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1. Introdução 

 

"Diz-me e eu esquecerei, ensina-me e eu lembrar-me-ei,  

envolve-me e eu aprenderei.” 

 (Provérbio chinês) 

O Plano Anual de Atividades da Escola Secundária Manuel Cargaleiro é um instrumento de organização e 

gestão da escola, contextualizando as diversas atividades a desenvolver ao longo do ano letivo 

2016/2017, sua organização e recursos, de forma a concretizar os princípios constantes do PEE, ao qual 

se encontra subordinado (Decreto -lei nº 75/2008, de 22 de abril, artigo 9º 1. C). 

Este documento que expressa os contributos de toda a comunidade educativa para a consecução das me-

tas e objetivos propostos no Projeto Educativo da Escola, constitui-se por isso, num documento de plane-

amento e de articulação do trabalho na concretização da missão da escola:  

Os objetivos consignados no Projeto Educativo enquadram as atividades como um conjunto de processos 

que visam a melhoria do sucesso escolar, a formação global dos alunos, com o envolvimento e a corres-

ponsabilização de todos. É importante para que se possa contribuir para a construção de uma escola de 

sucesso e qualidade, inclusiva para todos.  

Mais do que um lugar de transmissão de saberes, a Escola atual deve assumir-se como um referencial de 

conhecimento, cidadania e participação ativa na comunidade. 

A geração de alunos que hoje frequenta a escola, são jovens que não querem ser apenas recetores de 

conteúdo, mas sim fazer parte do processo criativo e de forma colaborativa. A solução está no envolvi-

mento.  

Este Plano pretende complementar e enriquecer o processo de ensino/aprendizagem recorrendo a estra-

tégias motivadoras que promovam o envolvimento dos alunos e facilitem o seu desenvolvimento, quer no 

plano do saber e das competências, quer no plano da construção da identidade pessoal e formação cívica, 

fomentando o desenvolvimento de uma cultura de trabalho, exigência, honestidade, responsabilidade, 

respeito pelos outros e pelas regras democráticas, pela solidariedade, autonomia e criatividade. 

Para o presente ano, o tema aglutinador de todas as atividades será: 

 CIDADANIA GLOBAL: COMUNICAR É ESTAR NO MUNDO COM O MUNDO 

Trata-se de um tema abrangente que facilita a integração de conteúdos abordados em vários grupos dis-

ciplinares e de diferentes projetos já em curso.  

A ideia de comunicação é suficientemente abrangente e multiplicadora de uma abordagem multidisciplinar 

e interdisciplinar. Citando Cristina Salgado “Comunicar é isto; é partilhar, com as palavras, com o corpo, 

com os gestos, com o sorriso, ou com as lágrimas. É estar ali, no lugar certo, disponível para viver com o 

outro um percurso único, irrepetível, diferente em cada momento, mas suficientemente aberto para de-

sembocar no encontro apetecido de pessoas que, independentemente das circunstâncias, testemunham 

disponibilidade para respeitar a pessoalidade do outro, sem juízos de valor, nem críticas”.1 

 

 

 

 

1 Cristina Salgado, Comunicação enquanto paradigma de humanização, in  Gaudium Sciendi, Nº 5, Dezembro 2013  
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2. Calendarização do ano letivo 

 

Provas de Aferição do 3º Ciclo  

 

 

Exames Nacionais do 3º Ciclo do Ensino Básico 

 

Provas de equivalência à frequência do 3º Ciclo de Ensino Básico 

 

Período Início  Final Interrupções Reuniões de avaliação  

1º 15.setembro.2016 16.dezembro.2016 19.dezembro.2016 a 2.janeiro.2017 Intercalar:  

7 a 11 de novembro de 2016 

Sumativa Interna: 

19, 20 e 21 de dezembro de 2016 

2º  3.janeiro.2017 4.abril.2017 27.fevereiro.2017 a 1.março.2017 

5 a 8 de abril de 2017 

Intercalar: 

13 a 17 de fevereiro de 2017 

Sumativa Interna: 

5, 6 e 7 de abril de 2017 

3º  19.abril.2017 6.junho.2017 

(9º, 11º e 12º 

anos) 

16.junho.2017 

(7º, 8º e 10º anos) 

 

———————————————— 

Sumativa Interna: 

7 e 8 de junho de 2017 (9º 11º e 

12º anos) 

15 e 16 de junho (7º, 8º e 10º 

anos) 

Prova de Ciências Naturais e Físico-química 

Prova de Português   

8 de junho de 2017, 5ª feira, 11.00 horas 

12 de junho de 2017, 2ª feira, 9.00horas 

 

 

Horas 

 

1ª Fase 

 

2ª Fase 

2ª feira 

19 de junho 

5ª feira 

22 de junho 

3ª feira 

27 de junho 

5ª feira 

20 de julho 

6ª feira 

21 de julho 

2ª feira 

24 de julho 

9.30 3º Ciclo 

PLNM (93) (94) 

3º Ciclo 

Português (91) 

3º Ciclo 

Matemática (92) 

3º Ciclo 

PLNM (93) (94) 

3º Ciclo 

Português (91) 

3º Ciclo 

Matemática 

Datas relevantes 1ª fase 2ª fase 

Calendário das provas de equivalência à frequência 19 a 29 de junho 

de 2017. 

20 a 27 de julho de 

2017. 

Afixação de pautas das provas finais de ciclo e de equivalência à frequência 14 de julho de 

2017. 

4 de agosto de 

2017. 

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação das provas finais de 
ciclo e de equivalência à frequência. 

14 de agosto de 

2017. 

25 de agosto de 

2017. 
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Exames Nacionais do Ensino Secundário -1ª fase 

Exames Nacionais do Ensino Secundário – 2ª fase 

Provas de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário 

 

Horas 

2ª feira 

19 de junho 

4ª feira 

21 de junho 

5ª feira 

22 de junho 

6ª feira 

23 de junho 

2ª feira 

26 de junho 

3ª feira 

27 de junho 

9.30  

12.º ano 

 Português 

(639) 

 Português 

(239) 

 PLNM (839) 

 

11.º ano 

 Física e Química A 

(715) 

 Geografia A (719) 

 História da Cultura 

e das Artes (724) 

 

12.º ano 

 Desenho A 

(706) 

 História A (623) 

 11.º ano 

 História B (723) 

  

  

12.º ano 

 Matemática A 

(635) 

 11.º ano 

 Matemática B 

(735) 

 Matemática Apli-

cada 

às Ciências Sociais 

(835) 

  

11.º ano 

 Biologia e Geologia 

(702) 

 Economia A (712) 

 Inglês (550) 

 Francês (517) 

 Espanhol (547) 

 Alemão (501) 

  

 

11.º ano 

 Geometria 

Descritiva A 

(708) 

 Literatura 

Portuguesa 

(734) 

14.00 11.º ano 

  

Filosofia (714) 

  11.º ano 

  

Latim A (732) 

      

Horas 4º feira 

19 de julho 

5ª feira 

20 de julho 

6ª feira 

21 de julho 

2ª feira 

24 de julho 

9.30   

11.º ano 

 Física e Química A 

(715) 

 Economia A (712) 

 História da Cultura e 

das Artes 

(724) 

 Alemão (501) 

 Espanhol (547) 

 Francês (517) 

 Inglês (550) 

 

12.º ano 

 Português (639) 

 Português (239) 

 PLNM (839) 

  

 

12.º ano 

 Matemática A (635) 

 11.º ano 

 Matemática B (735) 

 Matemática Aplicada às Ciên-

cias Sociais (835) 

  

  

12.º ano 

 História A (623) 

 11.º ano 

 Geometria Descritiva A (708) 

  

14:00  

11.º ano 

 Latim A (732) 

 

11.º ano 

 Filosofia (714) 

  

11.º ano 

 Literatura Portuguesa 

(734) 

 História B (723) 

  

  

12.º ano 

 Desenho A (706) 

 11.º ano 

 Biologia e Geologia (702) 

 Geografia A (719)  

Datas relevantes 1ª fase 2ª fase 

Calendário das provas de equivalência à frequência 19 a 30 de junho 

de 2017. 
19 a 26 de julho de 

2017. 
Afixação de pautas das provas finais nacionais e de equivalência à 

frequência 

13 de julho de 

2017. 
4 de agosto de 

2017. 

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação das provas fi- 14 de agosto de 

2017. 
25 de agosto de 

2017. 
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3. Prioridades do Plano Anual de Atividades 

 

 

As atividades, dos projetos de desenvolvimento curricular e pessoal e os serviços que integram o Plano 

Anual de Atividades de Escola articulam-se com os domínios de intervenção do Projeto Educativo. 

Pela natureza e âmbito das atividades propostas consideram-se como domínios de intervenção prioritários 

e respetivos objetivos os seguintes:  

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

O1. – Promover o sucesso escolar dos alunos 

O2. – Promover a inovação pedagógica 

O3. – Desenvolver o trabalho colaborativo entre os professores 

 

3.3. Cidadania 

O13. - Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscien-

tes, que participam de forma crítica e responsável na sociedade. 

 

3.4. Melhoria dos circuitos de informação e comunicação 

O17. - Divulgar periodicamente as atividades da escola. 

O18. - Divulgar as atividades, os trabalhos e os prémios, a nível interno e externo, dos 

nossos alunos. 

 

3.5. Relações com a comunidade 

O19. - Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da 

 escola. 

O20. – Estabelecer parcerias com instituições locais e instituições de ensino superior. 

O22. - Envolver a comunidade local nas atividades e necessidades da escola. 

 

A maioria das  atividades programadas fundamentam a escolha do tema aglutinador para o presente ano 

letivo “ Cidadania global: comunicar é estar no mundo com o mundo”. 
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4. Atividades a desenvolver pelo Conselho Geral, Direção, Conselho Pedagógico e 

Conselho Administrativo 

 

CONSELHO GERAL 

 

Trimestre Ações a desenvolver 

outubro 

novembro 

dezembro  

Aprovar o relatório de execução do plano anual de atividades de 2015/2016. 

Eleição para o Conselho Geral. 

Aprovar o Plano Anual de Atividades. 

 

 

janeiro 

fevereiro 

março  

Definir as linhas orientadoras para elaboração do Orçamento. 

Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução das atividades no domí-

nio da ação social escolar. 

Acompanhar o PEE. 

Aprovar os documentos que definem os critérios para a avaliação interna do dire-

tor. 

Aprovar a carta de Missão do diretor. 

Participar nas iniciativas no âmbito do Dia do Patrono. 

 

 

 

abril 

maio 

junho  

Promover e organizar atividades que envolvam toda a comunidade educativa: pais, 

alunos, pessoal docente e pessoal não docente. 

Aprovar o relatório de contas de gerência. 

Pronunciar-se sobre os critérios de organização de horários. 

Aprovar o mapa de férias do diretor. 

Aprovar as alterações ao Regulamento Interno. 

Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, cienti-

ficas, culturais e desportivas. 

Acompanhar o PEE. 

Promover iniciativas para assinalar o encerramento do ano letivo que envolvam 

toda a comunidade educativa. 

 

julho Aprovar o relatório de execução do plano anual de atividades de 2016/2017. 

Avaliar o nível de execução do Projeto Educativo de Escola. 



 7 

 

4. Atividades a desenvolver pelo Conselho Geral, Direção, Conselho Pedagógico e 

Conselho Administrativo 

 

DIREÇÃO, CONSELHO PEDGÓGICO E CONSELHO ADMINISTRATIVO 

1º PERÍODO 

 

Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 

Acolher os novos alunos; 

Reunir com associação de pais e encarregados de educação; 

Organizar o dia do diploma e presidir à sessão solene da entrega dos diplomas; 

Organizar as atividades letivas; 

Designar os diretores de turma e de curso; 

Aprovar a criação de uma disciplina de oferta complementar de escola; 

Aprovar o programa da disciplina de oferta complementar de escola; 

Reunir com os delegados de turma e organizar assembleias de delegados pelo menos uma vez em cada perío-

do; 

Reunir com todo o corpo docente para apresentação e informações sobre o ano letivo; 

Reunir com o pessoal não docente para uma melhor harmonização e distribuição de horários e tarefas; 

Organizar as reuniões de conselho de diretores de turma; 

Organizar as reuniões mensais das equipas pedagógicas dos cursos profissionalizantes; 

Promover as reuniões de conselhos de turma; 

Operacionalizar as reuniões dos conselhos de turma intercalares; 

Operacionalizar as reuniões com os encarregados de educação; 

Organizar o programa do aniversário da escola; 

Organizar e presidir à sessão solene da entrega dos diplomas de valor, excelência e DELF; 

Organizar o gabinete de apoio ao aluno e família; 

Organizar a sala de estudo de Aprendizagem com Autonomia; 

Organizar as salas de estudo específicas; 

Organizar os apoios educativos; 

Aprovar o plano interno de formação do pessoal docente e não docente; 

Operacionalizar as reuniões de avaliação; 

Implementar planos de melhoria; 

Acompanhar o desenvolvimento do projeto de trabalho colaborativo entre docentes; 

Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos; 

Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente; 

Dirigir superiormente os serviços administrativos; 

Intervir no processo de avaliação de desempenho do pessoal docente e não docente; 

 Promover e acompanhar a autoavaliação de escola. 
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DIREÇÃO, CONSELHO PEDGÓGICO E CONSELHO ADMINISTRATIVO 

1º PERÍODO 

Definir critérios nos domínios da informação e da orientação escolar vocacional, do acompanhamento pe-

dagógico e da avaliação dos alunos; 

Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e complementos 

educativos; 

Adotar manuais escolares, ouvidos os departamentos escolares; 

Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural; 

Organizar a viagem de finalistas; 

Propor desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação em articulação com insti-

tuições ou estabelecimentos do ensino superior; 

Definir critérios gerais a que deve obedecer para elaboração de horários; 

Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a 

legalidade da gestão financeira; 

Elaborar propostas para o plano anual de atividades; 

Elaborar, organizar e publicar o plano anual de atividades; 

Promover e acompanhar as eleições para a Associação de Estudantes; 

Acompanhar a execução do plano de atividades da Associação de Estudantes; 

Integrar o plano de atividades da Associação de Estudantes no Plano Anual de Atividades; 

Colaborar na organização do parlamento dos jovens; 

Comemorar o dia dos direitos humanos. 

  

2º PERÍODO 

Operacionalizar as reuniões com os encarregados de educação; 

Acompanhar o desenvolvimento do projeto de trabalho colaborativo entre docentes; 

Operacionalizar as reuniões de conselho de turma disciplinar; 

Organizar as reuniões de conselho de diretores de turma; 

Organizar as reuniões mensais das equipas pedagógicas dos cursos profissionalizantes; 

Promover as reuniões de conselhos de turma; 

Operacionalizar as reuniões dos conselhos de turma intercalares; 

Elaborar relatórios intermédios da execução do plano anual de atividades; 

Propor e aprovar o projeto de orçamento para 2016; 

Elaborar relatório de contas de gerência; 

Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a 

legalidade da gestão financeira; 

Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos; 

Dirigir superiormente os serviços administrativos; 
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DIREÇÃO, CONSELHO PEDAGÓGICO E CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 

2º PERÍODO 

Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação em articulação com insti-

tuições ou estabelecimentos do ensino superior; 

Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural; 

Constituir as equipas de coordenação e secretariado de exames; 

Inventariar as condições físicas e pedagógicas da escola para elaboração de turmas e horários para o próxi-

mo ano letivo; 

Avaliar as atividades pedagógicas neste período; 

Reparar/substituir materiais danificados; 

Colaborar na realização das atividades de carnaval; 

Colaborar na organização nas atividades a realizar em conjunto com a Associação de Estudantes; 

Organizar o processo de eleição para a Sessão Escolar/Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens, do Ensino 

Básico e Secundário; 

Organizar a sessão de entrega de prémios do concurso nacional de leitura; 

Promover as atividades do dia do patrono; 

Organizar o baile finalista em conjunto com a Associação de Estudantes; 

Organizar a viagem de finalistas; 

Refletir sobre os resultados de 1º período do Ensino Básico e Secundário. 

 Promover e acompanhar a autoavaliação de escola. 

3º PERÍODO 

Operacionalizar as reuniões com os Encarregados de Educação; 

Operacionalizar as reuniões de Conselho de Turma Disciplinar; 

Organizar as reuniões de Conselho de Diretores de Turma; 

Organizar as reuniões mensais das Equipas Pedagógicas dos Cursos Profissionalizantes; 

Promover as reuniões de Conselhos de Turma; 

Promover e acompanhar a autoavaliação de escola; 

Acompanhar o desenvolvimento do projeto de trabalho colaborativo entre docentes; 

Constituir equipas para a constituição de turmas e de elaboração de horários; 

Comemorar o dia 25 de Abril; 

Comemorar o dia da Europa; 

Elaborar inventário geral dos recursos existentes; 

Elaborar propostas para a rede escolar do próximo ano letivo; 

Realizar exercícios de evacuação da Escola perante a simulação de uma situação de emergência visando tes-

tar e melhorar a segurança da Escola; 

Analisar e deliberar sobre recursos, planos de acompanhamento no âmbito da avaliação final dos alunos; 
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DIREÇÃO, CONSELHO PEDAGÓGICO E CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 

 

3º PERÍODO 

Operacionalizar as reuniões de avaliação; 

Refletir sobre os resultados de 2º período e sobre os resultados finais do Ensino Básico e Secundário; 

Elaborar relatório final de execução do Plano Anual de Atividades; 

Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a 

legalidade da gestão financeira; 

Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos; 

Dirigir superiormente os serviços administrativos; 

Propor desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação em articulação com insti-

tuições ou estabelecimentos do ensino superior; 

Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural; 

Acompanhar o processo de candidatura aos quadros de valor e excelência; 
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5. Calendarização das atividades por período letivo 

1º PERÍODO 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

O 3.3.04 

Formação de professores: 

Adequações Curriculares; 

Segura NET; 

Ferramentas de Avaliação no Mo-
odle; 

APP em sala de aula—ClassDojo, Pli-

ckers; 

6 e 7/09/2016 Direção 

Ana Espadinha 

João Silva 

Cristina Cha-
bert 

Lígia Sousa 

Leonor Rama-
lho 

Professores 

CE 

CFW 

IP 

3.3.013 

3.5.020 

 

Semana Europeia da Mobilidade. 

Sessão sobre o uso da bicicleta. 

 

22/09/2016 Eco-Escolas 

Luísa Martim 

Filomena Soa-

res 

CMS/

AMESEIXAL 

11º I 

VE 

CC 

3.1.01.02.03 

3.3.013 

3.5.019 

A bordo do Varino Amoroso 28/09/2016 

3/10/2016 

Professores de 

Conselhos de 

turma 8º e 11º 

anos 

Ecomuseu Mu-

nicipal do Sei-

xal 

8º ano 

11º ano 

(turmas E e F) 

CE 

E 

F 

3.1.03 

3.5.019 

Mês Internacional das Bibliotecas 

Escolares (MIBE): 

Exibição de filmes animados; 

Exposição de trabalhos de alunos; 

Construção de um painel alusivo ao 

tema do MIBE: 

 

3 a 7/10/2016 

Equipa BE 

Grupo 600 

 

Comunidade 

escolar 

 

CE 

F 

3.1.03 

3.5.019 

Mês Internacional das Bibliotecas 

Escolares (MIBE): 

Exposição de trabalhos de alunos; 

Elaboração/distribuição de marcado-

res alusivos à leitura; 

Elaboração de pequenos textos sobre 

a BE/Leitura. 

 

 

10 a 

14/10/2016 

Equipa BE 

Departamento 

de Línguas 

Turmas de en-

sino básico e 

secundário 

 

 

Comunidade 

escolar 

CE 

F 

CWF 

3.1.03 

3.5.019 

Mês Internacional das Bibliotecas 

Escolares (MIBE): 

Exposição “Os Livros que fizeram 

História”; 

Visionamento de filmes “o clube de 

leitores de Jane Austen”; 

Workshop de Ilustração; 

Apresentação da BE aos alunos de 7º 

ano - Charadas Literárias. 

17 a 

21/10/2016 

Equipa BE Comunidade 

escolar 

Turmas de 

ensino básico 

e secundário 
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1º PERÍODO 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

CWF 3.3.013 

Semana da Sopa: 

Passaportes para consumidores de 

sopa no refeitório;  

Concurso gastronómico: "Vai um co-

pinho... de sopa";  

Ciclo de cinema nas televisões da 

escola - "A alimentação na 7ª arte";  

Debate orientado sobre alimentação 

em aulas de OCE ; 

Levantamento estatístico dos hábitos 

de consumo no refeitório. 

17 a 

21/10/2016 

Equipa PES 

CMS 

Professores de 

OCE 

Comunidade 

escolar 

CE 

CWF 
3.3.013 

Dia Mundial do combate ao Bullyng: 

Debate orientado sobre alimentação 

em aulas de OCE; 

Trabalho projetivo dos alunos de 

OCE.  

20/10/2016 Equipa Multi-

disciplinar 

GIS / SPO 

Equipa PES 

Diretores de 

turma 

Professores de 

OCE 

 

Turmas de 

ensino básico 

F 
3.1.03 

3.5.019 

Momento de leitura conjunto—10 m 

de leitura; 

Ler+Arte; 

Ler+Matemática—atividades de leitu-

ra ligadas à Matemática. 

24 a 

28/10/2016 

Equipa BE 

Grupo 330 

Grupo 600 

 

Turmas de 

ensino básico 

e secundário 

VE 

CC 

 

3.1.01 

3.1.03 

3.3.013 

Igreja de S. Roque 31/10/2016 Maria José Mo-

reira 

Grupo 300  

11º ano 

CE 

CC 

3.1.01 

3.3.013 

Halloween; 

BibHalloween; 

31/10/2016 Aurora Tavares 

Equipa BE 

Grupo 330 

7º ano 

Alunos do en-

sino básico 

CE, CC 

CWF 

E, MD 

3.1.01 

3.3.013 

3.4.017 

Dia Mundial da Poupança; 

Orçamento Familiar; 

31/10/2016 Grupo 430 

Dr. António 

Melo 

Curso Vocacio-

nal 

10º E, 11º E, 

12º J2 



 13 

 

1º PERÍODO 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

AD 

 

3.3.013 

3.5.019 

Formação de alunos 3 a 

10/11/2016 

Sílvia Lima 

José Gonçalves 

Susana Bastos 

Alunos do en-

sino secundá-

rio 

IP 

3.1.01 

3.3.013 

3.5.019 

XXXV Olimpíadas Portuguesas da 

Matemática  

9/11/2016 Grupo 500 

OPM/SPM 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

AA 

CE 

CWF 

3.1.02 

3.3.013 

Dia Internacional da Tolerância:  

realização de jogos cooperativos 

16/11/2016 Grupo 430 

Turmas do cur-

so de socioeco-

nómicas 

Alunos do Cur-

so Vocacional, 

10º E, 11º e 

12º J2 

CE 

3.1.01 

3.1.03 

3.1.013 

Dia Internacional da Filosofia 17/11/2016 Grupo 410 Alunos de Filo-

sofia de 10º e 

11º anos 

AD 
3.3.013 

3.5.019 

Formação de alunos do Desporto 

Escolar 

19/11/2016 Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino secundá-

rio 

VE 

CC 
3.1.01.03 

Auto da Barca do Inferno 23 e 

24/11/2016 

Ângela Quelhas 

Ana Julião 

Professores 

grupo 300 a 

lecionar 9º ano 

Turmas de 9º 

ano 

AA 
3.1.01 

3.5.019.020 

Simultânea de Xadrez  24/11/2016 Purificação Mi-

lheiro 

Cristina Ribeiro 

Monitor da 

CMS 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

F 3.5.019 
Feira de minerais 21 a 

25/11/2016 

Grupo 520 Comunidade 

escolar 

CE 
3.1.01 

3.1.03 

Comemoração do 32.º Aniversário da 

Escola: 

Hastear das Bandeiras; 

Participação de vários projetos; 

Parabéns à Escola; 

Prenda Solidária; 

Entrega de prémios de Valor e Exce-
lência; 

Jantar de Aniversário. 

25/11/2016 Direção 

BE 

AE 

 

Comunidade 

escolar 
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1º PERÍODO 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

AA 

CE 

3.3.013 

3.5.019 

Apresentação à escola do projeto 

“Oficina de Expressão Dramáti-

ca” (performance) 

25/11/2016 Júlia Freire 

Piedade Nunes 

Marina Nunes 

Alunos do gru-

po de teatro 

Comunidade 

escolar 

C 3.1.01.02 

1º Torneio de Psicologia 25/11/2016 Grupo 410 Alunos Psico-

logia de 12º 

ano 

AD 
3.3.013 

3.5.019 

3x3 Basquetebol 25/11/2016 Sílvia Lima 

José Gonçalves 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

AD 
3.3.013 

3.5.019 

Corta Mato Escolar 25/11/2016 Sílvia Lima 

José Gonçalves 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

CWF 3.3.013 

Atividade de sensibilização sobre o 

bullyng 

30/11/2016 AE 

GIS 

SPO 

Comunidade 

escolar 

E 
3.01 

3.4.018.019 

Retrato sociodemográfico de Portugal 28/11 a 

2/12/2016 

Adriana Cabral 

Helena Bernar-

do 

10º F, G e H 

Comunidade 

escolar 

E 
3.01 

3.4.018.019 

Novas oportunidades no espaço rural 28/11 a 

2/12/2016 

Helena Bernar-

do 

11º H 

Comunidade 

escolar 

CE 3.1.01 

Comemoração do 1º de dezembro 30/11 a 

2/12/2016 

Grupo 400 Alunos de 8º e 

11º ano 

CWF 3.3.013 

Somos Todos Cargaleiro; 

Comemoração do Dia Internacional 

da Pessoa com Deficiência. 

 

2 a 7/12/2016 BE 

AE 

Núcleo de Edu-

cação Especial 

Equipa PES 

João Casal, 

APCAS, Atara-

xia  

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 
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1º PERÍODO 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

CE 3.5.019 

Atividades de Natal 1 a 6/12/2016 BE 

Grupos 

320/330/600 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

CE 3.1.01.02 

Hour of Code  

(Uma hora a programar) 

5 a 

11/12/2016 

Paula Silveira 

Conceição Fer-

reira 

Cabral Cabral 

Isabel Moura 

Alunos de 7º, 

8º, 10º J2, 

11º I e 2º A2 

CE 

E 

CWF 

E 

MD 

3.1.01 

3.3.013 

3.4.018 

3.5.019 

 

Comemoração da Declaração Univer-

sal dos Direitos Humanos: 

Visionamento de filmes/

documentários; 

Análise de documentos diversos em 
sala de aula; 

Exposição digital “O Direito à Educa-
ção”; 

Exposição de posters “Direitos Huma-
nos e Objetivos do Milénio”. 

 

7/12 a 

14/12/2016 

Grupo 410 

Grupo 430 

Alunos do cur-

so de socioeco-
nómicas 

Grupo 420 

(Adriana Ca-
bral, Fátima 

Veríssimo e 
Luísa Quares-

ma 

9º A, B, C 

12º F, G 

Direção 

Comunidade 

escolar 

AA 
3.1.01 

3.5.019.020 

Torneio individual de xadrez 16/12/2016 Purificação Mi-

lheiro 

Cristina Ribeiro 

Monitor da 

CMS 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

CE 

CC 
3.3.013 

Postais de Natal 12 a 

17/12/2016 

Conceição Fol-

gado 

Piedade Dias 

Ester Pimenta 

João Cordeiro 

Grupos 

300/320 

BE 

Turmas de 7º 

ano 

Alunos de en-

sino básico 

AA 

C 
3.5.019 

Festa de Natal 14/12/2016 AE Comunidade 

escolar 
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1º PERÍODO 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

VE 3.1.01 
Museu da Cidade de Lisboa 14/12/2016 Grupo 400 Turmas F, G e 

H do 11º ano 

C 3.5.019 
Torneio de matraquilhos 12 a 

16/12/2016 

AE Comunidade 

escolar 

IP 
3.5.020 

3.5.023 

Intercâmbio 

 no âmbito do projeto Eathink. Deslo-

cação a Dakar (Senegal) 

11/12 a 16/12 EATHINK 

FCG 

Parceiros 

Instituições 

CFW 
3.3.013 

3.4.018 

Divulgação das atividades do Eco-

Escolas em PPT 

setembro e 

outubro 

Equipa eco-

Escolas 

Luísa Martin 

Filomena Soa-

res 

Turmas de 

ensino básico 

e secundário 

Diretores de 

Turma 

O 

3.1.03 

3.3.013 

3.4.015.017.

018 

Divulgação das atividades dinamiza-

das pelo PES 

outubro Equipa PES Comunidade 

escolar e edu-

cativa 

Diretores de 

Turma 

CE 

CC 

3.1.01 

3.3.013 

Thanksgiving novembro Ana Sofia Al-

meida 

Teresa Bravo 

Turmas de 8º 

ano 

Turmas de 8º 

ano 

VE 
3.1.01 

3.3.013 

Planetário da Calouste Gulbenkian outubro/

novembro 

Professoras do 

grupo 510 a 

lecionar 7º ano 

Turmas de 7º 

ano 

VE 
3.1.01 

3.3.013 

Pavilhão do Conhecimento novembro Professoras do 

grupo 510 a 

lecionar 9º ano 

Professores dos 

Conselhos de 

Turma 

Turmas de 9º 

ano 

CWF 3.2.04 

Workshop “Gestão de Conflitos” novembro Equipa Multi-

disciplinar 

GIS/SPO/

Direção 

Delegados de 

turma do ensi-

no básico e 

secundário 
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1º PERÍODO 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

CFW 3.3.013 

Auditoria ambiental outubro e no-

vembro 

Equipa Eco-

Escolas 

Professores de 

7º e 10º anos 

Turmas de 7º e 

10º anos 

Turmas de 7º 

e 10º anos 

CFW 3.3.013 

Elaboração do Ecocódigo outubro a de-

zembro 

Equipa Eco-

Escolas 

Professores de 

Ciências natu-

rais e Físico-

Química de 8º 

ano 

Turmas de 8º 

ano 

AD 
3.3.013 

3.5.019 

Treinos dos grupos de Equipa: 

atletismo, basquetebol, Futsal, ténis 

e voleibol 

setembro a 

dezembro 

Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos de en-

sino básico e 

secundário 

AD 
3.3.013 

3.5.019 

Torneios de Abertura:  

atletismo, basquetebol, Futsal, ténis 

e voleibol 

novembro e 

dezembro 

Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos de en-

sino básico e 

secundário 

IP 3.5.020 

Estação do Livro novembro e 

dezembro 

Equipa BE 

BMS 

Turmas de 

ensino básico 

e secundário 

Comunidade 

Escolar 

C 3.1.01 

Concurso “O melhor esboço de paisa-

gem” 

outubro e no-

vembro 

Luísa Quares-

ma 

Turmas de 7º 

ano 

C 

3.1.01.02.03 

3.3.013 

3.5.020 

Preparação para a Semana da Filoso-

fia e da Psicologia 

outubro a de-

zembro 

Grupo 410 Turmas de 

11º e 12º 

anos 
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1º PERÍODO 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

CC 

CWF 

3.1.01.02 

3.3.013 

3.5.019 

Avaliação dos fatores de proteção/

risco da saúde na adolescência 

outubro a de-

zembro 

Equipa PES 

Conceição Cou-

rela 

Esperança Dias 

Enf.ª Inês Du-

arte (Centro de 

Saúde do Sei-

xal) 

Alunos de 12º 

ano de Biologia 

 

Turmas de 9º 

ano 

Alunos de ou-

tros níveis de 

escolaridade 

O 
3.3.013 

3.5.019 

Distribuição de cheques dentistas outubro a de-

zembro 

Equipa PES 

Centro de Saú-

de do Seixal 

Alunos nasci-

dos em 2003 

CWF 3.3.013 

Sessões “Promoção de competências 

sociais” 

Outubro a de-

zembro 

SPO 

Diretores de 

Turma 

Professores 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

E 
3.1.01 

3.3.013 

Cientistas Portugueses dezembro Professores a 

leccionar OCE 

de 8º ano 

Turmas de 8º 

ano 

Comunidade 

escolar 

AD 
3.3.013 

3.5.019 

Torneio de 2x2 de voleibol dezembro Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos de en-

sino básico 

CC 3.1.01 

Correr Mundo dezembro BE 

BMS 

Helena Bernar-

do 

Grupo 420 

Alunos do en-

sino secundá-

rio 

AS 3.4.013 

Recolha de material para Moçambi-

que (projeto Nampula) 

dezembro BE 

 

Comunidade 

educativa 
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1º PERÍODO 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

Ce 

E 

3.1.01 

3.2.011 

3.5.019 

Concurso e exposição de postais de 

Natal 

dezembro Conceição Cari-

nhas 

Susana Cabral 

Grupo 600 

BE 

Turmas de 7º 

ano 

Comunidade 

escolar 

 

AS 3.4.013 

Recolha de material para Moçambi-

que (projeto Nampula) 

dezembro BE 

 

Comunidade 

educativa 

Ce 

E 

3.1.01 

3.2.011 

3.5.019 

Concurso e exposição de postais de 

Natal 

dezembro Conceição Cari-

nhas 

Susana Cabral 

Grupo 600 

BE 

Turmas de 7º 

ano 

Comunidade 

escolar 

 

C 

CC 

3.1.03 

3.3.013 

3.5.019 

Concurso “Ciência em Cena” 

Inscrição e produção multimédia 

novembro a 

janeiro 

Equipa PES 

Fundação Ca-

louste Gulben-

kian 

Alunos de 9º, 

10º, 11º e 12º 

anos 

CE 3.1.01 
Aniversário da libertação de Aushwitz 

- Memoshoa  

Final do 1º 

período 

Grupo 400 Alunos de 9º e 

12º anos 

VE 3.1.01 

Núcleo Naval do Ecomuseu Municipal 

do Seixal  

Final do 1º 

período 

Grupo 400 Turmas de 8º 

ano e de His-

tória do 10º 

ano 

O 
3.2.09 

3.5.019 

Requalificação do campo de areia da 

Escola 

Interrupção 

letiva de Natal  

AE 

Alunos de Artes 

Comunidade 

escolar 

CE 3.2.09 

Montagem e desmontagem da ilumi-

nação de natal 

Dezembro e 

janeiro 

Arlindo Carva-

lho 

Alunos do Cur-

so Profissional 

de Eletrónica, 

Automação e 

Computadores 

Comunidade 

escolar 
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Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

IP 3.1.01 

3.3.013 

3.5.019  

XXXV Olimpíadas Portuguesas da 

Matemática  

11/01/2017 Grupo 500 

OPM/SPM  

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

C 

CC 

3.01.03 Primeira eliminatória do Concurso 

Nacional de Leitura 

11/01/2017 Luísa Pereira 

Grupo 300 

BE 

PNL 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

CE 3.3.013 

3.5.019 

Dia Internacional do Riso 18/01/2017 Equipa PES 

AE 

Comunidade 

escolar 

AD 3.3.013 

3.3.019 

Corta Mato Concelhio 26/01/2017 Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

E 3.3.013 Dia Internacional em Memória das 

Vítimas do Holocausto “O Dia da Me-

mória” 

27/01/2017 BE 

AE 

Grupo 400 

Comunidade 

escolar 

CWF 3.3.013 

3.5.019 

Dia Mundial da luta contra o cancro 4/02/2017 AE Comunidade 

escolar 

CE 

CC 

3.1.01 

3.3.013 

St. Valentine’s Day 

(Dia dos Namorados) 

14/02/2017 Clara Santos 

Turmas de 9º 

ano 

AE 

Alunos de 9º 

ano 

 

Comunidade 

escolar 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Corta Mato Distrital 15/02/2017 Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

CE 3.3.13 

3.5.019 

Dia do Pensamento 22/02/2017 AE 

BE 

Comunidade 

escolar 

AA 3.1.01 

3.5.019.020 

Torneio individual de xadrez 23/02/2017 Purificação Mi-

lheiro 

Cristina Ribeiro 

Monitor da 

CMS 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

2º PERÍODO 
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AA 

C 

3.5.019 Festa de Carnaval 24/02/2017 AE 

Direção 

Comunidade 

escolar 

AA 3.5.019 Março Jovem 6/03/2017 AE 

BE 

CMS 

Comunidade 

escolar 

CE 3.5.019 Dia Internacional da Mulher 8/03/2017 AE Comunidade 

escolar 

AD 3.3.013 

3.3.019 

Megas - Seixal 14/03/2017 Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

CE 3.1 – 01 

3.3 – 013 

3.5 – 019  

Comemoração do Dia  do PI 14/03/2017 Grupo 500 

AE 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

CWF 3.3.013 Palestra Motivacional 14/03/2017 Paula Silveira Alunos dos 

2ºA2,  10ºJ e 

11ºI  

CE 3.5.019 Dia do Patrono 14/03/2017 Conselho Geral 

Direção 

Comunidade 

escolar 

E 3.1 – 01 

3.3 – 013 

3.5 – 019  

Expomat 13 a 

17/03/2017 

Grupo 500 Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

F 

CC  

3.1.01.02 Workshop de Programação Scratch 13 a 

17/03/2017 

Conceição Fer-

reira 

2ºA2  

Alunos de 7º 

ano 

AA 3.5.019 Yoga integral 13 a 

17/03/2017 

Isabel Moura Professores do 

Departamento 

de Matemática 

e Tecnologias  

CC 3.01.02 

3.5.020 

Congresso “Promoção da Saúde na 

Cargaleiro” 

17/03/2017 Conceição Cou-

rela 

Esperança Dias 

Professores dos 

conselhos de 

turma  

PES 

BE 

Enfermeira Es-

colar 

Patrocinadores 

Alunos de 9º 

ano 

2º PERÍODO 
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Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

CE 3.5.019 Dia do Estudante 24/03/2017 AE Comunidade 

escolar 

AD 3.3.013 

3.3.019 

Megas - Final 24/03/2017 Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

CE 

E 

CWF 

3.3.013 

3.5.019 

Comemoração do Dia do Equinócio 

da Primavera (20 de março), do Dia 

Internacional das Florestas (21 de 

março) e do Dia Mundial da Água (22 

de março) 

20 a 

24/03/2017 

Luísa Martin 

Filomena Soa-

res  

Eco-escolas 

Turmas de 8º 

ano 

AE 

EATHINK 

Comunidade 

escolar 

AA 

E 

C 

LF 

3.1.01 

3.3.10 

3.5.019 

Semana da Leitura “O prazer de ler”: 

Construção de um mural alusivo ao 

tema da semana da leitura “O prazer 

de ler”; 

Exposição “O prazer de ler”; 

Um poema para ti - leitura de poe-

mas nas salas de aula; 

SILÊNCIO...QUE VAMOS LER!  - Pau-

sa de 15 minutos para a leitura; 

Projeto “PUBLICA-ME” - elaboração 

de contos e/ou ilustrações subordina-

dos ao tema “O Tejo e os Descobri-

mentos”; 

Ler+Arte—Análise, interpretação e 

reprodução de uma pintura alusiva à 

temática da leitura de um pintor fa-

moso; 

2º Encontro de leitura Expressiva 

(Inglês, Francês e Português) 

Era uma vez—Hora do Conto. 

 

 

 

27 a 

31/03/2017 

BE 

Projeto DeLei-

tura 

Projeto EMA 

Departamento 

de Línguas 

Grupo 600 

Oficina de Ex-

pressão Dra-

mática 

Alunos do ensi-

no básico e 

secundário 

 

 

 

Comunidade 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crianças do 

Infantário 

“Caracol” e/ou 

outro 

AD 3.1.02 Um dia de atividades radicais 3/04/2017 Helena Pombo  

Fátima Veríssi-

mo 

Alunos de 11º 

e 12º ano 

2º PERÍODO 
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Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

AA 3.1.01 

3.5.019.020 

Torneio individual de xadrez 4/04/2017 Purificação Mi-

lheiro 

Cristina Ribeiro 

Monitor da 

CMS 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

VE 3.5.019 Viagem de Finalistas a Paris 3 a 6/04/2017 Direção Alunos de 12º 

ano 

VE 

CC 

 

3.1.01 

3.3.013 

3.4.017 

3.5.019 

Renova  janeiro Grupo 430 10º e 11º 

anos 

Curso Vocacio-

nal de Técnico 

Comercial 

CWF 

CC 

3.1.01.02.03 

3.5.020 

 

Utilização do sismógrafo digital por-

tátil 

janeiro Conceição Cou-

rela 

Cristina Carra-

jola 

Esperança Dias 

Teresa Hilário 

FCT/
Laboratório de 

Geologia e En-
genharia 

Alunos de 10º 

ano do curso 

de ciências e 

tecnologias 

C 

CC 

3.1.03 

3.3.013 

3.5.019 

Concurso “Ciência em Cena” janeiro Equipa PES 

FCG 

Alunos de 9º, 

10º 11º e 12º 

anos 

CWF 

CC 

3.1.01.02.03 

3.5.020 

O sismo de Lisboa de 1755 janeiro Conceição Cou-

rela 

Cristina Carra-

jola 

Esperança Dias 

Teresa Hilário 

FCT/
Laboratório de 

Geologia e En-
genharia 

Alunos de 10º 

ano do curso 

de ciências e 

tecnologias 

2º PERÍODO 



 24 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

AA 3.1.01 

3.3.013 

3.5.019 

Sarau literário janeiro América Silva 

Virgínia Rodri-

gues 

Fátima Leandro 

Francisco Si-

mão 

Ana Baltazar 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

Encarregados 

de Educação 

AD 3.3.013 Serra da  Estrela—atividades físicas 

de aventura na natureza 

fevereiro António Sousa 

Ismael Santos 

Jorge Duarte 

José Cabral 

Alberto Montei-

ro 

Alunos do en-

sino secundá-

rio 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Seixalíada Escolar—Dança fevereiro Sílvia Lima  

Susana Bastos 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Taça do DE (Andebol, Atletismo, Bas-

quetebol e Ténis de Mesa) 

fevereiro Sílvia Lima 

José Gonçalves 

Grupo 620 

Alunos de 7º 

ano 

CWF 3.1.01.03 Encontro com escritores:  

Isabel Machado 

fevereiro BE 

Projeto DeLei-

tura 

Grupo 300 

Alunos do en-

sino secundá-

rio 

VE 

CC 

3.1.01 

3.3.013 

Saída de campo à Praia das Avencas  fevereiro Cristina Carra-

jola 

Luísa Martin 

Teresa Hilário 

Filomena Soa-

res 

Ana Marques 

Aldina Rodri-

gues 

Eco-escolas 

11º A, B, C 

Turmas de 

11º ano de 

Biologia e Ge-

ologia 

2º PERÍODO 



 25 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

VE 

CC 

3.01.03 

3.3.013 

Lisboa: Espaços e memórias queirosi-

anas 

A geologia no circuito queirosiano 

fevereiro Grupo 300  

Grupo 500   

Grupo 420 

Professores a 

leccionar tur-

mas EMA de 1º 

ano 

Projeto EMA 

 

Turmas de 

11º ano (A, B, 

C, E, F e G) 

LF 3.5.019 Aula aberta de Geometria Descritiva fevereiro Jorge Duarte 

Marina Nunes 

Alunos de 10º 

e 11º ano de 

Artes 

Pais e Encarre-

gados de Edu-

cação 

Comunidade 

escolar 

CWF 3.3.013 Workshop “Violência social e escolar” fevereiro GAAF, GIS, 

SPO, 

Tutorias 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

CWF 3.2.04 Workshop “Gestão de conflitos” março GIS 

SPO 

Assistentes 

operacionais 

AD 3.3.013 

3.5.019 

3x3 Basquetebol março Sílvia Lima 

José Gonçalves 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

IP 3.5.019.020 Março Jovem: workshops e ativida-

des lúdicas 

março BE 

AE 

CMS/Gabinete 

da Juventude 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

VE 3.1.01 Futurália março SPO 

Diretores de 

Turma 

Alunos de 9º e 

12º anos 

E 3.1.01 

3.4.018 

3.5.019 

Como valorizar os recursos do subso-

lo? 

março Adriana Cabral 

Helena Bernar-

do 

10º G, H, F 

Comunidade 

escolar 

2º PERÍODO 



 26 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

VE 3.01.03 

3.5.019 

Caminhada a pé pela Baía do Seixal março Luísa Quares-

ma 

Turmas de 7º 

ano 

VE 3.01.03 

3.5.019 

A pé pelos núcleos históricos: Arren-

tela, Amora e Seixal 

março Helena Bernar-

do 

Luísa Quares-

ma 

Projeto EMA 

Turmas de 8º 

ano 

 

VE 3.1.01.02.03 

3.3.013 

3.5.020 

Faculdade de Ciências e Tecnologias 

da Universidade Nova de Lisboa—

Departamento de Química 

março Grupo 510 a 

lecionar turmas 

de 11º ano 

 

11º A, B, C 

VE 3.1.01.02.03 

3.3.013 

3.5.020 

Faculdade de Ciências e Tecnologias 

da Universidade Nova de Lisboa—

Departamento de Química e Física  

março Grupo 510 a 

leccionar Quí-

mica e Física 

de 12º ano 

12º A, C 

MD 3.3.013 

3.4.018 

“Publica-me” março América Silva 

Maria João Cu-

nha 

Projeto EMA 

Alunos de 8º e 

11º anos 

C 3.1.01 

3.3.013 

Concurso Multimédia “Tejo—fonte de 

saúde” 

março Equipa PES 

Projeto EMA 

Professores de 

Multimédia 

Comunidade 

escolar 

VE 

CC 

3.1.01.02.03 

3.3.013 

Saída de campo: Companhia das Le-

zírias ou Estuário do Tejo  

março Luísa Martin 

Leonor Rama-

lho 

Projeto EMA 

Turmas de 8º 

ano 

VE 

CC 

3.1.01 

3.3.013 

Oficina Manuel Cargaleiro (Seixal) 

Casa da Cerca (Almada) 

janeiro a mar-

ço 

Grupo 600 Turmas de 

Artes do ensi-

no secundário 

e Profissional 

de Multimédia 

2º PERÍODO 



 27 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Atividade Interna janeiro a mar-

ço 

Sílvia Lima 

José Gonçalves 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Quadros Competitivos—Desporto 

Escolar 

atletismo, basquetebol, futsal, ténis e 

voleibol  

janeiro a mar-

ço 

Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Atividade Interna janeiro a mar-

ço 

Sílvia Lima 

José Gonçalves 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Treinos dos Grupos Equipa 

atletismo, basquetebol, futsal, ténis e 

voleibol  

janeiro a mar-

ço 

Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

VE 3.1.01 Centro de Arte Moderna e Fundação 

Berardo 

Início do 2º 

período 

Grupo 400 Turmas de 

História de 

12º ano 

VE 3.1.01 Miróbriga e a S. Cucufate  Início do 2º 

período 

Grupo 400 Turmas de 

História de 

10º ano 

CWF 3.1.01.03 Nelson Mandela Final de 2º 

período 

BE 

Grupo 400 

Alunos de 9º e 

12º anos 

VE 3..1.01 Fornos Romanos da Qta do Rouxinol Final do 2º 

período 

Grupo 400 Alunos de 7º 

ano 

CE 3.1.013 

3.5.019 

Dia da Ciência 2º período AE 

Grupo 520 

Comunidade 

escolar 

CE 3.1.013 

3.5.019 

Dia da Criatividade 2º período AE 

Grupo 300 

Grupo 600 

Comunidade 

escolar 

CE 

CWF 

3.1.013 

3.5.019 

Dia da Comunidade Saudável 2º período AE 

PES 

EATHINK 

Comunidade  

escolar 

2º PERÍODO 



 28 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

O 3.5.019 Dia dos ex-alunos 2º período AE 

BE 

Comunidade 

escolar 

O 3.5.019 Casting e formação Model tour  2º período AE Comunidade 

escolar 

O 3.2.09 

3.5.019 

Requalificação da meia-lua 2º período AE 

Alunos de Artes 

Comunidade 

escolar 

CE 3.1.013 

3.5.019 

Dia da Ciência 2º período AE 

Grupo 520 

Comunidade 

escolar 

CE 3.1.013 

3.5.019 

Dia da Criatividade 2º período AE 

Grupo 300 

Grupo 600 

Comunidade 

escolar 

CE 

CWF 

3.1.013 

3.5.019 

Dia da Comunidade Saudável 2º período AE 

PES 

EATHINK 

Comunidade  

escolar 

O 3.5.019 Dia dos ex-alunos 2º período AE 

BE 

Comunidade 

escolar 

O 3.5.019 Casting e formação Model tour  2º período AE Comunidade 

escolar 

O 3.2.09 

3.5.019 

Requalificação da meia-lua 2º período AE 

Alunos de Artes 

Comunidade 

escolar 

2º PERÍODO 



 29 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

CE 3.1.01 

3.3.013 

Comemoração do Aniversário do 25 

de Abril de 1974 

24 a 

28/4/2017 

BE 

AE 

Direção 

Grupo 400 

Alunos do ensi-

no básico e 

secundário 

Comunidade 

escolar 

C 3.1.01.02.03 

3.3.013 

3.5.020 

Semana da Filosofia: 

Peddy paper; 

Olimpíadas de Filosofia; 

Torneio de Psicologia. 

26 a 

28/04/2017 

Grupo 410 Alunos de 10º 

e 11º ano com 

Filosofia e alu-

nos de 12º 

ano de Psico-

logia 

VE 

CC 

3.1.01.02 

3.3.013 

3.5.020 

Universidade Lusófona—realização 

de duas práticas laboratoriais no âm-

bito do projeto Criar Saberes 

27/04/2017 Maria José Cas-

tro 

Manuela Cruz 

Ana Marques 

Fátima Coelho 

Turmas de 

12º ano, A, B 

e C 

C 

CE 

3.1.01 Girls in ICT Day 27/04/2017 Isabel Moura 10º I 

VE 

CC 

3.1.01.02 

3.3.013 

3.5.020 

Universidade Lusófona—realização 

de duas práticas laboratoriais no âm-

bito do projeto Criar Saberes 

27/04/2017 Maria José Cas-

tro 

Prof.ª de Quí-

mica 

Diretora de 

turmas do 12º 

C  (Fátima Coe-

lho) 

Turma de 12º 

A 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Regionais de Desporto Escolar 28/04/2017 Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos de en-

sino básico e 

secundário 

AA 3.5.019 Gala de fim de ciclo 28/04/2017 AE Alunos de 9º 

ano 

CE 3.1.01 Comemoração do 1º de maio 2/05/2017 Grupo 400 Alunos de 9º e 

12º anos 

CWF 3.3.013 Dia Internacional do Bombeiro 4/05/2017 AE Comunidade 

escolar 

3º PERÍODO 



 30 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

CFW 

IP 
CC 

3.1.01 

3.3.013 
3.5.020 

Campanha de sensibilização sobre 

energia 
 

Ações dinamizadas pela Agência Mu-
nicipal de Energia do Seixal. 

8, 9 e 

10/05/2017 

Luísa Martin 

Filomena Soa-

res 

Eco-escolas 

Agência Munici-

pal de Energia 

do Seixal 

Alunos de 8º 

ano 

Turmas de 8º 

ano 

CE 

CWF 

CC 

C 

3.1.01 

3.3.013 

3.4.018 

3.5.019 

Comemorar o Dia da Europa: 

Debate sobre a Cidadania Europeia 

Realização de jogos interativos 

“Aprender a Europa Jogando” 

Visionamento de vídeos e documen-

tários 

9/05/2017 Grupo 430 

Alunos de 11º 

ano 

Direção 

Comunidade 

escolar 

CWF 3.5.013 Dia Internacional da Vacina contra a 

SIDA 

18/05/2017 AE 

GIS 

PES 

Comunidade 

escolar 

CC 3.01.02 

3.5.020 

Congresso “Promoção da Saúde na 

Cargaleiro” 

19/05/2017 Conceição Cou-

rela 

Esperança Dias 

Professores dos 

conselhos de 

turma  

PES 

BE 

Enfermeira Es-

colar 

Patrocinadores 

Alunos de 9º 

ano 

F 

LF 

CWF 

3.5.019.022 Comemoração do Dia da Família 19/05/2017 Equipa Multi-
disciplinar 

Direção 

Professores 

AE 

Associação de 
Pais 

Comunidade 

educativa 

3º PERÍODO 



 31 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

AA 3.5.019 Baile de Finalistas 27/05/2017 AE 

Direção 

Alunos de 12º 

ano 

CE 3.3.013 Comemoração do Dia Internacional 

da Biodiversidade  

22/05/2017 Luísa Martin 

Filomena Soa-

res 

Eco-escolas 

Comunidade 

escolar 

F 

CWF 

3.3.013 

3.5.019.022 

Inspiring Future 5/06/2017 Inspiring Futu-

re 

Direção 

SPO 

Diretores de 

Turma 

BE 

Alunos de 12º 

ano 

E 

CC 

3.3.013 

3.5.019 

Comemoração do Dia do Ambiente 

(Semana do Eco - Escolas); 

Exposição de trabalhos realizados ao 

longo do ano. 

5 a 9/06/2017 Luísa Martin 

Filomena Soa-

res 

Eco-Escolas 

Comunidade 

escolar 

E 

F 

3.1.01.03 Semana da Francofonia: 

exposição de trabalhos dos alunos; 

visionamento de filmes franceses na 

biblioteca; 

passagem de música francesa na 

radio da escola; 

amostra de gastronomia francesa no 

átrio da escola. 

abril/maio BE 

Grupo 300 

Grupo 320 

Turmas de en-

sino básico e 

secundário 

Comunidade 

escolar 

AD 3.3..013 

3.5.019 

Estafeta da liberdade abril Sílvia Lima 

Susana Bastos 

Grupo 620 

Alunos de en-

sino básico e 

secundário 

VE 3.1.01 

3.3.013 

3.5.019 

Coca-Cola abril Grupo 510 a 

lecionar o 8º 

ano 

Turmas de 8º 

ano 

E 3.1.01 

3.3.013 

3.5.019 

Exposição de Instrumentos Musicais 

e de Instrumentos de Ótica 

(trabalhos realizados durante as au-

las práticas de Ciências Físico-

químicas 

abril Grupo 510 a 

leccionar 0 8º 

ano 

Comunidade 

escolar 

3º PERÍODO 



 32 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

VE 

CC 

3.1.01 

3.3.013 

World Press Photo (Museu da Eletri-

cidade) 

abril Grupo 600 Turmas de 

Artes do ensi-

no secundário 

e Profissional 

de Multimédia 

VE 

CC 

3.1.01.03 

3.3.013 

Santarém na rota das Viagens na 

minha Terra 

abril Francisco Si-

mão 

Grupo 300 

Adriana Cabral 

Fátima Veríssi-

mo 

Professores dos 

Conselhos de 

Turma 

Projeto EMA 

Turmas de 

Humanidades 

e de Ciências 

Sócioeconómi-

cas de 11º 

ano  

VE 

CC 

3.1.01.02.03 

3.3.013 

Saída de Campo—A Geologia no Cir-

cuito Queirosiano 

abril Cristina Carra-

jola 

Luísa Martin 

Teresa Hilário 

Professores dos 

Conselhos de 

Turma  

Projeto EMA 

Turmas de 

11º ano de 

Ciências e 

Tecnologia 

VE 

CC 

3.1.01 

3.3.013 

Jardim da Escola abril/maio Luísa Martin 

Eco-escolas 

Turmas de 7º 

ano 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Fases Finais dos Grupos de Equipa abril/maio Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos de en-

sino básico e 

secundário 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Atividade Interna abril/maio Sílvia Lima 

José Gonçalves 

Grupo 620 

Alunos de en-

sino básico e 

secundário 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Final Distrital da Taça Desporto Esco-

lar 

abril/maio Sílvia Lima 

José Gonçalves 

Grupo 620 

Alunos de 7º 

ano 

3º PERÍODO 



 33 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Torneios de Encerramento de Bas-

quetebol e Ténis 

abril/maio Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos de en-

sino básico e 

secundário 

0 3.1.01 

3.5.020 

Exames DELF Scolaire:  

Provas  escritas e orais 

2 e 3/0572017 

(Provas escri-

tas) 

24/04/2017 a 

12/05/2015 

(provas orais) 

Conceição Fol-

gado 

João Cordeiro 

Ester Pimenta 

Piedade Dias 

Grupo 320 

Alliance Fran-

çaise de Setú-

bal 

Alunos de 9º, 

10º e 11º 

anos 

VE 3.01.03 Museu da Eletricidade abril/maio Luísa Quares-

ma 

Grupo 420 

Grupo 510 a 

leccionar tur-

mas de 9º ano 

Professores dos 

Conselhos de 

Turma 

Turmas de 9º 

ano 

E 3.1.01 

3.2.011 

3.4.018 

Exposição de trabalhos maio Grupo 600 

Alunos dos pro-

fessores envol-

vidos 

Comunidade 

escolar 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Tag Rugby maio Sílvia Lima 

Marisa Soares 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Beach Atletics maio Sílvia Lima 

Marisa Soares 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

F 

VE 

3.3.013 

3.4.016 

Semana das Artes maio Grupo 600 

Alunos dos 

Cursos de Artes 

Comunidade 

escolar 

3º PERÍODO 



 34 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

CWF 

CC 

3.1.01.02.03 

3.3.020 

Avanços e recuos do mar na orla lito-

ral portuguesa—Acreção e erosão 

costeira 

maio Cristina Carra-

jola 

Luísa Martin 

Teresa Hilário 

Grupo 520 

FCT/

Laboratório de 

Geologia e En-

genharia 

Alunos de 11º 

ano de Ciên-

cias e Tecno-

logias 

VE 

CC 

3.1.01.02.03 

3.3.013 

Saída de campo—Praia da Foz da 

Fonte: História geológica de uma 

região 

maio Cristina Carra-

jola 

Luísa Martin 

Teresa Hilário 

Grupo 520 

Alunos de 11º 

ano de Ciên-

cias e Tecno-

logias 

CWF 3.1.01.03 Palestra “Nelson Mandela” maio BE 

Grupo 400 

Alunos do en-

sino secundá-

rio 

CC 3.01.02 

3.5.020 

Congresso “Promoção da Saúde na 

Cargaleiro” 

maio Conceição Cou-

rela 

Esperança Dias 

Professores dos 
conselhos de 

turma  

PES 

BE 

Enfermeira Es-
colar 

Patrocinadores 

Alunos de 9º 

ano 

CWF 

CC 

3.1.01.02.03 

3.3.020 

 

Mesa de modelação analógica—

Utilização de materiais de diferentes 
naturezas 

maio Cristina Carra-

jola 

Luísa Martin 

Teresa Hilário 

Grupo 520 

FCT/Laboratóri

o de Geologia e 
Engenharia 

Alunos de 11º 

ano de Ciên-
cias e Tecno-

logias 

C 

CC 

3.01.03 Primeira eliminatória do Concurso 

Nacional de Leitura  

maio Luísa Pereira 

BE 

PNL 

Alunos selecio-

nados 

3º PERÍODO 



 35 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

E 3.1.01 

3.4.018 

3.5.019 

Educar para a Sustentabilidade maio Adriana Cabral 

Luísa Quares-

ma 

Helena Bernar-

do 

Grupo 420 

Turmas de 8º e 

9º anos 

Comunidade 

escolar 

CC 3.5.013 Dia da Marinha maio AE Alunos de 12º 

ano 

CC 3.3.013 Palestra sobre cursos  maio/junho AE Alunos de 9º 

ano 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Jogos de Praia 

Futsal e Voleibol 

maio/junho Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

AA 3.5.019 Cargaleiro ao pôr do sol 

 

junho Conselho Geral 

Direção 

AE 

Comunidade 

escolar e edu-

cativa 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Escola de Verão junho/julho Sílvia Lima 

Marisa Soares 

Grupos de Re-

crutamento da  

Escola 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

3º PERÍODO 



 36 

 

Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

C 

CWF 

3.3.013 Grão a grão...leguminosas na nossa 

alimentação 

2º período Equipa PES 

Convidados 

externos 

EATHINK 

Comunidade 

escolar 

CWF 3.3.013 Contagiar Saúde—Sessões de saúde 

psicológica na adolescência 

2º período Equipa PES 

CMS (Dr.ª Isa-

bel Rosinha) 

Uma turma de 

10º ano 

CFW 

IP 

CC 

3.1.01 

3.3.013 

3.5.020 

Campanha de sensibilização sobre a 

energia 

Ações dinamizadas pela Agência Mu-

nicipal de Energia do Seixal (AMES) 

Trabalhos realizados pelos alunos de 

9º ano 

2º e 3º perío-

dos 

Eco-Escolas 

Professores de 

Físico-Química 

que lecionam o 

9º ano  

AMES 

Turmas de 9º 

ano  

Turmas de 9º 

ano 

CFW 

IP 

CC 

3.1.01 

3.3.013 

3.5.020 

Campanha de sensibilização sobre a 

água: 

Trabalhos realizados pelos alunos de 

8º ano 

Produção de artigos para o jornal da 

Escola 

2º e 3º perío-

dos 

Eco-Escolas 

Professores de 

Ciências Natu-

rais e de Físico-

Química que 

lecionam o 8º 

ano  

Turmas de 8º 

ano  

Turmas de 8º 

ano 

Comunidade 

escolar 

CC 3.1.01 

3.3.013 

Campanha de sensibilização sobre 

resíduos: 

Construção de instrumentos musicais 

com materiais recicláveis  

2º e 3º perío-

do 

Eco-escolas 

Professores de 

Físico-Química 

que lecionam o 

8º ano 

Turmas de 8º 

ano 

C 

CC 

3.1.01 Olimpíadas da Biologia Júnior  Todo o ano Esperança Dias Alunos de 9º 

ano 

C 

CC 

3.1.01 Olimpíadas da Biologia Sénior Todo o ano Cristina Carra-

jola 

Alunos do en-

sino secundá-

rio de Ciências 

e Tecnologia 

Atividades a desenvolver ao longo do ano letivo 
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Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

C 

CC 

3.1.01 Olimpíadas da Geologia Todo o ano Luísa Martin Alunos do en-

sino secundá-

rio de Ciências 

e Tecnologia 

O 3.1.01 Apoio aos alunos dos Cursos Profis-

sionais de Técnico de Gestão e Pro-

gramação de Sistemas Informáticos, 

Técnico de Multimédia e Vocacional 

de Técnico  de Informática-Sistemas 

 

Todo o ano 

Conceição Fer-

reira 

Paula Silveira 

Carla Cabral 

2º A2, 10º J2, 

11º i, 12º I 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Desporto Mais 

Projeto de atividades desportivas de 

ocupação de tempos livres dos alu-

nos 

Todo o ano Alice Godinho 

Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Treinos de Grupos de Equipa  

Atletismo, Basquetebol, Futsal, Ténis 

e Voleibol 

Todo o ano Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Atividade Interna Todo o ano Sílvia Lima 

José Gonçalves 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Quadros Competitivos—Desporto 

Escolar 

Atletismo, Basquetebol, Futsal, Ténis 

e Voleibol 

Todo o ano Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

AD 3.3.013 

3.5.019 

Seixalíada Escolar—Atividades Todo o ano Sílvia Lima 

Marisa Soares 

Grupo 620 

Alunos do en-

sino básico e 

secundário 

O 3.3.013 Atendimento aos alunos pela enfer-

meira 

Todo o ano Equipa PES 

Enfermeira 

Inês Duarte 

Alunos novos 

de 7º ano, 8º 

E e de 10º 

ano 

CWF 3.3.013 Sessões subordinadas ao tema da 

sexualidade 

Todo o ano Equipa PES 

Enfermeira 

Inês Duarte 

Turmas solici-

tadas pelo 

professor e/ou 

Diretor de 

Turma 

Atividades a desenvolver ao longo do ano letivo 
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Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-alvo 

CWF 3.3.013 Sessões subordinadas ao tema 

“Comportamentos aditivos” 

Todo o ano Equipa PES 

Enfermeira 

Inês Duarte 

Turmas solici-

tadas pelo 

professor e/ou 

Diretor de 

Turma 

CWF 3.3.013 Sessões subordinadas ao tema 

“Saúde oral” 

Todo o ano Equipa PES 

Higienista Oral, 

Drª Zita Avó 

Turmas solici-

tadas pelo 

professor e/ou 

Diretor de 

Turma 

O 3.1.01 

3.3.013 

“Achas que sabes” - Desafios sema-

nais sobre a saúde 

Todo o ano Equipa PES Comunidade 

escolar 

C 3.1.01 

3.5.012 

Participação no Concurso “A minha 

Escola adota um Museu” 

Todo o ano Grupo 600 Turmas de 

Artes do ensi-

no secundário 

e Profissional 

de Multimédia 

O 

C 

3.3.013 Angariação de fundos Todo o ano AE Comunidade 

escolar 

AA 3.5.019 Intervalos divertidos Todo o ano AE 

RTE 

Comunidade 

escolar 

Atividades a desenvolver ao longo do ano letivo 
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DESIGNAÇÃO: LABLING 

CARATERIZAÇÃO:  Numa Europa plurilingue e pluricultural cada vez mais globalizada, a competência para 

comunicar e interagir culturalmente, a utilização das línguas e de outras ferramentas de comunicação ad-

quirem uma importância crucial, constituindo elementos essenciais no conjunto de competências exigidas 

atualmente. 

Tornar-se competente em línguas significa apropriar-se de um conjunto de conhecimentos que relevam 

da língua, enquanto saber organizado, e da cultura dos povos que a utilizam, enquanto expressão da sua 

identidade; significa também ser capaz de usar estratégica e eficazmente os recursos linguísticos em situ-

ações de comunicação, assim como refletir sobre o uso e o funcionamento da língua de modo a desenvol-

ver estratégias metacognitivas que garantam um processo contínuo de aprendizagem – o SABER-FAZER; 

significa ainda desenvolver características individuais relacionadas com a personalidade de cada um, no-

meadamente atitudes de recetividade / interação em relação a outras formas de ser, de estar e de viver. 

A Língua Portuguesa, assumida por Fernando Pessoa como a nossa Pátria, constitui a interseção das coor-

denadas espaço-tempo onde nos construímos e somos; mas é no contacto com o Outro que a nossa iden-

tidade linguística e cultural se reafirma e consolida. 

OBJETIVOS: 

 Assegurar o desenvolvimento das competências de compreensão e expressão na língua materna e 

nas línguas estrangeiras (ouvir, falar, ler e escrever); 

 Desenvolver a competência de comunicação, aliando o uso funcional ao conhecimento sobre a (s) 

língua (s); 

 Desenvolver o gosto por / criar hábitos de leitura; 

 Enriquecer o capital (multi) cultural e sociolinguístico dos alunos; 

 Formar leitores / escritores reflexivos e autónomos, que leiam / escrevam em todo o seu percurso 

de vida, conscientes do papel central da língua materna e das línguas estrangeiras no acesso à in-

formação; 

 Contribuir para o desenvolvimento da capacidade de utilização das tecnologias de informação e co-

municação; 

 Contribuir para o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança, promovendo a integração / 

participação dos alunos na vida cultural da comunidade educativa. 

Na prossecução destes objetivos, o LABLING pretende assumir-se como um espaço multifuncional, como 

uma estrutura de apoio e de complemento / enriquecimento das atividades curriculares decorrentes do 

espaço-aula, aberto a todos os alunos, mas prioritariamente destinado a ser utilizado no contexto da ocu-

pação plena.  

De forma a potenciar este espaço e a incentivar os alunos à sua utilização, particularmente os que eviden-

ciam dificuldades na aprendizagem das línguas estrangeiras e no PLNM, a sua frequência será, nestas dis-

ciplinas, suscetível de creditação a nível da avaliação interna.  

 

 

 

6. Projetos de Desenvolvimento Curricular e Pessoal  

6.1 Projetos Curriculares 
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ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Fátima Fonseca 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Fátima Fonseca 

PÚBLICO-ALVO: Todos os anos de escolaridade do ensino regular e profissional 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1 Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

O1. Promover o sucesso escolar dos alunos 

02. Promover a inovação pedagógica 

03. Desenvolver o trabalho colaborativo entre os professores 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Português, Francês e Inglês 

COLABORADORES/PARCERIAS: Docentes do Departamento de Línguas 

RECURSOS HUMANOS: Um coordenador e um diretor de instalações, cujas funções consistirão em coor-

denar o projeto, responder às necessidades e sugestões dos utilizadores do espaço, assegurar a manuten-

ção e organização dos equipamentos e materiais e manter o inventário atualizado.  

Docentes de línguas que assegurem a abertura do LABLING durante todo o período em que decorram ati-

vidades letivas na escola. As aulas de apoio pedagógico acrescido devem ser canalizadas para este espa-

ço, maximizando assim os recursos humanos (e físicos).  

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Realização de tarefas de leitura e de escrita nas várias línguas, com 
recurso a uma multiplicidade de suportes – nomeadamente as tecno-
logias de informação e comunicação 

Todo o ano 

Manutenção de um centro de exames DELF (diploma de estudos de 
língua francesa) e consequente preparação de alunos para a obten-
ção de um diploma a nível internacional (de acordo com o QECRL), o 
qual representará uma mais valia para o currículo destes alunos 

Todo o ano 

Colaboração com a biblioteca no desenvolvimento de atividades en-
quadradas no Plano Nacional de Leitura e na eventual criação de um 
blogue para partilha de experiências; 

Todo o ano 

Organização de e/ou participação em projetos de curta, média ou 
longa duração com outras escolas europeias inscritas na rede eTwin-
ning, fomentando as competências interculturais e de comunicação; 
desenvolvendo as capacidades em TIC; perspetivando a cultura e os 
valores; e proporcionando a inovação pedagógica, a criação de con-
textos atrativos de aprendizagem para professores, alunos e para 
toda a escola; 

2º e 3º períodos 

Organização de e participação em projetos conjuntos com jardins de 
infância e escolas do 1º ciclo da zona que contribuam, simultanea-
mente, para o desenvolvimento do gosto dos mais jovens pela 
aprendizagem das línguas estrangeiras e da responsabilidade, auto-
nomia e criatividade dos nossos alunos 

2º e 3º períodos 
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RECURSOS MATERIAIS: Sala 87;  dossiês de fichas de trabalho de Português, Francês e Inglês; dicioná-

rios e gramáticas de Português, Francês e Inglês; vídeos; DVDs; CDs; revistas e livros de literatura vária 

nas três línguas; um projetor multimédia; um leitor de CDs; Um ecrã; 9 computadores para os alunos e 

um para o professor (todos com ligação à internet); Pastas nos computadores com materiais com corre-

ção para todos os anos de escolaridade e para os cursos profissionais e Cursos de Educação e Formação. 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

O funcionamento do LABLING prevê sempre a existência de um professor adstrito a esta estrutura duran-

te todo o período de funcionamento das atividades letivas. Considerando também as características do 

espaço (que se pretende que seja multifuncional), prevê igualmente a possibilidade de ser utilizado por 

vários professores ao mesmo tempo (num máximo de três) – embora o número de alunos não deva ser 

superior a 15. 

Está prevista a existência de registos diários da ocupação do espaço (nome dos alunos, turma e ano de 

escolaridade), bem como o(s) tipo(s) de atividades desenvolvidas.  Está igualmente prevista a existência 

de um e-mail e de uma bolsa para registo dos problemas detetados e de sugestões, a fim de que o pro-

fessor coordenador / diretor de instalações possa dar resposta a todas as questões levantadas. 
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DESIGNAÇÃO: Sala de Estudo “Aprendizagem com Autonomia” 

CARATERIZAÇÃO: Pretende-se trabalhar com pequenos grupos de alunos (selecionados pelos directores 

de turma do ensino básico) competências de organização do estudo e metodologias de trabalho – atitude 

na sala de aula, leitura ativa, elaboração de trabalhos individuais e de grupo, pesquisa de informação na 

Internet, etc. 

OBJETIVOS:  

Adquirir competências de: 

 Organização do estudo, na sala de aula e em casa; 

 Leitura ativa; 

 Elaboração de trabalhos, individuais e de grupo; 

 Pesquisa e tratamento de informação da Internet. 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Jacinto Bettencourt, Manuela Rodrigues, Esperança Dias, Camila Viana, 

Francisco Simão, Virgínia Rodrigues, Júlia Freire 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Jacinto Bettencourt, Manuela Rodrigues 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do ensino básico.  

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

01. Promover o sucesso escolar dos alunos 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: As atividades a desenvolver têm natureza interdisciplinar – os méto-

dos e técnicas a adquirir pelos alunos adequam-se a todas as áreas do saber. 

COLABORADORES/PARCERIAS: Diretores de Turma 

RECURSOS HUMANOS: professores que integram a sala de estudo 

RECURSOS MATERIAIS: Sala 82. Materiais diversos – fichas, apresentações em PowerPoint, entre outros 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO:  

Fichas de presença dos alunos. 

Avaliação do progresso dos alunos que venham a frequentar a sala de estudo (em articulação com os res-

petivos diretores de turma). 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Sessões com pequenos grupos de alunos Todo o ano 
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DESIGNAÇÃO: DELF Scolaire  

CARATERIZAÇÃO: O projeto “DELF Scolaire” está implantado  na nossa Escola desde o ano letivo 

2010/2011 e surgiu na sequência de duas Ações de formação ( “Préparer au Delf Scolaire” e “Développer 

et évaluer les compétences orales”), organizadas pela Associação de Professores de Francês. Assim, o 

projeto “DELF Scolaire” visa  preparar os alunos que frequentam a disciplina de Francês, tanto no ensino 

básico como secundário, para a realização dos exames DELF Scolaire.  

OBJETIVOS: Este projeto representa uma motivação para a aprendizagem do Francês e permite aos alu-

nos desenvolver as várias competências da oralidade comunicando com falantes nativos. O contacto com 

alunos de outras escolas dá-lhes uma perspetiva diferente da utilidade da língua francesa e do leque vari-

ado de alunos que a utilizam. Além disso, o diploma que obtêm sendo reconhecido internacionalmente e 

tendo uma validade vitalícia, representa uma mais valia para o seu currículo.  

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Professores de Francês (grupos 300 e 320) 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Conceição Folgado 

PÚBLICO-ALVO: 7º, 8º, 9º, 10º e 11º anos 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

0.1. Promover o sucesso escolar dos alunos 

3.5. Relações com a comunidade 

020. Estabelecer parcerias com instituições locais e instituições de ensino superior 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: …………………………………………………………………………………….. 

COLABORADORES/PARCERIAS: Alliance Française de Setúbal  

RECURSOS HUMANOS: Professores de Francês 

RECURSOS MATERIAIS: …………………………………………………………………………………………………….. 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: Relatório de avaliação inter-

média e final 

 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Preparação para os exames Delf Scolaire  Todo o ano 

Exames Delf Scolaire: 

Provas escritas  

Provas orais 

 

 

2 e 3/05/2017 

24/04/2017 a 12/05/2017 
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DESIGNAÇÃO: Projeto Deleitura: Ler Depressa ou Devagar  

CARATERIZAÇÃO: Através deste projeto, a Escola candidatou-se e foi selecionada para integrar a rede de 

Escolas do Projeto aLer+, iniciativa do PNL e da RBE. 

O título escolhido - “Projeto Deleitura: Ler Depressa ou Devagar” - pretende sugerir a sua linha de orien-

tação: O recurso ao neologismo “Deleitura” exemplifica o papel da criatividade que se pretende que esteja 

presente e, por outro lado, evoca a ideia de a leitura causar prazer por associação e analogia com outras 

palavras com esse sentido como deleitar.  

O ato de “Ler Depressa ou Devagar” remete para o objetivo de se dirigir a todo o tipo de leitores, na sua 

diversidade de ritmos, hábitos, motivações e interesses de leitura. 

Este projeto visa desenvolver um ambiente integral de leitura através do envolvimento da Escola, da Co-

munidade, da leitura transversal do currículo, do envolvimento dos alunos na leitura, da articulação entre 

ciclos/níveis em dinâmicas de leitura, do envolvimento da Biblioteca Escolar e de uma articulação com to-

dos os projetos da Escola que concorram para o mesmo fim. 

OBJETIVOS: 

 Colocar o prazer de ler no centro dos esforços da escola para elevar os níveis de aprendizagem e o 

sucesso dos alunos; 

 Envolver na promoção da leitura todos os elementos da comunidade escolar: professores, funcioná-

rios e também pais, bibliotecários, animadores, entre outros; 

 Assegurar o máximo de visibilidade à leitura em contexto escolar. 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: América Silva, Virgínia Rodrigues, Fátima Leandro, Francisco Simão 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: América Silva 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do ensino básico e secundário 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

01. Promover o sucesso escolar dos alunos 

03. Desenvolver o trabalho colaborativo entre os professores 

3.5. Relações com a comunidade 

019. Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da escola 

020. Estabelecer parcerias com instituições locais e instituições de ensino superior 

 

 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Realização de um Sarau Literário (semana da leitura)  janeiro 

Concurso “Publica-me” março 

Promoção de tertúlias literárias e encontros com escritores  Todo o ano 
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ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: A apropriação e mediação dos textos literários concretiza-se através 

da articulação com outras formas de expressão cultural e artística específicas de outras áreas disciplinares 

(Multimédia,  Artes, Humanidades) e integra também a experiência de leitura em outras línguas como a 

francesa e inglesa. Simultaneamente desenvolve-se a competência de leitura como componente transver-

sal a todo o currículo.  

COLABORADORES/PARCERIAS: Plano Nacional de Leitura e Rede de Bibliotecas Escolares  

RECURSOS HUMANOS: Bibliotecária, professores dinamizadores do projeto, professores de português e 

de todas as disciplinas que desejem integrar o projeto, todos os alunos que desejem envolver-se neste 

projeto.  

RECURSOS MATERIAIS: Apoio técnico e financeiro do Projeto aLer+  

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

Realização das atividades previstas e sua articulação com as finalidades do projeto. 

Reflexão e balanço das atividades realizadas. 
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DESIGNAÇÃO: Gabinete de Apoio ao Curso Profissional TEAC 

CARATERIZAÇÃO: Sala de estudo destinada ao esclarecimento de dúvidas aos alunos do curso profissio-

nal de Eletrónica, Automação e Computadores, e do curso profissional de Técnico de Instalações Elétricas 

do ano letivo anterior, conducentes a um sucesso pleno.  

OBJETIVOS: 

Oferecer um espaço para mais livremente os alunos poderem esclarecer as suas dúvidas, concluir traba-
lhos de forma assistida, preparação para a Prova de Aptidão Profissional e para a Formação em Contexto 
de Trabalho. Recuperar módulos em atraso do ano letivo em curso e de anos letivos anteriores. Recupe-
rar faltas, de forma presencial, de alunos que tenham excedido o limite de faltas.  

 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Arlindo Carvalho, João Pinheiro, Rui Branco 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Rui Branco 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 11º ano dos cursos profissionais de Eletrónica, Automação e Computadores, e 

do curso profissional de Técnico de Instalações Elétricas  

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

01. Promover o sucesso escolar dos alunos 

02. Promover a inovação pedagógica 

03. Desenvolver o trabalho colaborativo entre os professores 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Disciplinas de Eletricidade e Eletrónica, Sistemas Digitais, Automa-

ção e Computadores e Tecnologias Aplicadas  

COLABORADORES/PARCERIAS: Empresas com protocolos de estágio, se necessário.  

RECURSOS HUMANOS: Arlindo Carvalho, João Pinheiro, Rui Branco  

RECURSOS MATERIAIS: Sala 143, sala 148 quando vagas e/ou Biblioteca 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

Relatório com estatística do nível de sucesso dos alunos deste curso, nas disciplinas técnicas, com descri-

ção do esclarecimento de dúvidas e as recuperações de módulos conseguidos, bem como das horas recu-

peradas de alunos com excesso de faltas.  

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Esclarecimento de dúvidas 

Recuperação de faltas 

Recuperação de módulos em atraso 

Apoio o projeto conducente à  Prova de Aptidão Profissional 

Todo o ano 
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DESIGNAÇÃO: Escola Digital 

CARATERIZAÇÃO: Instalação e manutenção das ferramentas TIC das salas de aulas 

OBJETIVOS: Aprender e desenvolver técnicas de manutenção da rede informática  

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Alunos do Curso Profissional Técnico de Electrónica, Automação e 

Computadores 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO:  João Silva 

PÚBLICO-ALVO: Turma 12º J1 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

01. Promover o sucesso escolar dos alunos 

02. Promover a inovação pedagógica 

03. Desenvolver o trabalho colaborativo entre os professores 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Disciplinas de Automação e Computadores, de Electricidade e Elec-

trónica e de Sistemas Digitais  

COLABORADORES/PARCERIAS: Alunos de 12º J1 

RECURSOS HUMANOS: Professor João Silva e alunos do Curso Profissional Técnico de Electrónica, Auto-

mação e Computadores  (12º J1) 

RECURSOS MATERIAIS: Equipamento informático da escola 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: Relatório de intervenções 

de manutenção  

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Instalação e manutenção de ferramentas TIC  Todo o ano 
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DESIGNAÇÃO: Aprender a Empreender  

CARATERIZAÇÃO: Compreende um conjunto de programas promovidos pela Junior Achievement em que: 

-ao nível do Ensino Básico serão realizadas, no âmbito da Economia para o Sucesso (9º ano), 6 ses-

sões que visam fornecer informação prática sobre finanças pessoais e sobre a importância de identificar 

objetivos de educação e carreira baseados em interesses, valores e qualidades dos alunos; 

-ao nível do Ensino Secundário, o programa desafia alunos do ensino secundário a criar e a gerir uma mi-

niempresa,  ao longo de um ano letivo. Os alunos aprendem conceitos de mercado, comercialização e 

produção. São explicados os fundamentos da atividade empresarial através do método Aprender-Fazendo, 

em que cada participante se converte em um mini empresário.  

OBJETIVOS: 

8º e 9º anos: 

 Reconhecer características pessoais empreendedoras; 

 Descrever como os empreendedores preenchem uma necessidade de mercado; 

 Discutir o papel de um estudo de mercado para determinar necessidades do mercado e ganhar van-

tagem competitiva: 

 Reconhecer que ser criativo e inovador são competências empreendedoras necessárias para iniciar 

um negócio: 

 Defender oralmente as suas escolhas; 

 Identificar caraterísticas que partilham com os empreendedores; 

 Criar um perfil empreendedor pessoal; 

 Identificar objetivos de educação e carreira baseados em interesses, valores e aptidões; 

 Explorar o autoconhecimento e o mundo do trabalho para que a tomada de decisões seja conscien-

te na educação, na carreira e na vida; 

 Aprender sobre finanças pessoais e compreender que a satisfação de necessidades e desejos resulta 

da gestão financeira, independentemente dos rendimentos de cada um. 

 

Ensino secundário: 

 Identificar as responsabilidades de cargos diferentes e oportunidades de liderança; 

 Fazer um estudo de mercado; 

 Organizar a mini—empresa, vender títulos de participação, produzir um produto ou serviço, colocá-

lo mercado e manter registos financeiros; 

 Elaborar um plano de negócios; 

 Desenvolver uma apresentação de vendas; 

 Descrever e calcular impostos a serem pagos pela miniempresa; 

 Explicar como os dividendos são determinados e pagos; 

 Avaliar o impacte empresarial no sistema económico português. 
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ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

É o meu negócio 

Os alunos são incentivados a usar o pensamento crítico para aprender algumas competências empreende-

doras que suportem atitudes positivas. Através de jogos e atividades, os alunos desenvolvem um projeto 

“empresarial”, em que  confirmam conceitos de negócio   ( 6 sessões interativas, em sala de aula). 

Programa: Economia para o sucesso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa: A “Empresa” 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Atividade 1 com a designação Espelho meu – explicação do conceito 

de autoconhecimento e identificação das carreiras de interesse e o 

modo como são classificadas no mundo do trabalho.    

Atividade 2 com a designação Tu Decides - identificação e explicação 

dos momentos em que é importante o processo reflexivo na tomada 

de decisões. Os alunos tomam decisões relativas à educação e op-

ções de carreira.    

 

1º Período 

Atividade 3 com a designação Escolhe o teu Sucesso, aplicação do 

processo reflexivo na tomada de decisões. 

Atividade 4 com a designação Mantém o Equilíbrio –reconhecimento 

da  importância de orçamento equilibrado, distinguir rendimento bru-

to de rendimento líquido e identificar modos de equilibrar um orça-

mento.  

Atividade 5 com a designação Organiza as Compras - identificação 

dos custos de oportunidade associados ao pagamento a pronto e a 

crédito, explicando as vantagens e desvantagens do crédito.  

 

2º Período 

Atividade 6 com a designação Define o teu Risco – identificação de 

formas para evitar os riscos, explicando os benefícios dos seguros.  

3º Período 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Atividade 1  - Apresentação da Mini-Empresa 

Atividade 2 - Atribuição de Responsabilidades na Mini-Empresa 

1º Período 

Atividade 3 – Avaliação das Ideias de Produto ou Serviço  1º/2º Período 

Atividade 4 - Seleção do Produto ou Serviço  

Atividade 5  - Desenvolvimento do Plano de Negócios  

2º Período 

Atividade 6 - Organização de uma Reunião de Direção  

Atividade 7 - Criação da Mini-Empresa  

2º/3º Período 
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RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Isabel Castro, Rosa de Sá Nogueira e Noémia Serras Fernandes 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Isabel Castro 

PÚBLICO-ALVO: Alunos de 9º ano e ensino secundário 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promoção do sucesso escolar 

O1. – Promover o sucesso escolar dos alunos 

O2. – Promover a inovação pedagógica 

O3. – Desenvolver o trabalho colaborativo entre os professores 

3.3. Cidadania 

0.13. Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, que 

participam de forma crítica e responsável na sociedade 

3.5.Relações com a comunidade 

O20. – Estabelecer parcerias com instituições locais e instituições de ensino superior. 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR:  

Ao nível do Ensino Básico: com qualquer disciplina, estando previstas sessões nas disciplinas de OCE e 

Educação Visual. 

No ensino Secundário: disciplinas intervenientes: Português, Economia A e C, Aplicações Informáticas e 

algumas disciplinas dos Cursos Profissionais, nomeadamente Economia, Vender, Eletricidade e Eletrónica, 

Tecnologias e Sistemas Digitais. 

COLABORADORES/PARCERIAS: Junior Achievement e respetivos voluntários, professores/Diretores de 

Turma do 9º ano, outras entidades 

RECURSOS HUMANOS: Professores e alunos das turmas envolvidas, responsáveis da Junior Achievement 

,outras entidades  

RECURSOS MATERIAIS: Sala de aula, computadores, papel e fotocópias 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

Questionários aplicados aos alunos aderentes e relatórios de avaliação. 
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DESIGNAÇÃO: Oficina de ideias : Criar e jogar  

CARATERIZAÇÃO:  

Pretende-se criar uma sala aberta, onde os alunos possam ter atividades  lúdica/didáticas diversas, como 

por exemplo jogos de tabuleiro, jogos on-line, criação e construção de jogos quer utilizando linguagens de 

programação quer materiais diversos. 

Os professores de informática vão ensinar e apoiar a criação de jogos , utilizando várias linguagens de 

programação, contando com o apoio de alguns alunos do ensino secundário que manifestem interesse em 

serem monitores. 

Os professores de matemática vão apoiar os alunos e vão incentivar a prática de diferentes jogos e a par-

ticipação em torneios e simultâneas de xadrez.  

OBJETIVOS: 

Com a criação e a participação em jogos pretende-se que o aluno desenvolva o pensamento lógico, poder 
de atenção e concentração, imaginação, criatividade, planeamento, antecipação, vontade de vencer, paci-
ência, autocontrole, o espírito de decisão e a coragem, a inteligência. 

Em simultâneo, oferece-se à comunidade escolar atividades promotoras motivadoras proporcionadas pela 
prática de jogos, através de uma estrutura física apropriada e de uma adequada proposta didático-
pedagógica. 

Igualmente proporciona-se uma colaboração estreita e uma interação entre alunos de vários anos  e de 

várias áreas de ensino que é sempre muito estimulante no ensino/aprendizagem. 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO:  Mª da Purificação Milheiro, Cristina Ribeiro, Mª Conceição Ferreira 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Mª da Purificação Milheiro e Mª Conceição Ferreira  

PÚBLICO-ALVO: Alunos do ensino básico e secundário 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Prática de jogos Todo o ano 

Jogos on-line ( aprender e  jogar) Todo o ano 

Aprendizagem de várias linguagens de programação; 
Criação de projetos conjuntos; 
Participação em projetos nacionais e/ou europeus; 
Colaboração com outros clubes de informática de outras escolas.  

Todo o ano 

Organização de torneios de xadrez em articulação com a Câmara Muni-
cipal do xadrez 
 
Simultâneas de xadrez em articulação com a Câmara Municipal do Sei-
xal 

24/11/2016 

16/12/2016 

23/2/2017 

4/4/2107 
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ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

01. Promover o sucesso escolar dos alunos 

02. Promover a inovação pedagógica 

03. Desenvolver o trabalho colaborativo entre os professores 

3.3. Cidadania 

013. Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, que 
participam de forma crítica e responsável na sociedade 

3.5. Relações com a comunidade 

019. Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da escola 

020. Estabelecer parcerias com instituições locais e instituições de ensino superior 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Atividades transversais a todas as disciplinas 

COLABORADORES/PARCERIAS: BE; Câmara Municipal do Seixal; escolas que tenham clubes de progra-

mação  

RECURSOS HUMANOS: Docentes dos grupos 500 e 550 

Mestres de xadrez disponibilizados pela Câmara Municipal do Seixal 

RECURSOS MATERIAIS:  

Sala (mesas retangulares e cadeiras), jogos de xadrez e tabuleiros, relógios. Computadores 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

Registo das presenças. Inquérito final aos participantes regulares. Relatório final apresentado pelos pro-
fessores responsáveis. 
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DESIGNAÇÃO: Oficina das Ideias 

CARATERIZAÇÃO: O projeto visa a congregação de diferentes a variadas atividades destinadas a desen-

volver as competências e conhecimentos relativos quer específicos da Filosofia e Psicologia quer transver-

sais  

OBJETIVOS: 

 Desenvolver competências e conhecimentos específicos da Filosofia; 

 Desenvolver competências e conhecimentos específicos da  Psicologia; 

 Desenvolver competências e conhecimentos de caráter transversal; 

 Promover a inovação pedagógica; 

 Desenvolver trabalho colaborativo entre os professores. 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Docentes do grupo 410 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: José Martinho 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do ensino secundário de Filosofia e Psicologia 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

O1. Potenciar o sucesso escolar dos alunos 

O2. Promover a inovação pedagógica 

O3. Desenvolver o trabalho colaborativo entre os professores 

3.3. Cidadania 

013. Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadão conscientes, que 

participam de forma crítica e responsável na sociedade 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: …………………………………………………………………………………….. 

COLABORADORES/PARCERIAS: Editoras dos manuais escolares 

RECURSOS HUMANOS: Alunos e professores do grupo 410 

RECURSOS MATERIAIS: Sala 124, Sala do Aluno, diversas contribuições das Editoras 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: questionário dirigido aos 

alunos participantes para medir o índice de satisfação, adequação e interesse dos participantes. 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Comemoração da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

visionamento de um filme em sala de aula que ilustre um ou vários 
dos direitos, seja a sua defesa, seja a sua violação, seja ambas as 
coisas 

9 e 12  de dezembro 
2016 

Comemoração do Dia Internacional da Filosofia 7 de novembro de 2016 

Torneio da Psicologia 25 de novembro de 2016 

Preparação para a semana da Filosofia e Psicologia 1º Período 

Peddy-Paper 26 a 28 de abril de 2017 

Olimpíadas da Filosofia 26 a 28 de abril de 2017 
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DESIGNAÇÃO: EMA “Tejo: um rio de conhecimentos” 

 CARATERIZAÇÃO:  O Projeto EMA desenvolvido pela F. C. Gulbenkian visa estimular as escolas a desen-
volver propostas de intervenção que facilitem as aprendizagens nas diversas áreas disciplinares, fomen-
tem a criatividade e o espírito de iniciativa dos alunos e desenvolvam competências de formação escolar, 
social, profissional e pessoal, que conduzam à promoção da qualidade no ensino e na aprendizagem. O 
Projeto Tejo: um rio de conhecimento, propôs uma abordagem pluridisciplinar, colaborativa e inovadora 
em termos de metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas, recursos didáticos e articulação discipli-
nar, às turmas em início de ciclo – 7º e 10º anos, e anos subsequentes 8º e 11º. Para tal, pretendeu-se o 
envolvimento dos docentes dos respetivos conselhos de turma, alunos e instituições externas à escola co-
mo é o caso da Câmara Municipal do Seixal e diversos Departamentos da Faculdade de Ciências e Tecno-
logia,  No início do seu 2º e último ano, o projeto E.M.A., na escola secundária Manuel Cargaleiro, está 
em franca expansão noutras turmas, assumindo as mesmas metodologias e inovações educativas, mas 
também mantendo as parcerias externas para além das turmas iniciais do projeto.  

OBJETIVOS: 

 Desenvolver nos alunos competências relacionadas com a prática experimental que reforcem a mo-
tivação, a criatividade e a transversalidade do conhecimento, visando a melhoria da qualidade do 
ensino e do sucesso educativo;  

 Revitalizar as práticas letivas através da formação do corpo docente e o envolvimento de investiga-
dores externos.  

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO:  

Equipa EMA – Fátima Coelho, Fátima Veríssimo, Conceição Ferreira, Lígia Sousa, Leonor Ramalho; Docen-

tes dos conselhos de turma do 8º e 11º anos (turmas EMA). 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Equipa EMA; Equipa de Autoavaliação; Equipa de Formação 

PÚBLICO-ALVO: Turmas de 8º ano (A, B, C, D e E) e de 11º ano (A, B, C, E, F, G, H), Turma do Curso 

Profissional de Técnico de Multimédia 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

O1. – Promover o sucesso escolar dos alunos 

O2. – Promover a inovação pedagógica 

O3. – Desenvolver o trabalho colaborativo entre os professores 

3.2. Organização e gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros 

O8. - Recorrer a fontes de financiamento, através de candidaturas a programas e projetos 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Formação de professores 

Produção de recursos didáticos 

Elaboração e divulgação de trabalhos temáticos 

Visitas de estudo e aulas de campo 

Atualização da página WEB 

Organização e participação em eventos 

Todo o ano 
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ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

O1. – Promover o sucesso escolar dos alunos 

O2. – Promover a inovação pedagógica 

O3. – Desenvolver o trabalho colaborativo entre os professores 

3.2. Organização e gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros 

O8. - Recorrer a fontes de financiamento, através de candidaturas a programas e projetos 

nacionais e europeus 

3.5. Relações com a comunidade 

O19. - Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da 

 escola. 

O20. – Estabelecer parcerias com instituições locais e instituições de ensino superior. 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Português, Filosofia, História A, Geografia A, Matemática A, MAC, 

Biologia e Geologia, Física e Química, Ciências Naturais, Físico-química, Educação Física, Geografia, Histó-

ria, Francês, Inglês, Matemática, Educação Visual, Tecnologias e Informação e Comunicação; Oficina de 

Expressão Plástica. 

COLABORADORES/PARCERIAS:  Fundação Calouste Gulbenkian, Faculdade de Ciências e Tecnologia 

(Departamento de Ciências da Terra, Departamento de Matemática, Departamento de Ciência dos Materi-

ais), Câmara Municipal do Seixal 

RECURSOS HUMANOS:  Docentes envolvidos no projeto, investigadores convidados da FCT (ex. Prof. Dr. 

José Carlos Kullberg; Prof. Dr. António Domingos; Prof. Dra. Elvira Fortunato, entre outros); Câmara Mu-

nicipal do Seixal, Pelouro da Educação (Departamento de Educação, Cultura e Juventude); Pelouro do 

Ambiente, Energia e Serviços Urbanos, Divisão de Água e Saneamento; Pelouro da Proteção Civil 

(gabinete de Proteção Civil); Divisão Geral do Património Cultural – Ecomuseu. 

RECURSOS MATERIAIS:  Didáticos; Equipamentos laboratoriais; Equipamentos informáticos e de multi-

média; equipamentos e salas dos Departamentos da FCT; diversos da CMS. 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO:  Observação participante; 

Questionários; Análise das taxas de sucesso 
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DESIGNAÇÃO: Programa Eco-Escolas 

 CARATERIZAÇÃO:   

O Programa Eco-Escolas implica 7 passos: 

1. Formação do Conselho Eco-Escolas: o Conselho Eco-Escolas é a força motriz do Programa e deve asse-
gurar a execução das outras vertentes.  

2. Auditoria Ambiental: análise da situação existente, para identificação das situações que necessitam de 
ser corrigidas e/ou melhoradas. 

3. Elaboração do Plano de Ação: anualmente deve ser aprovado um Plano de Ação pelo Conselho Eco-
Escolas, elaborado com base na Auditoria Ambiental. Este Plano de Ação deverá definir objetivos exequí-
veis, medidas a implementar e prazos realistas para a sua concretização. 

4. Monitorização e Avaliação: a monitorização e avaliação do Plano de ação é uma componente importan-
te no processo de sensibilização ambiental dos alunos. 

5. Trabalho Curricular: os assuntos ambientais que são estudados na sala de aula devem influenciar a for-
ma de funcionamento da escola. 

6. Informação e Envolvimento da escola e Comunidade Local: este objetivo pode ser alcançado através da 
realização de exposições, colóquios ou outros eventos, de forma a chamar a atenção da comunidade para 
o trabalho desenvolvido. 

7. Elaboração do Eco-Código: o Eco-Código é uma declaração de objetivos traduzidos por ações concretas 
que todos os membros da escola devem seguir e que demonstram o empenhamento da escola no desen-
volvimento de atividades no domínio da educação ambiental. 

Temas base Eco-Escolas: Resíduos, Água e Energia 

Tema complementar: Biodiversidade 

Tema deste ano: Floresta 

 

OBJETIVOS: 

 Sensibilizar a comunidade escolar e a comunidade educativa para a a necessidade de desenvolver-
mos hábitos de vida sustentáveis abrangendo as temáticas da água, resíduos, energia, biodiversida-
de e florestas; 

 Promover hábitos de reutilização dos materiais e objetos, contribuindo para o desenvolvimento da 
solidariedade; 

 Desenvolver competências no domínio do trabalho colaborativo/ cooperativo; 

 Relacionar a apropriação dos conhecimentos científicos com o desenvolvimento da literacia ambien-
tal e da ecoliteracia; 

 Desenvolver o respeito pelo Planeta Terra, passando de uma perspetiva utilitarista para uma de res-
peito e ligação à Terra.  

 

 

 

 

 

 

6.2 ECO-PROJETOS 
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ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Tema: Resíduos 

Projetos de recolha: Depositrão ( REEEs); Pilhas (Ecopilhas); 

projeto Amarsul Eco Sound (separação de resíduos) 

Campanhas de sensibilização: Cartazes de informação sobre os locais 
de recolha; Cartazes de sensibilização à recolha; 

Informação para os Dt e E.E sobre o projeto Amarsul Eco Sound 
(separação de resíduos) 

Artigos escritos para o jornal  

Todo o ano 

Painel fixo do Eco-Escolas com notícias e ecocódigo 

Global Action Days 

Comemoração do Dia do Ambiente (Semana do Eco-Escolas): 

         - Exposição de todos os trabalhos realizados ao longo do ano 

Todo o ano 

Mobilidade sustentável Rota Eco-Escolas “Rota dos 20” 

Semana Europeia da Mobilidade (sessão sobre o tema da bibicleta-
 CMS e AMESEIXAL)  

1º Período 

22/09/2016 

Inscrição no Programa Eco-Escolas 

Auditoria 

PowerPoint de divulgação das atividades do Eco-escolas 

Aniversário da escola 

Elaboração do Ecocódigo 

1º período 

Tema: Energia 

Campanha de sensibilização  

Trabalhos realizados pelos alunos do 8º ano. 

Ações dinamizadas pela Agência Municipal de Energia do Seixal.  

2º e 3º períodos 

Tema: Água 

Campanha de sensibilização  

Trabalhos realizados pelos alunos do 8º ano 

Artigos escritos para o jornal. 

2º e 3º períodos 

 

 

 

22/03/2017 

Tema: Biodiversidade 

Visita ao jardim da escola com os alunos do 7ºano 

Saída de campo à Praia das Avencas com os alunos do 11º de Biolo-
gia. 

Comemoração do Dia Internacional da Biodiversidade (ONU)  

2º período 
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ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO:  

Promotores: Conselho Eco-Escolas Luísa Martin, Eugénia dias, Filomena Soares, Eng. António Biscaia 

(Agencia Municipal de Energia do Seixal), Dra. Anabela Silva (representante da autarquia), um represen-

tante dos E.E, um representante dos funcionários e alunos a convidar.  

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Luísa Martin, Filomena Soares 

PÚBLICO-ALVO: Comunidade educativa 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. promoção do sucesso escolar e qualidade da aprendizagem 

01. promover o sucesso escolar dos alunos 

3.3. Cidadania 

013. Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, que 
participam de forma crítica e responsável na sociedade 

3.5. Relações com a comunidade 

020. Estabelecer parcerias com instituições locais e instituições de ensino superior 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Transversal a todas as disciplinas 

COLABORADORES/PARCERIAS: Câmara Municipal do Seixal, Grupo Flamingo, Professores do departa-

mento de Ciências Experimentais 

RECURSOS HUMANOS:  Professores envolvidos (componente não letiva), alunos, encarregados de educa-

ção, Técnicos da Divisão do Ambiente da Câmara Municipal do Seixal, técnicos operacionais, Grupo Fla-

mingo. 

RECURSOS MATERIAIS:  Sala 127 para trabalho regular, sala e placards para exposições, computador 

com ligação à Internet, consumíveis: 10 cartolinas; 10 marcadores de cores diferentes; 6 colas UHU em 

bisnaga; 2 colas UHU em stick; 2 embalagens bostik; 1 dossiê lombada larga; 2 tesouras; canetas de fil-

tro; punaises; fita cola fina e larga; 20 impressões A3 a cores; Fotocópias. 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO:  A avaliação das várias 

atividades do Programa será realizada regularmente e adequada aos vários tipos de atividades e deverá 

integrar entrevistas, relatórios e questionários. 

 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Comemoração do Dia Mundial do Ambiente (Semana do Eco-escolas) 

Exposição de trabalhos dos alunos 

5/06/2017 

Comemoração do Dia do Mar 8/06/2017 

Candidatura ao Galardão  3º período 
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DESIGNAÇÃO: EAThink 2015 - Eat local, think global  

CARATERIZAÇÃO:  O Projeto “EAThink 2015 Eat local, think global” é um projeto internacional, promovi-

do pela Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) e que decorre de 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 

2017. Surge na sequência da reflexão sobre a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(DEDS) que aponta para a necessidade de desenvolvimento de uma cidadania global, nomeadamente no 

que toca às desigualdades na distribuição de recursos alimentares na Terra. O projeto tem como princi-

pais objetivos: operacionalizar o conceito de educação para a cidadania global; Sensibilizar a comunidade 

educativa para a necessidade de se desenvolverem práticas de alimentação sustentáveis. Ao longo do ano 

as atividades a desenvolver pretendem envolver alunos de diferentes níveis de escolaridade na conceção, 

execução e acompanhamento de estruturas adequadas para hortas urbanas a instalar na escola, incluindo 

a formação de participantes nas vertentes social, científica e artística.  

OBJETIVOS: 

 Divulgar a DEDS e as iniciativas que dela decorrem; 

 Operacionalizar o conceito de educação para a cidadania global; 

 Sensibilizar a comunidade educativa para a necessidade de se desenvolverem práticas de alimenta-

ção sustentáveis. 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Fátima Veríssimo, Marina Nunes, América Silva; professores que lecio-

nem a oferta complementar de escola.  

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Fátima Veríssimo 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Questionário diagnóstico – O que comemos? Como comemos? 

Trabalho de campo: conhecer o projeto das hortas urbanas suspen-

sas da Escola – levantamento de necessidades e programação de 

atividades a desenvolver 

Ervas aromáticas: saberes e sabores à volta do mundo (recolha de 

informação para a elaboração de um portefólio digital) 

 

1º Período 

Oficina de formação para alunos – ilustração científica “Ervas aromá-

ticas: uma palete de cores” 

Hortas urbanas suspensas (manutenção) 

Ervas aromáticas: saberes e sabores à volta do mundo (edição do 

portefólio digital) 

2º e 3º período 

 

Cargaleiro ao pôr do sol  

Receitas com ervas aromáticas@Prove.com 

3º período 

Visita de estudo a uma empresa de agricultura biológica 2º período 

Participação nas atividades propostas pela entidade promotora Todo o ano 
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PÚBLICO-ALVO: alunos do ensino básico de várias turmas; alunos de 10º e 11º anos (nº médio de alunos- 

20)  

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA:  

3.3. Cidadania  

O13. - Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, 

que participam de forma crítica e responsável na sociedade  

3.2 Organização e gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros 

08. Recorrer a fontes de financiamento, através de candidaturas a programas e projetos nacionais e euro-

peus 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: transversal a qualquer disciplina 

COLABORADORES/PARCERIAS: Fundação Calouste Gulbenkian, Câmara Municipal do Seixal, Grupo Fla-

mingo (ONGA), Biblioteca Florbela Espanca, Programa de Educação para a Saúde da ESMC, Eco-Escolas.  

RECURSOS HUMANOS:  Tutora educativa da FCG. Formador para oficina sobre hortas de varanda. Forma-

dor para oficina sobre ilustração científica. Professores envolvidos, alunos, encarregados de educação, 

duas auxiliares operacionais e responsável pela manutenção da escola.  

RECURSOS MATERIAIS:   

Construção de canteiros para horta urbana: Tubos de PVC, caixas de esferovite, Manta Geotxtil para dre-

nagem Canteiros e argila expandida; paletes de madeira, sacos de terra para jardim, embalagens, semen-

tes, etiquetas para colocar nos vasos/floreiras. Escultura revestida com ervas aromáticas. Material de de-

senho. Sala de trabalho com 4 a 6 computadores e vídeo projetor.  

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO:   

Questionário aos participantes; relatório intermédio e final. 
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DESIGNAÇÃO: Programa de Educação para a Saúde (PES) 

CARATERIZAÇÃO: O Programa de Educação para a Saúde pretende envolver a comunidade educativa em 

torno de práticas promotoras de saúde  

OBJETIVOS: 

 Assegurar a existência de um currículo em educação para a saúde, promovendo a existência de uma 
organização curricular do ensino básico e secundário que contemple a abordagem da saúde, quer 
ao nível disciplinar, integrada em currículos próprios das disciplinas, quer ao nível interdisciplinar; 

 Contribuir para a promoção e manutenção de um ambiente físico, psicológico e social seguros, re-
correndo, para tal, a um conjunto de práticas regulares, e ou localizadas temporalmente; 

 Promover a literacia em saúde; 
 Desenvolver atitudes e valores que suportem comportamentos saudáveis; 
 Valorizar comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis; 
 Criar condições ambientais para uma Escola Promotora de Saúde.  

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Cidadania e bem-estar 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Divulgação das atividades a promover pelo PES à comunidade esco-
lar em geral e aos DT’s em particular 

Outubro 

Atendimento dos alunos (alunos novos na escola) pela enfermeira 
em colaboração com a técnica de serviço social 

Ao longo do ano, de acor-
do com calendarização. 

Sessões subordinadas ao tema da sexualidade, promovidas pela 
equipa de saúde, incluindo a enfermeira 

Ao longo do ano, e sobre 
solicitação de professores 

e/ou DT 

Sessões subordinadas ao tema “Comportamentos aditivos”, promovi-
das pela equipa de saúde, incluindo a enfermeira 

Ao longo do ano, e sobre 
solicitação de professores 

e/ou DT 

Sessões subordinadas ao tema “Saúde oral”, promovidas pela equipa 
de saúde, incluindo a enfermeira 

Ao longo do ano, e sobre 
solicitação de professores 

e/ou DT 

Achas que sabes”, desafios semanais sobre saúde Ao longo do ano, semanal 

Distribuição dos cheques dentista 
Avaliação de fatores de proteção/risco da saúde na adolescência 
Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
Semana da Sopa 

dezembro 

Semana da Fruta 
Comemoração do Dia do Riso 
Concurso Multimédia “Tejo—fonte de saúde” 
Grão a grão…leguminosas na nossa alimentação 
Projeto contagiar saúde: saúde psicológica na adolescência 
Concurso “Ciência em cena” 

2º período 

Congresso de Saúde 3º período 
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RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Teresa Hilário 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Esperança Dias, Teresa Hilário, Isabel Silva, Manuela Rodri-

gues, Ana Espadinha, Enfermeira Inês Duarte, Técnica Especializada de Serviço Social  

PÚBLICO-ALVO: Comunidade escolar 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.2. Organização e gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros 

07. Promover e acompanhar o trabalho da equipa multidisciplinar 

08. Recorrer a fontes de financiamento, através de candidaturas a programas e projetos nacionais e euro-

peus 

3.3. Cidadania 

013. Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, que 

participam de forma crítica e responsável na sociedade 

3.4 Melhoria dos circuitos de informação e comunicação 

015. Agilizar e tornar mais eficaz a comunicação entre os elementos da comunidade Escolar 

3.5. Relações com a comunidade 

019. Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da escola 

020. Estabelecer parcerias com instituições locais e instituições de ensino superior 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Atividades transversais a todas as disciplinas 

COLABORADORES/PARCERIAS: Equipa multidisciplinar, ACES Almada-Seixal  

RECURSOS HUMANOS: Esperança Dias, Teresa Hilário, Isabel Silva, Manuela Rodrigues, Ana Espadinha, 

Enfermeira Inês Duarte, Técnica Especializada de Serviço Social  

RECURSOS MATERIAIS: Gabinete de atendimento (sala A32) e respetivo equipamento  

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

Registo de presenças; Registos de opinião, Inquéritos.  
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DESIGNAÇÃO: Parlamento dos Jovens 

CARATERIZAÇÃO: Organização e promoção do debate entre os jovens sobre questões pertinentes da atu-
alidade e para o seu futuro, com o objetivo de desenvolver nos mesmos a capacidade de argumentação, 
diálogo e respeito pela opinião dos outros. 
 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver cidadãos conscientes e participativos na vida do país; 
 Promover a discussão entre jovens de temas considerados pertinentes na actualidade; 
 Ensinar os jovens a partilhar as suas opiniões e a aceitar as opiniões dos outros. 
 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Fátima Melo, Isabel Castro, Fátima Louro 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Elsa Ferreira 

PÚBLICO-ALVO: alunos de 9º ano e de ensino secundário 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.3. Cidadania 

0.13. Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, que 
participam de forma crítica e responsável na sociedade 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Cidadania, História, Economia A, Economia C  

COLABORADORES/PARCERIAS: Assembleia da República; Instituto Português do Desporto e Juventude; 

Ministério da Educação; Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades  

RECURSOS HUMANOS: Docentes do grupo 430 e 400 

RECURSOS MATERIAIS: Papel, fotocópias, computadores, 1 sala e/ou biblioteca  

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: Realização das atividades 

propostas e participação na sessão distrital. 

 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Candidatura de listas 1º período 

Vinda de um deputado à escola 2º período 

Eleição do Básico e do Secundário 2º período 

Sessão Escolar 2º período 

Sessão distrital 2º período 
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DESIGNAÇÃO: Conetando Mundos 

CARATERIZAÇÃO: Proposta educativa na qual participam estudantes de escolas de vários países do mun-

do. Todos os anos é trabalhada uma temática ligada à Educação para a Cidadania Global com propostas 

didáticas apropriadas às diferentes idades. O trabalho é desenvolvido através de uma plataforma digital, 

que propicia o desenvolvimento de um trabalho colaborativo entre alunos/as.  

OBJETIVOS: 

 Reconhecer os movimentos migratórios como um direito da humanidade; 

 Analisar e entender os processos migratórios, identificando as causas que os impulsionam; 

 Contribuir para valorizar a diversidade cultural como uma riqueza e tomar consciência dos precon-
ceitos existentes que a desvalorizam; 

 Compreender e analisar de forma critica a violação dos direitos que ocorrem em processos migrató-
rios, promovendo as desigualdades e injustiças; 

 Fomentar condutas transformadoras e desenvolver ações que nos permitam compreender o nosso 
poder como cidadãos e cidadãs, incidindo no contexto social e/ou político para contribuir para mu-
dar políticas e atitudes que geram injustiças para com as pessoas migrantes. 

 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Antónia Neves, Camila Viana 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Antónia Neves, Camila Viana 

PÚBLICO-ALVO: 9º e 10º anos 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

O1. Potenciar o sucesso escolar dos alunos 

O2. Promover a inovação pedagógica 

O3. Desenvolver trabalho colaborativo entre os professores 

3.3 Cidadania 

013. Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadão conscientes, que 
participam de forma crítica e responsável na sociedade. 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Com todas as disciplinas do grupo disciplinar 

COLABORADORES/PARCERIAS: Oxfam 

RECURSOS HUMANOS: Professores e alunos 

RECURSOS MATERIAIS: Internet 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: Relatório de avaliação 
intermédia e final 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Atividades na plataforma digital Todo o ano 

Debates 2º período 
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DESIGNAÇÃO: Grupo de Voluntariado “Ajuda a Ajudar” 

CARATERIZAÇÃO: O grupo de voluntariado “Ajuda a Ajudar” tem como missão o desenvolvimento de 

ações de interesse social e comunitário, norteadas pelos seguintes princípios: solidariedade, participação, 

cooperação e responsabilidade.  

OBJETIVOS: promoção de atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos cons-

cientes, que participam de forma crítica e responsável na sociedade 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Sara Mendes 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: América Silva, Elsa Ferreira, Cristina Carrajola, Célia Fernandes 

e outros professores que pretendam integrar em regime de voluntariado 

PÚBLICO-ALVO: os alunos interessados em integrar este projeto devem manifestar-se junto da biblioteca 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.3. Cidadania 

013. Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, que 
participam de forma crítica e responsável na sociedade 

3.5. Relações com a comunidade 

019. Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da escola 

020. Estabelecer parcerias com instituições locais e instituições de ensino superior 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Competências transversais a todas as disciplinas 

COLABORADORES/PARCERIAS: Centro de Assistência Paroquial da Amora  

RECURSOS HUMANOS: Pretende-se que os interessados integrem o projeto em regime de voluntariado  

RECURSOS MATERIAIS: Gabinete do GIS e respetivo equipamento 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: registo de presenças, 

registos da atividade, fotografias, facebook do "Ajuda a Ajudar"  

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Comemoração do dia do voluntariado 5/12/2016 

Participação na Campanha “Pirilampo Mágico” maio de 2017 

Angariação de fundos para manutenção do projeto de apadrinha-

mento do Orfanato de Nampula  

Todo o ano 

Participação no Projeto “Escolas Solidárias” da Fundação EDP Todo o ano 

Ações de solidariedade no seio da comunidade. Todo o ano 

Integrar os elementos do grupo de voluntariado em IPSS’s da comu-
nidade 

Todo o ano 

Recolha de bens alimentares e participação no Banco Alimentar con-
tra a fome 

Em datas a definir pela 

entidade promotora 
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DESIGNAÇÃO: Desporto Escolar 2016/2017 

CARATERIZAÇÃO: O Desporto Escolar (DE) é uma área transversal da Educação com um impacto em di-

versas áreas sociais. É um instrumento essencial na promoção da saúde, na inclusão e integração social, 

na promoção do desporto e no combate ao insucesso e abandono escolar. 

Proporciona a todos os alunos acesso à prática de atividade desportiva como contributo para a formação 

integral dos jovens e para o desenvolvimento desportivo nacional física. 

A atividade interna e externa do Desporto Escolar é de oferta obrigatória em todas as escolas e têm que 

fazer parte do seu projeto educativo.  

OBJETIVOS: 

 Reforçar o gosto pela prática regular de atividades físicas e aprofundar a compreensão da sua im-
portância como fatores de saúde ao longo da vida e componentes da cultura, quer na dimensão in-
dividual, quer social; 

 Tirar partido dos valores veiculados pelo desporto para o desenvolvimento do conhecimento e das 
competências, permitindo aos jovens principalmente desenvolver capacidades físicas e disposição 
para o esforço pessoal, bem como aptidões sociais como o trabalho em equipa, a solidariedade, a 
tolerância e o fair-play; 

 Perspetivar o Desporto Escolar como instrumento de inclusão e de promoção escolar, privilegiando 
alunos que apresentem maiores riscos de insucesso e abandono escolar; 

 Promover uma articulação coerente entre os diversos intervenientes educativos e desportivos, de 
forma a se fomentar o desenvolvimento desportivo; 

 Promover de forma integrada o desenvolvimento desportivo através de ações e esforços conjuga-
dos; 

 Estabelecer um plano de formação integrado de acordo com as necessidades diagnosticadas por 
todos os intervenientes; 

 Promover o intercâmbio entre escolas, alunos e professores, 

 Definir um conjunto de objetivos a curto, médio e longo prazo, que visem o desenvolvimento das 
várias Atividades/Modalidades. 

 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

6.4 Desporto e tempos livres 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Formação de Alunos 1º Período 

Atividade Interna Todo o ano 

Treinos e Quadros Competitivos Todo o ano 

Projetos Complementares Todo o ano 
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RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Sílvia Lima e José Gonçalves 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Sílvia Lima 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do ensino básico e secundário 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.5. Relações com a comunidade 

019. Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da escola 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: ………………………………………………………………………………………………………... 

COLABORADORES/PARCERIAS:  

Docentes do grupo 620 

Câmara Municipal do Seixal 

Escolas do concelho do Seixal 

RECURSOS HUMANOS: Professores, alunos e assistentes operacionais 

RECURSOS MATERIAIS: Instalações da escola, materiais didáticos e desportivos da escola.  

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

A avaliação do projeto Desporto Escolar, é feita de uma forma contínua e permanente ao longo de todo o 
ano letivo. São realizadas três monotorizações na plataforma  do Ministério da Educação, da responsabili-
dade do Gabinete Coordenador do Desporto Escolar. 

Relatórios intercalares e finais solicitados pela Escola. 
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DESIGNAÇÃO: Desporto Mais 2016/17  

CARATERIZAÇÃO:  

O projeto Desporto Mais visa responder às necessidades concretas de ocupação dos tempos livres das 
crianças e jovens que por qualquer motivo não tiveram aula.  
Incluída na dinâmica da Disciplina Educação Física é enquadrada por todos os professores do grupo de 
recrutamento e todos estes têm no seu horário horas da componente não letiva (CNL) para o planeamen-
to, organização e realização dessas atividades que são a base da generalização das práticas desportivas e 
o recrutamento de um maior número de alunos para os grupos equipa representativos da escola. 
 As atividades são de carater lúdico com a finalidade de promover a sua formação desportiva e contribuir 
para a sua educação integral.  
As ações propostas, são de carácter diferenciado de acordo com as faixas etárias habitualmente definidas 

dos 11 aos 16 anos. 

 

OBJETIVOS: 

 Responder às necessidades concretas de ocupação dos tempos livres das crianças e jovens; 
 Reforçar o gosto pela prática regular de atividades físicas e aprofundar a compreensão da sua im-

portância como fatores de saúde ao longo da vida e componentes da cultura, quer na dimensão in-
dividual, quer social; 

 Criar hábitos regulares de Prática Desportiva e de Atividade Desportiva; 
 Integração social e o estabelecimento de comportamentos positivos no relacionamento entre crian-

ças e outros intervenientes; 
 Divulgação dos valores associados ao desporto e à atividade física; 
 Tirar partido dos valores veiculados pelo desporto para o desenvolvimento do conhecimento e das 

competências, permitindo aos jovens principalmente desenvolver capacidades físicas e disposição 
para o esforço pessoal, bem como aptidões sociais como o trabalho em equipa, a solidariedade, a 
tolerância e o fair-play. 

 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Alice Godinho e Sílvia Lima 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Marisa Soares 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do ensino básico e secundário 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.5. Relações com a comunidade 

019. Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da escola 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: …………………………………………………………………………………………………….... 

COLABORADORES/PARCERIAS: Docentes do grupo 620 

RECURSOS HUMANOS: Professores, alunos e assistentes operacionais 

RECURSOS MATERIAIS: Instalações da escola, materiais didáticos e desportivos da escola 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

Aplicação de inquéritos aos participantes e respetivo tratamento. Relatório do Projeto 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Atividades desportivas diversificadas Todo o ano 
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DESIGNAÇÃO: Escola de Verão  

CARATERIZAÇÃO: Projeto de ocupação do tempo livre dos nossos alunos, durante a intrupção letiva de 

verão. 

O projeto “Escola de Verão” é único pela forma como está organizado possibilitando a articulação interdis-
ciplinar e com a diversidade de atividades explorando a disponibilidade dos departamentos e dos seus 
grupos disciplinares. 
A “Escola de Verão” é um espaço enriquecedor que proporciona aos alunos uma outra visão da escola, 

dos colegas e até dos professores, que aqui realizam atividades normalmente tão diferentes das que de-

senvolvem, durante o ano, na sua sala de aula. 

Este projecto tem como finalidade a integração de jovens alunos da escola e jovens familiares de docen-
tes e auxiliares em diversa atividades. 
A inclusão de alunos que apresentem problemas de integração social e tenham dificuldades económicas  

OBJETIVOS: 

 Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, que 

participam de forma crítica e responsável na sociedade; 

 Desenvolver capacidades interculturais; 

 Desenvolver as competências comunicativas e Interpessoais; 

 Desenvolver competências de aprendizagem, quer transversais, quer a nível de disciplinas especifi-

cas (capacidades sociais, da vida quotidiana, dos tempos livres). 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Sílvia Lima e Marisa Soares 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Sílvia Lima 

PÚBLICO-ALVO: 50 alunos do ensino básico e secundário 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.5. Relações com a comunidade 

019. Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da escola 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Com grupos disciplinares, de acordo com a natureza das atividades 
a desenvolver 

COLABORADORES/PARCERIAS: Docentes da Escola e Alunos Monitores. Câmara Municipal do Seixal e 

Junta de Freguesia de Amora 

RECURSOS HUMANOS: Professores, alunos e assistentes operacionais  

RECURSOS MATERIAIS: Instalações da escola, materiais didáticos e desportivos da escola.  

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

Aplicação de inquéritos aos participantes e respetivo tratamento. Relatório do Projeto. 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Atividades diversificadas de ocupação dos tempos livres dos alunos junho e julho de 2017 
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DESIGNAÇÃO: Atividades Físicas de Aventura na Natureza (AFAN) - Serra da Estrela 

CARATERIZAÇÃO: Com o projeto direcionado para a prática das AFAN pretendemos dar continuidade às 

atividades que durante mais de duas décadas veem sendo propostas aos alunos desta escola na tentativa 

de contribuir para o processo educativo e sensibilizar os alunos e outros envolvidos para as questões am-

bientais.  

Como currículo alternativo da Educação Física, as AFAN, e no caso concreto do Projeto Serra da Estrela, 

proporcionam mais um espaço onde os alunos podem, vivenciar experiencias e oportunidades gratifican-

tes, numa perspetiva presente e futura, valorizando: o desenvolvimento das capacidades motoras, voliti-

vas e cognitivas; o gosto pela prática regular das atividades físicas e assegurar a compreensão da sua im-

portância como fator de saúde e componente da cultura, na dimensão individual e social; a socialização e 

integração dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e das relações humanas e da cidada-

nia; o desenvolvimento da força de vontade e do espírito de sacrifício e de superação; promover a forma-

ção de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas sociais, 

no seio dos quais se desenvolvem as atividades físicas, valorizando: a iniciativa e a responsabilidade pes-

soal, a cooperação e a solidariedade; a ética desportiva e a educação ambiental; o desenvolvimento da 

confiança, a força de ultrapassar barreiras e dificuldades e o sentido de responsabilidade e autonomia; a 

criação de hábitos de vida saudável e de melhoria da qualidade de vida, contribuindo para a prevenção 

de doenças e de comportamentos desviantes, tantas vezes responsáveis pela ruína, tanto no plano indivi-

dual como na inserção na sociedade. 

OBJETIVOS: 

 Promover o desenvolvimento quantitativo e qualitativo da prática das AFAN, tornando-a acessível a 

um número cada vez mais alargado de alunos, possibilitando o desenvolvimento das suas capacida-

des motoras, volitivas e cognitivas; 

 Contribuir para a criação e manutenção de hábitos de vida saudável, de forma a garantir a melhoria 

da qualidade de vida; 

 Desenvolver nos jovens os valores sobre educação ambiental; 

 Melhorar a socialização e integração dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e das 

relações humanas; 

 Desenvolver a força de vontade e o espírito de sacrifício e de superação; 

 Desenvolver a confiança e o sentido de responsabilidade; 

 Promover o contacto com a natureza. 
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ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: António Sousa  

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: António Sousa 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do ensino secundário 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.5. Relações com a comunidade 

019. Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da escola 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Disciplinas de Matemática, Biologia, Química e Artes 

COLABORADORES/PARCERIAS: Pousada de Juventude, Rotas Novas 

RECURSOS HUMANOS: António Sousa, Ismael Santos, Alberto Monteiro, José Cabral,  Jorge  Duarte, José 

Gonçalves 

RECURSOS MATERIAIS: Transporte, alojamento, materiais didáticos e desportivos da escola.  

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

Relatórios de atividade. Inquéritos aos participantes. 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Caminhada em montanha Serra de Sintra— Campo Base Pedra Ama-

rela 

janeiro 

Atividades de natureza— Serra da Estrela: caminhada, atividades 

desportivas na neve, de lazer e de convívio, de orientação 

15 a 17/02/2017 

Atividades de orientação Todo o ano 
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DESIGNAÇÃO: Boletim Eletrónico Mensal  

CARATERIZAÇÃO: Correio eletrónico com informações úteis sobre a utilização dos equipamentos TIC das 

salas de aula. Divulgação de medidas de segurança informática e ferramentas de produtividade.  

OBJETIVOS: Divulgar informação relacionada com a utilização das TIC  

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: João Silva 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: João Silva 

PÚBLICO-ALVO: Docentes da Escola 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.2. Organização e gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros 

O4. Melhorar os percursos formativos do pessoal docente e não docente, adequando-o às necessidades 

da escola 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Com todos os grupos de recrutamento 

COLABORADORES/PARCERIAS: João Silva 

RECURSOS HUMANOS: João Silva 

RECURSOS MATERIAIS: email institucional 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO:  Emails enviados à comu-

nidade docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Comunicação e multimédia 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Envio de correio eletrónico para a comunidade docente mensalmente 
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DESIGNAÇÃO: Clube de Jornalismo “A Outra Margem”  

CARATERIZAÇÃO: O Clube integra alunos de todos os graus de ensino que pretendam participar. Este 

grupo é orientado pelos professores responsáveis na elaboração de textos destinados à publicação no jor-

nal. Para além disso, participa na tomada de decisões relativamente a temas, participação em projetos, 

formas de divulgação do jornal, etc. O projeto recebe ainda textos de toda a comunidade escolar, divul-

gando atividades que foram tendo lugar na escola, opiniões, talentos literários, entre outros.  

OBJETIVOS: 

 Fomentar o gosto pelo jornalismo; 

 Desenvolver hábitos de pesquisa e descobrir o meio envolvente; 

 Divulgar aspetos relevantes da vida escolar, da comunidade envolvente e da região; 

 Descobrir a importância dos meios de comunicação social; 

 Valorizar as novas tecnologias; 

 Utilizar a Internet como espaço de partilha. 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Júlia Freire, Maria José Moreira e Jorge Duarte  

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Júlia Freire 

PÚBLICO-ALVO: Todos os anos de escolaridade 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.4. Melhoria dos circuitos de informação e comunicação 

O17. - Divulgar periodicamente as atividades da escola 

O18. - Divulgar as atividades, os trabalhos e os prémios, a nível interno e externo, dos nossos alunos 

3.5. Relações com a comunidade 

O22. - Envolver a comunidade local nas atividades e necessidades da escola.  

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Com todas as disciplinas 

COLABORADORES/PARCERIAS: CMS, Junta de Freguesia de Amora 

RECURSOS HUMANOS: professores responsáveis, alunos que integram o clube e restante comunidade 

escolar que pretenda participar.  

RECURSOS MATERIAIS: Fotocopiadoras da escola para uma edição. Subsídio a atribuir pela CMS e Junta 

de Freguesia de Amora 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: Publicação das edições 

programadas. Participação no Jornal Interescolar 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Formação específica de alguns elementos que integram o projeto, no 
âmbito do tratamento de imagem e paginação; 

Todo o ano 

Publicação de 2/3 edições do Jornal “A Outra Margem” 

Divulgação e distribuição do Jornal “A Outra Margem” 

Uma edição por período 
letivo 

Participação no “Jornal Interescolar” A definir pela CMS 



 74 

 

 

DESIGNAÇÃO: Agenda Mensal 

 CARATERIZAÇÃO:  Apresentação em vídeo dos vários projetos e atividades difundida mensalmente em 
diversos locais.  

OBJETIVOS: 

 Dar visibilidade interna e externa à dinâmica da escola 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Cristina Chabert 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Cristina Chabert 

PÚBLICO-ALVO: Todos os anos de escolaridade 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.4. Melhoria dos circuitos de informação e comunicação 

017. Divulgar periodicamente as atividades da escola 

018. Divulgar as atividades, os trabalhos e os prémios, a nível interno e externo, dos nossos alunos 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: …………………………………………………………………………………….. 

COLABORADORES/PARCERIAS: Grupos de Recrutamento, Biblioteca Escolar 

RECURSOS HUMANOS:  Professora Cristina Chabert em estreita colaboração com Biblioteca Escolar, Dire-

ção, Coordenadores de Departamentos e de Grupos e professores responsáveis por projetos e atividades 

RECURSOS MATERIAIS:  Computador e programas vários; televisões da escola, dispositivos móveis de 

armazenamento  

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO:  Publicitação mensal do 

produto final  

 

 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

 Recolha de informação junto das várias estruturas educativas da 
escola em articulação com a Biblioteca Escolar 

mensal 

 Elaboração de PowerPoint ilustrativos das atividades mensal 

 Transformação dos PowerPoint em vídeo  mensal 

Publicitação dos produtos finais na página da escola e nos televisores 
da sala de professores e do aluno  

mensal 
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DESIGNAÇÃO: RTE (Rádio Televisão Escolar) 

CARATERIZAÇÃO:  Espaço destinado à programação de atividades associadas à produção e emissão de 
rádio e, eventualmente, produção de vídeo entrevistas a divulgar em circuito interno.  

OBJETIVOS:  

 Possibilitar, aos alunos  interessados, o contacto com a realidade deste meio de comunicação reali-
zando emissões de rádio e, eventualmente, realização de “vídeo entrevistas” para emissão em cir-
cuito interno; 

 Reativar/dinamizar a RTE, utilizando os recursos disponíveis; 

 Divulgar as atividades desenvolvidas na Escola; 

 Promover a articulação entre o trabalho desenvolvido pela RTE e com a equipa do Jornal “A Outra 
Margem”. 

 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Jorge Duarte, Fátima Veríssimo ??? 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Jorge Duarte, Fátima Veríssimo 

PÚBLICO-ALVO: Comunidade escolar 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.4. Melhoria dos circuitos de informação e comunicação 

017. Divulgar periodicamente as atividades da escola 

3.5 Relações com a comunidade 

019. Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da escola 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: …………………………………………………………………………………... 

COLABORADORES/PARCERIAS: ……………………………………………………………………………………….. 

RECURSOS HUMANOS:  Professores e alunos envolvidos no projeto 

RECURSOS MATERIAIS:  Sala da RTE e respetivo equipamento disponível 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: Questionário aos alunos,  

número de emissões, relatórios de avaliação.  

 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Formação da equipa e constituição das equipas de trabalho 1º período 

Emissão de música nos intervalos Todo o ano 

Emissões de entrevistas áudio/vídeo Todo o ano 

Divulgação das atividades da escola Todo o ano 

Colaboração com o Jornal “A Outra Margem” Todo o ano 
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DESIGNAÇÃO: Oficina de Expressão Dramática 

CARATERIZAÇÃO: Neste projeto privilegia-se uma abordagem diversificada de experiências e vivências no 

âmbito da expressão dramática.  

Pretende-se planificar e desenvolver os jogos dramáticos, a partir de diferentes técnicas e materiais no-

meadamente a manipulação de fantoches, sombras chinesas e objetos, de forma a refletir sobre o poder 

da imaginação, criatividade, e espontaneidade comunicativa nas diferentes situações propostas.  

OBJETIVOS: Este projeto de natureza essencialmente prática tem como objetivo principal proporcionar 

aos alunos a aprendizagem de ferramentas técnicas e metodológicas que proporcionem o desenvolvimen-

to de competências indispensáveis à sua vida social e profissional com auxílio da intervenção da expres-

são dramática, nomeadamente na colocação de voz, gestos, olhar, entre outros aspetos muito importan-

tes em situações de comunicação sobretudo oral. 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Júlia Freire, Marina Nunes, Piedade Reis  

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Júlia Freire  

PÚBLICO-ALVO: Todos os anos de escolaridade 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA:  

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

01. Promover o sucesso escolar dos alunos 

3.3. Cidadania 

013. Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, que 
participam de forma crítica e responsável na sociedade 

3.5. Relações com a comunidade 

019. Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da escola 

020. Estabelecer parcerias com instituições locais e instituições de ensino superior 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Sempre que possível, em atividades com outras disciplinas 

COLABORADORES/PARCERIAS: CMS, Junta de Freguesia de Amora, Companhias de Teatro 

RECURSOS HUMANOS: Professores responsáveis e alunos participantes da Oficina 

RECURSOS MATERIAIS: Espaços de ensaio (sala de judo e refeitório). Material para elaborar cartazes, 

cenários. 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: Questionários dirigidos 

aos participantes e à comunidade educativa 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Expressão corporal e vocal, domínio do espaço e do tempo, jogos 
dramáticos  

Todo o ano 

Apresentação do grupo  25 de novembro de 2016 

Apresentação de uma peça de teatro  3º período (final do ano 
letivo) 
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DESIGNAÇÃO: Biblioteca Escolar Florbela Espanca  

CARATERIZAÇÃO:  A Biblioteca Escolar Florbela Espanca, inserida na Rede de Bibliotecas Escolares desde 
1999/2000, desempenha um papel primordial na vida da escola, desenvolvendo um conjunto de ativida-
des que visam promover as aprendizagens e o sucesso dos alunos. Disponibiliza um conjunto diversificado 
de serviços técnicos e de apoio aos utilizadores. É um espaço agradável, dividido em 6 áreas distintas. 
Habitualmente a sua equipa é composta por 5 a 7 elementos, entre técnicos e docentes de apoio. O horá-
rio de funcionamento acompanha o horário da escola.  

OBJETIVOS: 

 Fomentar o uso da BE e Seus recursos; 

 Promover a leitura, a escrita e as  literacias; 

 Incentivar o uso das tecnologias; 

 Promover atividades de colaboração e partilha com a BE; 

 Desenvolver a cooperação/colaboração/articulação com grupos disciplinares e/ou departamentos; 
Sensibilizar para uma cultura de escola; 

 Divulgar trabalhos de alunos e professores; 

 Estreitar laços com a comunidade; 

 Desenvolver o espírito de partilha e solidariedade; 

 Sensibilizar para diversas temáticas; 

 Alertar para a necessidade de se promover uma cultura de inclusão. 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Atividades organizadas pelos serviços e estruturas de apoio 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Apoio a atividades livres ou propostas: em colaboração com os vários 
departamentos, grupos de recrutamento ou serviços 

Todo o ano 

Atividades de apoio à leitura e à escrita: momentos e partilhas de 
leitura, poesia ilustrada, tertúlias, saraus 

Manutenção do blogue de leitura 

Construção/manutenção de Editora Online 

Todo o ano 

Comemoração de Dias Internacionais e/ou nacionais: Halloween, 
Thanksgiving, São Valentim, Dia Internacional da Pessoa com Defici-
ência, 25 de abril (...)  

Todo o ano 

Comemoração do mês Internacional das Bibliotecas Escolares: visio-
namento de filmes, pausa para leitura, exposições, workshop de ilus-
tração, ...  

Outubro 2016 

Concursos, encontros com escritores, palestras: CNL, Publica-me; 
encontro com a escritora Isabel Machado, 2º encontro de Leitura Ex-
pressiva, palestra Nelson Mandela, ...  

2º e 3º período 

Atividades em parceria com a BMS e CMS: Estação do livro, A correr 
Mundo, Março Jovem,...  

 

Todo o ano 
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COORDENADORES: América Maria Gomes da Silva  

COLABORADORES INTERNOS: Mª João Cunha, Fátima Louro, Conceição Carinhas  

COLABORADORES EXTERNOS/PARCERIAS: BMS, CMS, Associações  

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1 Promoção do sucesso escolar dos alunos 

01. promover o sucesso escolar dos alunos 

03. Desenvolver o trabalho colaborativo entre os professores 

3.3 Cidadania 

013. Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, que 

participam de forma crítica e responsável 

3.5 Relações com a comunidade 

019. Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da escola 

RECURSOS HUMANOS:  Equipa BE, coordenadores de projetos, docentes dinamizadores das atividades  

RECURSOS MATERIAIS: Galeria, espaço BE, material de papelaria 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO: Relatórios intermédio e 

final 

 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Atividades em articulação com grupos de recrutamento e/ou departa-
mentos: debates de filosofia, semana da francofonia, semana da lei-
tura,...  

Todo o ano 

Atividades em articulação com os projetos: Deleitura, Eathink, EMA, 
Eco-escolas  

Todo o ano 

Formação de utilizadores: 7º e 12º ano 

Worshops de ilustração; 

Workshops digitais;  

setembro/outubro 

Atividades de gestão da BE: 

Tratamento, divulgação e aquisição do fundo documental, atualiza-
ção do DocBase, divulgação de atividades, elaboração/manutenção 
da agenda mensal, reuniões de coordenação SABE, conferências...  

Todo o ano 



 79 

 

 

DESIGNAÇÃO: Serviço de Psicologia e Orientação Escolar (S.P.O.) 

CARATERIZAÇÃO:  Os SPO são unidades de apoio ao aluno e à comunidade escolar e têm a seu cargo 

tarefas e competências específicas consagradas na Lei de Bases do Sistema Educativo, e na legislação em 

vigor. 

Como tal, este serviço tem, como metas fundamentais, o apoio ao aluno e à família, o desenvolvimento 

de ações no âmbito da orientação vocacional dos alunos, o acompanhamento psicopedagógico, a avalia-

ção psicológica, a colaboração na definição e aplicação de medidas de combate ao absentismo e ao aban-

dono escolar, a colaboração na definição de medidas de apoio educativo para os alunos com necessidades 

educativas especiais, a colaboração na promoção do sucesso escolar, e o estabelecimento de interações 

com a comunidade educativa.  

Para tal, o SPO articula a sua ação com os órgãos de gestão e direção da escola, diretores de turma, pro-

fessores, outros serviços e estruturas, nomeadamente a educação especial, o GIS (Gabinete de Interven-

ção Social) e as demais estruturas de orientação educativa. Por inerência das suas funções, o SPO articula 

ainda, com os SPO de outras escolas, a DGE, e entidades diversas, tais como escolas, hospitais, unidades 

de saúde familiares (USF), Centro de Emprego do Seixal, IEFP, junta de freguesia, entre outras. 

OBJETIVOS: Contribuir para a formação pessoal e social dos alunos, para a construção da sua identidade 

pessoal e vocacional e para a prevenção de comportamentos de risco. 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADORES: Manuela Rodrigues 

COLABORADORES INTERNOS: GIS, Equipa multidisciplinar, direção, diretores de turma, professores, as-

sociação de pais e encarregados de educação, associação de estudantes  

COLABORADORES EXTERNOS/PARCERIAS: CPCJ, Centro de Saúde , Inspiring Future  

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA:  

3.1. Promover  o sucesso escolar e qualidade da aprendizagem 

01. promover o sucesso escolar dos alunos 

 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Dia Mundial Contra o Bullying outubro 2016 

Workshop “Gestão de conflitos” novembro 2016 

março 2017 

Sessões "Promoção de competências sociais” 1º período 

Workshop “Violência social e escolar” fevereiro 2017 

Futurália março 2017 

Workshop “Promovendo a inteligência emocional e a inteligência so-
cial” 

ao longo do 2º período 

Comemoração do Dia da Família 20 maio 2017 

Inspiring Future 5 junho 2017 
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3.2. Organização e gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros 

07. Promover e acompanhar o trabalho da equipa multidisciplinar 

3.3. Cidadania 

013. Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, que 

participam de forma crítica e responsável na sociedade 

3.5 Relações com a comunidade 

019. Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da escola 

022. Envolver a comunidade local nas atividades e necessidades da escola 

RECURSOS HUMANOS:  Técnicos, professores, alunos.  

RECURSOS MATERIAIS:  Projetor, computador, suportes informáticos  

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO:  Lista de presenças,  

questionário aos alunos  
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DESIGNAÇÃO: GIS (Gabinete de Intervenção Social) 

CARATERIZAÇÃO:  O Gabinete de Intervenção Social (GIS) pretende ser um espaço que acompanha os 

alunos que se encontram em risco e/ou situação de desfavorecimento, assim como potenciar a sua capa-

citação e autonomia para que sejam sujeitos ativos no seu projeto de vida.  

OBJETIVOS:  

 Despistar e intervir em situações de risco; 

 Promover as inter-relações entre alunos, professores e funcionários; 

 Contribuir para a prevenção e redução do absentismo e abandono escolar; 

 Apoiar as famílias e os alunos utilizando os recursos da rede de apoio social escolar e comunitário; 

 Informar sobre as diversas respostas sociais disponíveis; 

 Promover e desenvolver as competências pessoais e sociais do aluno e da família e consequente-

mente contribuir para o bem-estar de toda a comunidade.  

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) atividades realizadas no âmbito da Equipa Multidisciplinar 

COORDENADORES: Sara Mendes 

COLABORADORES INTERNOS: Professores 

COLABORADORES EXTERNOS/PARCERIAS: Parcerias com os elementos da Rede Social Local nomeada-

mente CPCJ, EMAT, Tribunais, Centros de Saúde, Hospital, IPSS, Câmara Municipal do Seixal, Junta de 

Freguesia, entre outros 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Dinamização do GIS - Despistar e intervir em situações de risco / 

Articulação constante com Diretores de Turma, Professores, alunos e 

restante comunidade educativa com vista à diminuição do índice so-

cial identificado /Promover as relações entre alunos, professores e 

funcionários / Informar sobre as diversas respostas sociais disponí-

veis 

Todo o ano 

Criação e dinamização de redes e parcerias com a comunidade local 
e elementos da rede social  

Todo o ano 

Articulação com Instituições públicas e Privadas  Todo o ano 

Articulação com o Serviço de Orientação Profissional  Todo o ano 

Intervenção em alunos sinalizados  Todo o ano 

Atendimentos individualizados com alunos e encarregados de educa-
ção / reunião de pais  

Todo o ano 

Workshop " Gestão de conflitos" a) 1º Período 

Comemoração do Dia Internacional contra o Bullying a) outubro 

Comemoração do Dia da Família a) 19.maio.2017 

Violência Social e escolar a) 2º período 
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ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA:  

3.1. Promover o sucesso escolar e qualidade da aprendizagem 

01. promover o sucesso escolar dos alunos 

3.3. Cidadania 

013. Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, que 

participam de forma crítica e responsável na sociedade 

3.5 Relações com a comunidade 

019. Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da escola 

020. Estabelecer parcerias com instituições locais e instituições do ensino superior 

022. Envolver a comunidade local nas atividades e necessidades da escola 

RECURSOS HUMANOS:  Técnico Superior de Serviço Social  

RECURSOS MATERIAIS:  Gabinete de Atendimento - Sala A32 e respetivo equipamento  

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO:  Relatório de final de ano 

letivo, página do Facebook do GIS; fotografias.  
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DESIGNAÇÃO: Núcleo de Educação Especial (N.E.E.) 

CARATERIZAÇÃO:  O Núcleo de Educação Especial tem como função principal, organizar um conjunto de 
respostas educativas diversificadas e diferenciadas para os alunos com Necessidades Educativas Especiais. 

As metas que este serviço se propõe alcançar são: 

 - Adequar de forma individualizada o processo de ensino aprendizagem às necessidades educativas espe-
ciais do aluno; 

- Promover o sucesso escolar; 

- Possibilitar a aquisição de competências académicas gerais, adequadas às potencialidades dos mesmos; 

- Promover a autoconfiança, autoestima e autonomia; 

- Apoiar tecnicamente a família e todos os intervenientes no processo. 

OBJETIVOS: 

 Identificar e caracterizar as problemáticas dos alunos;  

 Fazer avaliações técnico-pedagógicas; 

 Sensibilizar e envolver todos os intervenientes no processo educativo do aluno pais, professores, 
técnicos e auxiliares de ação educativa e comunidade educativa em geral, para a implementação 
das respostas educativas adequadas aos alunos com necessidades educativas especiais; 

 Intervir e acompanhar dos alunos com NEE; 

 Contribuir para a elaboração dos Programas Educativos Individuais e toda a documentação necessá-
ria à intervenção. 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADORES: Ana Espadinha 

COLABORADORES INTERNOS: Ana Figueiredo; Serviços integrados na Equipa Multidisciplinar; BE, directores de 

turma e docentes das turmas que integram alunos com necessidades educativas especiais 

COLABORADORES EXTERNOS/PARCERIAS: Pais e Encarregados de Educação  

 

 

 

ATIVIDADES 

CALENDARIZAÇÃO 

Laboratório Multissensorial (no âmbito da comemoração do Aniversá-

rio da Escola) 

25 de novembro de 2016 

Somos Todos Cargaleiro 

Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência  

2 a 9 de dezembro 

Identificação e caracterização das problemáticas dos alunos 1º período 

Workshop: Acessibilidade na Escola  2º período 

Ações de sensibilização aos intervenientes do processo educativo dos 

alunos 

Todo o ano 

Participação nos conselhos de turma  Trimestralmente 

Acompanhamento dos alunos Todo o ano 
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ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promover  o sucesso escolar e qualidade da aprendizagem 

01. Promover o sucesso escolar dos alunos 

3.3. Cidadania 

013. Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, que 

participam de forma crítica e responsável na sociedade 

3.5 Relações com a comunidade 

019. Intensificar a participação e envolvimento da comunidade educativa na vida da escola 

RECURSOS HUMANOS:  Professores, técnicos e alunos  

RECURSOS MATERIAIS:  Sala, computador, materiais didáticos  

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO:  Relatório de avaliação 

intermédia e final  
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DESIGNAÇÃO:  GAAF (Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família) 

 CARATERIZAÇÃO:  O GAAF – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família - insere-se no Projeto Educativo da 
Escola Secundaria C/ 3.º CEB Manuel Cargaleiro como estratégia de prevenção da indisciplina e do insu-
cesso educativo e a sua composição é determinada pelo artigo n.º 106, do Regulamento Interno.  

OBJETIVOS:  

 Oferecer aos alunos e aos encarregados de educação um espaço de diálogo e reflexão, a que po-
dem espontaneamente aceder; 

 Contribuir para o desenvolvimento de valores e atitudes responsáveis.  

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

COORDENADORES: José Cabral 

COLABORADORES INTERNOS:  Cristina Carrajola, Esperança Dias, José Cabral, Maria José Castro, Ofélia 

Pachica, Ricardina Lopes, Rosa de Sá Nogueira.  

César Ferreira e Noémia Fernandes (Processos disciplinares) 

COLABORADORES EXTERNOS/PARCERIAS: ………………………………………………………………………….. 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. prover o sucesso escolar e qualidade da aprendizagem 

01. promover o sucesso escolar dos alunos 

3.3. Cidadania 

013. Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, que 

participam de forma crítica e responsável na sociedade 

RECURSOS HUMANOS:  Professores do GAAF  

RECURSOS MATERIAIS:  Computador 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO:  Relatório de avaliação 

intermédia e final 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Acompanhamento dos alunos que são encaminhados para o GAAF 

Produção de relatórios 

Comunicação aos diretores de turma 

Todo o ano 
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DESIGNAÇÃO: Equipa Multidisciplinar   

 CARATERIZAÇÃO:  A Equipa multidisciplinar tem como missão acompanhar em permanência os alunos, 

designadamente aqueles que revelem maiores dificuldades de aprendizagem, risco de abandono escolar, 

comportamentos de risco ou gravemente violadores dos deveres do aluno ou se encontrem na iminência 

de ultrapassar os limites de faltas previstos no estatuto do aluno e ética escolar. 

A equipa multidisciplinar deve pautar as suas intervenções no âmbito da capacitação do aluno e da capa-

citação parental tendo como referência boas práticas nacional e internacionalmente reconhecidas. 

OBJETIVOS:  

 Dinamizar a articulação entre as diferentes estruturas da equipa, nomeadamente GAAF (Gabinete de 

apoio ao aluno e à família), GIS (Gabinete de Intervenção Social), SPO (Serviço de psicologia e ori-

entação), Saúde escolar, Projeto de educação para a saúde (PES), núcleo de Educação Especial, 

apoios educativos, Grupo de voluntariado, diretores de turma, professores instrutores de processos 

disciplinares; 

 Articular com a direção da escola em todos os domínios e nas diferentes intervenções realizadas; 

 Reforçar a articulação entre o GIS e o SPO da escola; 

 Dar continuidade e reforçar o recurso à Saúde escolar. 

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADORES: Manuela Rodrigues 

COLABORADORES INTERNOS:  GAAF, GIS, SPO, Tutorias, Saúde escolar  

COLABORADORES EXTERNOS/PARCERIAS: CPCJ, Centro de Saúde  

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

01. promover o sucesso escolar dos alunos 

3.2. Organização e gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros 

07. Promover e acompanhar o trabalho da equipa multidisciplinar 

3.3. Cidadania 

013. Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, que 

participam de forma crítica e responsável na sociedade 

RECURSOS HUMANOS:  técnicos, serviços, alunos, professores  

RECURSOS MATERIAIS:  Projetor, computador 

INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO/MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO:  listas de presenças, 

questionário aos alunos  

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Dia Mundial contra o Bullying outubro 

Gestão de conflitos novembro 

Workshop “Violência Social e escolar”  fevereiro 

Workshop “Gestão de conflitos”  março 

Comemoração do Dia da Família 20 de maio 
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8. Divulgação, acompanhamento e avaliação do Plano Anual de Atividades 

 

 

A divulgação do Plano Anual de Atividades será efetuada através dos meios disponíveis, designadamente 

através da página web da escola. 

As atividades previstas neste plano ou outras que sejam planificadas e realizadas serão igualmente divul-

gadas através da agenda eletrónica, vídeo mensal e sempre que se considerar oportuno no jornal da Es-

cola. 

Todos os projetos e serviços que constam deste Plano terão visibilidade na página da Escola. 

O acompanhamento da execução do Plano Anual de Atividades será efectuado pela direcção da Escola, 

em articulação com a coordenação de projetos e as diversas estruturas intermédias e serviços, em reuni-

ões periódicas e presencialmente, sempre que se justifique. 

A avaliação será efetuada por todos os intervenientes no processo em diversos momentos: 

 até 10 dias após a concretização da atividade, será feita a avaliação das atividades realizadas 

(previstas e não previstas) e as atividades previstas e não realizadas, de acordo com um formulário 

online; 

 Entre 13 e 18 de fevereiro será feita a avaliação intermédia por parte dos intervenientes no proces-

so 

 Entre 19 e 23 de fevereiro, a coordenadora elaborará o relatório de avaliação intermédia 

 Até 7 de julho será feita a avaliação final por parte dos intervenientes no processo 

 Entre 14 e 21 de julho será elaborado o relatório de avaliação final do Plano Anual de Atividades de 

Escola 

Os relatórios de avaliação intermédia e final serão apresentados aos órgão competentes que definirá com 

base nas suas conclusões as linhas orientadoras para o próximo plano anual de atividades. 
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Anexo 1—Siglas  

Identificação dos grupos de recrutamento e serviços 

Departamento de Línguas: 

300 Português; 320 Francês; 330 Inglês 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas:    

400 História; 410 Filosofia; 420 Geografia; 430 Economia 

Departamento de Matemática e Tecnologias   

500 Matemática; 540/530 Eletrotecnia/Ed. Tecnológica; 550 Informática  

 Departamento de Ciências Experimentais:   

510 Física e Química; 520 Biologia;  

 Departamento de Expressões:   

600 Artes Visuais; 620 Educação Física; 910 Educação Especial  

SPO—Serviço de Psicologia e Orientação Escolar 

NEE—Núcleo de Educação Especial 

GIS—Gabinete de Intervenção Social 

GAAF—Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

BE—Biblioteca Escolar (Florbela Espanca) 

AE—Associação de Estudantes 

Tipologia das atividades: 

AA - Atividade de animação, artística, musical ou representativa  

AD - Atividade desportiva  

AS - Atividade de solidariedade  

CE - Comemoração de efemérides, dias ou festa tradicional  

CC - Complemento ao currículo  

C - Concurso  

CWF - Conferência, palestra, workshop, ação de sensibilização ou outro tipo de formação  

E - Exposição  

F - Feira, campanha ou semana evocativa  

IP - Intercâmbio, projeto de escola/nacional/internacional, protocolo ou parceria  

LF - Ligação da escola à família/comunidade 

MD - Site, blog ou outros meios digitais  

VE - Visita de estudo ou saída de campo  

O – Outra 

 


