PAAE_2017/18_II - Atividades de enriquecimento curricular_1. Turmas

3º Ciclo

Denominação

Tipologia

Área de
Calendário Objetivos
Intervenção PEE

Avaliação

Destinatários

Disciplinas
envolvidas

Orçamento
estimado / aluno

Orçamento
Observações
estimado / escola

Visita de estudo ao
Exploratório

visitas de estudo

sucesso
educativo

OD/Quest

alunos

CNat e FQ

5,00 €

0,00 €

Exposição Cassefaz

exposições

OD/Quest

alunos

CNat

0,00 €

0,00 €

Dia da Meteorologia

atividades recreativas/celebrações

Observação

alunos

Geografia

0,00 €

0,00 €

Desafios da Seguranet

mostras/concursos/competições

Observação direta

alunos

TIC

0,00 €

0,00 €

Hora do código

mostras/concursos/competições

Observação direta

alunos

TIC e BE

0,00 €

0,00 €

Pedipaper - DecoJovem

mostras/concursos/competições

Observação direta

alunos

TIC

0,00 €

0,00 €

Palestra na semana da
segurança da internet
"É o meu negócio" - JAP

colóquios/seminários

Dia Europeu das Línguas

leitura de textos; realização de
cartazes

Semana das Línguas

atividades formativas

Dia da Europa

atividades formativas

7º A

mostras/concursos/competições

Celebração de datas
atividades recreativas/celebrações
festivas((“Dia Europeu das
Línguas”, Halloween, Natal,
Páscoa...)
Eventuais idas ao teatro

atividades formativas

2.º P

Desenvolver as aprendizagens relativas às áreas
curriculares envolvidas.
Programar atividades que venham ao encontro
dos programas e das metas a atingir
sucesso educativo 2.ºP
Promover a literacia científica. Desenvolver o
espírito de iniciativa, de responsabilidade e
cooperação. Desenvolver aprendizagens da
disciplina fora do contexto de aula.
sucesso educativo 23 de março Consolidar os conhecimentos adquiridos nas
aulas. Desenvolver uma análise crítica
relativamente ao tema "Alterações climáticas".
sucesso educativo ao longo do Desenvolver o espírito crítico e o conhecimento
ano
dos perigos inerentes à utilizção da Internet.
Distinguir a boa da má utilização da internet.
sucesso
dezembro e Promover a resolução de problemas através da
educativo
abril
programação e de desafios informáticos.
ambiente escolar 12 a 16
sensibilização para a importância de um
março
consumo mais responsável, sustentável e
consciente, através de uma atividade lúdica e de
aprendizagem.
sucesso
a agendar
educativo
sucesso
Ao longo do Promover o empreendedorismo, a capacidade de
educativo
ano
reflexão e decisão, aproximar os alunos do
mundo real
sucesso
26 setembro Sensibilizar para a variedade linguística na
educativo
Europa; motivar para a aprendizagem da língua
francesa.
sucesso
Final do 2º Promover o gosto pela língua e cultura francesa e
educativo
Período
inglesa; sensibilizar para a aprendizagem de
línguas estrangeiras.
sucesso
9 maio
Promover o espírito da paz e da unidade do
educativo
continente europeu; sensibilizar para a
importância da cooperação política na Europa, a
fim de evitar os conflitos.
sucesso
1º período
Conhecer, relacionar e interagir no mundo
educativo
multicultural. Programar atividades que venham
ao encontro dos programas e das metas
comportamentais a atingir

alunos

TIC e BE

0,00 €

0,00 €

Trabalho de grupo

Alunos

Matemática e/ou
outras disciplinas

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos e
Professores

Francês

0,00 €

0,00 €

Observação direta. Alunos e
Professores

Francês e Inglês

0,00 €

0,00 €

Observação direta. Alunos e
Professores

Francês

0,00 €

0,00 €

inquérito.

alunos

Inglês

0,00 €

0,00 €

alunos

Português, Teatro

5,00 €

0,00 €

alunos

Português

0,00 €

0,00 €

Promover a interculturalidade e o respeito pela
OD
diversidade humana e cultural. Divulgar os
trabalhos produzidos pelos alunos. Articular
diferentes áreas do saber. Fomentar o uso crítico
das TIC.
12 de
Promover a interculturalidade e o respeito pela
Trabalho escrito
outubro
diversidade humana e cultural. Divulgar os
trabalhos produzidos pelos alunos. Articular
diferentes áreas do saber. Fomentar o uso crítico
das TIC.
Ao longo do Promover o empreendedorismo, a capacidade de Trabalho de equipa
ano
reflexão e decisão, aproximar os alunos do
mundo real

Alunos e
Professores

Espanhol
Português

0,00 €

0,00 €

Comunidade
Escolar

Espanhol
Geografia
EV

0,00 €

0,00 €

Alunos

0,00 €

0,00 €

23 Março

Observação

Alunos

Matemática e/ou
outras disciplinas.
A depender do
cronograma.
Geografia

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos

TIC

0,00 €

0,00 €

Colaboração com a Revista atividades formativas
Post Scriptum

sucesso
educativo
sucesso
educativo

Ao longo do
ano
Ao longo do
ano

Dia Europeu das Línguas

atividades recreativas/celebrações

ambiente escolar

26 de
setembro

Día de la Hispanidad

atividades formativas

sucesso
educativo

"É o meu negócio" - JAP

mostras/concursos/competições

sucesso
educativo

Dia da Meteorologia

atividades recreativas/celebrações

sucesso
educativo

Desafios da Seguranet

mostras/concursos/competições

sucesso
educativo

Cultivar o gosto pela arte dramática. Conhecer "in Observação direta
loco" uma sala de teatro.
Produzir textos, aplicando conhecimentos
trabalho escrito
adquiridos. Desenvolver a competência de
escrever/ sentido crítico.

7º B

Consolidar os conhecimentos adquiridos nas
aulas. Desenvolver uma análise crítica
relativamente ao tema "alterações climáticas".
ao longo do Desenvolver o espírito crítico e o conhecimento
ano
dos perigos inerentes à utilização da Internet.
Distinguir a boa da má utilização da internet.

Articulação com a
biblioteca.
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Denominação

Tipologia

Hora do código

mostras/concursos/competições

Pedipaper - DecoJovem

mostras/concursos/competições

Área de
Intervenção PEE
sucesso
educativo
ambiente escolar

Comemoração de
efemérides
Most(r)Arte

atividades recreativas/celebrações

ambiente escolar

mostras/concursos/competições

Semana das Línguas

atividades formativas

sucesso
educativo
sucesso
educativo

Ação de sensibilização e
colóquios/seminários
prevenção de absentismo e
abandono escolar precoce
pela CPCJ.
Aula no Exploratório
atividades formativas

ambiente escolar

sucesso
educativo
sucesso
educativo

Dia da Europa

atividades formativas

Eventuais idas ao teatro

atividades formativas

sucesso
educativo

Aula no Exploratório

atividades formativas

Desafios da Seguranet

mostras/concursos/competições

sucesso
educativo
sucesso
educativo

Hora do código

mostras/concursos/competições

Pedipaper - DecoJovem

mostras/concursos/competições

Visita de estudo ao
Exploratório

visitas de estudo

Exposição Cassefaz

exposições

Olimpíadas da Matemática

mostras/concursos/competições

3º Ciclo

Calendário Objetivos

Avaliação

Destinatários

dezembro e
abril
12 a 16
março

Observação direta
Observação direta

Promover a resolução de problemas através da
programação e de desafios informáticos.
Sensibilização para a importância de um
consumo mais responsável, sustentável e
consciente, através de uma atividade lúdica e de
aprendizagem.
ao longo do Sensibilizar para a valorização do património e
ano
desenvolver competências de cidadania.
2º e 3º
Apresentação à comunidade de um dos produtos
períodos
da oficina de teatro
Final do 2º Promover a interculturalidade e o respeito pela
período
diversidade humana e cultural. Promover o gosto
pelas línguas e culturas portuguesa, inglesa e
espanhola.
1º período
Programar atividades que venham ao encontro
dos programas e das metas a atingir

Alunos

Disciplinas
envolvidas
TIC e BE

Orçamento
estimado / aluno
0,00 €

Orçamento
Observações
estimado / escola
0,00 €

Alunos

TIC e teatro

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos
Comunidade
educativa
Comunidade
educativa

Todas as
0,00 €
disciplinas
Português e
0,00 €
Teatro
Português, Inglês e 0,00 €
Espanhol

0,00 €

Observação direta
Observação direta

0,00 €
0,00 €

Observação direta

Alunos

A depender do
cronograma

0,00 €

0,00 €

Desenvolver a curiosidade científica. Aumentar o Observação direta
conhecimento.
9 de maio
Promover o espírito da paz e da unidade do
Observação direta
continente europeu; sensibilizar para a
importância da cooperação política na Europa, a
fim de evitar os conflitos.
Ao longo do Cultivar o gosto pela arte dramática. Conhecer "in Observação direta
ano letivo
loco" uma sala de teatro.

Alunos

FQ

5,00 €

0,00 €

Alunos e
Professores

Português

0,00 €

0,00 €

Alunos

Português e Teatro 5,00 €

0,00 €

Observação Direta alunos 7ºC

FQ e CN

0,00 €

0,00 €

Observação direta

alunos

TIC

0,00 €

0,00 €

Observação direta

alunos

TIC e BE

0,00 €

0,00 €

Observação direta

alunos

TIC

0,00 €

0,00 €

OD/Quest

alunos

CNat

5,00 €

0,00 €

OD/Quest

alunos

CNat

0,00 €

0,00 €

Teste SPM

Alunos

2ºPeríodo

Data dependente
do Exploratório

7º C

Apresentação de
atividades formativas
dramatização no âmbito da
disciplina de Teatro

Desenvolver a curiosidade científica. Aumentar o
conhecimento.
ao longo do Desenvolver o espírito crítico e o conhecimento
ano
dos perigos inerentes à utilizção da Internet.
Distinguir a boa da má utilização da internet.
sucesso
dezembro e Promover a resolução de problemas através da
educativo
abril
programação e de desafios informáticos.
ambiente escolar 12 a 16
sensibilização para a importância de um
março
consumo mais responsável, sustentável e
consciente, através de uma atividade lúdica e de
aprendizagem.
sucesso
2.º P
Desenvolver as aprendizagens relativas às áreas
educativo
curriculares envolvidas.
Programar atividades que venham ao encontro
dos programas e das metas a atingir
sucesso educativo 2.ºP
Promover a literacia ciemtífica. Desenvolver o
espírito de iniciativa, de responsabilidade e
cooperação. Desenvolver aprendizagens da
disciplina fora do contexto de aula.
sucesso
1º Período Desenvolver o gosto pela matemática e a
educativo
capacidade de raciocínio
sucesso
26 janeiro
Desenvolver competências cognitivas inerentes
educativo
ao programa da deisciplina; contribuir para o
desenvolvimento intelectual e social dos alunos

Dia Europeu das Línguas

atividades formativas

sucesso
educativo

Semana das Línguas

atividades formativas

sucesso
educativo

Dia da Europa

atividades formativas

sucesso
educativo

Comemoração de
efemérides.

atividades formativas

sucesso
educativo

2º per.

26 de setembro
Sensibilizar para a variedade linguística na
Europa; motivar para a aprendizagem da língua
francesa, inglesa e para o domínio da língua
portuguesa.
final do 2º
Promover o gosto pelas línguas e culturas
Período
portuguesa, inglesa e francesa; sensibilizar para
a importância da aprendizagem da língua
francesa e inglesa e para o domínio da língua
portuguesa.
9 de maio
Promover o espírito da paz e da unidade do
continente europeu; sensibilizar para a
importância da cooperação política na Europa, a
fim de evitar os conflitos.
ao longo do Desenvolver o gosto pelo património cultural
ano letivo
português; fomentar valores de cidadania.

Matemática

0,00 €

0,00 €

Observação direta/ Alunos.
Inquérito
Comunidade
escolar, Pais e E.
Educação
Observação direta Alunos e
Professores

Oficina de Teatro

0,00 €

0,00 €

Francês, Português 0,00 €
e Inglês

0,00 €

Observação direta. Alunos e
Professores

Francês, Inglês e
Português

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos e
Professores.

Português e
Francês.

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos e
Professores

Português

0,00 €

0,00 €

Data dependente
do Exploratório
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Denominação

Tipologia

Ida ao Teatro

atividades formativas

Celebração de datas
festivas(Halloween, Dia de
los Muertos, Natal...)

atividades recreativas/celebrações

Atividades de Teatro

atividades formativas

3º Ciclo

Área de
Calendário Objetivos
Intervenção PEE
sucesso
ao longo do Promover o gosto pela arte dramática. Conhecer
educativo
ano letivo
"in loco" uma sala de teatro.

Avaliação

Destinatários

Disciplinas
envolvidas
Português, Teatro
e TIC

Orçamento
estimado / aluno
0,00 €

Orçamento
Observações
estimado / escola
0,00 €

Observação direta

Alunos e
Professores

sucesso
educativo

1º período

OD

Alunos

Todas as
disciplinas

0,00 €

0,00 €

sucesso
educativo

26 janeiro1º turno; 1ª
quinzena
junho -2º
turno

OD

alunos, E.E.
comunidade
educativa

Teatro e,
0,00 €
eventualmente, TIC

0,00 €

OD

Comunidade
escolar

Espanhol e
Português

0,00 €

0,00 €

OD

Comunidade
escolar
Alunos

Português

0,00 €

0,00 €

OD

0,00 €

0,00 €

OD

Alunos

0,00 €

0,00 €

7º D

Celebração de efemérides

atividades formativas

sucesso
educativo

atividades formativas

sucesso
educativo
formação dos
agentes
educativos

Idas ao teatro
Visita de estudo

atividades formativas

Dia Europeu das Línguas

atividades formativas

sucesso
educativo

Conhecer, relacionar e interagir no mundo
multicultural. Programar atividades que venham
ao encontro dos programas e das metas
comportamentais a atingir
Cultivar o gosto pela arte dramática. Mostrar o
trabalho realizado.Promover a socialização .
Contribuir para a dinâmica de um grupo coeso.
Contribuir para o desenvolvimento total do ser.
Fomentar a socialização e desenvolver o espírito
Ao longo do de cooperação e solidariedade. Promover o
ano letivo
contacto com realidades diferentes e estimular o
enriquecimento dos conhecimentos.
Ao longo do Cultivar o gosto pela arte dramática. Conhecer "in
ano letivo
loco" uma sala de teatro.
3º Período Fomentar a socialização e desenvolver o espírito
de cooperação e solidariedade. Promover o
contacto com realidades diferentes e estimular o
enriquecimento dos conhecimentos.
26 de setembro
Promover a interculturalidade e o respeito pela
diversidade humana e cultural. Sensibilizar para a
variedade linguística na Europa. Motivar para o
domínio da língua portuguesa.
ao longo do Promover comportamentos saudáveis e atitudes
ano letivo
adequadas de cidadania
ao longo do Promover comportamentos saudáveis e atitudes
ano letivo
adequadas de cidadania. Prevenir
comportamentos de violencia.
1º período
Promover a interculturalidade e o respeito pela
diversidade humana e cultural. Divulgar os
trabalhos produzidos pelos alunos. Articular
diferentes áreas do saber.
ao longo do Consolidar os conhecimentos adquiridos nas
ano letivo
aulas e preparar as provas de avaliação interna e
externa, nas disciplinas em que tal se verifica
ao longo do
ano letivo

Português

Sessão sobre bullying

colóquios/seminários

ambiente escolar

Sessão sobre
relacionamentos
interpessoais
Día de la Hispanidad

colóquios/seminários

ambiente escolar

atividades formativas

sucesso
educativo

Salas de estudo - Port, Ing, atividades formativas
Mat, CN e FQ

sucesso
educativo

Sessões Formativas de
Hábitos e métodos de
trabalho /SPO
Olimpíadas da Matemática

atividades formativas

Desafios da Seguranet

mostras/concursos/competições

formação dos
agentes
educativos
sucesso
educativo
sucesso
educativo

Hora do código

mostras/concursos/competições

Pedipaper - DecoJovem

mostras/concursos/competições

sucesso
educativo
ambiente escolar

Sessão de sensibilização
para a prevenção do
absentismo e abandono
escolar
Semana das Línguas

atividades formativas

ambiente escolar

atividades formativas

sucesso
educativo

Final do 2º
período

Mini Horta

atividades experimentais

sucesso
educativo

Ao longo do Desenvolver as aprendizagens relativas à área
OD
ano
curricular envolvida.
Desenvolver atividades que venham ao encontro
do programa e das metas a atingir

atividades formativas

novembro 2016
Desenvolver a capacidade de resolução de
problemas e o gosto pela matemática.
ao longo do Desenvolver o espírito crítico e o conhecimento
ano
dos perigos inerentes à utilizção da Internet.
Distinguir a boa da má utilização da internet.
dezembro e Promover a resolução de problemas através da
abril
programação e de desafios informáticos.
12 a 16
sensibilização para a importância de um
março
consumo mais responsável, sustentável e
consciente, através de uma atividade lúdica e de
aprendizagem.
a definir
Prevenir situações de absentismo e abandono
escolar

Inquérito

Alunos

SPO

0,00 €

0,00 €

Inquérito

Alunos

SPO

0,00 €

0,00 €

Trabalho escrito

Comunidade
Escolar

Espanhol,
Geografia, EV

0,00 €

0,00 €

Inquérito

Alunos

Port, Ing, Mat, CN
e FQ

0,00 €

0,00 €

Inquérito

Alunos

SPO ( Psicóloga
Vera Felício)

0,00 €

0,00 €

Inquérito

Alunos

Matemática

0,00 €

0,00 €

Observação direta

alunos

TIC

0,00 €

0,00 €

Observação direta

alunos

TIC e BE

0,00 €

0,00 €

Observação direta

alunos

TIC

0,00 €

0,00 €

Alunos

CPCJ

0,00€

0,00€

Comunidade
educativa

Português, Inglês e 0,00€
Espanhol

0,00€

alunos

CNat

0,00 €

Promover a interculturalidade e o respeito pela
Observação direta
diversidade humana e cultural. Promover o gosto
pelas línguas e culturas portuguesa, inglesa e
espanhola.

Articulação com a
Biblioteca.

8º A
5,00 €

3

PAAE_2017/18_II - Atividades de enriquecimento curricular_1. Turmas

3º Ciclo

Denominação

Tipologia

Área de
Calendário Objetivos
Intervenção PEE
sucesso educativo 26 de setembro
sensibilização para a importância da
aprendizagem de línguas estrangeiras
sucesso educativo 23 de março Consolidar os conhecimentos adquiridos nas
aulas. Desenvolver uma análise crítica
relativamente ao tema "Alterações climáticas".
sucesso educativo ao longo do Desenvolver o espírito crítico e o conhecimento
ano
dos perigos inerentes à utilizção da Internet.
Distinguir a boa da má utilização da internet.
sucesso
dezembro e Promover a resolução de problemas através da
educativo
abril
programação e de desafios informáticos.
ambiente escolar 12 a 16
sensibilização para a importância de um
março
consumo mais responsável, sustentável e
consciente, através de uma atividade lúdica e de
aprendizagem.
sucesso
novembro e Desenvolver o espírito crítico na análise de dados
educativo
abril
estatísticos para posterior tratamento em folha de
cáalculo.
sucesso
26 setembro Sensibilizar para a variedade linguística na
educativo
Europa; motivar para a aprendizagem da língua
francesa.
sucesso
Final do 2º Promover o gosto pela língua e cultura francesas;
educativo
Período
sensibilizar para a aprendizagem de línguas
estrangeiras.
sucesso
final de
-Interiorização de regras subjacentes ao jogo
educativo
janeiro 2018 dramático.
e meados
-Articulação com noções de espaço, tempo,
de junho
personagem, conflito e acção.
-Aprofundamento da construção de
personagem, partindo de abordagens
diferenciadas.
-Passagem do plano narrativo ao plano
dramático
sucesso
ao longo do Reconhecer diferentes linguagens
educativo
ano
artísticas
Desenvolvimento do sentido de
apreciação estética do mundo.
Valorização do património cultural
na sua vertente performativa.
Distinção das especificidades das
diferentes linguagens artísticas.
Compreensão da especificidade da
linguagem teatral.
Desenvolver o espírito crítico
ambiente escolar dezembro
Motivar para o estudo da disciplina de FísicoQuímica.
Promover o gosto de aprender e apresentar a
Química como uma ciência criativa e dinâmica.

Avaliação

Destinatários

alunos

Disciplinas
envolvidas
Inglês

Orçamento
estimado / aluno
0,00 €

Orçamento
Observações
estimado / escola
0,00 €

Dia Europeu das Línguas

atividades formativas

Dia da Meteorologia

atividades recreativas/celebrações

obsevação direta
Observação

alunos

Geografia

0,00 €

0,00 €

Desafios da Seguranet

mostras/concursos/competições

Observação direta

alunos

TIC

0,00 €

0,00 €

Hora do código

mostras/concursos/competições

Observação direta

alunos

TIC e BE

0,00 €

0,00 €

Pedipaper - DecoJovem

mostras/concursos/competições

Observação direta

alunos

TIC

0,00 €

0,00 €

Pordata

atividades formativas

Questionário/kahoo alunos
t

TIC e BE

0,00 €

0,00 €

Dia Europeu das Línguas

atividades formativas

Observação direta

Francês

0,00 €

0,00 €

Semana das Línguas

exposições

Observação direta; Alunos e
inquérito
Professores

Francês e Inglês

0,00 €

0,00 €

MostrArte

mostras/concursos/competições

Observação direta

Comunidade
escolar

Teatro

0,00 €

5,00 €

Assistência a espetáculos
dramáticos

atividades formativas

observação direta

alunos

Teatro

3,00 €

5,00 €

Presépio Químico

exposições

Observação direta

Comunidade
Escolar

FQ

0,00 €

0,00 €

MostrArte

atividades formativas

sucesso
educativo

final de
janeiro e
meados de
junho

Alunos.
Comunidade
escolar, Pais e E.
Educação

Teatro

0,00 €

0,00 €

Vamos Viver o Natal leitura e ilustração de um
texto de Natal

atividades formativas

sucesso
educativo

1.º período

Alunos

Português e
Educação Visual.

0,00 €

0,00 €

Dia da Meteorologia

atividades recreativas/celebrações

Día de los Muertos

atividades formativas

sucesso educativo 23 de março Consolidar os conhecimentos adquiridos nas
Observação
aulas. Desenvolver uma análise crítica
relativamente ao tema "Alterações climáticas".
sucesso
1º período
Promover a interculturalidade e o respeito pela
Trabalho escrito
educativo
diversidade humana e cultural. Divulgar os
trabalhos produzidos pelos alunos. Articular
diferentes áreas do saber. Fomentar o uso crítico
das TIC.

alunos

Geografia

0,00 €

0,00 €

Comunidade
escolar

Espanhol

0.00 €

10.00 €

. Aprofundar a dramatização e dramatização

Observação direta/
Inquérito
⇒ Interiorização de regras subjacentes ao jogo
dramático. ⇒ Articulação com noções de espaço,
tempo, personagem, conflito e Acão. ⇒
Aprofundamento da construção de personagem,
partindo de abordagens diferenciadas. ⇒
Passagem do plano narrativo ao plano dramático.
Associar a leitura às artes plásticas.
Trabalhos

Alunos e
Professores

Articulação com a
Biblioteca e BMC

8º B

Articulação com a
Biblioteca
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Tipologia

Día del Libro

atividades formativas

Semana das Línguas

atividades formativas

Net Viva e Segura

mostras/concursos/competições

Desafios da Seguranet

mostras/concursos/competições

Hora do código

mostras/concursos/competições

Pedipaper - DecoJovem

mostras/concursos/competições

Pordata

atividades formativas

Vamos Viver o Natal leitura e ilustração de um
texto de Natal
Celebração de datas
festivas (“Dia Europeu das
Línguas”, Halloween,
Natal...)

atividades formativas

3º Ciclo

Área de
Calendário Objetivos
Intervenção PEE
sucesso
3º período
Promover a interculturalidade e o respeito pela
educativo
diversidade humana e cultural. Desenvolver
competências de escrita.
sucesso
Final do 2º Promover a interculturalidade e o respeito pela
educativo
período
diversidade humana e cultural. Promover o gosto
pelas línguas e culturas portuguesa, inglesa e
espanhola.
sucesso
ao longo do Desenvolver conselhos para que os
educativo
ano
consumidores digitais utilizem a Internet de forma
mais segura e confiante, através da produção e
realização de videoclips de sensibilização.
sucesso
ao longo do Desenvolver o espírito crítico e o conhecimento
educativo
ano
dos perigos inerentes à utilizção da Internet.
Distinguir a boa da má utilização da internet.
sucesso
dezembro e Promover a resolução de problemas através da
educativo
abril
programação e de desafios informáticos.
ambiente escolar 12 a 16
sensibilização para a importância de um
março
consumo mais responsável, sustentável e
consciente, através de uma atividade lúdica e de
aprendizagem.
sucesso
novembro e Desenvolver o espírito crítico na análise de dados
educativo
abril
estatísticos para posterior tratamento em folha de
cáalculo.
sucesso
1.º período Associar a leitura às artes plásticas.
educativo

Avaliação

Destinatários

Trabalho escrito

Alunos

Disciplinas
envolvidas
Espanhol

Orçamento
estimado / aluno
0.00 €

Orçamento
Observações
estimado / escola
0.00 €

Observação direta

Comunidade
educativa

Português, Inglês e 0,00€
Espanhol

0,00€

Observação direta

alunos

TIC e BE

0,00 €

0,00€

Observação direta

alunos

TIC

0,00 €

0,00€

Observação direta

alunos

TIC e BE

0,00 €

0,00€

Observação direta

alunos

TIC

0,00 €

0,00€

Questionário/kahoo alunos
t

TIC e BE

0,00 €

0,00€

Trabalhos

Alunos

Português e
Educação Visual.

0,00 €

0,00 €

atividades recreativas/celebrações

ambiente escolar

Ao longo do Conhecer, relacionar e interagir no mundo
ano
multicultural. Programar atividades que venham
ao encontro dos programas e das metas
comportamentais a atingir.

Inquérito

Aluno

Português e Inglês 0,00 €

0,00€

Horta pedagógica

atividades formativas

sucesso
educativo

Sempre que Incentivar os alunos pelo gosto da Natureza;
possível em Desenvolver competências no âmbito da
aula prática agricultura;
Estimular o cultivo e preservação de plantas;
Observar o crescimento e desenvolvimento dos
vegetais

Observação direta
tendo em conta
parâmetros
registados em
grelha própria.

Alunos das turmas
do 8.º ano

Ciências Naturais

0,00 €

0,00 €

Torneio de Badminton

atividades formativas

ambiente escolar

2017/12/14

OD

todos os alunos da Educação Física
escola

0,00 €

200,00 €

Corta Mato Escolar

atividades formativas

ambiente escolar

OD

Comunidade
Escolar

Educação Física

0,00 €

0,00 €

Net Viva e Segura

mostras/concursos/competições

sucesso
educativo

Observação direta

alunos

TIC e BE

0,00 €

0,00 €

Desafios da Seguranet

mostras/concursos/competições

sucesso
educativo

Observação direta

alunos

TIC

0,00 €

0,00 €

Hora do código

mostras/concursos/competições

Observação direta

alunos

TIC e BE

0,00 €

0,00 €

Pedipaper - DecoJovem

mostras/concursos/competições

sucesso
educativo
ambiente escolar

23 de novembro
- Cumprir os objetivos do projeto do Desporto
Escolar; -Desenvolver o interesse dos alunos
pela prática de atletismo; - desenvolver a corrida
de resistência;-Apurar os alunos nos diversos
escalões para representar a nossa escola no
corta-mato distrital; -Promover o gosto pela
prática da atividade física.
ao longo do Desenvolver conselhos para que os
ano
consumidores digitais utilizem a Internet de forma
mais segura e confiante, através da produção e
realização de videoclips de sensibilização.
ao longo do Desenvolver o espírito crítico e o conhecimento
ano
dos perigos inerentes à utilizção da Internet.
Distinguir a boa da má utilização da internet.
dezembro e Promover a resolução de problemas através da
abril
programação e de desafios informáticos.
12 a 16
sensibilização para a importância de um
março
consumo mais responsável, sustentável e
consciente, através de uma atividade lúdica e de
aprendizagem.

Observação direta

alunos

TIC

0,00 €

0,00 €

Articulação com a
Biblioteca e BMC

8º C
Desenvolver o gosto pela prática da atividade
física;
Consolidar os conhecimentos ao nível do
Badminton;
Desenvolver a competitividade saudável.

Pode colidir com
outras disciplinas
Orçamento do
desporto escolar
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Tipologia

Pordata

atividades formativas

Vamos Viver o Natal leitura e ilustração de um
texto de Natal

atividades formativas

Net Viva e Segura

3º Ciclo

Área de
Calendário Objetivos
Intervenção PEE
sucesso
novembro e Desenvolver o espírito crítico na análise de dados
educativo
abril
estatísticos para posterior tratamento em folha de
cáalculo.
sucesso
1.º período Associar a leitura às artes plásticas.
educativo

Avaliação

Trabalhos

mostras/concursos/competições

sucesso
educativo

Desafios da Seguranet

mostras/concursos/competições

sucesso
educativo

Hora do código

mostras/concursos/competições

Pedipaper - DecoJovem

mostras/concursos/competições

sucesso
educativo
ambiente escolar

Visita de estudo ao
Exploratório
Pordata

visitas de estudo

Presépio Químico

exposições

ambiente escolar

MostrArte

atividades formativas

sucesso
educativo

Día de los Muertos

atividades formativas

sucesso
educativo

Día del Libro

atividades formativas

sucesso
educativo

Semana
das
Línguas

exposições

sucesso
educativo

Vamos Viver o Natal leitura e ilustração de um
texto de Natal
Horta pedagógica

atividades formativas

sucesso
educativo

ao longo do Desenvolver conselhos para que os
ano
consumidores digitais utilizem a Internet de forma
mais segura e confiante, através da produção e
realização de videoclips
ao longo do Desenvolver o espírito crítico e o conhecimento
ano
dos perigos inerentes à utilizção da Internet.
Distinguir a boa da má utilização da internet.
dezembro e Promover a resolução de problemas através da
abril
programação e de desafios informáticos.
12 a 16
Sensibilização para a importância de um
março
consumo mais responsável, sustentável e
consciente, através de uma atividade lúdica e de
aprendizagem.
2º P
Desenvolver as aprendizagens relativas às áreas
curriculares envolvidas.
Novembro e Desenvolver o espírito crítico na análise de dados
abril
estatísticos para posterior tratamento em folha de
cáalculo.
dezembro
Motivar para o estudo da disciplina de FísicoQuímica.
final de
. Aprofundar a dramatização e dramatização
janeiro e
meados de ⇒Interiorização de regras subjacentes ao jogo
junho
dramático.⇒Articulação com noções de espaço,
tempo, personagem, conflito e Acão.
⇒Aprofundamento da construção de
personagem, partindo de abordagens
diferenciadas.⇒Passagem do plano narrativo ao
plano dramático .
1º período
Promover a interculturalidade e o respeito pela
diversidade humana e cultural. Divulgar os
trabalhos produzidos pelos alunos. Articular
diferentes áreas do saber. Fomentar o uso crítico
das TIC.
3º período
Promover a interculturalidade e o respeito pela
diversidade humana e cultural. Desenvolver
competências de escrita.
Final do 2º Promover a interculturalidade e o respeito pela
período
diversidade humana e cultural. Promover o gosto
pelas línguas e culturas portuguesa, inglesa e
espanhola.
1.º período Associar a leitura às artes plásticas.

atividades experimentais

sucesso
educativo

Comemoração das
festividades( Halloween,
Natal...)

atividades recreativas/celebrações

formação dos
agentes
educativos

Sempre que Incentivar os alunos pelo gosto da Natureza;
possível em Desenvolver competências no âmbito da
aula prática agricultura;
Estimular o cultivo e preservação de plantas;
Observar o crescimento e desenvolvimento dos
vegetais.
Ao longo do Fomentar a socialização e desenvolver o espírito
ano letivo
de cooperação e solidariedade. Promover o
contacto com realidades diferentes e estimular o
enriquecimento dos conhecimentos.

Destinatários

Disciplinas
envolvidas
TIC e BE

Orçamento
estimado / aluno
0,00 €

Orçamento
Observações
estimado / escola
0,00 €

Alunos

Português e
Educação Visual.

0,00 €

0,00 €

Articulação com a
Biblioteca e BMC

Observação direta

alunos

TIC

0.00 €

0.00 €

Articulação com a
Biblioteca

Observação direta

alunos

TIC

0.00 €

0.00 €

Observação direta

alunos

TIC

0.00 €

0.00 €

Observação direta

alunos

TIC

0.00 €

0.00 €

OD/Quest

Questionário/kahoo alunos
t

8º D

atividades formativas

sucesso
educativo
sucesso
educativo

alunos

FQ

5,00 €

0,00 €

Questionário/kahoo alunos
t

TIC

0.00 €

0.00 €

Observação direta

FQ

0.00 €

0.00 €

Observação direta/ Alunos.
Inquérito
Comunidade
escolar, Pais e E.
Educação

teatro

0.00 €

0.00 €

Trabalho escrito

Comunidade
escolar

Espanhol e EV

0.00 €

10.00 €

Trabalho escrito

Alunos

Espanhol

0.00 €

0.00 €

Observação direta

Alunos

Português, Inglês e 0.00 €
Espanhol

0.00 €

Trabalhos

Alunos

Português e
Educação Visual.

0,00 €

0,00 €

Observação direta
tendo em conta
parâmetros
registados em
grelha própria.

Alunos das turmas
do 8.º ano

Ciências Naturais

0.00 €

0.00 €

Inglês

0.00 €

0.00 €

alunos

Observação Direta Comunidade
escolar

Articulação com a
Biblioteca

Articulação com a
Biblioteca

Articulação com a
Biblioteca

Articulação com a
Biblioteca e BMC

9º A
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Tipologia

Torneio de Badminton

atividades formativas

Corta Mato Escolar

atividades formativas

ambiente escolar

Sessões Formativas de
Hábitos e métodos de
trabalho /SPO

atividades formativas

atividades
formativas

Dia Europeu das Línguas

atividades formativas

sucesso educativo

Semana das Línguas

atividades formativas

sucesso educativo

Dia da Europa

atividades formativas

sucesso educativo

Dia da Meteorologia

atividades recreativas/celebrações

sucesso educativo

3º Ciclo

Área de
Calendário Objetivos
Intervenção PEE
ambiente escolar 2017/12/14 Desenvolver o gosto pela prática da atividade
física;
Consolidar os conhecimentos ao nível do
Badminton;
Desenvolver a competitividade saudável.

Disciplinas
envolvidas
todos os alunos da Educação Física
escola

Orçamento
estimado / aluno
0,00 €

Orçamento
Observações
estimado / escola
200,00 €
Pode colidir com
outras disciplinas
Orçamento do
desporto escolar

OD

Comunidade
Escolar

Educação Física

0,00 €

0,00 €

Inquérito

Alunos

SPO ( Psicóloga
Vera Felício)

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos e
Professores

Francês

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos e
Professores

Francês Espanhol

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos

Francês

0,00 €

0,00 €

observação

alunos

Geografia

0,00 €

0,00 €

observação direta

Comunidade
Escolar

História

0,00 €

15,00 €

observação direta

Comunidade
Escolar

História

0,00 €

15,00 €

Trabalhos

Comunidade
escolar

Espanhol e E.V.

0,00 €

0,00 €

Trabalho escrito

Alunos

Espanhol

0,00 €

0,00 €

Trabalhos

Alunos

Português e
Educação Visual.

0,00 €

0,00 €

Articulação com a
Biblioteca e BMC

Transformar um acontecimento histórico em
Trabalhos
banda desenhada.
Refletir sobre o papel das manifestações culturais Trabalhos
e do património.

Alunos

Ed. Visual, História, 0,00 €
Português
Ed. Visual,
0,00 €
Geografia, História

5,00 €

Articulação com a
Biblioteca
Articulação com a
Biblioteca

23 de novembro
- Cumprir os objetivos do projeto do Desporto
Escolar;
-Desenvolver o interesse dos alunos pela prática
de atletismo; - desenvolver a corrida de
resistência;
-Apurar os alunos nos diversos escalões para
representar a nossa escola no corta-mato
distrital;
-Promover o gosto pela prática da atividade
física.
ao longo do Proporcionar informação acerca das opções do
ano letivo
sistema educativo português e do mundo do
trabalho. Desenvolver a maturidade vocacional,
promover um projecto de carreira.
26 de setembro
Sensibilizar para a variedade linguística na
Europa; motivar para a aprendizagem da língua
francesa.
Final do 2º Promover o gosto pela língua e cultura francesas
Período
e espanhola; sensibilizar para a aprendizagem da
lìngua francesa e espanhola.
9 de maio
Promover o espírito da paz e da unidade do
continente europeu;sensibilizar para a
importância da cooperaçãopolítica na Europa, a
fim de evitar conflitos.
23 de março Consolidar os conhecimentos adquiridos nas
aulas. Desenvolver uma análise crítica
relativamente ao tema "Alterações climáticas".
ao longo do Promover o trabalho em grupo. Valorizar o
ano
trabalho dos alunos. Divulgar o trabalho dos
alunos
semana de Promover a reflexão crítica da História. Divulgar o
22 a 26 de trabalho dos alunos
janeiro
1º período
Promover a interculturalidade e o respeito pela
diversidade humana e cultural. Divulgar os
trabalhos produzidos pelos alunos. Articular
diferentes áreas do saber. Fomentar o uso crítico
das TIC.
3º período
Promover a interculturalidade e o respeito pela
diversidade humana e cultural. Desenvolver
competências de escrita.
1.º período Associar a leitura às artes plásticas.

Avaliação

OD

Destinatários

Exposição de trabalhos dos exposições
alunos

sucesso
educativo

Celebração do dia da
Memória

exposições

sucesso
educativo

Día de los Muertos

atividades formativas

sucesso
educativo

Día del Libro

atividades formativas

sucesso
educativo

Vamos Viver o Natal leitura e ilustração de um
texto de Natal
25 de Abril em BD

atividades formativas

sucesso
educativo

atividades formativas

2.º período

Património

atividades formativas

sucesso
educativo
sucesso
educativo

Celebração de datas
festivas(Halloween, Natal,
aniversários...)

atividades recreativas/celebrações

ambiente escolar

Ao longo do Conhecer, relacionar e interagir no mundo
ano
multicultural. Programar atividades que venham
ao encontro dos programas e das metas
comportamentais a atingir

inquerito

alunos

Todas as
disciplinas

0,00 €

0,00 €

Colaboração com a Revista atividades formativas
Post Scriptum

sucesso
educativo

Trabalho escrito

Alunos

Todas

0,00 €

0,00 €

Eventuais Intercambios
com outras turmas da
escola

sucesso
educativo

ao longo do Produzir textos, aplicando conhecimentos
ano letivo
adquiridos. Desenvolver a competência de
escrever/ sentido crítico.
Ao longo do Partilhar experiencias, contatar com diferentes
ano.
vivencias e desenvolver competencias
interpessoais

inquerito

Alunos e diretora
de tuma

todas

0,00 €

0,00 €

2.º período

Alunos

10,00 €

Articulação com a
Biblioteca

PCA

visitas de estudo
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Eventos Desportivos

atividades formativas

Tutorias

atividades formativas

Atividades do JAP Economia para o sucesso

atividades formativas

Visita de estudo ao Parque mostras/concursos/competições
industrial de Pombal
Sessões de formação
atividades formativas
sobre aproximação ao
mundo do trabalho

Projeto etwinning
mostras/concursos/competições
"European Education
Systems "Comparing each
other - Knowing each other"
Produção de artefactos

atividades formativas

Consciencialização do
Autismo

atividades formativas

Sessão sobre Igualdade de colóquios/seminários
género
Sessão sobre Violencia na colóquios/seminários
família

3º Ciclo

Área de
Calendário Objetivos
Intervenção PEE
ambiente escolar ao longo do Promoção da atividade física e desportiva em
ano
contexto escolar.
sucesso
ao longo do
educativo
ano letivo
sucesso
A agendar
Promover a literacia financeira. Desenvolver o
educativo
com o
espírito empreendedor e ajudar a preparar os
formador do jovens para vingarem numa economia global
JAP
sucesso
26 outubro Desenvolver as aprendizagens relativas às áreas
educativo
curriculares envolvidas.
ambiente escolar 18 e 25
sensibilização para a importância de um
outubro e
consumo mais responsável, sustentável e
outras datas consciente, através de uma atividade lúdica e de
a agendar
aprendizagem.
com a
organização
sucesso
ao longo do Promover a nossa cultura e a nossa região.
educativo
ano
Desenvolver a aprendizagem da língua inglesa.
Comparar o ensino em Portugal com os outros
parceiros (França, Espenha, Grécia, Eslóváquia)

formação dos
agentes
educativos
formação dos
agentes
educativos
ambiente escolar
ambiente escolar

Exposição de trabalhos
realizados

exposições

ambiente escolar

Festa da Poesia e do Livro

atividades recreativas/celebrações

sucesso
educativo

Alimentação saudável

atividades formativas

formação dos
agentes
educativos

Dia da Liberdade

atividades formativas

formação dos
agentes
educativos

Dia Mundial Sem Tabaco

atividades formativas

Comemoração do Dia
Nacional da Cultura
Ciêntífica e dia do PI

atividades formativas

formação dos
agentes
educativos
sucesso
educativo

Desafios da Seguranet

mostras/concursos/competições

sucesso
educativo

Hora do código

mostras/concursos/competições

Pedipaper - DecoJovem

mostras/concursos/competições

sucesso
educativo
ambiente escolar

Produção de artefactos
festivos

atividades formativas

Avaliação

Destinatários

OD
inquerito

Comunidade
Escolar
Alunos

Teste

Disciplinas
envolvidas
Ed. Física

Orçamento
estimado / aluno
0,00 €

Orçamento
Observações
estimado / escola
0,00 €

DPS e Matemática 0,00 €

0,00 €

Alunos

As disponíveis de
acordo com as
datas a agendar

0,00 €

0,00 €

Observação direta

alunos

DPS

0,00 €

0,00 €

Observação direta

alunos

DPS, Matemática e 0,00 €

0,00 €

Observação direta

alunos

TIC e Ingles

0,00 €

0,00 €

Alunos,
comunidade
escolar
Alunos

RM

0,00 €

0,00 €

Todas

0,00 €

0,00 €

Promover comportamentos saudáveis e atitudes
inquerito
adequadas de cidadania
Promover comportamentos saudáveis e atitudes
inquerito
adequadas de cidadania. Prevenir
comportamentos de violencia.
Ao longo do Divulgar as atividades realizadas. Desenvolver o OD
ano.
espírito de iniciativa, criatividade e
responsabilidade.
março e
Refletir sobre o poder da linguagem.Desenvolver OD
abril
capacidades criativas. Chamar a atenção para a
importância do livro e da leitura.

Alunos

SPO

0,00 €

0,00 €

Alunos

SPO

0,00 €

0,00 €

Alunos e
comunidade

Todas

0,00 €

5,00 €

alunos

Portugues

0,00 €

0,00 €

Ao longo do Corrigir maus hábitos alimentares. Promover nos OD, produto
ano
alunos hábitos de uma alimentação saudável e
alertar para os perigos de excesso e carências
alimentares.
abril de 2017 Despertar o valor da liberdade como um direito
OD, produto
comum a todo o ser humano para realizar
escolhas livremente, para determinar o seu futuro
e as suas opções de vida.
31 maio
Sensibilização para os riscos do fumador.
OD

Alunos

VS

0,00 €

5,00 €

atividade
multidisciplinar

Alunos

CSH

0,00 €

5,00 €

atividade
transdisciplinar

Alunos

VS

0,00 €

3,00 €

atividade
transdisciplinar

2017-10-24, Promover o gosto pela ciência. Divulgar os
14 de março trabalhos produzidos pelos alunos. Desenvolver
de 2018
autonomia, espírito de iniciativa, criatividade e
responsabilidade.
ao longo do Desenvolver o espírito crítico e o conhecimento
ano
dos perigos inerentes à utilizção da Internet.
Distinguir a boa da má utilização da internet.
dezembro e Promover a resolução de problemas através da
abril
programação e de desafios informáticos.
12 a 16
sensibilização para a importância de um
março
consumo mais responsável, sustentável e
consciente, através de uma atividade lúdica e de
aprendizagem.

Questionário

Comunidade
Escolar

CFS e Matemática

0,00 €

5,00 €

Em articulação
com a Biblioteca.

Observação direta

alunos

TIC

0,00 €

0,00 €

Observação direta

alunos

TIC e BE

0,00 €

0,00 €

Observação direta

alunos

TIC

0,00 €

0,00 €

Alunos,
comunidade
escolar

interdisciplinar

0,00 €

50,00 €

Ao longo do Estimular para a participação ativa na celebração OD, produto
ano
de acontecimentos de natureza cultural, social.
1º e 2º
período

OD
-Tomada de consciência da diferença;

ao longo do
ano letivo
ao longo do
ano letivo

PIEF
formação dos
agentes
educativos

Ao longo do Estimular para a participação ativa na celebração OD, produto
ano
de acontecimentos de natureza cultural, social.

€ em material
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Denominação

Tipologia

Celebração de aniversários atividades recreativas/celebrações

Dia Mundial Sem Tabaco

atividades formativas

Alimentação saudável

atividades formativas

Dia Internacional para a
Eliminação da Violência
Contra as Mulheres
Dia da Liberdade

atividades formativas

Dia dos Afetos

atividades recreativas/celebrações

Festa da Poesia e do Livro

atividades recreativas/celebrações

Exposição de trabalhos
realizados

atividades formativas

3º Ciclo

Área de
Calendário Objetivos
Intervenção PEE
ambiente escolar Ao longo do Sensibilizar para a participação em atividades
ano
transversais e da comunidade

Avaliação

Destinatários

OD, produto

formação dos
agentes
educativos
formação dos
agentes
educativos

OD

Alunos,
comunidade
escolar
Alunos

OD, produto

OD, produto

formação dos
agentes
educativos
formação dos
agentes
educativos

31 maio

Sensibilização para os riscos do fumador.

Ao longo do Corrigir maus hábitos alimentares. Promover
ano
hábitos de uma alimentação saudável. Alertar
para os perigos de excesso e carências
alimentares.
Novembro
Sensibilização sobre violência contra as
mulheres.
Abril

Despertar o valor da liberdade como um direito
OD, produto
comum a todo o ser humano para realizar
escolhas livremente, para determinar o seu futuro
e as suas opções de vida.
Exercitar a expressão de afeto. Ler formas de
OD, produção
expressão de afeto em diversos géneros textuais.
Refletir sobre a relação interpessoal no namoro.
Refletir sobre o poder da linguagem.Desenvolver OD
capacidades criativas. Chamar a atenção para a
importância do livro e da leitura.

Disciplinas
envolvidas
interdisciplinar

Orçamento
estimado / aluno
0,00 €

Orçamento
Observações
estimado / escola
50,00 €
€ em material

interdisciplinar

0,00 €

3,00 €

€ em material

Alunos

interdisciplinar

0,00 €

5,00 €

€ em material

Alunos

interdisciplinar

0,00 €

3,00 €

€ em material

Alunos

interdisciplinar

0,00 €

5,00 €

€ em material

Alunos

interdisciplinar

0,00 €

5,00 €

€ em material

alunos

interdisciplinar

0,00 €

0,00 €

€ em material

€ em material

formação dos
agentes
educativos
sucesso
educativo

Fevereiro

exposições

ambiente escolar

OD

Alunos e
comunidade

interdisciplinar

0,00 €

5,00 €

Eventuais Intercambios
com outras turmas da
escola

visitas de estudo

sucesso
educativo

Ao longo do Divulgar as atividades realizadas. Desenvolver o
ano.
espírito de iniciativa, criatividade e
responsabilidade.
Ao longo do Partilhar experiencias, contatar com diferentes
ano.
vivencias e desenvolver competencias
interpessoais

inquerito

Alunos e diretora
de tuma

interdisciplinar

0,00 €

0,00 €

Programa CLDS 3G

atividades formativas

sucesso
educativo

ao longo do Promover comportamentos saudáveis e atitudes
ano letivo
adequadas de cidadania

inquerito

Alunos

interdisciplinar

0,00 €

0,00 €

Março e
Abril
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Turma

10º Ano

Denominação

Tipologia

Área de Intervenção
PEE

Calendário

Objetivos

Comemoração de efemérides e
datas festivas
Semana das Línguas

atividades formativas

sucesso educativo

atividades formativas

sucesso educativo

Dia europeu das Línguas

atividades formativas

sucesso educativo

Olimpíadas de Português
Comemoração do Dia
Internacional da Filosofia

mostras/concursos/competições
atividades formativas

sucesso educativo
sucesso educativo

Olimpíadas da Matemática

mostras/concursos/competições

sucesso educativo

Olímpíadas de Biologia

mostras/concursos/competições

sucesso educativo

Olimpíadas da Física

atividades formativas

sucesso educativo

Olimpíadas da Química

atividades formativas

sucesso educativo

Sala de estudo

atividades formativas

sucesso educativo

Ao longo do Conhecer e valorizar as diversas culturas
ano letivo
2ºP
Promover a reflexão sobre a educação
inclusiva, equitativa e de qualidade.
26/09
Promover a reflexão sobre a educação
inclusiva, equitativa e de qualidade.
1ºP
1º P.
Promover a reflexão e debate sobre a
constituição de “sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvimento
sustentável” em articulação com os
conteúdos da disciplina.
2ºP
Desenvolver a capacidade de resolução de
problemas e o gosto pela matemática.
2ºP
Relacionar a Biologia com a realidade
económica e social (ecologia, biotecnologia,
conservação, etc.) promovendo uma melhor
cidadania;
Estimular o gosto e o prazer pelo Ensino e
pela Aprendizagem da Biologia a nível do
ensino secundário.
2º e 3º
Incentivar e desenvolver o gosto pela Física
Períodos
nos alunos dos Ensinos Básico e
Secundário, considerando a sua importância
na educação básica dos jovens e o seu
crescente impacte em todos os ramos da
Ciência e Tecnologia
Dinamizar o estudo e ensino da Química nas
2º e 3º
Escolas Secundárias.
Períodos
Proporcionar a aproximação entre as
Escolas Secundárias e as Universidades.
Despertar o interesse pela Química.
Divulgar a Química como ciência e cativar
vocações para carreiras científicotecnológicas entre os estudantes
ao longo do Consolidar os conhecimentos adquiridos nas
ano letivo
aulas e preparar as provas de avaliação
interna e externa, contribuindo para uma
“educação inclusiva, equitativa e de
qualidade”

Dia Europeu das Línguas

atividades formativas

sucesso educativo

Semana das Línguas

atividades formativas

sucesso educativo

Olimpiadas da Biologia

atividades formativas

sucesso educativo

Comemoração do Dia
Internacional da Filosofia

atividades formativas

sucesso educativo

Desporto «Aventura»

atividades formativas

sucesso educativo

Olimpíadas da Física

atividades formativas

sucesso educativo

Avaliação

Destinatários

Disciplinas
envolvidas

Orçamento
estimado / aluno

Orçamento
Observações
estimado / escola

Observação direta

Alunos

Inglês

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos

Inglês

0,00 €

0,00 €

.

Observação direta

Alunos

Inglês

0,00 €

0,00 €

.

Observação direta

Alunos
Alunos

Filosofia

0,00 €
0,00 €

0,00 €
10,00 €

Teste da SPM

Alunos

Matemática

0,00 €

0,00 €

Uma prova
teórica/uma prova
teórica e uma
prova prática a
realizar numa
universidade.

Alunos

Biologia e Geologia 0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos

FQ

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos

FQ

0,00 €

0,00 €

Oservação direta

Alunos

Português, Inglês,
Filosofia.,
Biologia/Geologia,
Física e Química,
Matemática

0,00 €

0,00 €

OD

alunos

Inglês

0,00 €

0,00 €

OD

Inglês

0,00 €

0,00 €

prova escrita/OD

comunidade
escolar
alunos

OD

Alunos

Filosofia

0,00 €

0,00 €

OD

Alunos

Educação Física

20,00 €

0,00 €

Alunos

FQ

0,00 €

0,00 €

10º A

10ºB
26/09/2017

Promover a reflexão sobre a educação
inclusiva, equitativa e de qualidade.
Final 2º per. Promover a reflexão sobre a educação
inclusiva, equitativa e de qualidade.
2º período
• Relacionar a Biologia com a realidade
económica e social (ecologia, biotecnologia,
conservação, etc.) promovendo uma melhor
cidadania; • Estimular o gosto e o prazer
pelo Ensino e pela Aprendizagem da
Biologia a nível do ensino secundário.
1º P
Promover a reflexão e debate sobre a
(novembro) constituição de“sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvimento
sustentável”em articulação com os
conteúdos da disciplina.
3º período
Desenvolver as matérias letivas alternativas.
Fomentar o gosto pela prática de atividades
físicas de ar livre.
Desenvolver competências interpessoais.

2º e 3º
Períodos

Incentivar e desenvolver o gosto pela Física Observação direta
nos alunos dos Ensinos Básico e
Secundário, considerando a sua importância
na educação básica dos jovens e o seu
crescente impacte em todos os ramos da
Ciência e Tecnologia

Colide com as
outras disciplinas.

Biologia e Geologia 0,00 €

10

PAAE_2017/18_II - Atividades de enriquecimento curricular_1. Turmas

10º Ano
Alunos

FQ

0,00 €

0,00 €

23 de março Consolidar os conhecimentos adquiridos nas Observação
aulas. Desenvolver uma análise crítica
relativamente ao tema "Alterações
climáticas".
26 setembro Promover a reflexão sobre a educação
Observação
inclusiva, equitativa e de qualidade.
2º período
Promover a reflexão sobre a educação
Observação
inclusiva, equitativa e de qualidade.

alunos

Geografia

0,00 €

0,00 €

alunos

Inglês

0,00 €

0,00 €

comunidade
escolar

Inglês

0,00 €

0,00 €

16 . novembro.2017
Promover a reflexão e debate sobre a
Observação direta
constituição de “sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvimento
sustentável” em articulação com os
conteúdos da disciplina.
Ao longo do Promover o empreendedorismo, a
Trabalho de grupo
ano
capacidade de reflexão e decisão, aproximar
os alunos do mundo real
Ao longo do Consolidar os conhecimentos adquiridos nas Observação
ano
aulas e preparar as provas de avaliação
interna e externa

Alunos

Filosofia

0,00 €

10,00 €

Alunos

MACS e/ou outras
disciplinas

0,00 €

0,00 €

Alunos

MACS e/ou outras
disciplinas

0,00 €

0,00 €

sucesso educativo

17/11/10

comunidade
escolar

Disciplinas técnicas 0,00 €

0,00 €

atividades formativas

sucesso educativo

2017/11/28

0,00 €

sucesso educativo

2017/10/10
e 13

comunidade
escolar
comunidade
escolar

Disciplinas técnicas 0,00 €

atividades formativas

Disciplinas
Técnicas

0,00 €

0,00 €

Torneio de Badminton

atividades formativas

sucesso educativo

a definir

Cumprir os objetivos do projeto do Desporto Observação direta
Escolar; desenvolver o interesse dos alunos
pela prática de atletismo; desenvolver a
corrida de resistência. Apurar os alunos nos
diversos escalões para representar a nossa
escola no corta-mato distrital; promover o
gosto pela prática da atividade física.
promover a prática da atividade física;
Observação direta
desenvolver as capacidades motoras;
Cumprir os objetivos do projeto do Desporto Observação direta
Escolar; desenvolver o interesse dos alunos
pela prática de atletismo; desenvolver a
corrida de resistência. Apurar os alunos nos
diversos escalões para representar a nossa
escola no corta-mato distrital; promover o
gosto pela prática da atividade física.
Observação direta
Sensibilizar os alunos para a prática do
desporto

comunidade
escolar

Disciplinas
Técnicas

0,00 €

0,00 €

Dia Mundial da
Consciencialização para
Autismo.
Visita de estudo à Cidade do
Futebol

atividades formativas

sucesso educativo

2017/04/11

promover a prática da atividade física;
desenvolver as capacidades motoras;

comunidade
escolar

Disciplinas
Técnicas

0,00 €

0,00 €

atividades formativas

sucesso educativo

a definir

alunos

Disciplinas
Técnicas

0,00 €

0,00 €

"Qualifica 2018"

visitas de estudo

sucesso educativo

2º período

Promover a interdisciplinaridade,
Observação direta
desenvolvendo saberes e competências dos
alunos; - Aplicação dos conteúdos de
disciplinas do curso
Conhecer possíveis orientações
Observação direta
profissionais futuras.

0,00€

350,00€

Visita de estudo à cidade do
Futebol
"Qualifica 2018"

visitas de estudo

sucesso educativo

2º período

0,00 €

2º período

Comunidade
escolar
Alunos

Disciplinas técnicas 0,00 €

sucesso educativo

Inglês

0,00 €

0,00 €

Dia Mundial da
Consciencialização para
Autismo.
Dia do Desporto Adaptado

atividades formativas

sucesso educativo

2018/04/11

Promover a interdisciplinaridade,
desenvolvendo saberes e competências;
Conhecer possíveis orientações
profissionais futuras.
promover a prática da atividade física;
desenvolver as capacidades motoras;

Observação direta

visitas de estudo

Observação direta

comunidade
escolar

Disciplinas
Técnicas

0,00 €

0,00 €

atividades formativas

sucesso educativo

2017/11/28

promover a prática da atividade física;
desenvolver as capacidades motoras;

Observação direta

comunidade
escolar

Disciplinas técnicas 0,00 €

0,00 €

Olimpíadas da Química

atividades formativas

sucesso educativo

2º e 3º
Períodos

Dia da Meteorologia

atividades recreativas/celebrações

sucesso educativo

Semana das Línguas

atividades formativas

sucesso educativo

Dia europeu das Línguas

atividades formativas

sucesso educativo

Olimpíadas de Português
Comemoração do Dia
Internacional da Filosofia

atividades formativas

sucesso educativo

"A Empresa" - JAP

mostras/concursos/competições

sucesso educativo

Sala de estudo

atividades formativas

sucesso educativo

Corta Mato Escolar

atividades formativas

Dia do Desporto Adaptado
Dia do Desporto Escolar

Dinamizar o estudo e ensino da Química nas Observação direta
Escolas Secundárias.
Proporcionar a aproximação entre as
Escolas Secundárias e as Universidades.
Despertar o interesse pela Química.
Divulgar a Química como ciência e cativar
vocações para carreiras científicotecnológicas entre os estudantes

10º C

Pode colidir com
outras disciplinas

10º
TGD+TD1

Observação direta

alunos

Orçamento POCH

10º TD2

Observação direta

11

PAAE_2017/18_II - Atividades de enriquecimento curricular_1. Turmas

10º Ano

10º
TIS+TC
Net Viva e Segura

mostras/concursos/competições

sucesso educativo

ao longo do
ano

Hora do código

mostras/concursos/competições

sucesso educativo

Pedipaper - DecoJovem

mostras/concursos/competições

ambiente escolar

dezembro e
abril
12 a 16
março

Site Star

mostras/concursos/competições

sucesso educativo

ao longo do
ano

Lisboa Games Week

visitas de estudo

sucesso educativo

2017/11/17

Empresa «Coca Cola»

visitas de estudo

sucesso educativo

2º Período

"As exigências atuais das
organizações empresariais."

colóquios/seminários

sucesso educativo

2º período

Visita de estudo a uma
organização/empresa a definir

visitas de estudo

sucesso educativo

2º período

"Qualifica 2018"

visitas de estudo

sucesso educativo

2º período

JA Portugal

mostras/concursos/competições

sucesso educativo

1º período

Desenvolver conselhos para que os
consumidores digitais utilizem a Internet de
forma mais segura e confiante, através da
produção e realização de videoclips de
sensibilização.
Promover a resolução de problemas através
da programação e de desafios informáticos.
sensibilização para a importância de um
consumo mais responsável, sustentável e
consciente, através de uma atividade lúdica
e de aprendizagem.
divulgação de conteúdos relevantes nas
áreas do conhecimento e ciência, da
inclusão social, das expressões artísticas e
do desporto e a publicá-los de forma criativa
e inovadora.

Observação direta

alunos

Disciplinas técnicas 0,00 €

0,00 €

Observação direta

alunos

Disciplinas técnicas 0,00 €

0,00 €

Observação direta

alunos

Disciplinas técnicas 0,00 €

0,00 €

Observação direta

alunos

Disciplinas técnicas 0,00 €

0,00 €

Observação direta

alunos

Observação direta

alunos

Disciplinas técnicas 0,00 €
e TIC
CV; Economia;
0,00€
CPV;OGE

0,00 €

Promover a articulação entre os conteúdos
abordados em contexto de sala de aula com
o mundo real do trabalho.
Reconhecer as exigências reais do mundo
de trabalho ao nível das competências
pessoais e sociais.
Promover a articulação entre os conteúdos
abordados em contexto de sala de aula com
o mundo real do trabalho.
Conhecer possíveis orientações
profissionais futuras.

300,00€

Orçamento POCH

Observação direta

alunos

CV; Economia;
CPV; OGE

0,00€

50,00€

Orçamento POCH

Observação direta

alunos

CV; Economia;
CPV; ; OGE

0,00€

300,00€

Orçamento POCH

Observação direta

alunos

0,00€

350,00€

Orçamento POCH

Promover o empreendedorismo, a
Observação direta
capacidade de reflexão e decisão, aproximar
os alunos do mundo real

alunos

CV; Economia;
CPV; OGE; AISI;
ILP;PWEB e SRC
CV; Economia;
CPV; OGE

0,00€

0,00€
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11º Ano

Denominação

Tipologia

Área de Intervenção PEE

Calendário

Objetivos

Avaliação

Destinatários

Disciplinas
envolvidas

Orçamento
estimado / aluno

Orçamento
Observações
estimado / escola

Visita de estudo a Sintra -Roteiro
queirosiano
Assistência eventual a
representações teatrais
Corta Mato Escolar

visitas de estudo

sucesso educativo

2º Período

Sensibilizar para a leitura das obras do autor referido

TE

Alunos

Português

25,00 €

50,00 €

atividades formativas

sucesso educativo

Observação direta

Alunos

Português

8,00 €

0,00 €

mostras/concursos/competições

sucesso educativo

Ao longo do Sensibilizar ao estudo do texto dramático.
ano
10 novembro Promover o convívio e o desenvolvimento de
atividades desportivas.
novembro
Promover a reflexão e debate sobre a constituição de
“sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável” em articulação com os
conteúdos da disciplina.
Ao longo do Alargar conhecimentos sobre a cultura de países de
ano
expressão inglesa.
Ao longo do Promover o convívio e o desenvolvimento de
ano
atividades desportivas.
10 e 13 de
Promover o convívio e o desenvolvimento de
outrubro
atividades desportivas.
14 de dezembro
Promover o convívio e o desenvolvimento de
atividades desportivas.
11 de abril
Promover o convívio e o desenvolvimento de
atividades desportivas.
2º Período
Sucesso escolar

Observação direta

Alunos

Educação Física

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos

Filosofia

0,00 €

5,00 €

Observação direta

Alunos

Inglês

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos

Educação Física

0,00 €

0,00 €

11º A

Comemoração do Dia Internacional atividades formativas
da Filosofia

sucesso educativo

Comemoração de efemérides
/datas festivas
Desporto Escolar

atividades formativas

sucesso educativo

mostras/concursos/competições

sucesso educativo

Dia Desportivo Escolar

mostras/concursos/competições

ambiente escolar

Torneio de Badminton

mostras/concursos/competições

ambiente escolar

Dia da Consciencialização do
Autismo
Visita a uma unidade de produção
de ácido acetlsalicílico
Salas de Estudo

mostras/concursos/competições

ambiente escolar

Visita de estudo

sucesso educativo

atividades formativas

sucesso educativo

ao longo do
ano

Olimpíadas da Física

atividades formativas

sucesso educativo

2º Período

Olimpíadas da Química

atividades formativas

sucesso educativo

2º Período

Palestra dinamizada pela
atividades formativas
Faculdade de Ciências eTecnologia
da UC no âmbito da Geologia

sucesso educativo

2º Período

Visita de estudo aos laboratórios de visitas de estudo
biologia (animal e vegetal) da
ESAC
Masterclass
atividades formativas

sucesso educativo

2º Período

sucesso educativo

Colaboração na revista “POST
SCRITUM”

atividades formativas

Idas ao Teatro

atividades formativas

Observação direta

Alunos

Educação Física

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos

Educação Física

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos

Educação Física

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos

Física e Química

0,00 €

0,00 €

Ajudar os alunos a ultrapassarem dificuldades e
melhorarem os seus conhecimentos nas diferentes
áreas.

Observação direta

Alunos

0,00 €

Incentivar e desenvolver o gosto pela Física nos
alunos dos Ensinos Básico e Secundário,
considerando a sua importância na educação básica
dos jovens e o seu crescente impacte em todos os
ramos da Ciência e Tecnologia
Dinamizar o estudo e ensino da Química nas Escolas
Secundárias.
Proporcionar a aproximação entre as Escolas
Secundárias e as Universidades.
Despertar o interesse pela Química.
Divulgar a Química como ciência e cativar vocações
para carreiras científico-tecnológicas entre os
estudantes
Promover o contacto com docentes e investigadores
da FCTUC. Despertar o interesse e aprofundar
diversas áreas do saber no âmbito da Geologia.
Motivar os alunos para ciências e tecnologias
Desevolver atividades laborariais no âmbito da
reprodução animal e vegetal

Observação direta

Alunos

Filosofia, Inglês,
0,00 €
Matemática A,
Física e Química A,
Biologia e Geologia
FQ
0,00 €

Observação direta

Alunos

FQ

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos

Biologia Geologia

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos

Biologia Geologia

0,00 €

0,00 €

2º Período

Promover o contacto entre alunos do ensino
Observação direta
secundário e investigadores das universidades
portuguesas.
Divulgar as atividades desenvolvidas na área da Física
Experimental de Partículas

Alunos

FQ

0,00 €

0,00 €

sucesso educativo

Ao longo do
ano letivo

Alunos

Português

0,00 €

0,00 €

sucesso educativo

Ao longo do
ano letivo

Produzir textos, aplicando conhecimentos adquiridos. Trabalho escrito
Desenvolver a competência de escrever/ sentido
crítico.
Cultivar o gosto pela arte dramática.Conhecer "in loco" Observação direta
uma sala de teatro.

Alunos

Português

5,00 €

0,00 €

Atividades programadas pelo
mostras/concursos/competições
Departamento de Expressões para
todos os alunos da escola
Visita de estudo a Lisboa no âmbito visitas de estudo
do estudo da obra queirosiana e de
Cesário Verde
Comemoração do dia Europeu das atividades formativas
Línguas

sucesso educativo

Ao longo do
ano letivo

Promover o convívio e o desenvolvimento de
atividades desportivas

Observação direta

alunos

Educação Física

0,00 €

0,00 €

sucesso educativo

1º Período

Sensibilizar para a leitura das obras dos autores
referidos

Trabalho Escrito

Alunos

Português

25,00 €

0,00 €

sucesso educativo

1º Período

Observação direta

Alunos e
professores

Inglês

0,00 €

0,00 €

Atividades de convívio

ambiente escolar

final dos
períodos
Ao longo do
ano letivo

Promover a reflexão e debate sobre temas da
atualidade em articulação com os conteúdos da
disciplina.
Reforçar competências e comportamentos favoráveis
ao sucesso dos alunos
Alargar conhecimentos sobre a cultura de países de
expressão inglesa.

observação direta

alunos, professores Todas
e familiares
Alunos
Inglês

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

11º B

Comemoração de efemérides
/datas festivas

atividades
recreativas/celebrações
atividades formativas

sucesso educativo

Observação direta

Pode colidir com
aulas de outras
disciplinas
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Colaboração na revista “POST
SCRITPUM”
Concurso de Poemas de Natal

atividades formativas

sucesso educativo

atividades formativas

sucesso educativo

Ao longo do
ano letivo
dezembro

Postais de S. Valentim

atividades formativas

sucesso educativo

fevereiro

Dia Desportivo

atividades formativas

ambiente escolar

11º Ano
Desenvolver a competência da escrita.

Trabalho escrito

Alunos

Inglês

0,00 €

0,00 €

Produzir textos, aplicando conhecimentos adquiridos.
Desenvolver a sensibilidade poética.
Alargar conhecimentos sobre a cultura de países de
expressão inglesa.
Promover a prática da atividade física; desenvolver as
capacidades motoras;

Trabalho escrito

Alunos

Inglês

0,00 €

0,00 €

Trabalho escrito

Alunos

Inglês

0,00 €

0,00 €

Alunos

Educação Física

0,00 €

0,00 €

ALunos

MACS

0,00 €

0,00 €

Alunos

Educação Física

0,00 €

0,00 €

Alunos

Educação Física

0,00 €

0,00 €

Teste Avaliação segundo o modelo atividades formativas
de exame

sucesso educativo

Corta Mato Escolar

atividades formativas

sucesso educativo

“Dia do Desporto Adaptado”

atividades formativas

sucesso educativo

Um dos
Observação direta
últimos dias
da última
semana do
1º Período
uma tarde,
Preparar os alunos para a situação de exame
Teste de Avaliação
uma vez por
período
23 de novembro
Cumprir os objetivos do projeto do Desporto Escolar;
Observação direta
desenvolver o interesse dos alunos pela prática de
atletismo; desenvolver a corrida de resistência. Apurar
os alunos nos diversos escalões para representar a
nossa escola no corta-mato distrital; promover o gosto
pela prática da atividade física.
novembro

Palestra dinamizada pela
atividades formativas
Faculdade de Ciências eTecnologia
da UC no âmbito da Geologia

sucesso educativo

2º Período

Visita de estudo aos laboratórios de visitas de estudo
biologia (animal e vegetal) da
ESAC
Comemoração do Dia Internacional atividades formativas
da Filosofia

sucesso educativo

2º Período

sucesso educativo

2016/11/16

"Canguru Matemático"

atividades formativas

sucesso educativo

2º período

Olimpíadas da Matemática
Salas de estudo

atividades formativas
atividades formativas

sucesso educativo
sucesso educativo

8 novembro
Ao longo do
ano

Visita de estudo (no âmbito do
estudo de Eça de Queirós)
Olimpíadas da Química

visitas de estudo

sucesso educativo

2º período

atividades formativas

sucesso educativo

2º e 3º
Períodos

Masterclass

atividades formativas

sucesso educativo

2º Período

Vísita de Estudo ao Arquivo
Histórico da Universidade de
Coimbra
Visita de Estudo ao Porto

visitas de estudo

sucesso educativo

visitas de estudo

Promover o contacto com docentes e investigadores
da FCTUC. Despertar o interesse e aprofundar
diversas áreas do saber no âmbito da Geologia.
Motivar os alunos para ciências e tecnologias
Desevolver atividades laborariais no âmbito da
reprodução animal e vegetal

Observação direta

Alunos

Biologia Geologia

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos

Biologia Geologia

0,00 €

0,00 €

Proporcionar momentos de convivência e partilha de
conhecimentos entre alunos e a comunidade escolar.

Observação direta

Alunos

Filosofia

0,00 €

5,00 €

Alunos

Matemática

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos
Alunos

Matemática
Várias disciplinas

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

observação direta

Alunos

Português

0,00 €

0,00 €

Dinamizar o estudo e ensino da Química nas Escolas Observação direta
Secundárias.
Proporcionar a aproximação entre as Escolas
Secundárias e as Universidades.
Despertar o interesse pela Química.
Divulgar a Química como ciência e cativar vocações
para carreiras científico-tecnológicas entre os
estudantes
Promover o contacto entre alunos do ensino
Observação direta
secundário e investigadores das universidades
portuguesas.
Divulgar as atividades desenvolvidas na área da Física
Experimental de Partículas

Alunos

FQ

0,00 €

0,00 €

Alunos

FQ

0,00 €

0,00 €

2º período

Aplicar e aprofundar conhecimentos. Conhecer e
valorizar o património. Desenvolver o espírito crítico

observação direta

alunos

História

5,00 €

0,00 €

sucesso educativo

16,17 e 18
de março

Aplicar e aprofundar conhecimentos. Conhecer e
valorizar o património. Desenvolver o espírito crítico.
Promovert a interdiciplinaridade. desenvolver
competécias para a cidadania.

observação direta
e relatório.

alunos

0,00 €

sucesso educativo

março

História, Geografia, 5,00 €
Português,
Educação Física,
MACS
0,00 €

sucesso educativo

17 de novembro
Promover a reflexão e debate sobre a constituição de
“sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável” em articulação com os
conteúdos da disciplina.

Observação direta

Alunos

Filosofia

10,00 €

Ajudar os alunos a ultrapassarem dificuldades e a
melhorarem os seus conhecimentos nas diferentes
áreas.
Motivar o estudo de Eça de Queirós.

11º C

Comemoração do dia Internacional atividades
da Meteorologia
recreativas/celebrações
Comemoração do dia internacional atividades formativas
da Filosofia

0,00 €

0,00 €

11º TGD
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11º Ano

11º
TC+TD1
Empresa «Coca Cola»

visitas de estudo

sucesso educativo

2º Período

Promover a articulação entre os conteúdos abordados Observação direta
em contexto de sala de aula com o mundo real do
trabalho.
Reconhecer as exigências reais do mundo de trabalho Observação direta
ao nível das competências pessoais e sociais.
Promover a articulação entre os conteúdos abordados Observação direta
em contexto de sala de aula com o mundo real do
trabalho.

alunos

CV; Economia;
CPV; OGE

0,00€

300,00€

Orçamento POCH

"As exigências atuais das
organizações empresariais."
Visita de estudo a uma
organização/empresa a definir

colóquios/seminários

sucesso educativo

2º período

visitas de estudo

sucesso educativo

2º período

alunos

CV; Economia;
CPV; OGE
CV; Economia;
CPV; OGE

0,00€

50,00€

Orçamento POCH

0,00€

300,00€

Orçamento POCH

Dia do Desporto escolar

atividades formativas

sucesso educativo

11 e 13 de
out.

Divulgar as modalidades inseridas no projeto do
Desporto Escolar.
Sensibilizar os alunos para a prática do desporto

Observação direta

Comunidade
escolar

Disciplinas da
formação técnica

0,00 €

0,00 €

colide com as
outras disciplinas.

- "Corta-mato escolar"

atividades formativas

sucesso educativo

7 de novembro
Sensibilizar os alunos para a prática do desporto

Observação direta

Comunidade
escolar

Disciplinas da
formação técnica

0,00 €

0,00 €

colide com as
outras disciplinas.

atividades formativas

sucesso educativo

17 de dezembro
Sensibilizar os alunos para a prática do desporto

Observação direta

Comunidade
escolar

Disciplinas da
formação técnica

0,00 €

0,00 €

Dia da consciência do autismo

atividades formativas

sucesso educativo

11 de abril
2º Período

Disciplinas da
formação técnica
Disciplinas da
formação técnica

0,00 €

sucesso educativo

Comunidade
escolar
Comunidade
escolar

0,00 €

visitas de estudo

0,00 €

0,00 €

Visionamento de filmes/
documentos vídeo relacionados
com os conteúdos programáticos

atividades formativas

sucesso educativo

ao longo do
ano letivo

promover a prática da atividade física; desenvolver as
capacidades motoras;
Promover a interdisciplinaridade, desenvolvendo
saberes e competências dos alunos; - Aplicação dos
conteúdos de disciplinas do curso
Desenvolver as capacidades de problematizar e de
avaliar criticamente questões associadas aos
conteúdos programáticos através dos processos de
reflexão e de análise do texto fílmico.

Observação direta

Visita à Cidade do Futebol

Preenchimento de
grelha de
visionamento

Alunos

Psicologia
0,00 €
Área de Integração

0,00 €

Ida ao teatro

atividades formativas

sucesso educativo

ao longo do
ano letivo

Sensibilizar para o estudo do texto dramático

0,00 €

10,00 €

colide com as
outras disciplinas.

atividades formativas

sucesso educativo

ao longo do
ano letivo

Português

0,00 €

0,00 €

colide com as
outras disciplinas.

Visionamento de filmes/
documentos vídeo relacionados
com os conteúdos programáticos

atividades formativas

sucesso educativo

Alunos/
professores de
Português
Alunos/
professores de
Português
Alunos

Português

Colaboração com a Revista Post
Scriptum

Observação direta /
Texto de
apreciação crítica
Trabalho escrito

Área de Integração 0,00 €

0,00 €

Lisboa Games Week

visitas de estudo

sucesso educativo

Observação direta

alunos

Disciplinas técnicas 13,80 €
e TIC

0,00 €

Hora do código

mostras/concursos/competições

sucesso educativo

Observação direta

alunos

Disciplinas técnicas 0,00 €

0,00 €

Observação direta

alunos

Disciplinas técnicas 0,00 €
(AISI e ILP)

0,00 €

alunos

11º TD2

"Torneio de Badminton",

Observação direta

11º TIS

Visita de Estudo à Fablab-Coimbra visitas de estudo

sucesso educativo

Produzir textos, aplicando conhecimentos adquiridos.
Desenvolver a competência de escrever/ sentido
crítico.
ao longo do Desenvolver as capacidades de problematizar e de
ano letivo
avaliar criticamente questões associadas aos
conteúdos programáticos através dos processos de
reflexão e de análise do texto fílmico.
17 de novembro
Promover atividades, nos âmbitos curricular e extracurricular, que tornem a escola mais atrativa e com
valor instrumental
Dezembro
Promover a resolução de problemas através da
programação e de desafios informáticos.
2º período
Promover a articulação entre os conteúdos abordados
em contexto de sala de aula com o mundo real do
trabalho.

Preenchimento de
grelha de
visionamento

Orçamento POCH
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Turma

Denominação

Tipologia

12º Ano

Área de Intervenção
PEE

Calendário

Objetivos

Avaliação

Destinatários

Disciplinas
envolvidas

Orçamento
estimado / aluno

Orçamento
Observações
estimado / escola

Visita de Estudo a Lisboa- roteiro da visitas de estudo
obra "O Ano da Morte de Ricardo
Reis" e assistência a uma
representação teatral com base na
obra.
Percurso pessoano - Lisboa
visitas de estudo

sucesso educativo

2º/ 3º perípdo,
dependendo da
disponibilidade da
entidade competente

Sensibilizar para a leitura da obra "O ano da morte de
Ricardo Reis"

Inquérito

Alunos

Português

25,00 €

0,00 €

sucesso educativo

sucesso educativo

20,00 €

20,00 €

sucesso educativo

Ao longo do ano

Observação direta e ficha de
avaliação
Observação direta

Português

atividades formativas

Conhecer «in loco» os locais e ambientes referidos
nas obras em estudo.
Sensibilizar ao estudo do texto dramático.

Alunos

Assistência eventual a
representações teatrais
Corta Mato Escolar

Alunos

Português

5,00 €

0,00 €

mostras/concursos/competições

sucesso educativo

10 novembro

Observação direta

Alunos

Educação Física

0,00 €

0,00 €

Desporto Escolar

mostras/concursos/competições

sucesso educativo

Ao longo do ano

Observação direta

Alunos

Educação Física

0,00 €

0,00 €

Dia Desportivo Escolar

mostras/concursos/competições

ambiente escolar

10 e 13 de outrubro

Observação direta

Alunos

Educação Física

0,00 €

0,00 €

Torneio de Badminton

mostras/concursos/competições

ambiente escolar

14 de dezembro

Observação direta

Alunos

Educação Física

0,00 €

0,00 €

Dia da Consciencialização do
Autismo
Congresso de Jovens Geocientistas

mostras/concursos/competições

ambiente escolar

11 de abril

Observação direta

Alunos

Educação Física

0,00 €

0,00 €

colóquios/seminários

sucesso educativo

Final do 2º período

Observação direta e
Apresentação pública dos
trabalhos

Alunos

Geologia

0,00 €

0,00 €

Saídas de campo nas imediações da visitas de estudo
escola

sucesso educativo

Ao longo do ano

Observação direta,Relatório

Alunos

Geologia

0,00 €

0,00 €

Visita de estudo - Arouca/Trilobites
de Canelas ou Serra da Estrela

visitas de estudo

sucesso educativo

2º Período

Observação direta ,Relatório

Alunos

Geologia

0,00 €

0,00 €

Salas de Estudo/Oficina de
Preparação para Exame às
disciplinas de matemática A e de
Português

atividades formativas

sucesso educativo

Ao longo do ano

Promover o convívio e o desenvolvimento de atividades
desportivas.
Promover o convívio e o desenvolvimento de atividades
desportivas.
Promover o convívio e o desenvolvimento de atividades
desportivas.
Promover o convívio e o desenvolvimento de atividades
desportivas.
Promover o convívio e o desenvolvimento de atividades
desportivas.
Aplicar e confrontar os seus conhecimentos
científicos. Desenvolver a capacidade de observação do
mundo e o gosto pela geologia. Desenvolver capacidades
comunicativas.
Aplicar e confrontar os seus conhecimentos
científicos. Desenvolver a capacidade de observação do
mundo e o gosto pela geologia. Desenvolver capacidades
comunicativas.
Aplicar e confrontar os seus conhecimentos
científicos. Desenvolver a capacidade de observação do
mundo e o gosto pela geologia. Desenvolver capacidades
comunicativas.
Salas de Estudo/Oficina de Preparação para Exame às
disciplinas de matemática e de português

Observação direta

Alunos

Português,
Matemática A

0,00 €

0,00 €

Idas ao Teatro

atividades formativas

sucesso educativo

ao longo do ano

Sensibilizar ao estudo do texto dramático

observação direta

Alunos

Português

5,00 €

0,00 €

Colaboração na Revista "Post
atividades formativas
Scriptum"
Visita de Estudo a Lisboa- roteiro da visitas de estudo
obra "O Ano da Morte de Ricardo
Reis" e assistência a uma
representação teatral com base na
obra.
Percurso pessoano - Lisboa
visitas de estudo

sucesso educativo

ao longo do ano

Desenvolver a competência da escrita.

Trabalho escrito.

Alunos

Português

0,00 €

0,00 €

sucesso educativo

2º/ 3º perípdo,
dependendo da
disponibilidade da
entidade competente

Sensibilizar para a leitura da obra "O ano da morte de
Ricardo Reis"

Inquérito

Alunos

Português

25,00 €

0,00 €

sucesso educativo

2º período

20,00 €

20,00 €

sucesso educativo

A determinar

Observação direta e ficha de
avaliação
Observação direta

Português

visitas de estudo

Conhecer «in loco» os locais e ambientes referidos nas
obras em estudo.
Promover a reflexão crítica da História.

Alunos

Saída de campo ao Centro de
Documentação 25 de Abril.

Alunos e
professores

História A

25,00 €

0,00 €

Visitas a Empresas Industriais da
área do curso
(preferência zona da escola)
Visita à Feira Industrial ( Exponor Porto)

visitas de estudo

sucesso educativo

2º período

- Consolidar conhecimentos na área tecnológica e contatar
com a realidade das empresas industriais

TE

Alunos

0,00 €

0,00 €

atividades formativas

sucesso educativo

2º período

- Consolidar conhecimentos na área tecnológica e contatar
com a realidade das empresas industriais e

observação direta

Alunos

0,00 €

0,00 €

Palestras na Escola com técnicos de atividades formativas
empresas industriais

sucesso educativo

ao longo do ano

Dar a conhecer aos alunos experiências positivas de vida,
na área do Curso.
- Sensibilizar os alunos para o mercado de trabalho.
Situações no dia a dia e aposta na prevenção de riscos.

observação direta

Alunos

Disciplinas da
componente
técnica
Disciplinas da
componente
técnica
Disciplinas da
componente
técnica

0,00 €

0,00 €

Visita de Estudo ao Convento de
Mafra e assistência a uma
representação teatral com base na
obra.

atividades formativas

sucesso educativo

2º oeríodo

Sensibilizar para a leitura da obra "O Memorial do Convento” Trabalho escrito

Alunos

Português

0,00 €

0,00 €

Visita de Estudo ao Centro de Alto
atividades formativas
Redimento de Mortágua + Campo de
Golfe de Cantanhede
Peças de Teatro
atividades formativas

sucesso educativo

2º período

Alunos

Todas

0,00 €

600,00 €

sucesso educativo

ao longo do ano

Promover a interdisciplinaridade, desenvolvendo saberes e Observação direta
competências dos alunos;- Aplicação dos conteúdos
disciplinares do curso TAGD.
Promover socialização dos alunos, incentivar a aquisição de Observação direta
competências sociais

Alunos

Português

0,00 €

100,00 €

12º A

12º B

12º
TMI+TG
D1

12º
TGD2
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Colaboração na Post Scriptum

atividades formativas

sucesso educativo

ao longo do ano

Visita de estudo a Mafra

visitas de estudo

sucesso educativo

2ºP

Visita de estudo Lisboa

atividades formativas

sucesso educativo

ao longo do ano

Visitas de estudo em Coimbra

atividades formativas

sucesso educativo

ao longo do ano

Ida à escola Agrária

atividades formativas

sucesso educativo

2º período

Visita ao Clube Fluvial

atividades formativas

sucesso educativo

2º período

Atividade de Montanha _Madrid

atividades formativas

ambiente escolar

2º Período

Lisboa Games Week

visitas de estudo

sucesso educativo

2017/11/17

Empresa «Coca Cola»

visitas de estudo

sucesso educativo

2º Período

"As exigências atuais das
organizações empresariais."
Visita de estudo a uma
organização/empresa a definir
JA Portugal

colóquios/seminários

sucesso educativo

2º período

visitas de estudo

sucesso educativo

2º período

mostras/concursos/competições

sucesso educativo

25 outubro

Hora do código

mostras/concursos/competições

sucesso educativo

Dezembro

12º Ano
Promover socialização dos alunos, incentivar a aquisição de
competências sociais
Promover socialização dos alunos, incentivar a aquisição de
competências sociais
Promover socialização dos alunos, incentivar a aquisição de
competências sociais
Promover socialização dos alunos, incentivar a aquisição de
competências sociais
Promover a interdisciplinaridade, desenvolvendo saberes e
competências dos alunos;- Aplicação dos conteúdos
disciplinares do curso TAGD.
Promover a interdisciplinaridade, desenvolvendo saberes e
competências dos alunos;- Aplicação dos conteúdos
disciplinares do curso TAGD.
Promover a interdisciplinaridade, desenvolvendo saberes e
competências dos alunos;- Aplicação dos conteúdos
disciplinares do curso TAGD.

Observação direta

Alunos

Português

0,00 €

0,00 €

Observação direta

Alunos

Todas

0,00 €

500,00 €

Observação direta

Alunos

Todas

0,00 €

500,00 €

Observação direta

Alunos

Todas

0,00 €

100,00 €

Observação direta

Alunos

PAFD

0,00 €

200,00 €

Observação direta

Alunos

PAFD

0,00 €

200,00 €

Observação direta

Alunos;
Professores

Educação Física

0,00 €

500,00 €

Promover atividades, nos âmbitos curricular e extracurricular, que tornem a escola mais atrativa e com valor
instrumental
Promover a articulação entre os conteúdos abordados em
contexto de sala de aula com o mundo real do trabalho.
Reconhecer as exigências reais do mundo de trabalho ao
nível das competências pessoais e sociais.
Promover a articulação entre os conteúdos abordados em
contexto de sala de aula com o mundo real do trabalho.
Promover o espiríto de «empreendedorismo» com o trabalho
em equipa
Promover a resolução de problemas através da
programação e de desafios informáticos.

Observação direta

alunos

Disciplinas técnicas 13,80 €
e TIC

0,00 €

Orçamento POCH

Observação direta

alunos

300,00 €

Orçamento POCH

alunos

0,00 €

50,00 €

Orçamento POCH

Observação direta

alunos

0,00 €

300,00 €

Orçamento POCH

Observação direta

alunos

0,00 €

0,00 €

Observação direta

alunos

CV; Economia;
CPV; OEAG; OGE
CV; Economia;
CPV; OEAG; OGE
CV; Economia;
CPV; OEAG; OGE
CV; Economia;
CPV; OEAG; OGE
Disciplinas técnicas

0,00 €

Observação direta

0,00 €

0,00 €

12º
IG+TC
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