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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 

2017/2018, 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 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, in ―Comunicar é isto; é partilhar, com as palavras, com o cor-

po, 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 pa-

ra desembocar no encontro apetecido de pessoas que, independentemente das circunstâncias, testemu-

nham 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 12.setembro.2017 15.dezembro.2017 16 dezembro 2017 a 2.janeiro.2018 Intercalar:  

6 a 10 de novembro de 2017 

Sumativa Interna: 

18 e 19 de dezembro de 2017 

2º  3.janeiro.2017 23 março 2018 12 fevereiro a 13 fevereiro 2018  

24 de março a 8 de abril de 2018 

Intercalar: 

5 a 9 de fevereiro de 2018 

Sumativa Interna: 

26 e 27 de março de 2018 

3º  9.abril.2018 6.junho.2018 

(9º, 11º e 12º 

anos) 

15.junho.2018 

(7º, 8º e 10º anos) 

 

———————————————— 

Sumativa Interna: 

7 e 8 de junho de 2018 (9º 11º e 

12º anos) 

18 e 19 de junho (7º, 8º e 10º 

anos) 

Prova de Matemática 

Educação Visual e Educação Física 

12 de junho de 2018, 3ª feira, 10.00 horas 

Entre 21 de maio e 5 de junho 

 

Horas 

1ª Fase  2ª Fase  

6 feira 

22 de junho 

4ª feira 

27 de junho 

6ª feira 

20 de julho 

2ª feira 

23 de julho 

9.30 3º Ciclo 

Português (91) 

3º Ciclo 

Matemática (92) 

3º Ciclo 

Português (91) 

3º Ciclo 

Matemática (92) 

Datas relevantes 1ª fase 2ª fase 

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

2018. 

19 a 26 de julho de 

2018. 

Afixação de pautas das provas finais de ciclo e de equivalência à frequência 13 de julho de 

2018. 

3 de agosto de 

2018. 

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação das provas finais de ciclo 

e de equivalência à frequência. 

10 de agosto de 

2018. 

24 de agosto de 

2018. 
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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 

18 de ju-

nho 

3ª feira 

19 de junho 

5ª feira 

21 de junho 

6ª feira 

22 de junho 

2ª feira 

25 de junho 

3ª feira 

26 de junho 

4ª feira 

27 de junho 

9.30  

11.º ano  

Filosofia 

(714)  

12.º ano  

Português 

(639)  

Português 

Língua Segun-

da (138)  

PLNM (839)  

 11.º ano  

Física e Quí-

mica 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-

cadas às Ciências 

sociais 

11.º ano  

Biologia e 

Geologia 

(702)  

Economia A 

(712)  

Inglês (550) 

Francês 

(517) Espa-

nhol (547)  

Alemão 

(501)  

11.º ano  

Geometria 

Descritiva A 

(708)  

Literatura 

Portuguesa 

(734)  

14.00   11.º ano 

Latim A (732) 

        

Horas 4º feira 

18 de julho 

5ª feira 

19 de julho 

6ª feira 

20 de julho 

2ª feira 

21 de julho 

9.30 11.º ano  

Física e Química A 

(715)  

Economia A (712)  

História da Cultura e 

das Artes (724)  

Literatura Portuguesa 

(734)  

12.º ano  

Português (639)  

Português Língua Se-

gunda (138)  

PLNM (839)  

12.º ano  

Matemática A (635)  

 

11.º ano  

Matemática B (735)  

Matemática Aplicada às C  

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  

História B (723)  

Alemão (501)  

Espanhol (547)  

Francês (517) Inglês (550)  

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 29 de junho de 

2018 
18 a 26 de julho de 

2018 

Afixação de pautas das provas finais nacionais e de equivalência à fre-

quência 

12 de julho de 2018 3 de agosto de 

2018 

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação das provas fi- 10 de agosto de 

2018 
24 de agosto de 

2018 3 



 

3. Prioridades do Plano Anual de Atividades 

 

 

As atividades, os projetos de desenvolvimento educativo e os serviços que integram o Plano Anual de Ati-

vidades 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 

 

3.2 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 

O9.Melhorar os equipamentos e humanizar os espaços escolares 

 

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 

 

3.4. 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. 

 023.Desenvolver intercâmbios com escolas europeias 

 

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 2016/2017 

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, cientí-

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 2017/2018. 

Avaliar o nível de execução do Projeto Educativo de Escola. 
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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 quadro de mérito e DELF 

Organizar o gabinete de apoio ao aluno e família 

Organizar a sala de estudo de Aprendizagem com Autonomia 

Organizar os apoios educativos e tutorias 

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

Operacionalizar as reuniões de avaliação 

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

Conselho Administrativo 

 

1º PERÍODO 

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

co e da avaliação dos alunos 

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

cativos 

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 instituições 

ou estabelecimentos do ensino superior 

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

dade 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 

Organizar o almoço de Natal em parceria com o grupo de voluntariado 

Rececão e acolhimento dos parceiros do Intercâmbio com Ceslesti Bellera Institute, em Granollers, Barcelona 

Apoiar o desenvolvimento dos projetos de Erasmus. 

 

2º PERÍODO 

Operacionalizar as reuniões com os encarregados de educação 

Operacionalizar as reuniões de conselho de turma disciplinar e 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 

Elaborar relatório de contas de gerência 

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

dade da gestão financeira 

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

Dirigir superiormente os serviços administrativos 
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4. Atividades a desenvolver pelo Conselho Geral, Direção, Conselho Pedagógico e 

Conselho Administrativo 

2º PERÍODO 

Operacionalizar as reuniões com os encarregados de educação 

Operacionalizar as reuniões de conselho de turma disciplinar e organizar as reuniões de conselho de Propor o 

desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação em articulação com instituições ou 

estabelecimentos do ensino superior 

Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural 

Constituir as equipas de coordenação e secretariado de exames, de turmas e horários 

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

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 

 Apoiar o desenvolvimento dos projetos de Esrasmus. 

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 

Operacionalizar as reuniões dos Conselhos de Turma intercalares 

Constituir equipas para a constituição de turmas e de elaboração de horário 

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 testar 

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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4. Atividades a desenvolver pelo Conselho Geral, 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 Mérito. 

Adotar manuais escolares, ouvidos os departamentos escolares 

Definir critérios gerais a que deve obedecer para elaboração de horários 
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5. Calendarização das atividades por período letivo 

1º PERÍODO 

 

 

Nº Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-

alvo 

1 E 3.3.013 

Exposição de trabalhos dos alunos 
―Escola de Verão‖ 

11 a 22 setem-
bro 

Marisa Soares 

América Silva 

Comunida-
de escolar 

2 VE 3.3.013 

Badoka Parque 20.setembro Direção Turma Top 

2016/16  

7º B  

3 

E 

F 

CWF 

CE 

3.1.03 

3.5.019 

Comemoração do Mês Internacional 
das Bibliotecas Escolares (MIBE): 

Visionamento de filmes 

Momentos de leitura 

Ler+Arte 

Elaboração de textos 

BibHalloween 

Concurso Logotipo BE 

2 a 31 de ou-
tubro 

Equipa BE 

Grupos 300,  

Sérgio Ferreira 

CMS 

Comunida-
de Escolar 

4 VE 3.1.013 

Quinta Pedagógica de São Paulo e 
Museu do Trabalho 

4.outubro Fátima Veríssi-
mo, Marina 
Nunes, NEE 

Projeto Eathink 

Alunos do 
Projeto 

5 CE 3.1.013 

Comemoração do 5 de Outubro de 
1910 

6.outubro Professores do 

Grupo 400 

Turmas do En-
sino Básico e 
Secundário de 
Humanidades 

Ensino 
Básico e 
Secundário 
(Humanida
des) 

6 

CC 

LF 

CWF 

3.1.03 

3.3.013 

3.5.019 

Intercâmbio ESMC_ 

ELEMENTS4Life: 

Elaboração de produtos multimédia 

Laboratório aberto: os quatro ele-
mentos 

Bio-Horta: plantação de árvores e 
execução de espantalhos 

Execução de pintura em azulejos 

Jantar Festivo do Clube Europeu 

Visitas guiadas 

16 a 20 de 
outubro 

Ângela Quelhas 

Professores 
integrados do 
projeto 

Clube Europeu 

Equipa do PES 

Alunos 
envolvidos 
no projeto 
bilateral. 
Famílias 
dos alunos 

7 

CE 

CWF 

CC 

LF  

3.1.01.03  

           
3.3.013 

            
3.5.019 

Comemoração do Dia Mundial para a 
Erradicação da Pobreza (Colóquio) 

 

17.outubro Grupo 430 Comunida-
de Escolar 

8 E 
3.1.01.02 

3.3.013 

Alimenta o Futuro 

(Projeto Eathink, Eat Local, Think 
Global) 

17 a 31 de 
outubro 

Fátima Veríssi-
mo 

Marina Nunes 

F.C.G. 

Comunida-
de Educa-
tiva 
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1º PERÍODO (Outubro e novembro) 

Nº 
Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-

alvo 

9 CWF 
3.3.013 

3.5.019.022 

Workshop ―Igualdade de género‖ 23.outubro Equipa Multi-
disciplinar 

CLDS 

Clube Europeu 

Parlamento dos 
Jovens 

Alice Godinho 

8º ano, 
turma B 

10 IP 3.5.023 

Deslocação a Timisoara (Roménia) 
no âmbito do FACE_ERASMUS+ 

26.outubro a 
1.novembro 

Professores 
integrados no 
projeto FACE 

Clube Europeu 

Alunos do 
Clube Eu-
ropeu 

11 
CE 

CC 

3.1.01 

3.1.013 

Halloween 31.outubro Aurora Tavares 7º ano 

12 
CE, CC 
CWF 

E, MD 
3.1.01 

Comemoração do Dia Mundial da 
Poupança: ―Consumo Ético e Susten-
tável‖ 

 

31.outubro Grupo 430 Comunida-
de Escolar 

13 CWF 
3.3.013 

3.5.019.022 

Workshop ―Igualdade de género‖ 31.outubro Equipa Multi-
disciplinar 

CLDS 

Clube Europeu 

Parlamento dos 
Jovens 

Manuela Rodri-
gues 

9º ano, 
turma B 

14 AD 3.3.013 
3.5.019 

Formação de Alunos 3 a 10 de no-
vembro 

Sílvia Lima, 
José Gonçal-
ves, Susana 
Bastos 

Alunos do 
Secundário 

15 CWF 3.3.013 

Workshop ―Consumo responsável e 
desenvolvimento sustentável‖ 

6.novembro 
8.novembro 
9.novembro 

Clube Europeu 

Projeto Eathink 

Manuela Perei-
ra 

Aurora Tavares 

Pedro Teixeira 

7º ano, 
turma D 

16 CWF 3.3.013 

Workshop ―Faz-te ouvir!-uma partici-
pação social‖ 

7.novembro 
9.novembro 
10.novembro 

Clube Europeu 
Projeto Eathink 
Leonor Rama-
lho 
Elisabete Cor-
deiro 
Fátima Leandro 

8º ano, 
turma C 

11 



 

1º PERÍODO (novembro) 

Nº Tipo de 
atividade 

Articulação 
com Projeto 
Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 
Colaboradores 

Público-
alvo 

17 CWF  

Workshop ―objetivos do desenvolvi-
mento sustentável‖ 

7.novembro 
9.novembro 
10.novembro 

Clube Europeu 

Projeto Eathink 

Jorge Duarte 

Pedro Teixeira 

Ana Pires 

9º ano, 
turma D 

18 CC 
VE 

3.1.01.03 
3.3.013 

Passeios literários: Padre António 
Vieira 

6 a 8 de no-
vembro 

Ricardina Lopes 

Professores dos 
Conselhos de 
Turma 

Turmas de 
11º ano 

19 IP 
3.1.01 
3.3.013 
3.5 .019 

XXXVI Olimpíadas Portuguesas de 
Matemática 

8.novembro Grupo 500 

OPM-SPM 

Alunos do 
ensino 
básico e 
secundário 

20 CWF 

3.3.013 

3.5.019.022 

 

Workshop ―Igualdade de género‖ 10.novembro Equipa Multi-
disciplinar 

CLDS 

Clube Europeu 

Parlamento dos 
Jovens 

Ana Pires 

9º ano, 
turma D 

21 CWF 3.2.04 

Workshop ―Gestão emocional‖ 15.novembro Equipa Multi-
disciplinar 

SPO 

GIS 

Assistentes 
operacio-
nais 

22 

CE 

CWF 

E  

3.1.O1 

3.3.O13 

3.4.O18 

Comemoração do Dia Mundial da 
Filosofia  

16.novembro Grupo 410 

Biblioteca 

10º e 11º 
anos 

Comunida-
de Educa-
tiva 

23 
CE 

   CWF  

3.1.01.03  

            
3.3:013 

            
3.5:019 

Comemoração do Dia Internacional 
da Tolerância (Colóquio ) 

16.novembro Grupo 430 Turmas 
com disci-
plinas leci-
onadas 
pelo grupo 
430 

24 CE 3.3.013 

Comemoração do Dia Internacional 
da Cultura Científica: poemas de An-
tónio Gedeão 

21 e 22 de 
novembro 

Equipa BE 

(Voluntária de 
leitura) 

 

Comunida-
de escolar 

25 
CC 

VE 

3.1.01.03 

3.1.013 

―Eça em Lisboa‖ - passeio literário 
pelas ruas de Lisboa. Museu de His-
tória Natural e Planetário 

22.novembro Ricardina Lopes 

Professores do 
Conselho de 
Turma 

Turmas de 
11º no de 
Cursos 
Profissio-
nal 

12 



 

 

1º PERÍODO (novembro) 

Nº Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-

alvo 

26 
CE 

CC 

3.1.01 

3.1.013 

Thanksgiving  23.novembro Aurora Tavares 8º ano 

27 
CC 

VE 

3.1.01.03 

3.1.013 

Ida ao teatro ―Auto da Barca do in-
ferno‖ 

23.novembro Ana Julião 

Professores dos 
Conselhos de 
Turma 

9º ano 

28 AD 
3.3.013 

3.5.019 

3x3 Basquetebol 24.novembro Sílvia Lima  

José Gonçalves 

Grupo 620 

3º Ciclo e 
Secundário 

29 AD 
3.3.013 

3.5.019 

Corta Mato Escolar 24.novembro Sílvia Lima  

José Gonçalves 

Grupo 620 

3º Ciclo e 
Secundário 

30 
CE 

C  

3.1.O1.02 

 

Torneio da Psicologia  Dia do Aniver-
sário da Escola 

27 de novem-
bro 

César Ferreira Turmas de 
Psicologia 
de 12º ano 

31 
  
E 

3.1.O1.02.03 

3.3.O13 

Retrato sociodemográfico de Portugal 27 a 30 de 
novembro 

Adriana Cabral 

Fátima Veríssi-
mo 

10º ano, tur-
mas E, F, G 

Biblioteca 

Comunida-
de Escolar 

32 F 3.5.019 
Feira de minerais 27 a 30 de 

novembro 
Grupo 520 Comunida-

de escolar 

33 VE 
3.1.O1.02.03 

3.3.O13 

Companhia das Lezírias 29.novembro 

 

Adriana Cabral 

Helena Bernar-
do 

 

11º ano, 
turmas F, 
G, H 

34 CE  

―Somos Todos Cargaleiro‖ 

Dia Internacional  da pessoa com 
deficiência 

 Pedy papper/Conferência  

4 a 8 de de-
zembro 

Núcleo de Edu-
cação Especial 

PES /BE/Grupo 
620  

Equipa Multi-
disciplinar 

Turmas de 
7º ano 

35 
CWF 

CE 

3.3.013 

3.5.019 

 

Comemoração do dia mundial do 
voluntariado 

5.dezembro Grupo de Vo-
luntariado 

Associação Hel-
po 

Alunos do 
Grupo de 

Voluntaria-
do 

Delegados 
de Turma 

36 

CWF 

CE 

VE 

 

Comemoração do Dia Internacional 
dos Direitos Humanos: 

Exposição, palestra e workshops 

4 a 15 de de-
zembro 

Professores dos 
grupos 400, 
410, 420 e 430 

Biblioteca 

Clube Europeu 

Turmas de en-
sino básico e 
secundário 

Comunida-
de Escolar 

13 



 

1º PERÍODO 

1º PERÍODO (dezembro) 

Nº Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-

alvo 

37 VE 

3.1.01.02 

3.3.013 

 

O Clube Europeu vai ao TMJB: 

Nathan, o Sábio 

 

14.dezembro Camila Viana 

Isabel Silva 

Fátima Veríssi-
mo 

Marina Nunes 

Clube Europeu 

10º ano 

11º ano 

12º ano 

 

38 E 
3.1.01.02.03 

3.3.013 

Conhecer a União Europeia 11 a 
15.dezembro 

Adolfo Torres 

Adriana Cabral 

Turmas de 7º 
ano 

Clube Europeu 

Biblioteca 

Comunida-
de Escolar 

39 AS 3.5.019 

Comemoração do Natal 

Recolha de alimentos 

Leitura de contos tradicionais de di-
versas nacionalidades 

1 a 15 de de-
zembro 

BE 

Voluntária de 
Leitura 

Grupo 600 

Grupos 330 e 
320 (Francês e 
Inglês 

Comunida-
de Escolar 

40 VE 3.1.01 

Palácio da Ajuda-Miró 12.dezembro Isabel Martins 

Conceição Cari-
nhas 

Marina Nunes 

Grupo 600  

Grupo 400 

9º A 

10º D 

11º E 

12º D 

41 IP 3.5.023 

FUTURE—Mobilidade a Munique 
(Alemanha) 

10 a 16 de 
dezembro 

Clube Europeu 

Professores 
integrados no 
projeto 

Alunos 
integrados 
no projeto 

14 



 

1º PERÍODO 

 

Nº Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-

alvo 

42 CWF 3.3.013 

Auditoria ambiental Outubro-
novembro 

Leonor Rama-
lho 

Pedro Teixeira 

Amostra 
represen-
tativa de 
alunos 

43 CWF 3.3.013 

Elaboração do Ecocódigo outubro-
dezembro 

Esperança Dias 

Leonor Rama-
lho 

Eugénia Dias 

Aldina Rodri-
gues 

Turmas de 8º 
ano 

Turmas de 
8º ano 

Comunida-
de Escolar 

44 C 3.1.01 

―Lionsclub-paz‖ outubro a no-
vembro 

Inês Vaz 

7º A e C 

 

Comunida-
de Escolar 

45 VE 
3.3.013 

3.5.021 

Conhecer uma empresa novembro SPO 

Empresa 

Alunos de 
9º ano 

46 CWF 

3.3.013 

3.5.019 

3.5.022 

Comemoração do dia da não violên-
cia: a violência no namoro 

 

novembro Equipa PES 

Escola Segura 

Enfª Inês Duar-
te 

Alunos de 
12º ano 

47 CWF  3.5.O19  

Conversas na Biblioteca novembro José Martinho 

América Silva 

Isabel Silva 

Bárbara Se-
xauer (12º G) 

Gabriel Batalha 
(12º G) 

Guilherme Fer-
reira (12º G) 

Catarina Costa 
(12º G)  

Comunida-

de escolar 

48 CWF 

3.3.013 

3.5.019 

3.5.022 

Sessões sobre sexualidade novembro a 
dezembro 

Equipa PES 

Enfª Inês Duar-
te 

Alunos de 
9º ano 

49 AA 3.1.01 

Adota uma árvore no Natal dezembro Isabel Martins 

Conceição cari-
nhas 

8º D e 12º D 

Comunida-
de Escolar 

50 CE 3.2.09 

Montagem e desmontagem da ilumi-
nação de Natal 

dezembro-
janeiro 

Arlindo Carva-
lho 

Alunos do 
CPEAC 

Comunida-
de Escolar 

51 AD 
3.3.013 

3.5.019 

Atividade Interna setembro a 
dezembro 

Sílvia Lima 

José Gonçalves 

Grupo 620 

Alunos dos 
ensinos 
Básico e 
Secundário 

15 



 

1º PERÍODO 

 

Nº Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-

alvo 

52 AD 
3.3.013 

3.5.019 

Treinos dos Grupos Equipa 

Atletismo, Basquetebol, Futsal, Multi-
atividades e Voleibol 

setembro a 
dezembro 

Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos dos 
ensinos 
Básico e 
Secundário 

53 AD 
3.3.013 

3.5.019 

Treinos de Abertura 

Atletismo, Basquetebol, Futsal, Ténis 
e Voleibol 

novembro/
dezembro 

Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos dos 
ensinos 
Básico e 
Secundário 

54 AD 
3.3.013 

3.5.019 

Torneio de 2x2 de voleibol dezembro Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos do 
ensino 
Básico  

55 AD 
3.3.013 

3.5.019 

Torneio de 4x4 de voleibol dezembro Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos do 
ensino 
Básico  

56 IP 3.5.020 

Estação do Livro novembro/
dezembro 

Biblioteca 

BMS 

Alunos dos 
ensinos 
Básico e 
Secundário 

57 
C 

CC 

3.1.03 

3.3.013 

3.5.019 

Concurso ―Ciência em Cena‖ novembro a 
janeiro 

PES 

F.C.G. 

Alunos de 
9º, 10º, 
11º e 12º 
anos 

58 AA 3.2.09 

Intervenção em espaços degradados Ao longo do 1º 
período 

Maria João txa 

12º I 

Comunida-
de Escolar 

59 AD 
3.1. 01.03. 

3.3.013. 

Percursos de Orientação por mapa e 
bussola 

Ao longo do 1º 
período 

Grupo 620 Alunos do 
Ensino 
Secundário 

16 



 

2º PERÍODO 

 

Nº Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-

alvo 

60 E 
3.1.01.02.03 

3.3.013 

Novas oportunidades de desenvolvi-

mento rural sustentável 

8 a 12 de ja-

neiro 

Adriana Cabral 

Helena Bernar-

do 

11º ano, tur-

mas F, G e H 

Comuidade 

Escolar 

61 IP 

3.1.01 

3.3.013 
3.5.019 

XXXVI Olimpíadas Portuguesas de 

Matemática  

10.janeiro Grupo 500 

OPM-SPM 

Alunos dos 

ensinos 

Básico e 

Secundário 

62 
C 

CC 
3.1.01.03 

1ª Eliminatória do Concurso nacional 

de Leitura (PNL) 

10.janeiro Luísa Pereira 

Grupo 300 

Biblioteca 

Alunos dos 

ensinos 

Básico e 

Secundário 

63 AD 
3.3.013 

3.5.019 

Corta  Mato Concelhio 16.janeiro Silvia Lima 

Grupo 620 

Alunos dos 

ensinos 

Básico e 

Secundário 

64 
CWF 

E 
3.3.013 

Comemoração do Dia da Memória: 

Palestra e exposição 

22 a 26. Janei-

ro 

29.janeiro 

Grupo 400 

Biblioteca 

Clube Europeu 

Turma de 

Ensino 

secundário 

Comunida-

de Escolar 

65 CWF 3.3.013 

Aristides de Sousa Mendes 

(Projeto Heroes Across the Borders) 

26.janeiro Grupo 400 

Grupo de alu-

nos de 9º ano 

Clube Europeu 

9º ano, 

turma E 

66 
CE 

CC 

3.1.01 

3.3.013 

St. Valentine’s Day 14.fevereiro Ana Sofia Al-

meida 

Julieta  Oliveira 

9º ano 

67 IP 

3.1.01 

3.3.013 

3.5.019 

Pmate 21.fevereiro Grupo 500 

Universdidade 

de Aveiro 

Alunos dos 

ensinos 

Básico e 

Secundário 

68 VE 
3.1.01.02.03 

3.3.013 

Descobertas no Ecomuseu do Seixal: 

Núcleo Naval 

15 e 23 de 

fevereiro 

Adolfo Torres 

Adriana Cabral 

Técnicos do 

Ecomuseu/CMS 

Turmas de 

7º ano 

17 



 

2º PERÍODO 

 

Nº Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-

alvo 

69 E 
3.1.01.02.03 

3.3.013 

Cidade Comum 19 a 23 de 
fevereiro 

Fátima Veríssi-
mo 

Helena Bernar-
do 

Biblioteca 

Comunida-
de Escolar 

70 
VE 

AD 

3.1. 01.03.  

3.3.013 

Atividades na natureza na Serra da 
Estrela 

22, 23 e 24 de 
fevereiro 

António Sousa 

Ismael Santos 

Jorge Duarte 

José Cabral 

Alunos do 
Ensino 
Secundário 

71 

AA 
C 
LF 
 

3.1.01.03 
3.5.019.022 

Semana da Leitura ―Ler! A qualquer 
hora, em qualquer lugar!‖ 

 
Final do Concurso de Gramática 

―Quem quer falar bem?‖ 

5 a 9 de março Biblioteca 

Departamento 
de Línguas 

Grupo 600 

Clube de Ex-
pressão Dra-
mática 

Alunos dos En-
sinos Básico e 
Secundário 

Comunida-
de Escolar 

72 
E 

CWF 3.5.019 
Comemoração do Dia Internacional 

da Mulher 
7 a 9 de março Clube Europeu Comunida-

de Escolar 

73 CE 
3.1.01 
3.3.013 
3.5.019 

Di do PI 14.março Grupo 500 Comunida-
de Escolar 

74 
E 
F 

CE 

3.1.01 
3.3.013 
3.5.018 
3.5.019 

Semana do Departamento de Mte-
mática e Tecnologias 

(Aulas abertas e exposições de tra-
balhos) 

19 a 23 de 
março 

Grupo 500 

Grupo 540/530 

João Pinheiro 

Arlindo Carva-
lho 

Rui Branco 

Joaquim Moita 

Comunida-
de Escolar 

75 CWF 

3.1.01 

3.1.02 

3.1.03 

3.4.016 

A Psicologia como Ciência 19 a 23 de 
março 

César Ferreira 

Camila Viana 

Isabel Silva 

José Martinho 

Alunos de 12º 
ano de Psicolo-
gia 

Turmas de 
11º ano 

76 AA 3.5.019 

Comemoração do Dia Mundial d Poe-
sia 

19 a 23 de 
mrço 

Biblioteca Comunida-
de Escolar 

77 
CE 

E 

3.3.013 

3.5.019 

Comemoração do Dia Internacional 
das Florestas (21 de março) e do Dia 
Mundial da Água (22 de março) 

20 a 24 de 
março 

Leonor Rama-
lho 

Pedro Teixeira 

8º ano, turmas 
A, B, C e D 

Comunida-
de Escolar 

18 



 

2º PERÍODO 

 

Nº Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-

alvo 

78 VE 
3.1.02.03 

3.3.013 

Observatório Ciência Viva do Alviela Entre 19 a 23 
de março 

Helena Bernar-
do 

Adolfo Torres 

Adriana Cabral 

Fátima Veríssi-
mo 

Turmas de 
9º ano 

 

Turmas de 
10º ano 

79 AD 
3.1. 01.03. 

3.3.013. 

Caminhada na Serra de Sintra janeiro José Gonçalves  
José Cabral 

 Ismael Santos 
Jorge Duarte 

Alunos do 
Ensino 
Secundário 

80 CWF  

3.1.01.02.03 

3.3.013 

3.5.019 

Conversas na Biblioteca janeiro José Martinho 

Isabel Silva 

América Silva 

Bárbara Se-
xauer (12º G) 

Gabriel Batalha 
(12º G) 

Guilherme Fer-
reira (12º G) 

Catarina Costa 
(12º G)  

Comunida-
de escolar 

81 
CWF 

CC 

3.1.02.03 

3.3.020 

Utilização do sismógrafo digital por-
tátil 

janeiro Conceição Cou-
rela 

Maria José cas-
tro 

Teresa hilário 

Grupo 520 

FCT-
Laboratório de 
geologia e En-
genharia  

Alunos de 
10º de 
Ciências e 
Tecnologia 

82 
CWF 

CC 

3.1.02.03 

3.3.020 

O sismo de Lisboa de 1755 janeiro Conceição Cou-
rela 

Maria José cas-
tro 

Teresa hilário 

Grupo 520 

FCT-
Laboratório de 
geologia e En-
genharia  

Alunos de 
10º de 
Ciências e 
Tecnologia 

83 C 3.1.01.03 

Concurso de gramática ―Quem Quer 
Falar Bem‖ (1ª e 2ª eliminatórias) 

janeiro e feve-
reiro 

Ana Julião 

Luísa Pereira 

Gripo 300 

Alunos do 
Ensino 
Secundário 

19 



 

2º PERÍODO 

 

Nº Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-

alvo 

84 
VE 

CC 

3.1.02.03 

3.3.020 

Saída de campo—Praia das Avencas: 
biodiversidade numa região costeira 
rochosa 

fevereiro Conceição Cou-
rela 

Esperanças 
Dias 

Cristina Carra-
jola 

Pedro Teixeira 

Teresa Hilário 

Grupo 520 

Alunos de 
11º ano de 
Ciências e 
Tecnologia 

85 
VE 

CC 

3.1.02.03 

3.3.020 

Saída de campo—Lourinhã: museu e 
praias 

fevereiro Conceição Cou-
rela 

Maria José Cas-
tro 

Teresa Hilário 

Grupo 520 

Museu da Lou-
rinhã 

Alunos de 
10º ano, 
turmas A, 
B e C) de 
Ciências e 
Tecnologia 

86 CWF 
3.3.013 

3.5.022 

―Amor com amor se paga‖ 

Sessões sobre a violência no namoro 

fevereiro PES 

Escola Segura 

Alunos de 
8º ano 

87 CWF 
3.3.013 

3.5.022 

―Calcula o risco‖ 

Sessões sobre a previsão dos riscos 
associados ao lazer 

fevereiro PES 

Enfª Inês Duar-
te 

Alunos de 
12º ano  

 

88 AD 
3.3.013 

3.5.019 

Seixalíada Escolar—Dança fevereiro Sílvia Lima 

Susana Bastos 

Grupo 620 

Alunos do 
Ensino 
Básico e 
secundário 

89 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 do 
Ensino 
Básico e 
secundário 

90 VE 
3.1.01 

3.3.013 

FUTURÁLIA março SPO 

Diretores de 
Turma 

Alunos de 
9º  e de 
12º anos 

91 AD 
3.3.013 

3.5.019 

Atividade Interna janeiro a mar-
ço 

Sílvia Lima 

José Gonçalves 

Grupo 620 

 

Alunos do 
Ensino 
Básico e 
secundário 

92 AD 
3.3.013 

3.5.019 

Megas-Seixal março Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos do 
Ensino 
Básico e 
secundário 

93 AD 
3.3.013 

3.5.019 

Megas-Final março Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos do 
Ensino 
Básico e 
secundário 

94 AD 
3.3.013 

3.5.019 

3x3  Basquetebol março Sílvia Lima 

José Gonçalves 

Grupo 620 

Alunos do 
Ensino 
Básico e 
secundário 

20 



 

2º PERÍODO 

 

Nº Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-

alvo 

95 IP 3.5.020 

Março Jovem: atividades lúdicas e 
worshops 

Worshop de graffti 

março Biblioteca 

CMS-Gabinete 
de Juventude 

Conceição Cari-
nhas  

12º D 

Alunos do 
Ensino 
Básico e 
secundário 

96 IP 3.5.023 

FUTURE-ERASMUS+ 

2º mobilidade à Polónia 

março Professores e 
alunos integra-
dos no projeto 

Clube Europeu 

Professo-
res e alu-
nos inte-
grados no 
projeto 

97 AD 
3.3.013 

3.5.019 

Treinos dos grupos Equipa 

Atletismo, Basquetebol, Futsal, Multi-
atividades e Voleibol 

janeiro a mar-
ço 

Silvia Lima 

Grupo 620 

Alunos do 
Ensino 
Básico e 
secundário 

98 AD 
3.3.013 

3.5.019 

Quadros Competitivos DE 

Atletismo, Basquetebol, Futsal, Multi-
atividades e Voleibol 

janeiro a mar-
ço 

Silvia Lima 

Grupo 620 

Alunos do 
Ensino 
Básico e 
secundário 

99 O 
3.3.013 

3.5.019 

Distribuição de cheques dentistas A definir PES 

Centro de Saú-
de do Seixal 

Alunos 
nascidos 
em 2004 

100 CWF 
3.1.01.02.03 

3.3.013 

Laboratório dos sentidos A definir PES 

Centro de Saú-
de do Seixal 

Alunos de 
10º ano 

101 CWF 
3.1.01 

3.3.013 

Projeto Contagiar Saúde - 
Sessões de saúde psicológica na ado-
lescência 

A definir PES 

Câmara Munici-
pal do Seixal 

Drª Isabel Ro-
sinha 

 

102 
C 

CC 
3.1.01.03 

2ª eliminatória do Concurso Nacional 
de Leitura 

A definir América Silva 

Luísa Pereira 

PNL 

RBE 

Alunos 
apurados 

103 

VE 

IP 

CC 

3.1.01 

3.3.013 

3.5.020 

Visita de estudo à Mata dos Medos/
Companhia das Lezírias/Reserva na-
tural do Estuário do Tejo/APPE-Seixal 
(a confirmar) 

A definir Leonor Rama-
lho 

Esperança Dias 

Pedro Teixeira 

Grupo 520 

Turmas de 
8º ano 

104 
VE 

CC 

3.1.01.03 

3.3.013 

Visita de Estudo ao Museu de Histó-
ria Natural e da Ciência 

A definir Cristina Carra-
jola 

Pedro Teixeira 

Ana Marques 

Filomena Soa-
res 

Angelina Para-
da 

Manuela Cruz 

Grupos 520, 

Turmas de 
7º ano 
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2º PERÍODO 

 

Nº Tipo de 
atividade 

Articulação 
com Projeto 
Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 
Colaboradores 

Público-
alvo 

105 

CC 

LF 

CWF 

3.1.02 

3.3.013 

3.4.016 

A Ciência espera por ti na Cargaleiro A definir Departamento 
de Ciências 
Experimentais 

Alunos do 
6º e 9º 
anos das 
escolas 
vizinhas 

106 CE 3.3.013 
Comemoração do Centenário da re-
volução Russa de 1917 

A definir Grupo 400 Comunida-
de Escolar 

107 CC 3.1.01 

A Correr Mundo A definir Biblioteca 

BMS 

Grupo 420 

Alunos do 
Ensino 
Secundário 

108 AS 3.4.013 

Recolha de material escolar e de hi-
giene—Projeto Nampula/Moçambique 

A definir Biblioteca 

Grupo de Vo-
luntariado 
―Ajuda a Aju-
dar‖ 

Associação Hel-
po 

Comunida-
de Escolar 

109 CWF 3.1.01.03 

Encontro com Escritores A definir Biblioteca 

Grupo 300 

Alunos dos 
Ensinos 
Básico e 
Secundário 

110 CWF 
3.3.013 

3.5.019 

Percursos de vida Ao longo do 2º 
período 

SPO 

Ex-alunos 

Encarregados 
de Educação 

Alunos de 
9º ano 

111 
VE 

CC 

3.1.01.03 

3.3.013 

Visita de estudo a Lisboa, Mosteiro 
dos Jerónimos (estudo da poesia de 
Luís de Camões) 

Final do 2º 
período 

Maria José Mo-
reira 

Grupo 300 

Turmas de 
10º ano 

112 
VE 

CC 

3.1.01.03 

3.3.013 

Visita de estudo ao Palácio Nacional 
de Mafra: peça de teatro ―o Ano da 
Morte de  Ricardo Reis‖ 

Final do 2º 
período 

Maria José Mo-
reira 

Grupo 300 

Turmas de 
10º ano 

113 

IP 

CC 

CWF 

3.1.01 

3.3.013 

Campanha de sensibilização sobre 
energia 
Trabalhos realizados pelas turmas de 
8º ano 

2º e 3º perío-
do 

Leonor Rama-
lho 

Pedro Teixeira 

Esperança Dias 

Aldina Rodri-
gues 

Eugénia Dias 

Grupos 520 e 
510 

Turmas de 
8º ano 

114 

IP 

CC 

CWF 

3.1.01 

3.3.013 

Campanha de sensibilização sobre 
água 
Trabalhos realizados pelas turmas de 
8º ano 

2º e 3º perío-
do 

Leonor Rama-
lho 

Pedro Teixeira 

Esperança Dias 

Aldina Rodri-
gues 

Eugénia Dias 

Grupos 520 e 
510 

Turmas de 
8º ano 
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2º PERÍODO 

 

Nº Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-

alvo 

115 C 3.1.01 
6ª edição do Projeto Kid s Guernica‖ 2º e 3º perío-

dos 
Margarida Fon-
seca 
10ºD 

Comunida-
de Escolar 

116 AA 3.3.013 

―Adota um museu‖ 2º e 3º perío-
dos 

Marina Nunes 
9ºA e C 

Comunida-
de Escolar 

117 AA 3.2.09 
―Recuperação das salas de artes‖ 2º e 3º perío-

dos 
Margarida Fon-
seca 
Marina Nunes 

Comunida-
de Escolar 

118 AA 3.2.09 
Reabilitação das fachadas dos pavi-
lhões‖ 

2º e 3º perío-
dos 

Marina Nunes 
  

Comunida-
de Escolar 
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3º PERÍODO 

 

Nº Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-

alvo 

119 AD 3.1.01.02.03 
3.3.013 

Um dia de atividades de radicais Entre 9 a 12 
de abril 

Helena Pombo 

Grupo 620 

11º ano, 
turmas D e 
H 

12º ano, 
turmas C, 
e e G 

120 E 
3.1.01.02.03 

 

Diversidade climática mundial 9 a 13 de abril Adriana cabral 

Adolfo Torres 

Grupo 420 

Turmas de 7º 
ano 

Comunida-
de Escolar 

121 IP 3.5.023 

Acolhimento dos parceiros do 
F.A.C.E.—ERASMUS+ 

15 a 21 de 
abril 

Clube Europeu 

Alunos e pro-
fessores do 
projeto 

Parceiros 
do projeto: 
Alemanha, 
Roménia e 
Chipre 

123 AA 
C 

3.1.01.02 
3.3.013 
3.5.020 

 

Semana da Filosofia e da psicologia 
Peddy paper e  olimpíadas da Filoso-

fia e Psicologia 

16 a 20 de 
abril 

Grupo 410 Alunos de 
Filosofia 
de 10º e 
11º anos. 
Alunos de 
Psicologia 
de 12º ano 

124 VE 
CC 3.1.02.03 

Visita de estudo à Lusófona—Práticas 
laboratoriais (Projeto Criar Saberes) 

19.abril Maria José cas-
tro 

Grupo 520 

Alunos de 
12º ao de 
Biologia 

125 

CE 

E 

CWF 

3.3.013 

Comemoração do aniversário do 25 
de Abril de 1974 

Colóquio  

Exposição 

23 a 27 de 
Abril  

Grupo 400 

Biblioteca 

Comunida-
de Escolar 

126 
VE 

CC 

3.1.01.03 

3.3.013 

Ida ao teatro_‖Leandro, Rei da 
Helíria‖ 

27.abril Ângela Quelhas 

Professores do 
Conselho de 
Turma 

Turmas de 
7º ano 

127 
E 

CWF 
3.3.013 

Semana da Europa: 

Exposição evocativa de Jean Monet 

Aulas Abertas 

Dia openEUropa 

7 a 11 de maio 

 

 

9.maio 

Clube Europeu Comunida-
de Escolar 

128 CWF 3.3.013 

―A Geografia nas nossas vidas‖  Entre 21 a 25 
de maio 

Adolfo Torres 

Grupo 420 

Turmas de 
11º ano 
(F, G e H) 

Turmas de 
9º ano 

129 CWF 
3.1.01 

3.3.013 

Comemoração do Dia Europeu do 
Mar 

20.maio Clube Europeu Comunida-
de Escolar 

130 VE 
3.1.01.02.03 

3.3.013 

Saída de campo ―A pé pelo núcleo 
histórico de Amora‖ 

28 de maio e 

 1 de junho  

Helena Bernar-
do 

Adolfo Torres 

Fátima Veríssi-
mo 

Grupo 420 

Turmas de 
8º ano 
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3º PERÍODO 

 

Nº Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-

alvo 

131 
F 

CW 
3.3.013 

Feira das Universidades 

Inspiring Future 

5.junho Inspiring Futu-
re 

SPO 

Direção 

Alunos de 
12º ano 

132 
CE 

E 

3.1.01.02.03 

3.3.013 

Comemoração do Dia Mundial do 
Ambiente 

―Educar para a sustentabilidade am-
biental‖ 

4 a 8 de junho Helena Bernar-
do 

Adolfo Torres 

Grupo 420 

 

Turmas de 
9º ano 

133 E 
3.1.01.02.03 

3.3.013 

―Um mar de oportunidades‖ 4 a 8 de junho Adriana Cabral 

Fátima Veríssi-
mo 

 

Turmas de 

10º ano 

134 
C 

CC 
3.1.01.03 

Final Nacional do ―Concurso Nacional 

de Leitura‖  

A definir América Silva 

Luísa Pereira 

PNL 

Alunos 

apurados 

135 VE 3.3.013 

Visita aos fornos romanos da Qta do 
Rouxinol 

Abril Grupo 400 Turmas de 
7º ano 

136 AD 3.3.013 
3.5.019 

Estafeta da Liberdade abril Sílvia Lima 

Susana Bastos 

Grupo 620 

Alunos dos 
Ensinos 
Básico e 
Secundário 

137 AD 3.3.013 
3.5.019 

Regionais Desporto Escolar abril Sílvia Lima 

Grupo 620 

 

Alunos dos 
Ensinos 
Básico e 
Secundário 

138 AD 3.3.013 
3.5.019 

Fases Finais dos grupos Equipa Abril/maio Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos dos 
Ensinos 
Básico e 
Secundário 

139 AD 3.3.013 
3.5.019 

Atividade Interna Abril/maio Sílvia Lima 

José Gonçalves 

Grupo 620 

Alunos dos 
Ensinos 
Básico e 
Secundário 

140 CC 
3.01.02 

3.5.020 

Congresso: promoção da Saúde na 
Cargaleiro 

maio Leonor Rama-
lho 

Pedro Teixeira 

Manuela Sá 

Luísa Martin 

Grupo 520 

Conselhos de 
Turma 

PES 

Biblioteca 

Enfermeira es-
colar 

Turmas de 
9º ano 
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3º PERÍODO 

 

Nº Tipo de 

atividade 

Articulação 

com Projeto 

Educativo 

Designação da atividade Calendarização Organização 

Colaboradores 

Público-

alvo 

141 AD 3.3.013 
3.5.019 

Tag Rugby maio Sílvia Lima 

Marisa Soares 

Grupo 620 

Alunos dos 
Ensinos 
Básico e 
Secundário 

142 AD 3.3.013 
3.5.019 

Beach Atletics maio Sílvia Lima 

Marisa Soares 

Grupo 620 

Alunos dos 
Ensinos 
Básico e 
Secundário 

143 F 

3.1.01 
3.3.013 
3.4.016 

 

Dia Aberto_Escola Secundária Manu-
el Cargaleiro 

maio Direção 

Departamentos 
Curriculares 

Diretores de 
Curso 

Professores 

SPO 

CLDS 

Alunos 8º 
e  9º anos 
e do Ensi-
no Secun-
dário 

144 CE 3.1.03 
3.3.013 

Comemoração do 1º de maio maio BE 

Grupo 400 

Alunos dos 
Ensinos 
Básico e 
Secundário 

145 E 
F 

3.1.03 
3.3.013 

Semana da Francofonia maio Biblioteca 

Grupo de Fran-
cês 

Comunida-
de Escolar 

146 CWF 3.1.01.03 
Nelson Mandela maio Biblioteca 

Grupo 400 

Comunida-
de Escolar 

147 AS 3.1.01.03 

Campanha Pirilampo Mágico maio Grupo de Vo-
luntariado 

―Ajuda a Aju-
dar‖ 

Comunida-
de Escolar 

148 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 

149 AD 3.3.013 
3.5.019 

Torneios de Encerramento 

Basquetebol e Ténis 

abril/maio Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos dos 
Ensinos 
Básico e 
Secundário 

150 
VE 

CC 

3.1.01 

3.3.013 

Visita ao jardim da escola abril/maio Luísa Martin 

Grupo 520 

 

Turmas de 
7º ano 

151 AD 3.3.013 
3.5.019 

Jogos de Praia 

Futsal e Voleibol 

maio/junho Sílvia Lima 

Grupo 620 

Alunos dos 
Ensinos 
Básico e 
Secundário 

152 

AD 
AA 
AS 
LF 

3.3.013 
3.5.019 

Escola de Verão junho/julho Sílvia Lima 

Marisa Soares 

Professores da 
Escola 

 

Alunos das 
escolas do 
Seixal, 
com ida-
des entre 
os 6 e 15 
anos 
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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. 

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; 
 

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

6. Projetos de Desenvolvimento Educativo 

6.1 Projetos Curriculares 

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 letivo 

• manutenção de um centro de exames DELF / DELF (Francês) a ní-

vel internacional e consequente preparação de alunos para a obten-

ção de um diploma a nível europeu (de acordo com o QECRL) – o 

qual representará uma mais valia para o currículo destes alunos; 

Todo o ano letivo 

• colaboração com a biblioteca no desenvolvimento de atividades 

enquadradas no Plano Nacional de Leitura e na eventual criação de 

um blogue para partilha de experiências; 

Todo o ano letivo 

• 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, simultane-

amente, 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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COORDENADOR: Fátima Fonseca 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Fátima Fonseca, professores do departamento de 
Línguas 
   

PÚBLICO-ALVO: Todos os anos de escolaridade (7 a 12º anos) 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 
 
3.5. Relações com a comunidade 

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

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: disciplinas de português, inglês e francês 

COLABORADORES/PARCERIAS: Biblioteca Escolar 

  

 

28 



 

 

DESIGNAÇÃO: Sala de Estudo ―Aprendizagem com Autonomia‖ 

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

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 ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

COORDENADOR: Jacinto Bettencourt  

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Jacinto Bettencourt, Pedro Teixeira, Cristina Ribei-

ro, Purificação Milheiro, José Martinho  

PÚBLICO-ALVO: Alunos do ensino básico 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA:  

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

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 

 

Atividades Calendarização 

Sessões, com pequenos grupos de alunos, na 

sala 82 

Ao longo do ano letivo 
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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 que têm lugar nos finais de abril, 

princípios de maio.  

OBJETIVOS:  

 motivar  para a aprendizagem do Francês; 

 desenvolver nos alunos as várias competências da oralidade comunicando com falantes nativos; 

 reconhecer a  utilidade da língua francesa comunicando com os alunos que a utilizam; 

 obter um  diploma reconhecido internacionalmente tendo uma validade vitalícia. 

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

COORDENADORA: Conceição Folgado 
 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Professores de Francês (grupo 300/320) 
 

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 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Preparação para os exames Delf Scolaire Ao longo do ano 

Exames Delf Scolaire 3 e 4 de maio 
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DESIGNAÇÃO: Jovens Tradutores (Juvenes Translatores) 

CARATERIZAÇÃO:  

Juvenes Translatores é um concurso anual promovido pela Comissão Europeia de destinado a alunos nas-
cidos no ano 2000. Os concorrentes traduzem um texto de uma página em qualquer das 552 combina-
ções de língua possíveis de entre as 24 línguas oficiais da União Europeia, utilizando apenas dicionários 
de papel.  

OBJETIVOS: 

O Projeto visa promover a aprendizagem das línguas, o multilinguismo e a tradução como uma carreira. 

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADORA: Cristina Chabert 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Cristina Chabert 

PÚBLICO-ALVO: Alunos de 12º ano 

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 

O13. - Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos conscientes, 
que participam de forma crítica e responsável na sociedade 
 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Português, Inglês, Francês  

COLABORADORES/PARCERIAS: Biblioteca Florbela Espanca, Comissão Europeia 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Candidatura via o website  setembro - outubro 

Seleção dos candidatos  outubro 

Preparação dos candidatos  novembro 

Realização da prova, sua digitalização e submissão  novembro 

Avaliação das traduções e seleção da melhor por país  dezembro-janeiro 

Cerimónia de entrega em Bruxelas dos prémios  março 
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DESIGNAÇÃO: Gabinete de Apoio aos Cursos Profissionais  

CARATERIZAÇÃO: Sala de estudo destinada ao esclarecimento de dúvidas aos alunos dos cursos profis-

sionais de Eletrónica, Automação e Computadores, Técnico de Vendas e Técnico de Comércio 

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, M. Rosa de Sá Nogueira 

RESPONSÁVEIS PELA MONITORIZAÇÃO: Rui Branco, Rosa de Sá Nogueira 

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

do curso profissional de Técnico de Vendas e Técnico de Comércio  

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, Economia, Vender, comunicar em Vendas, OGA, OGE. 

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

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:  Xeque-Mat  

CARATERIZAÇÃO:  A partir da prática do jogo de xadrez pretende-se que o aluno desenvolva o pensa-

mento lógico, poder de atenção e concentração, imaginação, criatividade, planeamento, antecipação, von-

tade de vencer, paciência, autocontrole, o espírito de decisão e a coragem, a inteligência.  

OBJETIVOS: Oferecer à comunidade escolar atividades motivadoras proporcionadas pela prática do jogo 

de xadrez, através de uma estrutura física apropriada e de uma adequada proposta didático-pedagógica.  

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

  

COORDENADOR: Mª da Purificação Milheiro e Cristina Ribeiro  

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Mª da Purificação Milheiro e Cristina Ribeiro  

PÚBLICO-ALVO: Todos os anos de escolaridade 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

O1. – Promover o sucesso escolar dos alunos 

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 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Todas as disciplinas 

COLABORADORES/PARCERIAS: Professores do Grupo 500, Biblioteca Florbela Espanca e Câmara Munici-
pal do Seixal 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

 Prática do xadrez como modalidade desportiva em tabuleiro e/ou on

-line  

 Semanalmente (4ª feira, 

11:55h-13:25h)  

 Torneios de xadrez  2 a 3/ano ou período 

 Simultâneas de xadrez  2 a 3/ano ou períoodo 

  Organização das atividades e diligências para a sua concretização 

 

 Ao longo do ano 
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DESIGNAÇÃO: Aprender a Empreender—Junior Achievement 

CARATERIZAÇÃO: Compreende um conjunto de programas, promovidos pela Junior Achievement: 

1) No ensino básico  

É o meu negócio ( 8º Ano),  6 sessões que visam   incentivar os alunos a usar o pensamento crítico para 

aprenderem  algumas competências empreendedoras, enquanto exploram as suas aspirações de carreira 

e apreendem conceitos de negócio. 

Economia para o Sucesso (9º ano), 6 sessões 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; 

2) No Ensino Secundário, o programa desafia alunos do ensino secundário a criar e a gerir uma mini-

empresa, ao longo de um ano letivo. Os alunos aprendem conceitos de mercado, comercialização e pro-

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

em que cada participante se converte em um mini empresário. 

 

OBJETIVOS: 

8º ano  

 Reconhecer características pessoais empreendedoras 

 Descrever como os empreendedores preenchem uma necessidade de mercado 

 Defender oralmente as suas escolhas 

 Identificar caraterísticas que partilham com os empreendedores 

9º ano 

 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 consciente 

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: 

 Fazer um estudo de mercado; 

 Organizar a mini-empresa, vender títulos de participação, produzir um produto ou serviço, colocá-lo no 

mercado e manter registos financeiros 

 Elaborar um plano de negócios e desenvolver uma apresentação de vendas 

Explicar como os dividendos são determinados e pagos 

 

 

 

 

 

 

6.2 EMPREENDEDORISMO 
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ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR: Isabel Castro 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Isabel Castro, Rosa de Sá Nogueira, Noémia Fer-

nandes 

PÚBLICO-ALVO: 8º ano (turmas A, B, C e D); 9º ano (Turmas C e D), 10º ano, turma E; 11º ano, turma 

F. 

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. 

ATIVIDADES A REALIZAR: CALENDARIZAÇÃO 

―É O MEU NEGÓCIO‖ 

Atividade 1 - Não se nasce empreendedor. Aprende-se! 

Atividade 2 - Podes mudar o mundo 

Atividade 3 - Conhece o mercado 

Atividade 4 - Comunica com o teu cliente 

Atividade 5 - Acredita em ti 

Atividade 6 - Lança-te à aventura! 

  

1º Período 

  

2º Período 

  

3º Período 

―ECONOMIA PARA O SUCESSO‖ 

Atividade 1 - Espelho meu 

Atividade 2 - Tu Decides 

Atividade 3 - Escolhe o teu Sucesso 

Atividade 4 - Mantém o Equilíbrio 

Atividade 5 - Organiza as Compras 

Atividade 6 - Define o teu Risco. 

  

1º Período 

  

2º Período 

  

3º Período 

―A Empresa‖ 

Atividade 1 - Apresentação da Mini-Empresa 

Atividade 2 - Atribuição de Responsabilidades na Mini-Empresa 

Atividade 3 - Avaliação das Ideias de Produto ou Serviço 

Atividade 4 - Seleção do Produto ou Serviço 

Atividade 5 - Desenvolvimento do Plano de Negócios 

Atividade 6 - Organização de uma Reunião de Direção 

Atividade 7 - Criação da Mini-Empresa 

  

1º Período 

  

1º/2º Período 

2º Período 

  

2º/3º Período 
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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, Aplicações Informáticas e algu-

mas disciplinas dos Cursos Profissionais, nomeadamente Economia, Vender. 

 

COLABORADORES/PARCERIAS: Junior Achievement e voluntários propostos pela JA, Professores/

Diretores de Turma do 9º ano, outras entidades 
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DESIGNAÇÃO:  Technovation Challenge – Girls for a Change 

CARATERIZAÇÃO: Criar uma aplicação móvel que permita solucionar um problema na comunidade, de-

senvolver um plano de negócios e expor a solução desenvolvida.  

OBJETIVOS: Desenvolver competências nas áreas da tecnologia, do empreendedorismo e da liderança  

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR: Paula Silveira 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Paula Silveira 

PÚBLICO-ALVO: raparigas dos 10 aos 18 anos 

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 

3.3. 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 

3.5. Relações com a comunidade 

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

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Informática, economia, inglês, artes. 

COLABORADORES/PARCERIAS: Professores América Silva, Rosa de Sá Nogueira e Maria João Cunha 

Faculdade de Ciências e Tecnologias 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Apresentação do projeto na Faculdade de Ciências e tecnologias 25 de outubro de 2018 

Reuniões semanais com as equipas para desenvolvimento do projeto Ao longo do ano 

Reuniões de acompanhamento do projeto na Faculdade de Ciências 

e Tecnologias 

Ao longo do ano 

Submissão dos trabalhos 25 de abril de 2018 

Apresentação dos trabalhos/ Testemunho no evento ―Girls in ICT 

day‖ promovido pela Faculdade de Ciências e Tecnologias 

Maio  de 2018 

Evento regional – 1ª eliminatória 1-20 maio de 2018 

2ª eliminatória 1-17 junho de 2018 

World pitch submit – (para as equipas finalistas) 30 de julho a 3 de agosto 
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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.  

 

 

 

 

 

 

6.3 SUSTENTABILIDADE E BEM-ESTAR 
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ATIVIDADES ESTRUTURANTES  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) 

Produção de artigos para o jornal escolar 

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 

Inscrição no Programa Eco-Escolas 

Auditoria ambiental (aplicação do questionário) 

Divulgação dos resultados da auditoria  à comunidade 

Exposição ―Alimenta o futuro‖ 

Aniversário da escola: hastear da bandeira do ecoescolas e divulga-

ção do Programa Ecoescolas 

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 

Produção de artigos para o jornal escolar 

Comemoração do Dia Mundial da Água: exposição fotográfica  

2º e 3º períodos 

 

 

 

22/03/2017 

Tema: Biodiversidade 

Visita ao jardim da escola e à bio-horta 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 e 3º períodos 

 

 

 

22/05/2017 
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COORDENADOR: Leonor Ramalho e Pedro Teixeira  

Promotores: Conselho Eco-Escolas Luísa Martin,  Eng. António Biscaia (Agencia Municipal de Energia do 

Seixal), Dra. Anabela Silva (representante da autarquia), um representante dos E.E, um representante 

dos funcionários e alunos a convidar  

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Leonor Ramalho, Pedro Teixeira (Eco-Escolas). 

Marina Nunes, Fátima Veríssimo, Paula Gonçalves e Ana Espadinha (Bio-Horta) 

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, Ecozoic (https://sites.fct.unl.pt/ecozoic/), 

Professores do departamento de Ciências Experimentais e do Grupo de Geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

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

Exposição de trabalhos dos alunos ―Educar para a sustentabilidade‖ 

5/06/2017 

4 a 8 de Junho de 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. Ao longo do ano as ativida-

des 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 forma-

ção 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 alimentação 

sustentáveis. 

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR: Fátima Veríssimo 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Fátima Veríssimo e Marina Nunes 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do ensino básico (9º ano) e secundário (11º e 12º anos); alunos envolvidos nos 

projetos ERASMUS+ (vários níveis de ensino) 

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: Ciências Naturais, Geografia, Artes 

COLABORADORES/PARCERIAS: Fundação Calouste Gulbenkian, AMRS 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Reativação e manutenção da horta 1º Período 

Visita de estudo a uma quinta pedagógica de S. Paulo e ao Museu do 

Trabalho 

4. outubro 

 

Preparação e execução de atividades de acolhimento no âmbito do 

intercâmbio ESMC_Granollers ELEMENTS4Life 

outubro 

 

Dinamização da exposição ―Alimenta o Futuro‖ 17 a 31 de outubro 

Participação no Seminário Nacional de encerramento do projeto 18.novembro 

Avaliação final do projeto novembro-dezembro 
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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 ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR: Isabel Silva 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Isabel Silva, Teresa Hilário, Ana Marques, Manue-

la Rodrigues, Ana Espadinha, Enfermeira Inês Duarte, Técnica Especializada de Serviço Social- Sara Men-

des 

PÚBLICO-ALVO: Comunidade escolar 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Divulgação das atividades a promover pelo PES à comunidade escolar em 

geral e aos DT’s em particular 
Início de outubro 

Atendimento dos alunos (alunos novos na escola) pela enfermeira em cola-

boração com a técnica de serviço social. 

Ao longo do ano, de acordo 

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‖, promovidas 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 1º período 

Avaliação de fatores de proteção/risco da saúde na adolescência. 1º período 

Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. 1º período 

Projeto contagiar saúde: saúde psicológica na adolescência 2º período 

Concurso ―Ciência em cena‖ 2º período 

Congresso de Saúde 3º período 
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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 

3.3. 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 

O17. 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 

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

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

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Atividades transversais a todas as disciplinas 

COLABORADORES/PARCERIAS: Equipa multidisciplinar, ACES Almada-Seixal, Escola Segura 
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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, participa-

ção, cooperação e responsabilidade. 

OBJETIVOS: Promover atitudes, valores e práticas que contribuam para a formação de cidadãos consci-

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

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Recolha de bens alimentares e de higiene para o Grupo de Voluntari-

ado ―Ajuda a Ajudar‖ e respetiva distribuição pelos alunos devida-

mente sinalizados. 

Atividade realizada com a colaboração dos parceiros: Lyons Clube do 

Seixal; Farmácia Nova Amorense; Real Bolo. 

Dia do Aniversário da Escola 

Almoço de Natal do corpo do-

cente e não docente 

Angariação de fundos para manutenção do projeto de apadrinhamen-

to do Orfanato de Nampula. 

2.º Período 

Comemoração do dia mundial do voluntariado com a participação da 

Associação Helpo 

5 de Dezembro 

Participação no Projeto ―Escolas Solidárias‖ da Fundação EDP Ao longo do ano 

Ações de solidariedade no seio da comunidade. Ao longo do ano 

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

nidade. 

Ao longo do ano 

Participação na campanha Pirilampo Mágico Maio de 2018 

COORDENADOR: Sara Mendes 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: América Silva, Elsa Ferreira, Ana Espadinha, 

Cristina Carrajola. 

PÚBLICO-ALVO: Os alunos interessados em integrar este projeto devem inscrever-se na biblioteca até 

ao final do mês de outubro. 

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; Banco Alimentar contra a fome; 

Cerciza; Lyons Clube do Seixal; Farmácia Nova Amorense; Real Bolo. 
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DESIGNAÇÃO:  Uma Aventura na Cidade 

CARATERIZAÇÃO: Consiste na aplicação de um conjunto de estratégias de dinâmicas de grupo, tais como 

o jogo de personagens (o jogador é, ele próprio, personagem de várias aventuras), o Jogo de Grupo 

(equipas com cerca de 6 elementos, orientadas pelos Mestres de Jogo) e o Jogo de Imaginação (a aven-

tura pode-se confinar a uma sala, colorida pela imaginação de cada participante). 

OBJETIVOS:  

 Promover um conjunto de acções que evitem o aparecimento de determinado problema; 
 Desenvolver medidas que permitam a promoção global da saúde; 
 Garantir que o indivíduo seja capaz de promover o seu próprio bem-estar; 
 Desenvolver no indivíduo competências pessoais e sociais. 
 

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 
 

COORDENADOR: Lígia Sousa 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: : Lígia Sousa , Ana Espadinha, Manuela Pereira e 

América Silva.  

PÚBLICO-ALVO: Turma a designar 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

O1. Promover o sucesso escolar dos alunos 

O3. Desenvolver o trabalho colaborativo entre os professores 

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 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Transversal a todas as disciplinas 

COLABORADORES/PARCERIAS: Arisco (psicólogo Lúcio Santos), Câmara Municipal do Seixal  

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

 8 Sessões a decorrer em sala de aula  Em data a definir 

 Uma visita a um local a escolher de acordo com o desenvolvimento do pro-  Em data a definir 
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DESIGNAÇÃO: ELEMENTS4life 

CARACTERIZAÇÃO: Projeto de Intercâmbio bilateral, com a duração de uma ano letivo, que envolve Espa-

nha e Portugal, designadamente o Instituto Celestí Bellera (Catalunha) e a Escola Secundária Manuel 

Cargaleiro. Pretende desenvolver competências multidisciplinares, tendo como ponto de partida a ex-

ploração dos 4 elementos da natureza (água, terra, fogo e ar). Os trabalhos desenvolvidos no âmbito 

do projeto serão divulgados no e-twinning, plataforma integrada no Erasmus +. Além disso, utilizar-se-

ão outras ferramentas informáticas e de comunicação à distância (Google Drive, Dropbox, Skype, Pad-

let, grupo restrito Facebook). 

OBJETIVOS: 

1. Cientifico-humanístico 

● Despertar o interesse pela cultura do país vizinho 

● Descobrir diferenças e semelhanças entre culturas (elementos unificadores da península Ibérica) 

● Descobrir aspetos comuns  dos dois países e que são fundamentais para a criação de uma identidade 

● Sensibilizar os alunos para os problemas e possibilidades dos recursos naturais 

● Levar a cabo um projecto cientifico-humanístico-cultural em parceria bilateral (objetivos, plano de 
trabalho, redação do projecto e apresentação final) 

● Criar material expositivo rigoroso (estético, científico, geográfico) 

● Envolver os alunos e professores na criação de materiais e dinâmicas de grupo verdadeiramente eu-
ropeias de tolerância e mútuo respeito pelo material cultural de ambas as nações envolvidas. 

2. Línguístico 

● Realizar uma apresentação oral numa língua não materna 

● Tomar consciência da aprendizagem de uma língua a partir de situações concretas de comunicação 

● Saber divulgar as próprias ideias, investigações ou criações artísticas 

3. Novas Tecnologias 

● Aprender a utilizar as aplicações informáticas de trabalho colaborativo à distância 

● Utilizar uma plataforma virtual (e-twinning) 

4. Artístico 

• Organizar uma exposição 

• Divulgar um trabalho de forma artística, demonstrando cuidado estético 

• Desenhar com programas gráficos 

• Editar imagens e pequenos filmes 

5. Cultural e Pessoal 

● Aprender a trabalhar em grupo com alunos de outra nacionalidade; 

● Descobrir uma nova cultura e uma nova língua; 

● Aceitar os costumes de outro país e valorizar os seus; 

● Desenvolver soft skills de trabalho colaborativo em grupo 

6.4 CIDADANIA EUROPEIA 

CLUBE EUROPEU +EUROPA 
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ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

COORDENADOR: 

Ângela Quelhas (Portugal) e Deborah Boglio Sirvent (Espanha, Catalunha) 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Clubes Europeus das escolas envolvidas. Em 

Portugal colaboram na execução do projeto os seguintes professores: Ângela Quelhas, Adriana Cabral, 

Fátima Veríssimo, Eugénia Dias, Teresa Hilário, Paula Silveira, Maria João Cunha, Marina Nunes, Camila 

Viana, Isabel Silva, América Silva e Margarida Fonseca. 

PÚBLICO-ALVO: 

Alunos com um bom domínio da Língua inglesa, algum domínio das TIC, sem processos disciplinares e 

com capacidade para alojar um aluno estrangeiro. Preferencialmente, integram o projeto de intercâm-

bio os alunos nascidos em 2001/2002. 

Fundamentalmente, pretende criar-se um grupo de alunos com interesse em assuntos relacionados 

com o ambiente, os recursos naturais e a sustentabilidade.  

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Divulgação do projeto junto das famílias e dos alunos  

Inscrição do projeto na plataforma e-twinning 

junho-julho de 2017 

Apresentação dos alunos através de e-twinning 

Apresentação das propostas de trabalhos 

Criação de pares para o intercâmbio 

Comunicação via skype entre os alunos 

Preparação da semana de acolhimento dos alunos e professores do 
Instituto Celestí Bellera  

setembro-outubro de 2017 

Encontro en Lisboa: 

Trabalho em grupos mistos catalães – portugueses 

Seleção de um tema e organização do trabalho em grupo. 

Apresentação dos grupos e dos planos de trabalho de acordo com o 
tema e suporte desejado (filme, poster, escultura, maquete, dese-
nho…) 

Visitas culturais relacionadas com o tema de trabalho e atividades de 
coesão e comunicação de grupo. 

16 a 21 de outubro de 2017 

Trabalho a distancia dos grupos 

Comunicações quinzenais/mensais através de skype para seguir os 
trabalhos 

novembro de 2017 a abril de 
2018 

Encontro em Barcelona. 

Finalização dos trabalhos e preparação da exposição num 

museu/ galeria da cidade (Granollers) ou outro espaço 

publico. 

Apresentações orais dos trabalhos dos alunos. 

Visitas culturais relacionadas com o tema do Projeto. 

 

Conclusão do projeto. Publicação dos resultados na plataforma e-
twinning 

junho de 2018 
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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 pedagógico 

03. desenvolver o trabalho colaborativo entre professores 
 

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 

Europeus 
 

3.3 Cidadania 

013. Promoção de atitudes, valores e práticas que contribuem para a formação de cidadãos conscien-

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

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

3.5. Relações com a comunidade 

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

023. Desenvolver intercâmbios com escolas europeias 

 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: 

Português, inglês, Filosofia, Ciências Naturais, Físico-química, Geografia, TIC e Multimédia. 

 

COLABORADORES/PARCERIAS: 

E-Twinning (plataforma de aprendizagem); Câmara Municipal do Seixal, Junta de Freguesia de Amora, 

Biblioteca Municipal do Seixal 
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DESIGNAÇÃO:  F.A.C.E (Future Active Citizens of Europe) - ERASMUS +  

CARATERIZAÇÃO:   

Projeto de Parceria Multilateral do Programa Europeu Erasmus + que envolve os países de Portugal, 

Roménia, Chipre e Alemanha. Trata-se de um projeto da União Europeia nos domínios da educação, da 

formação, da juventude para um período de dois anos (2017-2019). O programa destina-se a apoiar 

esforços dos países envolvidos nas parcerias, no sentido de utilizarem o potencial do talento e ativos 

sociais numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, sob os valores da identidade e espírito eu-

ropeus da solidariedade, cidadania, liberdade, tolerância e respeito pelas diferenças. 

OBJETIVOS:  

 Reduzir o abandono escolar e aumentar os níveis do ensino superior, consagrados nos Objetivos da 

Estratégia Europeia 2020; 

 Desenvolver a dimensão europeia em diversos aspetos (social, económico, cultural, desportivo); 

 Fomentar a aprendizagem e partilha de saberes entre estudantes oriundos de diversos países da Eu-

ropa; 

 Promover o multilinguismo, igualdade e inclusão, inovação nas práticas. 

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO:  
 

COORDENADOR: Rueben Grosshauser (Erasmus Stadtteilschule am Hafen (Hamburg) Alemanha 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO:  

Clube Europeu das diversas escolas envolvidas. Coordenadores do projeto nos respectivos países par-
ceiros:  Ângela Quelhas (Portugal), Petronella Barbulescu (Roménia), Maria Demetriou (Chipre) e Rue-
ben Grosshauser (Alemanha). Professores portugueses diretamente envolvidos: Adriana Cabral, Camila 
Viana, Isabel Silva, Marina Nunes, Fátima Veríssimo e América Silva. 

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 pedagógico 

03. desenvolver o trabalho colaborativo entre professores 
 

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 

Europeus 
 

3.3 Cidadania 

013. Promoção de atitudes, valores e práticas que contribuem para a formação de cidadãos conscien-

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

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

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Mobilidades de alunos e professores entre países membros outubro -novembro de 2017 – Roménia 

abril de 2018 – Portugal 

outubro de 2018 – Chipre 

março de 2019-Alemanha 

Criação de vários produtos que serão disponibilizados ao 

longo dos dois anos nos diversos encontros – Inquéritos, 

pósteres, vídeos, pequenos filmes, debates. 

Ao longo de dois anos 2017/2019. 
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3.5. Relações com a comunidade 

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

023 Desenvolver intercâmbios com escolas europeias 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR:  

Português, Inglês, Geografia, Filosofia, Artes e Multimédia 

COLABORADORES/PARCERIAS:  

PROALV – Agência Nacional, E-Twinning (plataforma de aprendizagem), Câmara Municipal do Seixal, 

Junta de Freguesia de Amora, Associação RATO ADCC 
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DESIGNAÇÃO:  FUTURE - ERASMUS +  

CARACTERIZAÇÃO: Projeto de Parceria Multilateral do Programa Europeu Erasmus + que envolve os 

países de Portugal, Noruega, Alemanha, Itália e Polónia. Trata-se de um projeto da União Europeia nos 

domínios da educação, da formação, da juventude para um período de dois anos (2017-2019). O pro-

grama destina-se a apoiar esforços dos países envolvidos nas parcerias, no sentido de utilizarem o po-

tencial do talento e ativos sociais numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, sob os valores da 

identidade e espírito europeus da solidariedade, cidadania, liberdade, tolerância e respeito pelas diferen-

ças. 

OBJETIVOS:  

 Reduzir o abandono escolar e aumentar os níveis do ensino superior, consagrados nos Objetivos da 

Estratégia Europeia 2020; 

 Pensar o futuro de forma inovadora e dinâmica; 

 Desenvolver a criatividade e o espirito empreendedor; 

 Fomentar a aprendizagem e partilha de saberes entre estudantes oriundos de diversos países da Eu-

ropa; 

 Definir propostas de aprendizagem com base nas necessidades do mercado de trabalho. 

 

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR: Mariarosaria Sannino (Itália) 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO:  

Clube Europeu das diversas escolas envolvidas. Coordenadores do projeto nos respectivos países parcei-

ros:  Ângela Quelhas (Portugal), Ottar Kval(Noruega), , Judith Lindsay (Alemanha), e Dominika Polanska 

(Polónia). Professores portugueses diretamente envolvidos: Ângela Quelhas (coord.), América Silva, Te-

resa Hilário, Paula Silveira, Margarida Fonseca, Maria João Cunha. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos com um bom domínio da Língua inglesa, algum domínio das TIC, sem proces-

sos disciplinares e com capacidade para alojar um aluno estrangeiro. Fundamentalmente, pretende criar

-se um grupo de alunos com interesse em assuntos relacionados com a vida futura, saídas profissionais, 

ideias de projetos, trabalho em equipa e melhoramento do currículo. Uma vez que o projeto terá a dura-

ção de dois anos os alunos deverão frequentar os 9º, 10º e 11º 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 

02. Promover a inovação pedagógico 

03. desenvolver o trabalho colaborativo entre professores 
 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Mobilidades entre Países membros – haverá deslocação de alunos / 

professores aos diversos países envolvidos no Projeto 

Dezembro de 2017 – Munique 

Março de 2018 – Polónia 

Maio de 2018 – Portugal 

Março de 2019- Noruega 

Maio de 2019 – Itália 

Criação de vários produtos que serão disponibilizados ao longo dos 

dois anos nos diversos encontros – Inquéritos, pósteres, vídeos, pe-

quenos filmes, debates. 

Ao longo de dois anos 2017/2019. 
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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 

Europeus 
 

3.3 Cidadania 

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

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

3.5. Relações com a comunidade 

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

023 Desenvolver intercâmbios com escolas europeias 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR:  

Português, Inglês, Geografia, Filosofia, Artes e Multimédia 

COLABORADORES/PARCERIAS:  

PROALV – Agência Nacional, E-Twinning (plataforma de aprendizagem), Câmara Municipal do Seixal, 

Junta de Freguesia de Amora, Associação RATO ADCC 
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DESIGNAÇÃO: HEROES ACROSS BORDERS 

CARACTERIZAÇÃO: O projeto integra-se no e-twinning, com a duração de um ano. A ideia base consiste na 

produção de documentos (PPT) sobre os heróis nacionais da Segunda Guerra Mundial. A nossa escola 

irá trabalhar a vida de Aristides de Sousa Mendes, numa perspectiva multidisciplinar que envolverá as 

disciplinas de História, Português, Inglês e Educação Visual. Os produtos serão registados no e-twinning 

( http://www.etwinning.fr/) , plataforma gratuita e segura que permite criar e divulgar projetos colabo-

rativos entre escolas europeias.  

OBJETIVOS: 

 Desenvolver valores de liderança, tolerância e solidariedade e integridade. 

 Despertar sentimentos e emoções (resultantes do estudo dos heróis da Segunda Guerra), assumindo 

posições e desenvolvendo a capacidade argumentativa 

 Desenvolver o espírito de cidadania e consciência europeus 

 Melhorar o uso da Tecnologias de Informação e ferramentas WEB 

 Desenvolver o espírito de trabalho em equipa e trabalho colaborativo 

 Melhorar o uso da língua inglesa. 

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO-

ORDENADOR: Robert Kobylarczyk, Ângela Quelhas e Jacinto Bettencourt 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Clube Europeu , Turma A do 9º ano 

PÚBLICO-ALVO: Uma turma de alunos com um bom domínio da Língua inglesa, algum domínio das 

TIC, sem processos disciplinares e bons hábitos de trabalho em equipa. Fundamentalmente, pretende 

criar-se um grupo de alunos com interesse em assuntos relacionados com a Europa, a cultura europeia, 

a história nacional e a herança cultural. 

 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Apresentação dos alunos através de e-twinning. 

Apresentação e caracterização da escola 

Propostas de trabalhos. 

setembro-outubro 

Trabalho à distância dos grupos. 

Trabalho em sala de aula em pequenos grupos.  

Aatividades de pesquisa na aula de História. 

Comunicações mensais através de skype para seguir os 

trabalhos. 

Layout do PPT e ilustrações, com o apoio da Professora de Educação 
Visual. 

Supervisão e construção dos slides de apresentação  nas disciplinas 
de Português e Inglês. 

novembro-dezembro 

Publicação de trabalhos no E-twinning dezembro-janeiro 

Criação de um jogo /Quiz sobre todos os heróis apresentados com envolvi-

mento das escolas participantes 

março 

Avaliação do projeto Abril-maio 
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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 pedagógico 

03. Desenvolver o trabalho colaborativo entre professores 

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 

europeus 

09. Melhorar equipamentos e humanizar os espaços escolares; 012 melhorar a resposta efetiva no cum-

primento de tarefas e prazos 

3.3 Cidadania 

013. Promoção de atitudes, valores e práticas que contribuem 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 

016. Divulgar a oferta formativa da escola 

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

023. Desenvolver intercâmbios com escolas europeias ( via Plataforma E-Twinning) 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: 

História, Português, Inglês, Educação Visual. 

COLABORADORES/PARCERIAS: 

E-Twinning (plataforma de aprendizagem) 
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DESIGNAÇÃO: Parlamento dos Jovens 

CARATERIZAÇÃO: O programa Parlamento dos Jovens, aprovado pela Resolução n.º 42/2006, de 2 de 
junho, é uma iniciativa da Assembleia da República, destinada às escolas públicas e privadas de todos os 
níveis de ensino de Portugal, Círculos da Europa e Fora da Europa.  

Organiza e promove o debate entre os jovens sobre questões pertinentes da atualidade e para o seu futu-
ro, com o objetivo de desenvolver nos mesmos a capacidade de argumentação, diálogo e respeito pela 
opinião dos outros. No presente ano letivo o tema proposto é ―Igualdade de género, um debate para 
tod@s‖. 

OBJETIVOS: 

 Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política;  

 Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das 
decisões, a partir do tema proposto; 

 Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais;  

 Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valo-
res da tolerância e da formação da vontade da maioria;  

 Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetem o seu presente e 
o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político.  

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR:  Ana Pires e Luísa Martim (Direção) 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Ana Pires, Elisabete Cordeiro e Fátima Veríssimo 

PÚBLICO-ALVO: alunos de 8º e 9º anos, no total de 20 alunos 

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: Transversal a várias disciplinas 

COLABORADORES/PARCERIAS: Assembleia da República, Ministério da Educação (DGE), CLDS 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Atividades de promoção do debate sobre o tema: debate silencioso, cons-

trução de uma árvore de aspectos positivos, questionários e elaboração de 
powerpoint para divulgação do projeto à comunidade 

1º período 

 

Debates sobre a igualdade de género 23.outubro 

31.outubro 
10.novembro 

Constituição da Comissão Eleitoral escolar Até 17 de novembro 

Debates sobre o tema da igualdade de género 

Palestra dinamizada por um deputado da Assembleia da República 

Inicio 2º período 

Eleição do Básico  2º período 

Sessão Escolar 2º período 

Sessão distrital 2º período 

Sessão nacional do Ensino Básico  2º período 
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DESIGNAÇÃO: Conetando Mundos 

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

do. O trabalho é desenvolvido através de uma plataforma digital, que propicia o desenvolvimento de um 

trabalho colaborativo entre alunos/as. Todos os anos é trabalhada uma temática ligada à Educação para a 

Cidadania Global com propostas didáticas apropriadas às diferentes idades. No presente ano letivo, o de-

safio é  ―Senbazuru. Construindo a paz‖  

OBJETIVOS: 

 Reconhecer a perspetiva positiva e abrangente da paz como o direito de qualquer pessoa a uma vida 
digna; 

 Compreender e analisar criticamente as diferentes formas de violências que existem e as suas conse-
quências; 

 Fomentar as atitudes que contribuem para a resolução não-violenta dos conflitos, analisando os ele-
mentos que influenciam o seu desenvolvimento; 

 Promover a cidadania ativa e o compromisso pessoal e coletivo com a construção da paz, oferecendo 

alternativas para a mesma e a resolução não-violenta de conflitos. 

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADORA: Camila Viana 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Camila Viana, Isabel Silva, Fátima Veríssimo e He-

lena Bernardo 

PÚBLICO-ALVO: Turmas de 10º (turma B e F) e 12º (turma F) 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

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: Transversal a todas as disciplinas 

COLABORADORES/PARCERIAS: Oxfam Intermon (Espanha); CIDAC (Portugal), Rede de Educadores e 
Educadoras para a Cidadania Global 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Inscrição dos grupos-turma 11.setembro.2017 a 
12.janeiro.2018 

Formação de docentes  3 a 12 de janeiro.2018 

Desenvolvimento de atividades para alunos e alunas. Interação com 
outras escolas participantes 

15.janeiro.2018 a 
16.março.2018 

Divulgação dos trabalhos realizados 3º período 
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DESIGNAÇÃO: +EUROPA (CLUBE EUROPEU) 

CARATERIZAÇÃO: 

O Clube Europeu reúne todos os projetos, programas e atividades promotoras do desenvolvimento de 
uma atitude de cidadania e tolerância e do conhecimento de outros povos e países da União Europeia, 
numa perspectiva de educação integral.  

Os seus projetos e programas em curso situam-se no âmbito de:  parcerias multilaterais com escolas 
europeias (ERAMUS+), intercâmbios anuais parcerias bilaterais com escolas europeias 
( ESMC_Instituto Celestí Bellera, Catalunha)  e de cidadania ativa (Parlamento dos jovens e Conetando 
mundos). Pretende-se igualmente assinalar datas comemorativas e desenvolver atividades promotoras 
da dimensão europeia da educação, em colaboração com outros grupos da escola. 

OBJETIVOS:  

 Criar entre os seus membros um verdadeiro espírito europeu de cidadania ativa e transmiti-lo aos 

outros membros da comunidade em que estão inseridos; 

 Promover, com o recurso a parcerias, ações de dinamização tendentes a uma melhor informação 

sobre diversas matérias da União Europeia; 

 Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu, nas suas semelhanças e nas suas diferenças;  

 Contribuir para a criação do sentido de responsabilidade no que respeita à paz, aos direitos do ho-

mem e à defesa e conservação do ambiente e do património cultural. 

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Inscrição na plataforma 

Concurso de identidade visual 

outubro 

Paz e Direitos Humanos: um mundo melhor é possível: 

Exposição de trabalhos 

Palestra ―Refugiados: Mitos e Medo‖ 

Divulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Workshops sobre Direitos Humanos  

4 a 15 de dezembro.2017 

Workshops sobre Cidadania Global 

  

O Clube Europeu vai ao teatro ―Nathan, o sábio‖ 

6 a 10 de novembro.2017 

4 a 7 de dezembro.2017 

11 a 15 de dezembro.2017 

14 de dezembro.2017 

Exposição de trabalhos ―Conhecer a União Europeia‖ 3 a 12 de janeiro.2018 

Comemoração do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto 22 a 27 de janeiro.2018 

Comemoração do Dia Internacional da Mulher 7 a 9 de março.2018 

Semana da Europa: 

Exposição evocativa de Jean Monet 

Aulas Abertas 

Dia openEUropa 

7 a 11 de maio.2018 

  

  

9 de maio.2018 

Comemoração do Dia Europeu do mar 

Exposição de trabalhos ―Um mar de oportunidades‖ 

20 de maio.2018 

4 a 8 de junho.2018 

Visita de estudo ao Instituto Jean Monet 2º período 

Programa de rádio openEUropa Ao longo do ano 
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COORDENADOR: Fátima Veríssimo 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Fátima Veríssimo, Isabel Castro, Isabel Silva, 

Noémia Fernandes 

PÚBLICO-ALVO: Alunos de vários anos e turmas que integram os projetos europeus, programas e ativi-

dades do Clube Europeu 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

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 

3.3. Cidadania 

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

que participam de forma crítica e responsável na sociedade 

3.5. Relações com a comunidade 

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

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

O23. - Desenvolver intercâmbios com escolas europeias 

 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Transversal a várias disciplinas 

COLABORADORES/PARCERIAS: 

DGE (Direção Geral de Educação), Associação RATO, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Infor-

mação Europeia Jacques Delors, RTE – Rádio Televisão Escolar, Teatro Municipal Joaquim Benite 
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DESIGNAÇÃO: DESPORTO ESCOLAR 

CARATERIZAÇÃO:  

O Desporto Escolar (De) é uma área transversal da Educação com um impacto em diversas áreas sociais. 

É um instrumento essencial na promoção da saúde, na inclusão e integração social, na promoção do des-
porto e no combate ao insucesso e abandono escolar. 

Proporciona a todos os alunos acesso à prática de atividade e desportiva como contributo para a forma-
ção 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 pedagógico. 

 

OBJETIVOS:  

 Reforçar o gosto pela prática regular de atividades físicas e aprofundar a compreensão da sua impor-

tância como fatores de saúde ao longo da vida e componentes da cultura, quer na dimensão individual, 

quer social; 

 Tirar partido dos valores veiculados pelo desporto para o desenvolvimento do conhecimento e das com-

petências, 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; 

 Perspectivar o Desporto Escolar como instrumento de inclusão e de promoção escolar, privilegiando alu-

nos 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. 

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR:  Sílvia Lima 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Sílvia Lima 

PÚBLICO-ALVO: Todos os alunos da escola 

 

 

 

 

6.5 Desporto e tempos livres 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Atividade Interna Outubro2017/Junho2018 

Atividade Externa - Grupos Equipa Outubro2017/Junho2018 

Projetos Complementares – Corta Matos, Megas Tag Rugby, Taça CNID e  

3x3 Basquetebol 

Janeiro/Junho2018 

Projetos Autárquicos/Seixalíada Escolar Janeiro/Junho2018 
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ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1.Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

01.Promover o sucesso educativo dos alunos 

02. Promover a inovação pedagógica 

03. Desenvolver o trabalho colaborativo entre 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 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR:  

Professores do Grupo 620 

COLABORADORES/PARCERIAS: Direção da Escola, Professores do Grupo 620, Associação de Pais e 

Encarregados de Educação, Associação de Estudantes,  Estrutura Desporto Escolar da Península de Setú-

bal, Câmara Municipal do Seixal, Junta de freguesia de Amora, Movimento Associativo 
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DESIGNAÇÃO: DESPORTO MAIS  
  
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 caráter lúdico com a finalidade de promover a sua formação desportiva e contribuir 
para a sua educação integral.  

As ações propostas, são de caráter 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 impor-

tância como fatores de saúde ao longo da vida e componentes da cultura, quer na dimensão individual, 

quer socia; 

 Criar hábitos regulares de Prática Desportiva e de Atividade Desportiva 

 Integração social e o estabelecimento de comportamentos positivos no relacionamento entre crianças e 

outros intervenientes. 

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

COORDENADORAS:  Alice Godinho e Sílvia Lima 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Marisa Soares 

PÚBLICO-ALVO:  Alunos do 3º Ciclo e Secundário 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1.Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

01.Promover o sucesso educativo dos alunos 

02. Promover a inovação pedagógica 

03. Desenvolver o trabalho colaborativo entre 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  

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Grupos de Recrutamento da Escola 

COLABORADORES/PARCERIAS:  Professores grupo recrutamento 620 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Um conjunto de atividades físico desportivas enquadradas por docentes do gru-
po disciplinar 620 com a finalidade de ocupação dos tempos letivos dos alunos 
durante todo o ano letivo. 
 

Setembro/Junho 2018 
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DESIGNAÇÃO: Escola de Verão  

CARATERIZAÇÃO: Projeto de ocupação do tempo livre dos nossos alunos, durante a interrupção 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 projeto tem como finalidade a integração de jovens alunos da escola e jovens familiares de docentes 
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: 

 

 

 

 

COORDENADOR: Sílvia Lima  

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Sílvia Lima e Marisa Soares 

PÚBLICO-ALVO: Alunos das escolas do concelho do Seixal dos 06 aos 16 anos (50 alunos) 

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. Estrutura Desporto Escolar da 

Península de Setúbal, Câmara Municipal do Seixal, Junta de freguesia de Amora 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Atividades diversificadas de ocupação dos tempos livres dos alunos junho e julho de 2017 
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DESIGNAÇÃO:  Clube de Jornalismo “A Outra Margem” 

CARATERIZAÇÃO: O Clube de Jornalismo é constituído por professores e alunos que tem como principal 

objectivo a publicação do jornal ―A Outra Margem‖.  

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 ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR: Maria José Moreira 

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

PÚBLICO-ALVO: Comunidade educativa 

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: Transversal a todas as disciplinas 

COLABORADORES/PARCERIAS: Alunos, professores e encarregados de educação; Junta de freguesia de 

Amora e Câmara Municipal do Seixal. 

6.6 Comunicação e multimédia 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Publicação  e distribuição de uma edição especial do jornal ―A Outra 
Margem‖ 
Cobertura jornalística das atividades realizadas no dia do aniversário 
da escola 

  

   25 de novembro 

Publicação e distribuição do jornal ―A Outra Margem‖ 2º  e 3º períodos 

Participação e colaboração no jornal interescolar promovido pela Câ-
mara Municipal do Seixal. 

Ao longo do ano letivo 

Visitas a coletividades e instituições do concelho 
Entrevistas aos responsáveis das coletividades e instituições do con-
celho. Reportagens sobre as visitas efetuadas. 

  

Ao longo do ano letivo 
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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. Além do trabalho 

colaborativo a desenvolver com o jornal escolar ―A Outra Margem, a RTE articulará as suas emissões com 

o programa de rádio OpenEuropa, produzido pelos voluntários e estagiários da Rato - ADCC, que visa pro-

mover oportunidades de mobilidade internacional para jovens e será composto por entrevistas, música, 

curiosidades e notícias sobre outros países. 

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; 

 Dinamizar a RTE, utilizando os recursos disponíveis; 

 Divulgar as atividades desenvolvidas na Escola e outras de relevância para a comunidade; 

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

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR: Jorge Duarte 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Jorge Duarte 

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: Transversal a todas as disciplinas 

COLABORADORES/PARCERIAS: Clube de Jornalismo ―A Outra Margem‖, Associação RATO ADCC 

 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Emissão de música nos intervalos Todo o ano 

Divulgação das atividades da escola Todo o ano 

Colaboração com o Jornal ―A Outra Margem‖ Todo o ano 

Colaboração com a Associação RATO ADCC 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  jogos dramáticos, a partir de diferentes técnicas e materiais, de for-

ma a refletir sobre o poder da imaginação, criatividade e espontaneidade comunicativa nas diferentes si-

tuações propostas.  

OBJETIVOS:  

 Fomentar o gosto pela leitura e representação; 

 Desenvolver a competência de comunicação oral; 

 Estimular a criatividade; 

 Descobrir-se a si e ao outro; 

 Aprender aspetos técnicos relacionados com a produção de peças de teatro: som, luz, cenários, guar-
da-roupa. 

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A  DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR:  Maria Júlia Freire 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO:  Marina Nunes e América Silva 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 7º ao 12º ano, inscritos no Projeto. 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

O1. – Promover o sucesso escolar dos alunos. 

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. 

3.5. 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:  

Grupo 300 e Grupo 600, preferencialmente. 

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

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

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

dramáticos. 

Ao longo do ano. 

(1 bloco semanal) 

Apresentação do grupo – performance. 

Apresentação de uma peça de teatro. 

Aniversário da Escola 

Atividades decorrentes do PAA. Semana da Leitura 

Apresentação de uma peça de teatro. Final do ano letivo 
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DESIGNAÇÃO: MATHCargaleiro 

CARATERIZAÇÃO:  A comunicação e a informação digital estão a dominar a vida em sociedade. Assim, 

pretende-se com a criação deste blogue fornecer uma ferramenta importante, motivando os alunos, na 

aprendizagem, na construção do conhecimento, no desenvolvimento de capacidades a nível do raciocínio, 

da criatividade e do uso das tecnologias, fora da sala de aula.  

OBJETIVOS:  

 Divulgar informação sobre o contributo da matemática em outras ciências e em situações na vida real; 

 Divulgar atividades do grupo 500, eventos com interesse educativo exterior à escola; 

 Desenvolver no indivíduo competências cognitivas e sociais; 

 Apresentar atividades/trabalhos/contributos dos alunos que envolvam a matemática; 

 Centralizar as inscrições dos alunos nas Olimpíadas, torneios e outros eventos da escola ou exterior 

que envolvem a parceria com outras entidades. 

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

  

COORDENADOR: Manuela Cruz e João Narciso 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Manuela Cruz e João Narciso 

PÚBLICO-ALVO: Comunidade escolar e educativa (alunos, encarregados de educação e professores) 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA: 

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

O1. – Promover o sucesso escolar dos alunos 

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 

3.4. 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. 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Transversal a todas as disciplinas 

COLABORADORES/PARCERIAS: Professores do grupo 500 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Elaboração de artigos para a divulgação atividades do grupo 500 e 

eventos com interesse educativo exterior à escola. 

Ao longo do ano 

Apresentação de atividades, trabalhos, contributos dos alunos, curio-
sidades, entre outros. 

Ao longo do ano 
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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. 

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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COORDENADOR: América Maria Gomes da Silva  

RESPONSÁVEIS PEL EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Mª João Cunha, Fátima Louro, Conceição Carinhas 

PÚBLICO ALVO: Comunidade Escolar 

 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 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Atividades transversais a todas as áreas disciplinares 

COLABORADORES EXTERNOS/PARCERIAS: BMS, CMS, Associações, grupos disciplinares  

 

 

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

CARATERIZAÇÃO: O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) tem como metas fundamentais: apoiar o 

aluno e a família; contribuir, através da sua intervenção especializada, para o desenvolvimento integral 

dos alunos e para a construção da sua identidade pessoal; desenvolver ações no âmbito da orientação 

vocacional dos alunos; assegurar, quando necessário, o acompanhamento psicopedagógico a alunos; rea-

lizar avaliação psicológica;  colaborar na definição de medidas de apoio educativo para os alunos com ne-

cessidades educativas especiais; contribuir para a promoção do sucesso escolar, o encaminhamento para 

percursos profissionalizantes, a reorientação escolar de alunos; promover o desenvolvimento de intera-

ções na e com a comunidade educativa. 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver no aluno comportamentos promotores do bem–estar físico e psicológico;  

 preparar as escolhas vocacionais e a tomada de decisão na carreira;  

 potenciar o papel do aluno e da família enquanto promotores do sucesso escolar e pessoal;  

 dinamizar ações de formação dirigidas a alunos e assistentes operacionais em articulação com a equipa 

multidisciplinar. 

ATIVIDADES ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR: Manuela Rodrigues 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Manuela Rodrigues, Direção 

PÚBLICO-ALVO: Alunos da escola 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Sessões de orientação vocacional em grupo-turma Ao longo do ano  

Sessões sobre métodos de estudo Ao longo do ano letivo 

Sessões sobre inteligência social e emocional Ao longo do ano letivo 

Avaliação psicológica e avaliação vocacional Ao longo do ano letivo 

Acompanhamento psicopedagógico Ao longo do ano letivo 

Atendimento a alunos e encarregados de educação Ao longo do ano letivo 

Reorientação escolar Ao longo do ano letivo 

Articulação com diretores de turma, GIS e Núcleo de Educação Espe-

cial 

Ao longo do ano letivo 

Coordenação da equipa multidisciplinar Ao longo do ano letivo 
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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 

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 

3.4. Melhoria dos circuitos de informação e comunicação 

016.  Divulgar a oferta formativa da escola 

3.5. Relações com a comunidade 

019. 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. 

ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Direção, diretores de turma, Biblioteca, grupos disciplinares, Núcleo 

de Educação Especial, equipa multidisciplinar 

COLABORADORES/PARCERIAS: Universidades, Inspiring Future, Centro de Saúde da Amora, Hospital 

Garcia da Orta, Escolas Profissionais, Serviços de Psicologia e Orientação e DGE. 
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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; 

 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; 

 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR: Sara Mendes (Técnica especializada de serviço social) 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Sara Mendes  

PÚBLICO-ALVO: Todos os alunos da escola 

ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA:  

3.1. Promoção do sucesso e qualidade da aprendizagem 

O1. Promover o sucesso escolar dos alunos 

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 

 

 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

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 disponíveis 

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 e Equipa Multi-
disciplinar 

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 

71 



 

 

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. 

O21. – Reforçar a colaboração e o diálogo com o meio empresarial 

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

COLABORADORES/PARCERIAS: Parcerias com os elementos da Rede Social Local nomeadamente 

CPCJ, EMAT, Tribunais, Centros de Saúde, Hospital, IPSS’s, Câmara Municipal do Seixal, Junta de Fregue-

sia, entre outros. 
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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 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Ana Espadinha, Paula Gonçalves 

PÚBLICO-ALVO: Todos os alunos da escola 

 

 

 

 

ATIVIDADES 

CALENDARIZAÇÃO 

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 

Acções 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 

 

COLABORADORES EXTERNOS/PARCERIAS: Pais e Encarregados de Educação, Serviços integrados na Equipa 

Multidisciplinar; BE. 
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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.  

O GAAF é um espaço onde o aluno e o respectivo encarregado de educação poderá encontrar um profes-

sor com quem possa partilhar os seus problemas e ser, ou não, devidamente encaminhado. É também um 

espaço onde o aluno poderá refletir sobre as suas atitudes, quando ocorram comportamentos anómalos. 

O GAAF localiza-se na sala 86 B do Pavilhão C e funciona no horário divulgado na escola.  

 
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 ESTRUTURANTES A  DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR: José Cabral,  

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Cristina Carrajola, Esperança Dias, Filomena Soa-

res, José Cabral, Maria José Castro, Ofélia Pachica e Ricardina Lopes. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos da Escola e respectivos encarregados de educação 

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 

COLABORADORES/PARCERIAS: diretores de turma, Equipa Multidisciplinar 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Acompanhamento dos alunos que são encaminhados para o GAAF 

Produção de relatórios 

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 ESTRUTURANTES A DESENVOLVER E RESPETIVA CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR: Manuela Rodrigues 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO: Manuela Rodrigues, Sara Mendes, Ana Sofia Al-

meida, Enfermeira Inês Duarte 

PÚBLICO-ALVO: Todos os alunos da escola que se encontrem no domínio de intervenção da equipa 

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 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

Reuniões da equipa multidisciplinar 1 vez por mês 

Projeto de Promoção de Bem-estar pessoal e social N’Amora Bem Ao longo do ano 

Workshop "Gestão Emocional" 15 de Novembro 

Comemoração do Dia Internacional da pessoa com deficiência 30/11 a 3/12  de 2015 

Comemoração do Dia da Não violência 30 de Janeiro 2018 

Sessões ―Igualdade de Género‖ 

23.outubro 

31.outubro 

10.novembro 
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8. Divulgação, acompanhamento e avaliação do Plano Anual de Atividades 

 

 

A divulgação do Plano Anual de Atividades será efectuada 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 electrónica, 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 5 e 9 de fevereiro será feita a avaliação intermédia por parte dos intervenientes no processo 

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

 Até 8 de junho será feita a avaliação final por parte dos intervenientes no processo 

 Entre 25 e 28 de junho será elaborado o relatório de avaliação final do Plano Anual de Atividades de 

Escola 

Os relatórios de avaliação intermédia e final serão apresentados aos órgãos 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) 

AMRS—Associação de Municípios da Região de Setúbal 

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 
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