento 
(escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendari-
zação 

Avaliação 
da atividade 

101 

1 17 III Cam-
peonato 
Internaci-
onal su-
perTmatik 
Quiz Ma-
temática 

O Campeonato visa fo-
mentar o interesse pela 
aprendizagem da mate-
mática; contribuir para a 
aquisição, consolidação 
e ampliação de conheci-
mentos; reforçar a com-
ponente lúdica na 
aprendizagem da mate-
mática; promover o con-
vívio entre alunos, pro-
fessores e restante co-
munidade escolar. 

O campeonato é 
dirigido aos estu-
dantes do ensino 
básico. É disputa-
do em três cate-
gorias:  escalão 7 
- destinado a es-
tudantes que fre-
quentam o  7º ano 
de escolaridade; 
escalão 8 - desti-
nada a estudantes 
que frequentam o 
8º  ano de escola-
ridade; escalão 9- 
destinada a estu-
dantes que fre-
quentam o 9º ano 
de escolaridade. 
Realizam-se em 
três fases: 1ª 
(campeonato in-
traturma); 2ª 
(campeonato in-
terturma) e 3ª 
(Final nacional). 

Professo-
res do 
Grupo de 
Recruta-
mento de 
Matemáti-
ca 

7º ano, 8º 
ano, 9º 
ano 

Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...), 
Material in-
formático e 
audivisual 

0 0 19-04-
2013 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

Total:  7  
 
 

  



                                                                                      Escola Secundária da Ramada 2012/2013  
 

61 
 

12.Durante o mês de Maio de 2013  

NA MG MO 
Título da  
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orçamento 
(escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendari-
zação 

Avaliação 
da ativida-

de 

102 

1 
 
2  

1      
7      
27   

Ler no Pa-
lácio 
Fronteira 

Promover hábitos de 
leitura; 
Expressar, de forma 
fundamentada, pon-
tos de vista;Discutir 
diferentes interpreta-
ções de um mesmo 
texto; 
- Estabelecer relações 
entre a Literatura e 
outras artes. 

Visita de estudo 
ao Palácio Fron-
teira - Leitu-
ra/Debate de 
textos 

Professoras 
do 8.º ano de 
Português e 
os seus alu-
nos 

8º ano Material 
impresso 

0 0 Maio 13 Inquérito 
por ques-
tionário 
e diálogo 
com os 
alunos 

103 

2    
 
3  
4   

19     
20     
30     
39   

Palestra 
entre alu-
nos do 
9ºano e do 
ensino se-
cundário. 

Promover o debate e 
a reflexão crítica en-
tre alunos. 
Contribuir para uma 
maior ligação entre 
os dois ciclos de ensi-
no. 

Realização de pa-
lestras entre alu-
nos do 9º ano de 
escolaridade e do 
ensino secundá-
rio. 

Ana Maria 
Fernandes, 
Hortênsia 
Azevedo, 
Isabel Mabu-
tana e Dire-
tores de tur-
ma. 

9º ano, 
11º ano, 
12º ano 

Material in-
formático e 
audiovisual 

0 0 Maio 13 Inquérito 
por ques-
tionário 
e diálogo 
com os 
alunos 

104 

2 27 Exposição 
de traba-
lhos de 
Desenho A 

Divulgar o trabalho 
desenvolvido em aula 
por alunos do 10º e 
11º ano de Desenho A 

Exposição de tra-
balhos relativos a 
um tema (ou te-
mas) a definir. 

Lurdes Godi-
nho e Alunos 
de 10º e 11º 
anos da dis-
ciplina de 
Desenho A. 

Comuni-
dade Edu-
cativa 

Espaços 
(salas de 
aula, audi-
tório, ...), 
Materiais 
de apoio às 
exposições, 
Material de 
papelaria 

0 0 13-05-
2013 

Inquérito 
por ques-
tionário 
e diálogo 
com os 
alunos 

  Total:  3 
 
 

  



                                                                                      Escola Secundária da Ramada 2012/2013  
 

62 
 

13.Durante o mês de Junho de 2013 

NA MG MO 
Título da  
atividade 

Objetivos Atividades 
Recursos  
Humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos  
Materiais 

Orçamento 
(escola) 

Orçamento 
(aluno) 

Calendari-
zação 

Avaliação 
da atividade 

105 

1   
4   

1      
38   

A cultura, 
a liberda-
de e os 
deuses. 

. Conhecer alguns 
obstáculos à liberda-
de. 
2. Descobrir espaços 
de arte ligados a reli-
giões orientais. 

Visita a Peniche e 
ao Buddha Eden 

Maria Praze-
res Casanova 

7º ano, 8º 
ano e 10º 
ano 

Material 
impresso, 
Material in-
formático e 
audivisual, 
Transportes 

0 10 12-06-
2013 

Inquérito 
por ques-
tionário e 
diálogo 
com os 
alunos 

Total:  1  
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5.Avaliação do Plano Anual de Atividades  
 
A avaliação interna terá em consideração os seguintes indicadores: 

 Taxa de concretização das atividades (Nº atividades programadas/concretizadas). 

 Grau de cumprimento das metas previstas no PEE (por comparação do realizado com o 
planificado); 

 Grau de consecução dos objetivos; 

 Nível de participação/envolvimento dos alunos; 

 Nível de participação/envolvimento dos docentes;  

 Nível de participação/envolvimento dos Assistentes Técnicos e Operacionais; 

 Grau de satisfação e interesse dos alunos/destinatários nas atividades; 

 Grau de apreciação, aprendizagem e interesse manifestado pelos envolvidos; 

 Qualidade dos trabalhos desenvolvidos; 

 Pontos fortes da atividade; 

 Constrangimentos identificados; 

 Propostas de melhoria e desenvolvimento. 
 
 
Para cada um dos indicadores que a avaliação interna deseje analisar selecionam-se diferentes 
Instrumentos de avaliação, nomeadamente:  

 Inquéritos por questionário; 

 Relatórios; 

 Notas de observação. 
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6. Conclusão  
O presente Plano Anual de Atividades menciona as atividades a desenvolver por toda a comuni-

dade educativa. Este plano anual é um instrumento de promoção da autonomia da Escola, em consonân-

cia com o Projeto Educativo de Escola e o Regulamento Interno da Escola. O Plano foi concebido de mo-

do a permitir uma eficiente e eficaz consulta de cada uma das atividades a desenvolver. 

É de referir que cada atividade pode apresentar mais que uma Meta Global. Ao serem identifi-

cadas as Metas Operacionais também podem ser referidas mais que uma Meta Operacional respeitante a 

cada Meta Global. 

 

 

Figura 1: Metas Globais (PEE) identificadas pelas Atividades Planificadas. 

 

Pela análise efetuada à Figura 1 verificamos que o indicador moda se regista na Meta Global 1, 

com 86 ocorrências. O segundo indicador moda regista-se na Meta Global 2, com 36 ocorrências. É inte-

ressante que em 105 atividades foram identificadas mais que uma Meta Global por atividade, perfazendo 

uma média aritmética de 1,95 por atividade. 
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Figura 2: Metas Operacionais (PEE) identificadas pelas Atividades Planificadas. 

Na Figura 2 atestamos que o indicador moda se regista na Meta Operacional 1, com 66 ocorrên-

cias. O segundo indicador moda regista-se na Meta Operacional 38. Se realizarmos uma análise detalha-

da por Meta Global verificamos que relativamente à Meta Global 1, o indicador moda se regista na Meta 

Operacional 1; no que respeita à Meta Global 2, o indicador moda regista-se na Meta Operacional 19; no 

que concerne à Meta Global 3, o indicador moda regista-se na Meta Operacional 30; no que toca à Meta 

Global 4, o indicador moda regista-se na Meta Operacional 38; relativamente à Meta Global 5, o único 

indicador apresenta-se na Meta Operacional 47; na Meta Global 6, o indicador moda encontra-se na Meta 

Operacional 60; na Meta Global 7 o único indicador regista-se na meta operacional 70; na Meta Global 8 

o único indicador regista-se na meta operacional 78 e na Meta Global 9, o indicador moda regista-se na 

Meta Operacional 86.  
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Figura 3: Calendarização das Atividades Formativas Proporcionadoras de Aprendizagem: Orga-

nização Diacrónica. 

 

Na Figura 3 podemos verificar que, no mês de março, se realizam 21 atividades e, nos meses 
de dezembro e janeiro se registam 15 e 14 atividades respetivamente.  

É de notar que a maioria das atividades planificadas se realiza no segundo período, num total 

de 46.  
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Figura 4: Calendarização das Atividades Formativas Proporcionadoras de Aprendizagem: Orga-

nização por Tipologia 

Ao analisarmos a Figura 4 constatamos que o indicador moda se verifica na atividade Visitas de 

Estudo. O segundo indicador moda refere-se à existência de Exposições.  
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Figura 5: Planificação das Atividades Formativas Proporcionadoras de Aprendizagem: Organiza-

ção por Departamento ou Estruturas e/ou Serviços 

 

Na Figura 5 o indicador moda verifica-se nas atividades promovidas pelo Departamento deLín-

guas, registando 26 ocorrências, logo seguido pelo Departamento de Ciências Sociais e Humanas que 

promove 24 atividades. Podemos constar a existência de actividades que são desenvolvidas por mais do 

que um Departamento curricular. 
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