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Introdução
O Plano Anual de Atividades é um instrumento de organização e gestão do Agrupamento, contextualizando as diversas atividades a desenvolver no decurso
do ano letivo 2021/2022.
As contingências orçamentais que se impõem consolidam uma política de Escola que visa otimizar todos os recursos inerentes à comunidade educativa e
viabilizar atividades diversificadas a custos reduzidos.
A orientação das atividades estrutura-se através de objetivos pedagógicos e didáticos que definam aprendizagens significativas para os alunos dos diferentes
ciclos de ensino.
A coordenação das propostas dos departamentos, das bibliotecas escolares, da equipa de autoavaliação, equipa TEIP e projetos, equipa TIC, PESES e serviços
especializados de apoio educativo conjuga-se com os documentos orientadores do Agrupamento, nomeadamente com o Projeto Educativo e Plano de
Melhoria e tem como foco orientador a promoção das práticas da instrução, socialização e enriquecimento pessoal.
A seleção das ações contidas no Plano Anual de Atividades responde a conteúdos programáticos e funcionais, gera estímulos inteletuais e emocionais e
contribui para o desenvolvimento integral dos alunos.

Aprovado em Conselho Pedagógico no dia 27 de outubro de 2021
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Eixos de Intervenção:
1. A liderança participada e a colaboração
a) Concretização de uma gestão rigorosa com base numa cultura de liderança colaborativa e participativa.

2. O sucesso educativo
a) Promoção do sucesso de todos os alunos a nível interno e externo.

3. Uma cultura de responsabilidade
a) Promoção de um clima de escola favorável à aprendizagem, de respeito mútuo e de civismo.

4. A interação agrupamento-comunidade
a) Aproximação entre as escolas do Agrupamento e a comunidade em que se insere;
b) Melhoria da imagem global do Agrupamento;
c) Reforço da participação e responsabilização dos encarregados de educação e melhoria dos níveis de interação e comunicação;
d) Reforço e manutenção dos protocolos e parcerias.

5. A qualidade do serviço educativo
a) Reforço das práticas de autoavaliação com vista à promoção da crescente qualidade da resposta às caraterísticas e necessidades dos alunos.
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Coordenação/
Estrutura

ID

Estratégias/Atividades

Objetivos

117

Exposição sobre o Dia Mundial do Comércio
Justo - Exposição de cartazes elaborados pelos
alunos do 11ºano sobre o Dia Mundial do
Comércio Justo no espaço da Mediateca.

120

Notícias Históricas - Elaborar um jornal de
parede na sala de aula que promova a
divulgação de notícias históricas no âmbito de
História, Geografia e Cidadania.

Divulgar a existência de organizações que
promovem a parceria entre produtores e
consumidores bem como o desenvolvimento
sustentável; Sensibilizar para o comércio justo
no sentido de criar um consumo responsável e
uma economia solidária.
Incentivar os alunos a utilizar e a interpretar os
meios de comunicação social, nomeadamente
no acesso e na utilização das tecnologias;
Sensibilizar para a adoção de comportamentos
e atitudes adequadas a uma utilização crítica e
segura do digital.
- Sensibilizar para a adoção de comportamentos
e atitudes adequadas a uma utilização crítica e
segura das tecnologias digitais;- Incutir valores
como imparcialidade, verdade e compromisso
com a ética.
- Conhecer as caraterísticas do movimento
hippie;- Salientar a importância do movimento
hippie para o início dos debates ambientais;Sensibilizar a comunidade escolar para as
preocupações ambientais do movimento hippie.
Promover um clima de escola que dia a dia
privilegie ambientes acolhedores, contextos
relacionais de partilha e mais emoções positivas

121

122

148

149

150

Entrevistas Históricas - Exposição na Biblioteca
Escolar dos trabalhos dos alunos de 8º ano que
desenvolverão entrevistas às personalidades
históricas com as quais se identificarem.
Exposição sobre o Movimento hippie e as
questões ambientais - Exposição de cartazes
sobre o tema: O Movimento Hippie e a
preocupação com as questões ambientais no
espaço da Mediateca
Receção dos novos Professores e pessoal não
docente - Foi entregue a cada docente e não
docente uma lembrança - compota com
etiqueta: "TU IMPORTAS"Criação de um painel
de boas vindas nas várias escolas do
agrupamento.
Passa a Palavra - Produção e envio de um vídeo
aos alunos finalistas de cada escola do
Agrupamento para criação de mensagens
criativas de acolhimento e boas vindas para os
alunos que chegam de novo.
Parabéns-Feliz Aniversário - Envio de um vídeo
de parabéns a cada docente e não docente do
AEAMS no dia do seu aniversário.

Entidades
Envolvidas/
Público Alvo

Destinatários
Comunidade
Escolar

Calendariz
Eixos de
Custos
ação
Intervenção
5*

2a, 3a, 5a

10.00 €
9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*7
*8*

2a, 3a, 5a

20.00 €
6*

2a, 3a, 5a

30.00 €
6*

2a, 3a, 5a

40.00 €
novos docentes 9*10*
e não docentes

3a, 4b

251.00
€
Descobrir formas originais, criativas e
apelativas, em suportes diversificados, de dizer
aos novos colegas que podem contar com eles.

12º7

9*10*

2a, 3a, 4b

18.00 €
celebrar a experiência de estarmos juntos e
enaltecer o contributo de cada pessoa para a
co-construção do AEAMS

pessoal
docente e não
docente

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*7
*8*

4a, 4b
215.00
€
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151

182

183

184

185

188

189

190

Placards que Comunicam Decoração/Organização de placards com
mensagens positivas e/ou postagem de
elementos que promovam boas sensações e
sentires positivos nos docentes e não docentes.
Momento Mindfulness e sessões de tertúlias debate de textos vários, para docentes, não
docentes. - Sessões de relaxamento, de
encontro e de partilha de saberes e
experiências - emoções
Momento Mindfulness para encarregados de
educação - Pequenos encontros online, ou
presenciais com momentos Mindfulness e
partilha de experiências no âmbito emocional e
educacional.
Piquenique do AEAMS - Organização de um
piquenique para docentes e não docentes em
local e momento a definir.

Cultivar modos de sentir e abordagens
relacionais que incrementem a interação, a
partilha, e a reflexão ao longo do ano.Promover
o bem estar de forma intencional e continuada
na comunidade educativa.
Promover o bem estar de forma intencional e
continuada na comunidade educativa

Docentes e Não 9*10*11*
docentes
12*1*2*3
*4*5*6*7
*8*
docentes não
11*1*2*4
docentes
*5*6*

540.00
€
3a, 4a, 4b
150.00
€

Promover um clima de escola que dia-a-dia
privilegie ambientes acolhedores, contextos
relacionais de partilha e mais emoções
positivas.

encarregados
de educação

Celebrar a experiência de estarmos juntos e
enaltecer o contributo de cada um para a coconstrução do AEAMS. e Cultivar outros modos
de sentir e abordagens relacionais positivas.

Docentes e não 7*
docentes

Amigo Secreto - Troca de mensagens
motivadoras que estimulem a criação de boas
sensações. Possibilidade da criação do amigo
secreto em cada escola do AEAMS

Estimular para uma cultura de escola onde
todos se sintam bem, reconhecidos, escutados e
valorizados.

Comunidade
AEAMS

Sardinhada - Momento de encontro do pessoal
docente, não docente e associação de
pais/encarregados de educação, para
comemoração do S. Pedro, com uma
sardinhada na ESMA, DDJ e nas Escolas Básicas
do 1º ciclo/jardins de Infância do agrupamento.
HASTEAR DA BANDEIRA VERDE - ESMA Cerimónia do hastear da bandeira

Promover o bem estar de forma intencional e
continuada na comunidade educativa.

Cantar as Janeiras - Proposta a todas as escolas
do agrupamento para cantar as Janeiras.
Atividade com pessoal docente não docente e
alunos.

1a, 3a, 4a,
4b

12*3*5*

2a, 4a, 4b,
4c
65.00 €
4a, 4b
32.00 €

12*

2a, 3a, 4a,
4b
71.80 €

Docentes não
docentes e
associação de
pais

- Dar a conhecer o Projeto Eco-escolas;- Motivar
os alunos a participarem no Projeto Ecoescolas;- Promover atitudes amigas do
ambiente na comunidade escolar.
Celebrar a experiência de estarmos juntos e
enaltecer o contributo de cada pessoa para a
coconstrução do AEAMS.

6*

1a, 3a, 4a,
4b, 4c
360.00
€

11*

3a, 4b, 4d
1.34 €

Docentes, não
docente e
alunos

1*

2a, 3a, 4a,
4b
17.00 €
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209

Decoração para o Natal (DDJ) - Criação de
elementos natalícios para decoração do
polivalente DDJ

Melhorar a qualidade do sucesso e as taxas do
sucesso às disciplinas de EVT,ET 2º ciclo e EV- 7º
ano.

7º F, 7º G, 7º H 10*11*12
*

Dia Mundial da Alimentação- Por Uma
Alimentação Saudável e Sustentável- ESMA Divulgação de cartazes com o intuito de
sensibilizar toda a comunidade educativa para
uma Alimentação Saudável e Sustentável no
âmbito do programa Eco-Escolas.Realização de
um
JOGO DO AMBIENTE - ESMA - Realização de um Promover atitudes amigas do ambiente na
jogo para sensibilizar alunos do 1º Ciclo sobre a comunidade educativa.
política dos 3R´s; a separação seletiva dos RSU
e outras questões ambientais.

10*

212

RECOLHA DE PILHAS - ESMA - Participar na
Campanha Eletrão Bombeiros, para ajudar a
corporação de bombeiros deAgualva-Cacém e
o ambiente.

-Promover hábitos de separação seletiva de
pilhas.- Ajudar a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de AgualvaCacém(AHBVAC).

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

- Elaborar um cartaz que traduza o Eco-código
da ESMA.- Sensibilizar para interiorização do
conjunto de artigos que compõe o Eco-código.

4*5*6*

213

Concurso Eco-Código - Realização de concurso
interno de cartazes para promoção do Ecocódigo da escolacom vista à eventual
participação no concurso nacional.
RECOLHA DE REEE – ESMA RECOLHA DE REEE –
ESMARECOLHA DE REEE – ESMA - Recolha de
resíduos de equipamentos elétricos e
eletrónicos, toners e tinteiros(Geração
Depositrão).
PARTICIPAÇÃO NO JORNAL ATITUDES - Proj
Eco-escolas - Responsabilidade pela redação de
uma página do Jornal Atitudes

- Promover hábitos de separação seletiva de
resíduos de equipamentos elétricos
eeletrónicos.

Bem-Estar - Ação de Sensibilização com a Drª
Helena Marujo para docentes e não docentes

Promover um clima de escola que dia-a-dia
privilegie ambientes acolhedores, contextos
relacionais de partilha e mais emoções
positivas.

210

211

214

215

372.70
€

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
5a
1a, 3a, 4a,
4b

0.75 €
4*5*

2a, 3a, 4a,
4b, 4d
1.70 €
3a, 4a, 4b,
4d
0.90 €
2a, 3a, 4b
0.90 €

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

3a, 4a, 4b,
4d
0.90 €

- Divulgar as atividades do Projeto Eco-escolas;Despertar para a reflexão sobre problemas
ambientais da atualidade.

12*3*6*

4a, 4b, 4d
0.50 €

216

Docentes e não 2*
docentes

2a, 3a, 4a,
4b
34.00 €
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224

Ações de Sensibilização e Educação AmbientalSessão Tratolixo - breve apresentação da
TRATOLIXO seguindo-se a abordagem de
diferentes temas, nomeadamente: Economia
Circular; Consumo Inteligente; Separação dos
Resíduos; Conceito de Resíduos; Política dos
Dia da Alimentação -

Sensibilizar a comunidade educativa para a
importância da proteção do ambiente.

DIA ECO-ESCOLAS - ESMA - Atividade que
deverá ser desenvolvida em dois dias.Comemoração deste dia, através de um
conjunto de atividades promotoras da
educação ambiental
AUDITORIA AMBIENTAL - ESMA - Aplicação de
inquéritos a alunos de vários anos de
escolaridade, definidos previamente, com a
incidência nas áreas temáticas propostas pelo
Programa Eco-escolas.
Projeto "Histórias da Ajudaris" (AT) - Escrita de
um texto coletivo sobre o tema "Água" para
fazer parte de um livro solidário.

- Promover atitudes amigas do ambiente na
comunidade educativa;- Divulgar produtos finais
das atividades que fazem parte do plano de
ação do projeto.

3*

Recolha de informação, de cariz ambiental,
sobre as atitudes pessoais dos alunos

1*2*

Concurso "Mês Internacional das Bibliotecas
Escolares" (AT) - Concurso destinado a todos os
alunos do agrupamento e que pressupõe
aelaboração de marcadores de livros, cartazes,
maquetes, selfies, vídeos e frases e textos
alusivos aopapel da BE na comu
Concurso Ortográfico (AT) - Concurso com o
objetivo de promover a competência escrita.
Para além da língua portuguesa, engloba o
PLNM.

Valorizar o papel da BE no contexto escolar
como recurso educativo de
aprendizagem.Estimular a parceria entre as
bibliotecas do agrupamento.

Promover a competência da escrita em língua
portuguesa.Divulgar autores em língua
portuguesa.Estimular o trabalho em parceria
entre as bibliotecas do agrupamento.

11*12*1*

Comemoração de Datas Significativas (AT) Comemoração de datas significativas (Mês
Internacional das BibliotecasEscolares, Dia
Mundial da Alimentação, dia de S. Martinho,
Dia I. dos Direitos da Criança, Natal, Carnaval,
Dia dos Namorados, Dia da Europa,

Promover o conhecimento.Promover a partilha
de experiências.

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

225

1*2*

2a, 3a, 4b,
4d

0.16 €
Sensibilizar os alunos para a importância da
adoção de hábitos alimentares saudáveis; Dar a
conhecer os benefícios da dieta mediterrânica.

8ºG, 8ºH, 7ºG,
7ºH, 7ºI

10*
0.10 €

226

227

Biblioteca Escola
AT

115

3a, 4b, 4d

1.40 €
3a, 4b

0.80 €
Despertar e fortalecer os hábitos de leitura e da
escrita.Estimular a prática da cidadania e da
solidariedade.

1*2*3*

4d
4.00 €

Biblioteca Escola
AT

Biblioteca Escola
AT

Biblioteca Escola
AT

135

136

137

8º1, 8º2, 8º3,
8º4

10*11*

3a, 4d

61.75 €
2a
71.96 €
2a, 3a

7.00 €
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Biblioteca Escola
AT

138

Concurso Nacional de Leitura (AT) - Concurso
de leitura promovido pelo Plano Nacional de
Leitura.

Estimular hábitos de leitura e pôr à prova
competências de expressão escrita e oral.

1*2*

Projeto «Miúdos a Votos: quais os livros mais
fixes?»(AT) - Iniciativa que dá às crianças e
jovens a possibilidade, através de uma eleição
realizada em todas as escolas, de votarem no
livro de que mais gostaram até hoje.
Projeto "Newton Gostava de ler!" (AT) - Projeto
de promoção da leitura aliada à ciência, com a
realização deatividades experimentais no
espaço da BE, em articulação curricular.

Promover o gosto pela leitura.Estimular o
trabalho colaborativo.Contribuir para a
formação de cidadãos ativos e participativos na
sociedade de que fazem parte.

10*11*12
*1*2*3*

Incentivar o livro e o gosto pela
leitura.Promover o conhecimento científico e a
prática experimental.Apoiar o currículo das
ciências experimentais.

11*12*1*
2*3*4*5*

À Descoberta da Biblioteca (AT) - Atividade de
formação dirigida a todas as turmas de 1º e de
5.º ano de escolaridade.

Divulgar as zonas funcionais, recursos e serviços
prestados pela BE.Difundir as atividades
dinamizadas pela BE. Motivar para a requisição
domiciliária.Promover o trabalho em parceria
com a BE.
Promover a literacia digital da informação e
estatística.Caracterizar o país do ponto de vista
demográfico.

9*10*

4a, 4c
33.00 €

Biblioteca Escola
AT

Biblioteca Escola
AT

Biblioteca Escola
AT

Biblioteca Escola
AT

Biblioteca Escola
AT

139

140

141

142

145

Projeto "Pordata Kids" (AT) - Sessão para
alunos em que dá a conhecer o Pordata Kids,
ferramenta educacional com informação
permanente atualizada sobre vários assuntos
abordados nas metas curricularesdo 3.º ao 6.º
ano de escolaridade.
Projeto "ViVer o Conto!" (AT) - Sessões de
leitura e apresentação de livros,
complementadas com atividades de apoio ao
desenvolvimento de competências no âmbito
da leitura, escrita, das literacias e/ou da
expressão físico-motora.

2a, 3a, 4a,
4c
41.00 €
2a
212.00
€
3a

2.20 €
8º2, 8º3

12*1*

10º1, 10º10,
10º11, 10º12,
10º2, 10º3,
10º4, 10º5,
10º6, 10º7,
10º8, 10º9,
11º1, 11º2,
11º3, 11º4,
11º5, 11º6,
11º7, 11º8,
11º9, 12º1,
12º2, 12º3,
12º4, 12º5,
12º6, 12º7,

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

2a, 4d

4.70 €
Promover o livro.Estimular o gosto pela
leitura.Contribuir para o aumento da requisição
domiciliária.Desenvolver competências da
leitura e escrita.Possibilitar o desenvolvimento
da expressão físico-motora.

2a, 3a

137.50
€
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Biblioteca Escola
AT

146

Projeto "Compartilharte22" (AT) - Concurso de
ilustrações individuais - criar mascoque para o
projeto, cujo tema é "Caricaturas dos afetos".

Promover a arte e as expressões artísticas e
incutir valores, como a solidariedade e a
entreajuda ao próximo.

147

Unidos pela Leitura (AT) - Leitura de excertos
de texto pelos encarregados de educação para
compor texto completo em formato de vídeo.

Envolver os encarregados de educação numa
atividade de leitura partilhada.

12º8, 12º9,
7º1, 7º2, 7º3,
7º4, 8º1, 8º2,
8º3, 8º4, 9º1,
9º2, 9º3, 9º4
9º2

1*2*

3a
2.00 €

Biblioteca Escola
AT

2*

4c
3.80 €

Biblioteca Escola
AT

Biblioteca Escola
AT

Biblioteca Escola
AT

11*12*1*
2*3*4*5*
6*

168

Disponibilizar informação no domínio da
literacia da informação. Criar um pensamento
mais organizado na gestão da informação.
Desenvolver competências de literacia da
informação.
Cidadania Digital: Cibersegurança (AT) - Sessões Refletir sobre os problemas de segurança dos
aos alunos que fornecem informações sobre os equipamentos e dados online.Reconhecer os
diferentes tipos de ameaças online e como se
diferentes tipos de ameaças.Conhecer os
podem defender dessas ameaças.
serviços no domínio da Cibersegurança quer
para formação quer para apoio a vítimas.
Semana da Leitura (AT) - Atividades de leitura e Promover o livro e a leitura.Envolver pais/EE nas
exploração de obras.
atividades da escola.Partilhar saberes e
experiências.

170

Organização e Gestão da Biblioteca Escolar (AT) Promover a literacia da
- Atualização e informatização do Fundo
informação.Disponibilizar à comunidade
Documental.
educativa informação em diferentes formatos.

171

Monitores da BE (AT) - Alunos voluntários de
4.º ano, em pequenos grupos, apoiarão na
dinâmica organizativa da BE.

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*7
*
2*3*4*5*
6*

164

165

Formar para a Literacia da Informação (AT) Sessões interativas e práticas que fornecem aos
alunos conhecimentos sobre a pesquisa e a
estrutura de um trabalho.

2a

8.50 €
10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

3a

8.50 €
2*3*

2a, 3a, 4b
3.50 €

Biblioteca Escola
AT

Biblioteca Escola
AT

Envolver os alunos mais velhos na
monitorização de trabalho inerente à
organização da biblioteca escola.

1a
300.00
€
1a, 3a
7.00 €
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Biblioteca Escola
AT

Biblioteca Escola
AT

Biblioteca Escola
AT

Biblioteca Escola
AT

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

173

174

176

177

161

166

167

169

Dinamização da Plataforma Digital da
Bibliotecas Escolar (AT) - Publicação de
atividades dinamizadas pela BE/Mediateca e
divulgação do seu fundo documental.

Divulgar e promover o trabalho da BE junto da
comunidade educativa.Envolver a comunidade
educativa nas atividades da BE. Disponibilizar
fundo documental/recursos.

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

Relatório Semestral da Biblioteca Escolar (AT) Relatório no final de cada período apresentado
em CP, relativo ao nº de utilizadores por ano de
escolaridade, utilização dos serviços e das
zonas funcionais.
Encontros de trabalho dos PBs do AEAMS (AT) Organização do funcionamento e normas
relativas às bibliotecas e mediateca;
planificação de atividades/projetos; elaboração
de documentos relativos ao MABE,…
Biblioletter (AT) - Newsletter, com
periodicidade regular, de divulgação das
diversas iniciativas/atividades promovidas
pelas bibliotecas/mediateca do AEAMS
escolares e da RBE/PNL.
Concurso Mês Internacional das Bibliotecas
Escolares (DDJ) - Concurso destinado a todos os
alunos do agrupamento que pressupõe
aelaboração de marcadores de
livros,ilustrações,maquetes,cartazes, frasese
textos alusivos ao papel da BE na comunidade
educat
Concurso Ortográfico (DDJ) - Concurso de
ortografia, realizado em duas fases, com o
objetivo de promover a competência
escrita.Atribuição de Prémios por ano de
escolaridade,em língua portuguesa e em PLNM.
Projeto "10 minutos a ler" (DDJ) - Atividade
promovida pelo PNL2027 no sentido de
introduzir no quotidiano dos jovens a leitura
por prazer.

Divulgar semestralmente o nº de utilizadores da
BE, a utilização dos serviços e zonas funcionais.

1*6*

Divulgar e promover o trabalho da BE junto da
comunidade educativa.Envolver a comunidade
educativa nas atividades da BE. Disponibilizar
fundo documental/recursos.

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

Formar para a Literacia da Informação (DDJ) Sessões interativas e práticas que fornecem aos
alunos conhecimentos sobre a pesquisa e a
estrutura de um trabalho.

1a
1.75 €
1a

1.00 €

Divulgar as Iniciativas/atividades das
bibliotecas/mediateca escolares do AEAMS.
Difundir informações/iniciativas da RBE/PNL.

1a

5.25 €
Comunidade
Educativa

10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

1a, 4b

3.15 €
alorizar o papel da BE no contexto escolar como
recurso educativo deaprendizagem. Estimular a
parceria entre as bibliotecas do agrupamento.

6ºA, 6ºB, 6ºC, Alunos do 2º e
6ºD, 6ºE, 6ºF, 3º Ciclos
6ºG, 6ºH, 6ºI,
6ºJ

9*10*

3a, 4b, 4d

124.05
€

Promover a competência da escrita em língua
portuguesa e em PLNM.Divulgar autores em
língua portuguesa.Estimular o trabalho em
parceria entre as bibliotecas do agrupamento.

Alunos do 2º e
3º ciclos

Incentivar o gosto pela leitura.Proporcionar
momentos de leitura por prazer, em diferentes
momentos e em diferentes espaços da
escola.Renovar o fundo documental.

Alunos do 2º e
3º Ciclos

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

Disponibilizar informação no domínio da
literacia da informação. Criar um pensamento
mais organizado na gestão da informação.
Desenvolver competências de literacia da
informação.

Alunos do 2º e
3º Ciclos

10*11*12
*1*2*3*4
*5*

10*11*2*
3*

2a, 3a
346.60
€
2a, 4b, 4d
146.05
€
2a

8.30 €

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
AGUALVA MIRA SINTRA

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

172

175

Comemoração de Datas Significativas (DDJ) Comemoração de datas significativas (Dia
Internacional do Ponto;5 de Outubro;Mês
Internacional das Bibliotecas Escolares; Dia
Mundial da Alimentação; Dia Internacional dos
Direitos da Criança, Natal, Carnaval...
Concurso Nacional de Leitura (DDJ). - Concurso
de Leitura promovido pelo Plano Nacional de
Leitura.

Promover o conhecimento.Promover a partilha
de experiências.

Alunos do 2º e
3º Ciclos

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

Estimular hábitos de leitura e pôr à prova
competências de expressão escrita e oral.

Alunos do 2º e
3º Ciclos

1*2*

Projeto «Miúdos a Votos: quais os livros mais
fixes?» (DDJ) - Iniciativa que dá às crianças e
jovens a possibilidade, através de uma eleição
realizada em todas as escolas, de votarem no
livro de que mais gostaram até hoje.
Projeto Ideias com Mérito "O conhecimento na
ponta dos dedos" formação noâmbito das
diferentes literacias com recurso a tablets (DDJ)
- Ações centradas na articulação de atividades
com a sala de aula, que seconcretizam na
realização de sessões formativa
Projeto "Newton Gostava de ler!" (DDJ) Projeto de promoção da leitura aliada à ciência,
com a realização deatividades experimentais
no espaço da BE, em articulação curricular.

Promover o gosto pela leitura.Estimular o
trabalho colaborativo.Contribuir para a
formação de cidadãos ativos e participativos na
sociedade de que fazem parte.

Alunos do 2º e
3º ciclos

10*11*12
*1*2*3*4
*5*

Incentivar o livro e o gosto pela
leitura.Promover o conhecimento científico e a
prática experimental.Apoiar o currículo das
ciências experimentais.

9*10*11*
12*1*2*3
*4*

À Descoberta da Biblioteca (DDJ) - Atividade de
formação dirigida a todas as turmas de 5.º ano
de escolaridade.

Divulgar as zonas funcionais, recursos e serviços
prestados pela BE.Difundir as atividades
dinamizadas pela BE. Motivar para a requisição
domiciliária.Promover o trabalho em parceria
com a BE.
Promover o livro.Estimular o gosto pela
leitura.Contribuir para o aumento da requisição
domiciliária.Desenvolver competências da
leitura e escrita.Possibilitar o desenvolvimento
da expressão físico-motora.

9*10*

Promover a literacia digital da informação e
estatística.Caracterizar o país do ponto de vista
demográfico.

2*3*

2a, 3a

62.50 €
2a, 4a, 4b,
4d
88.50 €

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

178

179

180

181

229

230

Projeto "ViVer o Conto!" (DDJ) - Sessões de
leitura e apresentação de livros,
complementadas com atividades de apoio ao
desenvolvimento de competências no âmbito
da leitura, escrita, das literacias e/ou da
expressão físico-motora.
Projeto "Pordata Kids" (DDJ) - Sessão para
alunos em que dá a conhecer o Pordata Kids,
ferramenta educacional com informação
permanente atualizada sobre vários assuntos
abordados nas metas curriculares do 3.º ao 6.º

Criar dinâmicas de trabalho, com os alunos,
mais apelativas queestimulem o
estudo.Promover a utilização das ferramentas
digitais da web2.0 pelos alunos e docentes.

2a, 3a, 4b,
4d
221.50
€

11*12*3*
4*5*

2a

8.70 €
2a
360.00
€
3a
195.45
€
9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

2a, 3a

64.50 €
2a, 4d

4.00 €

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
AGUALVA MIRA SINTRA
ano de escolaridade.

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

232

Semana da Leitura (DDJ) - Atividades de leitura
e exploração de obras. Realização de vídeos
com gravação da leitura.

Refletir sobre os problemas de segurança dos
equipamentos e dados online.Reconhecer os
diferentes tipos de ameaças.Conhecer os
serviços no domínio da Cibersegurança quer
para formação quer para apoio a vítimas.
Promover o livro e a leitura.Envolver pais/EE nas
atividades da escola.Partilhar saberes e
experiências.

233

Organização e Gestão da Biblioteca Escolar
(DDJ) - Atualização e informatização do Fundo
Documental.

Promover a literacia da
informação.Disponibilizar à comunidade
educativa informação em diferentes formatos

Dinamização das Plataformas Digitais da
Bibliotecas Escolar (DDJ) - Publicação de
atividades dinamizadas pela BE/Mediateca e
divulgação do seu fundo documental.

Divulgar e promover o trabalho da BE junto da
comunidade educativa.Envolver a comunidade
educativa nas atividades da BE. Disponibilizar
fundo documental/recursos.

Relatório Semestral das Bibliotecas
Escolares/Mediateca Escolar (DDJ) - Relatório
no final de cada semestre apresentado em
Conselho Pedagógico, relativo ao nº de
utilizadores por ano de escolaridade, utilização
dos serviços e das zonas funcionais.
Encontros de trabalho dos Professores
Bibliotecários do AEAMS (DDJ) - Organização
do funcionamento e normas relativas às
bibliotecas e mediateca; planificação de
atividades/projetos; elaboração de
documentos relativos ao MABE,…
Biblioletter (DDJ) - Newsletter, com
periodicidade regular, de divulgação das
diversas iniciativas/atividades promovidas
pelas bibliotecas/mediateca do AEAMS
escolares e da RBE/PNL.

Divulgar semestralmente o nº de utilizadores da
BE, a utilização dos serviços e zonas funcionais.

231

Cidadania Digital: Cibersegurança (DDJ) Sessões aos alunos que fornecem informações
sobre os diferentes tipos de ameaças online e
como se podem defender dessas ameaças.

3a

24.00 €
2*3*

2a, 3a, 4b,
4d
28.70 €

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

234

235

236

237

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*7
*
9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*7
*
1*6*

1a
315.89
€
1a

2.25 €
1a

1.50 €
Divulgar e promover o trabalho da BE junto da
comunidade educativa.Envolver a comunidade
educativa nas atividades da BE. Disponibilizar
fundo documental/recursos.

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

Divulgar as Iniciativas/atividades das
bibliotecas/mediateca escolares do
AEAMS.Difundir informações/iniciativas da
RBE/PNL.

10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

1a

4.00 €
1a, 4b

1.00 €

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
AGUALVA MIRA SINTRA

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

238

239

“Hoje há cinema” (DDJ) - Sessão de cinema
mensal

Promover a literacia cinematográfica.Divulgar a
produção nacional e internacional.

11*12*1*
2*3*4*5*
6*

Criação de recursos de apoio ao
currículo/informativos, em diferentes suportes
(DDJ), - Produção de recursos de apoio ao
currículo/informativos,em diferentes
suportes,em colaboração com os docentes, que
serão disponibilizados na plataforma Moodle
do Agru
Prémio "O Melhor Leitor!" - Prémios atribuídos
aos alunos que requisitam com frequência,
através do serviço de empréstimo domiciliário
e revelam conhecimentos através de uma
entrevista com a professora bibliotecária.
"1,2,3 ... Curiosidades à vez!" - Criação e
montagem de um placar mensal sobre
efemérides diversificadas e de relevo, no
espaço da biblioteca escolar.

Promover o trabalho articulado com os
docentes e o ensino contextualizado
dastecnologias nos programas
curriculares.Produzir,em colaboração com os
docentes,materiais informativos e de apoio.

10*11*12
*2*3*4*5
*

9*10*11*
12*2*3*4
*5*6*

Viabilizar a transmissão de conhecimentos de
forma lúdica.Gerar a curiosidade nos alunos.
Contribuir para a formação e desenvolvimento
integral dos alunos.

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

Estimular o gosto pela poesia.Divulgar poetas
portugueses. Desenvolver a expressão escrita e
motora dos alunos. Promover a parceria com as
disciplinas de Português e de Educação Visual.

2*3*

244

"A Poesia anda no ar!" - Declamação de
poemas. Produção de um elemento decorativo
realizado pelos alunos em Educação Visual que
será distribuído aos elementos da Direção, da
Coordenação da DDJ,docentes e assistentes
operacionais da DDJ; coordenadores e do
Relatório mensal do empréstimo domiciliário EB DDJ - Relatório mensal do empréstimo
domiciliário por ano de escolaridade e por
turma - relatório mensal disponibilizado a
todos os professores de Português.
"Viagem pelo Mundo das Leituras!" - Fórum de
partilha de leituras da BE da DDJ.Publicação de
sinopses de livros.

Promover o livro/leitura e a literatura. Criar um
ambiente de partilha de leituras. Potenciar
diferentes canais de comunicação com a
comunidade educativa.

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

245

"CLE Interbibliotecas do concelho de Sintra" Sessões online baseadas na leitura e
exploração de livros.

Promover atividades entre bibliotecas da Rede
de Bibliotecas Escolares do concelho de Sintra.

11*12*1*
2*3*4*5*

241

242

243

14.00 €
1a, 5a

5.00 €
Promover o livro e a leitura. Contribuir para o
desenvolvimento da competência leitora nos
alunos.

240

2a, 3a, 4b

2a
360.35
€
2a, 4b
4.50 €
3a, 4b, 4d

39.92 €
Divulgar mensalmente o número de requisições
domiciliárias. Incentivar o empréstimo
domiciliário.

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

3a, 5a

1.00 €
4a, 4b
60.00 €
3a, 4b, 4d
51.60 €

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
AGUALVA MIRA SINTRA

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação

Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação
Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação
Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação

Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação
Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação

246

247

105

106

107

"Digi-Chá com Poemas" - Encontro online de
caráter cultural, com leitura de textos poéticos
e de diversas linguagens literárias, reforçando a
relação entre a escola e a comunidade
educativa.
Concurso "Uma Aventura … Literária 2022" Concurso promovido pela Editorial Caminho
que desafia os alunos a competirem em 5
modalidades (Texto original, Crítica, Desenho,
Olimpídas da História, Recomendação de
Leitura).
Comemoração de Datas Significativas (ESMA) Comemoração de datas significativas (Mês
Internacional das BibliotecasEscolares, Dia
Mundial da Alimentação, dia de S.Martinho,
Dia I. dos Direitos da Criança, Natal,
Carnaval,Dia dos Namorados, Dia da Europa
Boletim trimestral da Mediateca
Escolar.(ESMA) - Elaboração de um boletim da
ME a incluir como suplemento no
jornal"Atitudes"

Dinamizar atividades livres e de caráter cultural,
sensibilizando a comunidadeeducativa para a
leitura.Reforçar a relação entre a escola e a
comunidade educativa.

4*5*

Promover a leitura e a escrita entre os jovens.
Estimular a imaginação e a criatividade.

11*12*1*
2*4*5*

Promover o conhecimento.Promover a partilha
de experiências.

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

Concurso Nacional de Leitura (ESMA). Concurso de leitura promovido pelo Plano
Nacional de Leitura.

Estimular hábitos de leitura e pôr à prova
competências de expressão escrita e oral.

1*2*

Conversas ao fim da tarde ... - Atividade que
pretende permitir a partilha de ideias e a
reflexão sobretemáticas relacionadas com o
processo de ensino/aprendizagem, num
ambiente informal.
Dinamização das plataformas digitais da
Mediateca Escolar (facebook, blogue e moodle)
- ESMA - Publicação de atividades dinamizadas
ou a dinamizar pela biblioteca, bem como,
disponibilização de recursos.
Formação PORDATA (ESMA) - Formação em
literacia estatística, dinamizada por uma
técnica da PORDATA, destinada a alunos do
ensino secundário.

Permitir a partilha de ideias e a reflexão sobre
temáticas relacionadas com oprocesso de
ensino aprendizagem.

11*12*1*
2*3*4*5*

Divulgar atividades;Envolver a comunidade
educativa nas atividades da ME;Disponibilizar
recursos.

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*7
*
11*12*1*

4a, 4b, 4c

21.35 €
3a, 4b, 4d

12.50 €
2a, 3a

10.00 €
12*4*6*

3a
65.00 €
2a, 4b, 4d
30.00 €

108

109

110

3a, 4b

40.00 €

Promover a literacia digital, da informação e
estatística; caracterizar o país do ponto de vista
demográfico.

10ºanos

2a, 3a, 4b

10.00 €
2a, 4d
31.50 €

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
AGUALVA MIRA SINTRA

Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação
Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação

Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação

Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação

Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação

Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação

Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação

111

112

113

114

116

118

119

Jornal de Parede (ESMA) - Jornal de Parede
construído no placard à entrada da Mediateca
Escolar paradivulgação de atividades
dinamizadas ou a dinamizar, bem como de
informação considerada relevante.
Projeto "Livros de mão em mão"(ESMA) Recolha e empréstimo de manuais escolares
usados.

Divulgar as atividades desenvolvidas na
Mediateca.Divulgar datas de celebração
universal

Organização e gestão da Mediateca
Escolar.(ESMA) - Atualização e informatização
do Fundo Documental; gestão de empréstimos
(fundodocumental e outros recursos
(presenciais e domiciliários); dinamização de
atividades; recolha de dados para a avaliação
da B
Projeto "10 minutos a ler" (ESMA) - Atividade
promovida pelo PNL2027 no sentido de
introduzir no quotidiano dos jovens a leitura
por prazer.

Promover a literacia da
informação.Disponibilizar à comunidade
educativa informação em diferentes formatos e
outros recursos educativos.

Incentivar o gosto pela leitura.Proporcionar
momentos de leitura por prazer, em diferentes
momentos e em diferentes espaços da
escola.Renovar o fundo documental.

10*11*12
*1*2*3*4
*5*

Projeto Diálogo Saudável nas Escolas (ESMA) Estudo inovador sobre a interação e o diálogo
dos jovens em situação online, no sentido de se
tentar perceber, através da análise
computacional de dados, eventuais variáveis
com maior probabilidade de desencad
Projeto «Miúdos a Votos: quais os livros mais
fixes?»(ESMA) - Iniciativa que dá às crianças e
jovens a possibilidade, através de uma eleição
realizada em todas as escolas, de votarem no
livro de que mais gostaram até hoje.
Projeto "Newton Gostava de ler!" (ESMA) Projeto de promoção da leitura aliada à ciência,
com a realização deatividades experimentais
no espaço da BE, em articulação curricular.

O objetivo central deste estudo piloto é a
identificação e caracterização de fatores
associadas a diálogos online mais, ou menos,
saudáveis de estudantes do ensino secundário.

11*12*1*
2*3*4*5*

10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

2a, 3a

20.00 €
Promover o sucesso escolar.

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*
Comunidade
Educativa

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*7
*

2a
4.00 €
2a
1
000.00
€
2a, 4b, 4d
122.65
€
2a, 4d

2.30 €
Promover o gosto pela leitura.Estimular o
trabalho colaborativo.Contribuir para a
formação de cidadãos ativos e participativos na
sociedade de que fazem parte.
Incentivar o livro e o gosto pela
leitura.Promover o conhecimento científico e a
prática experimental.Apoiar o currículo das
ciências experimentais.

10*11*12
*1*2*3*

2a, 3a, 4b,
4d
20.00 €

10º1, 10º10,
10º11, 10º12,
10º2, 10º3,
10º4, 10º5,
10º6, 10º7,
10º8, 10º9

11*12*1*
2*3*4*5*

2a

198.00
€

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
AGUALVA MIRA SINTRA

Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação

Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação
Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação
Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação
Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação

Coordenador da
Equipa de
Autoavaliação

Coordenador
Equipa TIC

Coordenadora de
Projetos / TEIP

127

129

130

159

160

193

Projeto Ideias com Mérito "O conhecimento na
ponta do dedos" formação noâmbito das
diferentes literacias com recurso a
tablets(ESMA) - Ações centradas na articulação
de atividades com a sala de aula, que
seconcretizam na realização de sessões
formativas
Realização/colaboração de/em exposições
diversas.(ESMA) - Realização/colaboração
de/em exposições diversas em parceria com os
diferentes departamentos, exposições essas a
ter lugar no espaço de Exposições.
Visita guiada à Mediateca.(ESMA) - Visita
Guiada à Mediateca para todos os alunos em
início do 10º ano e 9º ano vindos da DDJ (9º 4 a
9º8 e 10º anos).

- Criar dinâmicas de trabalho, com os alunos,
mais apelativas queestimulem o estudo.Promover a utilização das ferramentas digitais
da web2.0 pelos alunos e docentes.

11*12*1*
2*3*4*5*

Prover a troca de saberes e experiências.Dar a
conhecer o trabalho desenvolvido nas
diferentes disciplinas.Promover a qualidade e a
criatividade dos trabalhos realizados.

10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*7*

Divulgar as actividades e recursos da Mediateca
Escola.Promover o trabalho em parceria com a
Mediateca

10*

8.00 €

42

2a
52.50 €

Promover o livro e a leitura.Envolver pais/EE nas
atividades da escola.Partilhar saberes e
experiências.

Comunidade
educativa da
ESMA
5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ

Divulgar as Iniciativas/atividades das
bibliotecas/mediateca escolares do
AEAMS.Difundir informações/iniciativas da
RBE/PNL.

Promover valores e atitudes de solidariedade e
de respeito; Desenvolver aprendizagens
específicas da disciplina de Geografia;Promover
a participação informada e ativa na solução dos
probl. ambientais;Conhecer e divulgar o
património cultural do país.

11*12*1*
2*3*4*5*
6*

3a, 4b
5.50 €

3*

2a, 3a, 4b

3.50 €
10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

1a, 4b

3.15 €

1
Geografia em Movimento - Espaço de
aprendizagem e exploração dos domínios da
Educ. para a Cidadania numa abordagem
transdisciplinar. Pretende-se dinamizar
atividades que promovam os direitos humanos
e a melhoria de problemas identificados na

2a, 3a

50.00 €

Rádio Escolar - Realização de emissões de rádio - Promover um clima de escola favorável à
durante os intervalos das atividades letivas,
aprendizagem, ao respeito mútuo e ao civismo;envolvendo, sobretudo, os alunos.
Contribuir para o bem-estar da comunidade
educativa.
Semana da Leitura (ESMA) - Iniciativa
promovida, a nível nacional, pelo Plano
Nacional de Leitura com oobjetivo de estimular
o gosto pela leitura, envolvendo a comunidade
educativa.
Biblioletter (ESMA) - Newsletter, com
periodicidade regular, de divulgação das
diversas iniciativas/atividades promovidas
pelas bibliotecas/mediateca do AEAMS
escolares e da RBE/PNL.
Plano PTE -

2a

0ºG, 0ºH, 0ºI

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*7
*8*
10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

1
500.00
€

2a, 3a, 4b,
4c, 5a

2a, 4a, 4b

12.50 €

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
AGUALVA MIRA SINTRA
comunidade.

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

43

O Melhor de Mim - Sessões de mindfulness e
Psicologia Positiva que decorrem uma vez por
semana nas turmas do 1º (2º semestre), 2º (1º
semestre), e 3º ano do 1º ciclo do
Agrupamento e nas turmas do 9º 1,2,3 da
Escola Secundária Matias Aires.
Jogo do 24 - Campeonato de jogo de cartas
com as quatro operações: soma, subtração,
multiplicação e divisão.

Incentivar uma maior consciencialização do Ser;
- Aprofundar a prática da atenção plena no
próprio aluno e na relação com os outros; Cultivar ambientes de aprendizagem
conscientes, conectados e tranquilos; Promover a autor regulação emocion
Estudar matemática com atividades lúdicas.

0ºG, 0ºH, 0ºI,
1ºD, 1ºE, 2ºD,
2ºE, 3 e 4ºL,
3ºD, 4ºD, 4ºE

47

48

49

Equamat - Campeonato de matemática. Os
alunos participam em equipas de dois
elementos. Este campeonato tem a estrutura
de um jogo de computadores, onde os alunos
vão respondendo e progredindo nos níveis do

Astronomia; Utilizar as TIC na aprendizagem das
Ciências.
Melhorar a competência física e desportiva.
Integrar os alunos na vivência extraescolar,
promovendo o contacto com clubes,
associações desportivas e outras instituições.
Incutir o respeito pelas normas do espírito
desportivo.
Montar robots de lego programáveis e
Arduíno.Desenvolver a sua capacidade de
instalação de software, programação e
hardware, fortalecendo o raciocínio lógicoabstrato.
Aprender e estudar matemática de forma
lúdica.

2a, 3a

97.50 €

0ºG, 0ºH, 0ºI,
1ºD, 1ºE, 2ºD,
44
2ºE, 3 e 4ºL,
3ºD, 4ºD, 4ºE
Clube da Matemática - Realização de jogos
Proporcionar aos alunos o desenvolvimento e a 0ºG, 0ºH, 0ºI, Turmas 2.º e
didáticos, utilização de computadores para
consolidação do conhecimento matemático
1ºD, 1ºE, 2ºD, 3.º Ciclo DDJ
adquirido em sala de aula.
45 pesquisas matemáticas e esclarecimento de
2ºE, 3 e 4ºL,
dúvidas, com acompanhamento de professores
3ºD, 4ºD, 4ºE
do 2º e 3º ciclo.
Clube de Astronomia - Realizar atividades
Motivar os alunos para o estudo da Astronomia 0ºG, 0ºH, 0ºI Toda a
relacionadas com a Astronomia e atualizar as
em particular e das Ciências emgeral,
comunidade
metodologiasde ensino das Ciências em sala de incrementando o gosto pela descoberta e pela
46 aula recorrendo às inúmeras
escolar
investigação; Aprofundarconhecimentos sobre
aplicaçõesdisponíveis, tendo como parceiro o
NUCLIO - Núcleo Interativo de Astronomia.
Clube de Badminton - ESMA - O Clube de
Badminton é um clube desportivo, filiado na
ABDLS e na FPBadminton, sendo hoje em dia
uma estrutura mais virada para a vertente
competitiva. Ultrapassa as fronteiras escolares,
enquadrando outros elementos da comunid
Clube de Programação Robótica Equipamentos
- Desenvolver a capacidade de
programação.Reparar hardware, fortalecendo
o raciocínio lógico-abstrato.

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

4*5*

2a, 4b

0.15 €
10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

1a, 2a, 3a
265.00
€

10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

2a, 3a, 4a,
4d
524.65
€

0ºG, 0ºH, 0ºI, Todos os
1ºD, 1ºE, 2ºD, interessados
2ºE, 3 e 4ºL,
3ºD, 4ºD, 4ºE

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*7
*

0ºG, 0ºH, 0ºI, 3ºciclo e
1ºD, 1ºE, 2ºD, secundário
2ºE, 3 e 4ºL,
3ºD, 4ºD, 4ºE
0ºG, 0ºH, 0ºI,
1ºD, 1ºE, 2ºD,
2ºE, 3 e 4ºL,
3ºD, 4ºD, 4ºE

10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

2a, 4b, 4d
7
710.00
€
2
401.15
€

10*11*12
*1*2*3*4
*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a
2a, 3a, 4b,
5a

0.15 €

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
AGUALVA MIRA SINTRA
jogo. É realizado na universidade de aveiro.

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

50

hYbris Théatron - À semelhança de anos
anteriores, o projeto procura sensibilizar os
seus particpantes para a importância do teatro
como meio de comunicação e transmissão de
valores essenciais no ser humano. Procura-se o
desenvolvimento de um sentido esté
Jornal Atitudes - Edição do jornal escolar três
vezes por ano.

•o desenvolvimento de competências e atitudes
importantes na formação do jovem enquanto
indivíduo e membro de um grupo;•a descoberta
e experiência dos valores do teatro enquanto
expressão artística;

0ºG, 0ºH, 0ºI,
1ºD, 1ºE, 2ºD,
2ºE, 3 e 4ºL,
3ºD, 4ºD, 4ºE

10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

Divulgar atividades.Promover a produção
escrita.Promover a leitura e a escrita.

0ºG, 0ºH, 0ºI, Comunidade
1ºD, 1ºE, 2ºD, educativa
2ºE, 3 e 4ºL,
3ºD, 4ºD, 4ºE
0ºG, 0ºH, 0ºI

12*3*6*

0ºG, 0ºH, 0ºI

10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

51

52

53

Programa "Cinema, cem anos de juventude" Programa internacional dinamizado em
Portugal pela Associação Cultural "Os filhos de
Lumière" com o apoios da Câmara Municipal

Promover a literacia fílmica.

Laboratório de Matemática - Esclarecimento de
dúvidas; prestação de um apoio individualizado
(ou em pequenos grupos) na realização de
trabalhos.

Apoiar pontualmente alunos na área da
Matemática;Divulgar atividades/jogos
matemáticos.Disponibilizar os recursos
existentes, adquiridos nos anos anteriores pelo
projeto do Laboratório.
A melhoria da aptidão física dos alunos,
alterando os valores do Índice de Massa
Corporal aproximando-os dos valores previstos
para a Zona Saudável de acordo com as tabelas
do Fitescola.
Receber cada vez melhor a comunidade
educativa.Promover um clima de escola
saudável, seguro, informado e responsável.

54

Núcleo de Aptidão Física - Acompanhamento
dos alunos que demonstram fraca aptidão
física com compromisso da respetiva saúde.

55

Vídeo de Boas Vindas "De volta à Escola" Vídeo de Boas Vindas da Comunidade
Educativa ao novo ano letivo.

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a
517.50
€

Secundário

2a, 3a, 4b
700.00
€

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*

2a, 3a, 4b
0.15 €
2a, 3a, 5a

6.55 €
11*12*1*
2*3*4*5*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a
67.50 €

O AEAMS

9*

2a, 3a, 4a,
4b
0.10 €

Coordenadora de
Projetos / TEIP

56

Um Mundo, Múltiplas Consciências - Incentivar
na comunidade escolar o espírito crítico e
interventivo, para o exercício dep uma
cidadania ativa

TComunidade
Educativa

10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

1a, 3a, 4a,
4b, 4d, 5a
52.50 €

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
AGUALVA MIRA SINTRA

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora
Departamento Préescolar
Coordenadora
Departamento Préescolar
Coordenadora
Departamento Préescolar

Desenvolver as capacidades de expressão,
comunicação dos alunos. Promover
comportamentos/atitudes de respeito,
colaboração, entreajuda, partilha.

14

Grupo de Teatro "Às Três Pancadas" - Grupo de
teatro formado por alunos dos vários anos, de
inscrição voluntária, a funcionar numa sessão
semanal de 2 horas, ao longo do ano letivo. As
sessões compreendem exercícios de várias
tipologias, estudo de texto e
Teatro- A Matemática vai ao teatro - Ida dos
alunos da DDJ ao teatro na Casa da Cultura, em
Mira Sintra, para verem a peça “M@temática
Tour”, e "Matematicomania 2" nos dias 22 e 23
de fevereiro de 2022( 3.ciclo e 2ºciclo
respetivamente)
A Matemática no Halloween - Os alunos vão
trabalhar a cifra de César através de
mensagens codificadas. Vão ainda ser
realizados trabalhos em origami. Vão ser
também realizadas planificações de cones"
Chapéus de bruxas".
Devagar se Vai ao Longe - Programa de
desenvolvimento de competências
socioemocionais. 20 sessões de 50 minutos
semanais, ao longo do ano letivo, abordando
temáticas como: autoconsciência; consciência
social; autocontrolo; relacionamento
interpessoal e to
Pequenos filósofos - Projeto de articulação
entre o Departamento de educação pré-escolar
e os docentes da disciplina de Filosofia.

Trabalhar as emoções, desenvolver a
capacidade de argumentação, trabalhar
colaborativamente várias áreas do
conhecimento.

10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

Fomentar o relacionamento de confiança com
as famílias.Promover um ambiente favorável ao
desenvolvimento das aprendizagens. Conhecer
a equipa educativa.Conhecer o espaço.Articular
informações
Identificar os diversos instrumentos musicais e
valorizar a musica como fator de identidade
social e cultural.

9*

15

Receção aos encarregados de Educação Receção faseada aos encarregados de
Educação

58

143

144

228

16

Dia Mundial da Musica. - Visionamento de um
filme "Concerto Pedro e o Lobo"

Promover o interesse e o sucesso educativo da
disciplina de matemática.

comunidade
escolar e
educativa

10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*7*

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
717.50
€

9*10*11*
12*1*2*

2a, 3a, 4b,
4d, 5a

45.00 €
10*

2a, 3a, 4b

6.00 €
Promoção de competências sociais e
emocionais que permitam aos alunos encarar os
desafios do futuro de uma forma assertiva e
mais salutar.

11*12*1*
2*3*4*5*
6*

2a, 3a, 4b

225.00
€
2
650.00
€

1a, 2a, 3a,
4a, 5a
3a, 4a, 4b,
4c, 5a

160.00
€
10*

1a, 2a, 3a,
4a, 4c
32.00 €

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
AGUALVA MIRA SINTRA

Coordenadora
Departamento Préescolar

Coordenadora
Departamento Préescolar

Coordenadora
Departamento Préescolar
Coordenadora
Departamento Préescolar
Coordenadora
Departamento Préescolar
Coordenadora
Departamento Préescolar
Coordenadora
Departamento Préescolar
Coordenadora
Departamento Préescolar
Coordenadora
Departamento Préescolar

Dia de São Martinho - Vivenciar as tradições,
através da lenda, e de várias atividades na área
das expressões, dramatização, pinturas, etc...)

Vivenciar as tradições-Promover a
socializaçãoFomentar momentos de partilha

11*

Sensibilizar para os valores familiares e sociais Vivenciar tradições.-Reconhecer laços de
pertença – a família- Sensibilizar para o espírito
de partilhaProporcionar vivências da época

12*

Respeitar a tradiçãoDar a conhecer o significado
do dia de Reis

1*

19

Vivenciar o Natal - Elaboração de cartões de
boas festas e presentes -Recolha de géneros
alimentícios -Decorações de Natal
c/participação. das famílias;Exploração do tema
nas várias áreas de conteúdo; Festa de Natal
em conjunto com o primeiro ciclo; Ca
Dia de Reis - Vivenciar o Dia de Reis através de
várias atividades na áres das expressões,
realização de coroas.

Adquirir conceitos de ordem temporal e
tradicional.Vivenciar a época.

2*

20

Viver o Carnaval - Atividades de expressão
plásticas relacionadas com a festividade;
canções e histórias.Brincar ao carnaval
Dia do Pai - Comemoração do dia do Pai,
realização atividades relacionadas: canções,
poesias, histórias, atividades de expressão; A
família e os graus de parentesco; afetos.

Valorizar a família e o papel do Pai.Sensibilizar
para os valores familiares e sentido de
partilha.Promover a relação escola/família.

3*

Dia da árvore - Comemorar o dia da árvore e a
chegada da Primavera

Através de registo fotográfico e blog.

3*

23

Semana da leitura - Leitura de histórias por
crianças do 1º ciclo a crianças de pré-escolar e
outras formas de explorar histórias..Aquisição
de livros para as salas

Promover o gosto pela leitura Promover a
articulação entre ciclos.

4*

24

Vivenciar a Páscoa - Realização de atividades na Vivenciar a épocaSensibilizar para os valores
área das expressões relacionados com o tema
familiares e sentido de partilhaAdquirir
(histórias, pinturas, colagens…)Realização de
conceitos de ordem temporal e tradicional.
jogos associados à época.
Semana do Agrupamento - Atividades
realizadas em articulação com o primeiro ciclo
e outros níveis de ensino.

4*

17

1a, 2a, 4a
74.00 €

18

1a, 2a, 3a,
4a, 4c
300.00
€
2a, 3a, 4a,
4c, 5a
75.00 €
1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 5a
60.00 €

21

22

1a, 2a, 3a,
4a, 4c, 5a
45.00 €
2a, 3a, 4a,
4b, 4d, 5a
90.00 €

25

4*
90.00 €

Promover a partilha de saberes e atividades
com a comunidade educativa.

1a, 2a, 3a,
4a, 4c, 4d
30.00 €

75.00 €

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
AGUALVA MIRA SINTRA

Coordenadora
Departamento Préescolar
Coordenadora
Departamento Préescolar
Coordenadora
Departamento Préescolar

Coordenadora
Departamento Préescolar

Coordenadora
Departamento Préescolar

Coordenadora
Departamento Préescolar

26

27

28

Dia da Mãe - Comemorar o dia da mãe com
atividades relacionadas: canções, poesias,
histórias, atividades de expressão

Valorizar a família e o papel do Mãe.Sensibilizar
para os valores familiares, sentido de partilha e
para a importância relação afetiva.Promover a
relação escola/família

Dia da Familia - Comemoração do dia
Internacional da Família. Descobertas sobre os
vários tipos de famílias. Tabalhos alusivos ao
tema.

Proporcionar o envolvimento da família no meio
escolar.

5*
120.00
€
7ºA, 7ºB, 7ºC,
7ºD, 7ºE

1a, 2a, 3a,
4a, 4c, 5a
1a, 2a, 3a,
4a, 4c, 5a

80.00 €

Dia da criança - Exploração dos direitos da
criança.Ateliês diversificados.Lanche especial.

7ºA, 7ºB, 7ºC,
7ºD, 7ºE

6*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b
75.00 €

Dia Mundial do Ambiente - Comemorações do
Dia Mundial do Ambiente com atividades
relacionadas com o tema; a importância da
reciclagem e da preservação e conservação do
ambiente.No âmbito do Projeto Eco-Escolas

econhecer a importância do meio ambiente e a
sua preservação.Proporcionar desafios em
situações de envolvimento com a
natureza.Atribuir sentido às experiências
conseguindo descrever as aprendizagens que
através delas realizou

Projeto Eco-escolas - Recolha e separação de
resíduos e construção de novos “ecopontos “
.Exploração de histórias alusivas ao
temaRealização de vários trabalhos
reutilizando materiais.
PESES - Exploração de histórias e realização de
várias atividades/ jogos relacionadas com a
temática (boas práticas de prevenção e
proteção, alteração de rotinas, jogos).bOAS
Práticas COVID-19

Promover condutas de proteção e preservação
do ambiente.

29

30

31

5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 6ºA, 6ºB,
6ºC, 6ºD, 6ºE,
6ºF, 6ºG, 6ºH,
6ºI, 6ºJ, 7ºA,
7ºB, 7ºC, 7ºD,
7ºE, 8ºA, 8ºB,
8ºC, 8ºD, 8ºE,
8ºF

6*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a

75.00 €
9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a
45.00 €

Sensibilização para a importância da prevenção
e proteção em saúde publica; Despertar para
comportamentos que afetam uma comunidade;
Identificação de comportamentos que
protegem e comportamentos que não
protegem

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

1a, 2a, 3a,
4b

45.00 €

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
AGUALVA MIRA SINTRA

Coordenadora
Departamento Préescolar
Coordenadora
Departamento Préescolar
Coordenadora
Departamento Préescolar
Coordenadora
Departamento Préescolar
Coordenadora
Departamento Préescolar
Coordenadora
Departamento Préescolar
Coordenadora
Departamento Préescolar
Coordenadora do
Departamento de
Português
Coordenadora do
Grupo Disciplinar
de Educação
Musical

32

33

34

Biblioteca Escolar - Desenvolvimento de
diversas atividades no espaço da biblioteca.As
professoras bibliotecárias deslocam-se aos
jardins de Infância para promover atividades.

-Interiorizar regras e atitudes no espaço da
bibliotecaPromover o gosto pela leitura
Promover a participação das famílias.

Projeto Sarilhando - Desenvolvimento de várias
atividades que visam o desenvolvimento da
autonomia e a autorregulação da
aprendizagem- Projeto desenvolvido em
parceria com a Professora do apoio educativo
O espetáculo vem à escola - Um espetáculo de Promover a cultura
teatro, fantoches, ou outro vem ao jardim de
infância.

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

150.00
€

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

1a, 3a, 4a,
4b, 4c, 5a
1a, 2a, 3a,
4a, 5a

12.00 €
10º1, 10º2,
11º1, 11º2

11*12*2*
3*4*5*6*

Dia dos amigos - Promover a amizade e o amor

Promover valores afetivos

Visita à Magia de Natal, caso seja possível em
virtude dos dados Covid - Promover uma visita
à magia do Natal na sede do Agrupamento, um
projeto da responsabilidade do Curso dos
alunos de Apoio à Infância
Encerramento do Ano Letivo - Atividades de
encerramento do ano letivo

Promover o contacto dos alunos da ESMA com
as crianças do jardim de infância e do 1º ano,
através de atividades de Natal.

12*

Promover atividades variadas de encerramento
do ano letivo.

6*

Sustentabilidade- Agir hoje por um amanhã
melhor - Contribuir para a reflexão e ação no
âmbito dos objetivos de desenvolvimento
Sustentável

Contribuir para divulgação dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável(ODS)

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

Clube SERsim - Neste Clube SERsim, pretendese que os alunos revelem, de forma criativa, os
seus talentos para mudar a escola , deixando a
sua marca e abrindo portas aos outros.

- Sensibilizar para as Arte.s enquanto forma
privilegiada de conhecer e intervir no mundo;Perspetivar as Artes na escola como ferramenta
para as várias disciplinas;- Implementar projetos
de melhoria do espaço físico escolar.
Comemorar o dia Mundial da Música; Praticar
auditivamente e vocalmente, em conjunto; Dar
a projeto da orquestra escolar; conhecer e ouvir
a execução de instrumentos musicais

480.00
€

2*

1a, 2a, 3a,
4b, 4c, 4d,
5a
1a, 2a, 3a,
4b, 4d, 5a

35
30.00 €
36

37

1a, 2a, 3a,
4a, 4c, 4d
30.00 €

75.00 €
38

90

99

Comemoração do dia Mundial da Música - Na
biblioteca escolar com o envolvimento de
professores do grupo e algumas turmas de
quinto e sexto ano. As de 5º cantam em

10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

120.00
€

530.00
€

10*
101.08
€

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4d,
5a
1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a
1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4d,
5a
1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
5a

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
AGUALVA MIRA SINTRA

Coordenadora do
Grupo Disciplinar
de Educação
Musical

Coordenadora do
Grupo Disciplinar
de Educação
Musical
Coordenadora do
Grupo disciplinar
de História e
Geografia de
Portugal
Coordenadora do
Grupo disciplinar
de História e
Geografia de
Portugal
Coordenadora do
Grupo disciplinar
de História e
Geografia de
Portugal
Coordenadora do
Grupo disciplinar
de História e
Geografia de
Portugal

248

249

59

60

61

162

conjunto o hino do aluno "vais conseguir",
acompanhados pela flauta transversal, e as de
6º

tradicionais e, da orquestra escolar.Conhecer

Semana do agrupamento com a Educação
Musical - Realização de audição pública no final
do 1º semestre dirigida à comunidade escolar e
aos encarregados de educação, para
apresentação do repertório estudado

Possibilidade de os alunos poderem demonstrar
publicamente as suas capacidades musicais e
desenvolverem a responsabilidade, o
empenho,e a motivação, no cumprimento do
currículo e em conformidade com o perfil do
aluno
Possibilidade de os alunos poderem demonstrar
a suas capacidades musicais e desenvolverem a
responsabilidade, o empenho e a motivação.

Festa final do ano letivo - audição pública aos
alunos e encarregados de educação do
trabalho musical realizado ao longo do ano
letivo. - Dirigida à comunidade escolar e aos
encarregados de educação, a atividade
pretende apresentar o repertório estudado p
HGP-5º e 6º anos de escolaridade, "Em busca
de celebridades históricas" - Exposição, na
Biblioteca Escolar, dos trabalhos de pesquisa
sobre as personalidades históricas, realizados
pelos alunos do 5º e 6º anos de escolaridade.
HGP- 5º e 6º anos de escolaridade " CAÇA A
UMA PERSONAGEM MISTÉRIO" - Identificação
e investigação de uma “Personagem Mistério”
da História de Portugal, que será divulgada
através de cartaz com a silhueta da mesma e
com alguns documentos. Os alunos reali
HGP- 6ºano de escolaridade - "Sabichão da
História" - Concurso sobre os conteúdos de
História e Geografia de Portugal que consiste
num Quizz.Seleção no grupo turma de dois
alunos para participarem no concurso final, que
se realizará na BE.
HGP- 5º e 6º ano "Na rota do património" Seleção e pesquisa e divulgação dos diferentes
patrimónios portugueses.

4*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d
68.09 €

6*

2a, 3a, 4a,
4b, 4c
197.94
€

Incentivar os alunos a desenvolver o gosto pela
pesquisa e pelas personagens históricas, como
forma de aprofundar os conhecimentos.

5*

2a

2.10 €
Incentivar a curiosidade dos alunos sobre
personagens históricas da História e Geografia
de de Portugal. Estimular o saber histórico.

5*

2a

3.50 €
Despertar o gosto pelo estudo da História e
Geografia de Portugal de uma forma lúdica,
didática e interativa.

12º7, 12º9,
8º2, 8º3, 8º4,
8ºB, 9º2

6*

2a, 5a

4.00 €
5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI

5*

2a

3.00 €
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Departamento de
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Departamento de
Ciências
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Departamento de
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Departamento de
Ciências
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Departamento de
Ciências
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Departamento de
Ciências
Experimentais

39

40

41

93

100

123

124

Abecedário dos Cientistas - Exposição de
projetos criativos, sobre a vida e obra de
cientistas, elaborados em formato digital ou
outro (Dia Nacional da Cultura Científica - 24 de
novembro).
Modelos de Biologia, Química e Saúde Construção de modelos moleculares, no âmbito
da disciplina de Físico-Química A, e de modelos
moleculares, celulares ou
sistémicos/metabólicos, no âmbito das
disciplinas de Ciências Naturais, Biologia,
Biologia e Geol
Roteiro Geológico em Sintra ou Saída de
Campo a Colaride - Saída de Campo na região
de Sintra ou Colaride para explorar o
património histórico, geológico e biológico da
região, bem como para a consolidação da
compreensão dos processos bioquímicos
envolvid
EXPO FCT - Universidade Nova de Lisboa Participação nas atividades disponíveis das
várias áreas científicas que constituem o
universo de Ciências no campus da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa (FCTUNL).
Reciclar sons - Construção de um instrumento
musical em 3D, em parceria com o Eco-escolas,
e exposição dos objetos produzidos.

Despertar o gosto pela Ciência; Identificar os
desafios da comunicação da ciência do ponto de
vista dos cientistas; Compreender a construção
do conhecimento científico; Desenvolver a
criatividade e a sensibilidade estética.
Valorizar as aprendizagens através da
construção de modelos tridimensionais;
Transformar conceitos abstratos em
visualizações próximas da realidade; Reutilizar e
reciclar diversos materiais; Desenvolver a
criatividade e a sensibilidade estética.

0ºG, 0ºH, 0ºI,
1ºD, 1ºE, 2ºD,
2ºE, 3 e 4ºL,
3ºD, 4ºD, 4ºE
0ºG, 0ºH, 0ºI,
1ºD, 1ºE, 2ºD,
2ºE, 3 e 4ºL,
3ºD, 4ºD, 4ºE

Restante
Comunidade
Educativa

11*12*1*
2*3*

11.º 11 (TAS) e
11.º 12
(Bombeiro)

4*6*

Compreender que o som é produzido por
vibrações de um material, identificando fontes
sonoras; Despertar o interesse pela Ciência;
Reutilizar e reciclar diversos materiais;
Desenvolver a criatividade e a sensibilidade
estética.
Dar a conhecer "in situ", aos alunos, a realidade
da profissão de Técnico auxiliar de saúde.

Saída à comunidade - Instituição de Saúde Visitar instituições de diversas valências, onde
os alunos possam ter contato com as rotinas e
procedimentos inerentes à profissão.
Instituição a definir posteriormente, em função
da evolução da epidemia e das m
Saída à comunidade - Instituição de educação - Dar a conhecer "in situ", aos alunos, as rotinas e
Conhecer as rotinas e as atividades
procedimentos da profissão de Técnico de
desenvolvidas em diversas valências da área
Apoio à Infância.
profissional. Instituição a definir
posteriormente, em função da evolução da

102.00
€
2a, 3a, 4a,
4b, 5a

73.10 €

Observação e classificação dos diferentes tipos
de litologias; Observação de afloramentos
calcários com fósseis; Reação química dos
calcários com um ácido; Reconstituição da
história geológica da região; Observação da
diversidade biológica.
Promover o contacto com as instalações, oferta
educativa e projetos de investigação da
Faculdade de Ciências da Universidade Nova de
Lisboa.

2a, 3a, 4a,
4b

4*5*

2a, 3a, 4a

427.85
€
9º1, 9º2, 9º3,
9º4, 9ºA, 9ºB,
9ºC, 9ºD, 9ºE,
9ºF

4*

2a, 3a, 4b

304.40
€
8ºG e H e
Restante
Comunidade
Educativa

11*3*

2a, 3a, 4a,
4b

14.00 €
11º11, 12º11

11*12*

2a, 4a

2.20 €
1*

2a, 4a

1.20 €
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epidemia e das medidas de restrição
implementadas.

Departamento de
Ciências
Experimentais
Departamento de
Ciências
Experimentais
Departamento de
Ciências
Experimentais

Departamento de
Ciências
Experimentais

Departamento de
Ciências
Experimentais

Departamento de
Ciências
Experimentais

Departamento de
Ciências
Experimentais

125

Dislexia - a diferença faz o génio - Projeto de
sensibilização para a dislexia.

Assimilar aprendizagens e desenvolver a
comunicação.

11*12*

2a, 3a, 5a
10.00 €

126

MenteCool - Sensibilização para a saúde mental Assimilar aprendizagens, desenvolver a
das crianças e jovens.
criatividade e a comunicação.

12º11

12*

2a, 3a
16.00 €

128

Os Profissionais vêm à Escola - Profissionais das Dar a conhecer aos alunos o valor das profissões
áreas da saúde e educação são convidados a
de Técnico auxiliar de saúde e de Técnico de
falar sobre a sua profissão.
apoio à infância.

11º 11 e 12º 11 11*12*1*

Visita de Estudo ao Centro Ciência Viva de
Estremoz - O Centro de Ciência Viva de
Estremoz (CCVE) permite um "encontro" com a
Ciência (Geologia, Biologia, Física e Química),
ao disponibilizar um espaço com Exposições,
Visitas Temáticas, Saídas de Campo e
Dia Mundial da Água - Foto-reportagem da
AL1.1 (FQA) e identificação da percentagem de
água em alguns seres vivos, trabalhos
realizados pelas turmas de Ciências e
Tecnologias de 10º e 11º ano. Exposição sobre
a temática "Água".
Jogos da Ciência - No âmbito da disciplina de
PTI, os alunos de 10º ano de CT realizarão jogos
de cariz científico com os colegas da escola.

11.º 12
(Bombeiro)

2a, 4a
5.00 €

131

132

133

134

Visita de estudo à Área Marinha Protegida das
Avencas e ao Microscópico Eletrónico de
Varrimento da FCUL - Visita de estudo à Área
marinha protegida da praia das Avencas, e à
FCUL, para a experimentação de técnicas de
microscopia eletrónica, no âmbito das

Visita à exposição “Terra - um Planeta
Dinâmico”, atividade laboratorial “Das prensas
de areia à génese de estruturas geológicas” e
Saída de Campo “Pedreira de extração de
Mármores”.
Divulgar à comunidade escolar o trabalho
laboratorial desenvolvido pelos alunos nas aulas
de FQA; Reconhecer a importância da água
como constituinte e garante do metabolismo
celular dos seres vivos; Amplificar ambientes
promotores de aprendizagem.
Amplificar os ambientes/espaços promotores
das aprendizagens; Contribuir para a formação
integral do aluno, desenvolvendo capacidades,
tolerância e cooperação; Fomentar as relações
interpessoais; Mostrar o aspeto lúdico das
Ciências.
Conhecer as espécies que habitam as Avencas e
compreender a importância da preservação dos
recursos marinhos.Consolidar/aprofundar
conhecimentos e competências práticas no
domínio da microscopia, tecnologia
fundamental à evolução da Ciência.

1*

2a, 3a
1
292.80
€

3*

2a, 3a, 4a,
4b

35.00 €
9º1, 9º2

Restantes
alunos ESMA

4*

2a, 3a, 4a,
4b

5.00 €
9º1, 9º2, 9º3,
9º4

5*6*

2a, 3a

990.20
€
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152

153

154

155

156

157

158

Construção de um sistema solar - construir um
modelo do Sistema Solar atendendo aos
diâmetros dos astros e à distância relativa dos
planetas ao Sol. Perceber as limitações do
modelo construído.

Identificar os planetas que compõe o Sistema
Solar; • Evidenciar a amplitude e complexidade
do Universo; • Nomear os planetas que fazem
parte do Sistema Solar; • Estimular a
criatividade através de produções artísticas com
pintura e construção.
Construção de um pega monstro "polímero de Perceber a existência de mais estados físicos de
silicone" - Esta experiência tem como base uma matéria para além do sólido, líquido e gasoso.
reação química de polimerização. O “pegaCompreender que existem substâncias que
monstros” é um polímero de silicone que
ocorrem naturalmente na natureza, mas que é
resulta da reação entre a cola líquida e o
possível sintetizá-las e aperfeiçoá-las em
borato de sódio.
laboratório.
Postais de Natal Recicláveis - Construção de
postais de Natal com material reciclável
(integrado no projeto Eco- Escolas)

desafiar as crianças a conceber um postal de
Natal feito à base de materiais recicláveis,
promovendo a sua criatividade e imaginação” e
sensibilizar os participantes para a proteção do
meio ambiente, através da redução na
produção de resíduos.

Mensagem secreta no laboratório - Escreve-se
com um cotonete ou um pincel fino, uma
mensagem numa folha de papel, utilizando
uma solução incolor de fenolftaleína. Para
revelar essa mensagem borrifa-se a folha de
papel com uma solução de hidróxido de Sódio
Experiência "Atar fios de água" - As moléculas
de água são polares, isto é, são atraídas umas
para as outras através de forças
intermoleculares. Quando passas as mãos pelos
dois fluxos de água, as moléculas aproximamse e "começam a andar juntas", não se
Extinção: o que vem depois? - Ateliê e Visita
Desenvolver a literacia dos oceanos, assim
guiada ao Oceanário de Lisboa.
como das ciências da vida e a conservação da
natureza, de modo a complementar e
acrescenta valor às aprendizagens essenciais.
Percecionar os comportamentos diários que
têm impacto na conservação da natureza.
Dia Mundial da Saúde - Diversas ações de
Apresentar ideias, com clareza, à comunidade
sensibilização da comunidade educativa no
escolar, mobilizando o discurso oral e escrito,
domínio da Saúde (ao longo do ano letivo).
nomeadamente através de panfletos
informativos / cartazes / exposições. Divulgar
hábitos saudáveis e de prevenção, no âmbito da

10*11*

2a, 3a, 4a,
4c, 5a

0.50 €
11º1, 11º2,
12º1, 12º2,
12º3, 12º4,
12º5, 12º6,
12º7, 12º8,
12º9

7º F;G;H;I

10*

2a

0.50 €
7ºF;G;H;I;J , 8º
J

12*

7º F;G;H;I

2*

3a, 4c

0.50 €
2a

3.00 €
7º F;G;H;I

3*

2a

10.00 €
e 11.º 12
(Bombeiro)

2*

2a, 3a

590.45
€
e 11.º 12
(Bombeiro)

10*12*2*
4*5*

2a, 3a, 5a

57.30 €
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163

202

204

205

218

221

Campanha de Prevenção Rodoviária - Cartazes
com campanha de prevenção rodoviária
enquadrada nos conteúdos da Físico-Química
de 9º ano, relativamente a veículos
motorizados.

Reconhecer distâncias de segurança em função
da velocidade; Reconhecer os tempos de reação
e os fatores que o afetam; Reconhecer os
equipamentos de segurança e sua função;
Adquirir hábitos e responsabilidade cívica na
circulação rodoviária.
Visita de Estudo às Grutas de Mira de Aire e
Caracterizar a paisagem geológica a partir de
Salinas de Rio Maior - Exploração dos
dados recolhidos no campo; relacionar a ação
elementos geológicos característicos de uma
dos agentes de geodinâmica externa com a
paisagem cársica e da evolução geomorfológica modelação da paisagem;
da região das Serras de Aire e Candeeiros.
Dia Mundial do Ambiente - Trabalho de campo Compreender o impacte das plantas invasoras
e sensibilização para a importância da
nos ecossistemas; contribuir para uma
preservação do ambiente.
minimizarão da ação de plantas invasoras na
zona escola; sensibilizar os alunos para as
problemáticas ambientais e importância da
preservação do ambiente.
Suporte Básico de Vida (SBV) - Atividade
- Ser capaz de reconhecer as situações em que
dinamizada pelos alunos do 11.º e 12.º do
há perigo de vida, pedir ajuda corretamente e
Curso Profissional de Bombeiro para as turmas iniciar manobras até à chegada de ajuda
de 9.ºano e que consiste em sessões de
diferenciada.- Promover a entreajuda e partilha
debate, demonstração e esclarecimento
de conhecimento entre alunos.
relativas ao Suporte Básico de Vida.
Cursos de formação MOOC (plataforma Nau) - Alertar para a necessidade de prevenção para
Cursos de formação (MOOC): Higiene das Mãos evitar comportamentos de risco; promover a
na Prevenção de Infeções, Prevenção de
autonomia em relação às aprendizagens;
Infeções e Resistência aos Antibióticos, Uso
estimular a literacia digital.
Seguro e Responsável do Medicamento, Dador
de Sangue: Critérios de Elegibilidade e A
Visita de Estudo ao Oceanário - Visita de estudo Conhecer os ecossistemas marinhos e a sua
ao Oceanário.
biodiversidade.Sensibilização para a
preservação e valorização dos
ecossistemasReconhecer as interações entre os
diferentes subsistemas

6ºA, 6ºB, 6ºC, Toda a
6ºD, 6ºE, 6ºF, comunidade
6ºG, 6ºH, 6ºI, Educativa
6ºJ

12*1*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 5a

50.00 €
7.º F, 7ºG, 7ºH, 3*4*
7ºI

8ºG, 8ºH, 8ºI,
8ºJ

2a, 3a, 5a
1
209.00
€

6*

2a, 3a, 4b,
4c, 5a

2.00 €
11.º 12 e 12.º
12 (Bombeiro)

2*

2a, 3a, 4d,
5a

2.00 €
10*11*12
*1*2*

2a, 3a

2.20 €
e restantes
turmas de 8.º
ano

4*5*

2a, 3a, 4c,
5a
9.30 €
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222

223

SupertmatiK - Os jogos SUPERTMATIK são jogos
educativos que aliam a estimulação mental à
diversão dos clássicos jogos de mesa. É um
meio para motivar os alunos a estudar mais de
uma forma divertida com os colegas.Podem
Participar em campeonatos escolares.
Apanha de Infestantes - Realização de uma
saída de campo na área da escola, com o
objetivo de identificar e recolher amostras de
plantas invasoras.
Comemoração do Dia Mundial da Filosofia -

Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas

Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas

Departamento de
Educação Física

Departamento de
Educação Física

194

Aplicação e consolidação dos conhecimentos
adquiridos nas aulas.Promoção da competição
saudável entre pares.

8.º G, H, I, J

Sensibilizar a comunidade escolar para o perigo
da introdução de espécies exóticas.Identificação
das espécies invasoras no ambiente.Conhecer o
impacto das espécies invasoras sobre os
ecossistemas autóctones
Comemorar a data com atividades de reflexão e
debate a partir de pensamentos de filósofos da
antiguidade e contemporâneos;Realizar uma
exposição de trabalhos desenvolvidos pelas
crianças do pré-escolar no âmbito do projeto
"Pequenos Filósofos";
Comunicar metodologias, processos e
resultados alcançados com o projeto;Divulgar os
trabalhos realizados pelas crianças;

e restantes
turmas do 8.º
ano

2a, 3a, 5a

9.30 €
4*5*

9.30 €
11*

4a

7.00 €
11*

63

Conversa ao final da tarde - Divulgação dos
trabalhos desenvolvidos pelos professores de
Filosofia com as crianças do pré-escolar; Prevêse uma conversa construtiva com as
educadoras e elementos da equipa TODOS EM
REDE.
Torneios Inter Turmas (2 ciclo) 1º Semestre DDJ Promover o espírito de equipa e entre-ajuda;
- Torneios interturmas de Mata-Piolho para os Promover o gosto pela atividade desportiva e
5ºs e 6ºs anos
estilos saudáveis.

12*

64

Torneios interturmas (3º ciclo) 1º semestre DDJ Promover o espírito de equipa e entre-ajuda;
- Torneios interturmas de Badminton nos 7ºs e Promover o gosto pela atividade desportiva e
8ºs anos
estilos saudáveis.

196

2a, 4a, 4b,
4d

4a, 4b

2.00 €
12*
198.00
€

2a, 3a, 4a,
4b, 4c
2a, 3a, 4a,
4b, 4c

62.00 €
Departamento de
Educação Física

Departamento de
Educação Física

65

Torneio Interturmas 9 anos (Badminton+ténis
de mesa) Matias Aires - Torneio singulares e
pares de badminton e singulares de ténis de
mesa.

Melhorar a aptidão física dos alunos da
ESMA.Promover o espírito de equipa e
entreajuda. Promover o gosto pela atividade
desportiva e estilos de vida saudáveis.

66

Torneios interturmas secundário
(Badminton+ténis de mesa) Matias Aires Torneio de Badminton singulares e pares e
ténis de mesa singulares, para os alunos do
secundário.

Dinamizar a modalidade junto dos alunos da
ESMA.Melhorar a aptidão física dos alunos e sua
participação em atividades desportivas.

10º6, 11º6,
12º6

12*

2a, 3a, 4b
15.00 €

12*

2a, 3a, 4b

30.00 €
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Departamento de
Educação Física

67

Torneios Interturmas 2º ciclo(smashball)
2ºsemestre - Smashball

Promover o espírito de equipa e entre-ajuda;
Promover o gosto pela atividade desportiva e
estilos saudáveis.

4*

Torneios Inter Turmas (3 ciclo) 2º Semestre DDJ Promover o espírito de equipa e entre-ajuda;
- Torneio de voleibol (7º e 8º anos)
Promover o gosto pela atividade desportiva e
estilos saudáveis.

4*

Torneios Interturmas 2º semestre - Matias
Aires - Torneio de Basquetebol

Promover o espírito de equipa e entreajuda.
Promover o gosto pela atividade desportiva e
estilos de vida saudáveis.

4*

Promover a competição e o FairPlay entre os
alunos.

3*4*5*6*

74.00 €
Departamento de
Educação Física

Departamento de
Educação Física

Departamento de
Educação Física

Departamento de
Educação Física

68

69

70

71

Concurso Lançamentos DDJ - Realização
individual de lançamentos de Basquetebol
durante 1 minuto, contabilizado o nº de
lançamentos com sucesso.Recorde de
lançamentos-2ºciclo-22;3º ciclo-24.
Concurso Lançamentos Matias Aires - Concurso
de lançamentos de bola de basquetebol,
limitado no tenpo.

136.00
€

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d,
5a
2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d,
5a
2a, 3a, 4b

100.00
€
2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d,
5a
3.20 €

Promover a competição e o fair play entre os
alunos.

4*5*

2a, 3a, 4b
25.00 €

Torneio de Megas Interno Departamento de
Educação Física

3*4*5*6*

72
11.00 €

Departamento de
Educação Física

Departamento de
Línguas
Estrangeiras

73

250

Integrar de bicicleta - Alunos do primeiro ciclo
realizam aividades de bicicleta na escola D.
Domingos Jardo

Celebrating - On va signalef: 26.09-DEL;
Halloween; Christams - Nöel; Saint Valentine la Saint Valentin; Easter; le premier Avril, etc Decorações e exposições; Elaboração de
trabalhos de pesquisa sobre as datas festivas;
criação de vídeos curtos.

Aproximação entre as escolas do Agrupamento
e a comunidade em que se insere; Melhoria da
imagem global do Agrupamento; Reforço da
participação e responsabilização dos
encarregados de educação e melhoria dos níveis
de interação e comunicação
Desenvolver competência interculturais. A
cultura tem um papel essencial a exercer no
ODS 11. A Meta 11.4 pede o fortalecimento dos
esforços para proteger e salvaguardar o
património cultural e natural do mundo.

5*6*

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d

24.00 €
Turmas do 3.º 9*10*11*
ano ao 12.º ano 12*1*2*3
*4*5*

2a

518.08
€
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Departamento de
Línguas
Estrangeiras

Departamento de
Línguas
Estrangeiras

Departamento de
Línguas
Estrangeiras

Departamento de
Línguas
Estrangeiras

Departamento de
Línguas
Estrangeiras

251

252

253

254

255

Departamento de
Línguas
Estrangeiras

256

Departamento de
Línguas
Estrangeiras

257

Departamento de
Matemática e
Informática

Semana das Língua Estrangeira Francesa e
Semana da Língua Estrangeira Inglesa Projeção de curtas metragens em língua inglesa
e em língua francesa; divulgação da música
inglesa e francesa
Turismo em Movimento 10.º, 11.º e 12.º anos eventos ao longo do ano letivo. - Realização de
atividades lúdico-pedagógicas e promotoras do
curso ao longo do ano letivo. No 1.º semestre:
"São Martinho Divertido - 11.º", "Movimentate - 12.º", "Caminhadas
Turismo em Ação 1 - saída de campo ao Clube
Militar Naval - Visitar as instalações do Clube
Militar Naval, Lisboa; Conviver e jantar em e
com segurança, cumprindo as regras do plano
nacional de saúde.
Turismo em Ação 2 - Saída de Campo a
Sintra/Cascais/Lisboa/Mafra - Realização de
saídas de campo a Sintra/Cascais/Lisboa/Mafra
ao longo do ano letivo, no âmbitos da
formação técnica.
Turismo em Ação 3 - saída de campo a Évora Realização de atividades lúdico-pedagógicas e
promotoras do curso na cidade de Évora.

Turismo em Ação 4 - saída de campo a Tomar Realização de atividades lúdico-pedagógicas e
promotoras do curso na cidade de Tomar.

Dar a conhecer a diversidade cultural em
universos diferenciados.

Dar a conhecer o trabalho realizado nas turmas
TIAT e fortalecer os esforços para proteger e
salvaguardar o património cultural e
natural.Desenvolver e incutir a capacidade
organizadora, empreendedora, criatividade e o
trabalho em equipa/colaborativo
Reconhecer práticas e técnicas de informação e
desenvolver atividades de informação e
animação turística; valorizar as práticas
adquiridas na FCT; Reconhecer o património
como um recurso turístico; fortalecer laços
interpessoais.
Dar a conhecer o trabalho realizado nas turmas
TIAT e fortalecer os esforços para proteger e
salvaguardar o património cultural e
natural.Desenvolver e incutir a capacidade
organizadora, empreendedora, criatividade e o
trabalho em equipa/colaborativo
Dar a conhecer o trabalho realizado nas turmas
TIAT e fortalecer os esforços para proteger e
salvaguardar o património cultural e
natural.Desenvolver e incutir a capacidade
organizadora, empreendedora, criatividade e o
trabalho em equipa/colaborativo
Dar a conhecer o trabalho realizado nas turmas
TIAT e fortalecer os esforços para proteger e
salvaguardar o património cultural e
natural.Desenvolver e incutir a capacidade
organizadora, empreendedora, criatividade e o
trabalho em equipa/colaborativo

Visita à Assembleia da República -

57

Semana do Agrupamento_Grupo de
Matemática ESMA - Esclarecimento de dúvidas;
prestação de um apoio individualizado (ou em
pequenos grupos) na realização de trabalhos.

0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM

4*5*

0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM

11*12*1*
2*3*4*5*

130.00
€
2a

225.00
€
0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM

11*

2a, 3a

634.00
€
0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM

1*5*

2a

154.40
€
0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM

5*

2a

945.00
€
0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM

1*

2a

810.00
€
0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºJ, 0ºK, 0ºL

Apoiar pontualmente alunos na área da
Matemática;Divulgar atividades/jogos
matemáticos.Disponibilizar os recursos
existentes, adquiridos nos anos anteriores pelo

2a

11*

2a
40.00 €

10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

2a, 3a, 4b
17.60 €
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projeto do Laboratório.

Departamento de
Português

Economia e
Contabilidade

Economia e
Contabilidade

Economia e
Contabilidade

Economia e
Contabilidade

Economia e
Contabilidade

Economia e
Contabilidade

Economia e
Contabilidade

192

2

3

4

5

6

7

8

O Teatro vem à escola - Dramatização de duas
peças pela Companhia "Gato Escaldado".

Ação de sensibilização Direitos e Deveres do
Consumidor - Palestra de sensibilização alusiva
ao consumismo e consumerismo.

Gestão do Orçamento Familiar Informações/elementos para a construção do
orçamento familiar

Motivação para a leitura de obras em sala de
aula;Desenvolver o gosto pelo
teatro;Aprofundar os conhecimentos relativos
ao texto dramático.
-Sustentabilidade do consumo- Consumo
responsável- Atender aos Direitos e Deveres do
Consumidor- Efeitos da publicidade- Promover a
interdisciplinariedade-Promover diferentes
metodologias pedagógicas
Promoção da literacia financeira

1*5*

1
800.00
€

10.º 6 CS;11º 5 10*11*
CS; 11º TV; 10º
TAE

2a, 4a, 4d

39.90 €
10º 6 CS; 11º5
CS ; 11º TV

4*5*

10.º TAE; 10º6
CS e 11º5
CS;11.º
TV;12ºTIA
10º 6 CS;11º 5
C;12º TIAT;
12ºTV;11º8
Desporto

11*12*1*
2*3*

10.º 6 CS; 11º5
CS; 11º TV

5*

12º9; 12º. TV

2*

44.50 €

Fake News - O impacto da desinformação na
democracia - Debate a realizar com a presença
de um jornalista de renome sobre o tema em
questão

Distinguir notícias verdadeiras de falsasAlertar
para o perigo das fontes de informação

Direito laboral no séc. XXI - Debate sobre a
violação dos direitos dos trabalhadores no séc.
XXI contando com a presença de um elemento
da Confederação Geral dos trabalhadores
Portugueses intersindical portuguesa.

Sensibilizar o público alvo sobre os direitos dos
trabalhadores

Comemoração do dia da Europa Comemoração de dia da Europa contando com
a presença de um Eurodeputado.
Ação de sensibilização para o mundo do
trabalho - Antigos alunos dos cursos
profissionais do Técnico de Comércio e do
Técnico Comercial relatam as suas experiências
na realização do estágio/projeto PAP e da sua
integração no mundo laboral
Visita de estudo ao Museu do Dinheiro - Banco
de PortugalSinagoga de Lisboa - Visita o museu
a fim de conhecer a história do dinheiro e do
papel fiduciário em PortugalContacto com a
religião judaica

Conhecer as instituições da Europa e as suas
principais funções.Conhecer os direitos de
cidadania Europeia
Sensibilizar para a integração no mundo do
trabalho.Permitir conhecer novas realidades.

2a, 3a

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d,
5a
2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 5a

44.50 €
2*3*

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 5a
44.50 €
44.50 €

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 5a
2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 5a

5.00 €
Conhecer o processo de evolução da moeda
Conhecer o surgimento da Banca em
PortugalCaracterizar os diferentes tipos de
moedaConhecer aspetos da religião judaica

0ºA, 0ºB, 0ºC, 10º6 CS; 11º 5
1ºF, 1ºG, 1ºH, CS e 10º7 TAE
1ºI, 2ºF, 2ºG,
2ºH, 2ºI, 3ºF,
3ºG, 3ºH, 3ºI,

3*4*

2a, 3a, 4a,
5a

78.10 €
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4ºF, 4ºG, 4ºH,
4ºI

Economia e
Contabilidade

9

Visita de estudo CMTV e Mesquita de Lisboa Contacto com o tecido empresarial da área da
visita a uma empresa de comunicação social e à comunicação socialContacto com outras
Mesquita de Lisboa
culturas religiosas.Desenvolvimento da
capacidade de autonomia.Estabelecer relações
interpessoais.
Visita de estudo à Fábrica da Renova e Grutas
Observação direta do processo fabril e dos
de Mira D`Aire - Visitar as instalações de uma
processos informatizados da produção e do
empresa industrial e grutas
armazém.Observação do tratamento de
resíduos.Contacto com natureza

Economia e
Contabilidade

10

Economia e
Contabilidade

11 empresa de Marketing digital

Economia e
Contabilidade

12 produtos alimentares alusivos à época

Economia e
Contabilidade

Visita de estudo à Buzzbeat - visita a uma

13

Grupo de
Geografia

62

Grupo de
Geografia

94

Grupo de
Geografia

Grupo de
Geografia

95

96

11º TV; 12º TV; 12*1*2*
10º 6 CS;11º 5
CS; 10º TAE
11º e12º TIAT;
10º TAE; 11º e
12ºTV e 10º
;11º CS
11º TV;12º TV

Impacto do Marketing digital na sociedade.

362.70
€

1*2*

2a, 3a, 4a,
4b, 5a
677.70
€

11*12*1*
52.02 €

Feira Regional do S. Martinho - Venda de

Treinar o atendimento ao público.

12º TV

11*

Consultório fiscal - Atendimento fiscal aos
elementos da comunidade.

Validação de faturasEsclarecimento de dúvidas
fiscaisAuxílio no preenchimento do IRS dos
trabalhadores dependentes
Elaboração, pelos alunos de 7º ano de esboços
de paisagem à escolha.Construção de rosa-dosventos com materiais reutilizáveis, apelando à
criatividade.Elaboração de mapas mentais.
Conhecer e valorizar diferentes culturas.

Comunidade

1*2*3*4*
5*6*

Fazendo Geografia... - Elaboração de trabalhos
pelos alunos de 7º ano: Esboços de Paisagens;
Construção de rosa-dos-ventos com materiais
reutilizáveis; Mapas mentais
Diversidade cultural - Apresentação de
trabalhos realizados pelos alunos sobre várias
culturas.
Formação PORDATA/RBE - Formação, dirigida
aos alunos e professores do 3º ciclo e ensino
secundário, dinamizada pela Fundação
Francisco Manuel dos Santos em consequência
de parceria estabelecida com a Rede de
Bibliotecas Escolares.
Palestra:” O litoral e a pressão exercida sobre o
mesmo e as Berlengas” - Palestra a cargo do
Prof. Doutor Carlos Pereira da Silva, da
UNL/FCSH, Departamento de Geografia e
Planeamento Regional.

2a, 3a, 4a,
4b, 5a

36.10 €

2a, 3a, 4a,
4b, 5a
2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 5a
4a, 4b, 4c

3.00 €

4*

2a
13.00 €

11º1, 11º2

6*

2a, 3a
8.00 €

Dotar os alunos e professores de ferramentas
para consolidação e aplicação de
conhecimentos geográficos. Promover a
literacia digital da informação e estatística.

3*

2a, 4d

7.50 €
Aprofundar conhecimentos sobre o litoral
português. Envolver e estimular os alunos na
aprendizagem dos conteúdos da disciplina de
Geografia.

3*

2a

3.00 €
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Grupo de
Geografia

Grupo de
Geografia

Mediateca

Mediateca

Mediateca

97

98

103

104

197

Apresentação do Projeto “Alfama Toolkit” Apresentação de um projeto energético, por
videoconferência, a cargo da Doutora Vera
Gregório, da Agência de Energia e Ambiente de
Lisboa.
Desenvolvimento sustentável - Os ODS Trabalhar e debater alguns dos ODS (pesquisa,
recolha de informação, tratamento da
informação) e elaborar trabalhos sobre os ODS
trabalhados.
Concurso "Mês Internacional das Bibliotecas
Escolares" (ESMA) - Concurso destinado a
todos os alunos do agrupamento e que
pressupõe aelaboração de marcadores de
livros, cartazes, maquetes, selfies, vídeos e
frases e textos alusivos aopapel da BE na co
"Concurso Ortográfico - Literário AEAMS" 20212022 (ESMA). - Concurso destinado aos alunos
do agrupamento do 4º ao 9º anos, com o
objetivo de promover a competência
escrita.Atribuição de Prémios em língua
portuguesa e Português Língua Não Materna.
Oficinas “Clube de Indie Lisboa” - Oficinas de
promoção da literacia cinematográfica
promovidas com o Clube Indie Lisboa

Debate sobre energias e projetos energéticos.

Semana do Francês - Atividades de promoção
da cultura francesa: cinema, música...

- Promover a literacia cinematográfica;- Divulgar
produções cinematográficas em língua francesa.

9.ºanos

5*

Sessões de cinema comemorativas de datas

- Promover a literacia cinematográfica;- Divulgar
a produção nacional e internacional;- Celebrar
datas especiais.
Promover a literacia cinematográfica;- Divulgar
a produção nacional e internacional;- Debater
temas especificos

Comunidade
educativa

11*12*1*
2*3*4*5*

Todos os ciclos

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*

- Celebrar o cinemaPromover a literacia
cinematográfica;- Divulgar a produção nacional
e internacional;
Promover a literacia cinematográfica;- Divulgar
a produção nacional e internacional.

Todos os ciclos

11*

Mediateca

198

Mediateca

199 especiais - Sessões de cinema comemorativas

Mediateca

200

Mediateca

201

Mediateca

203

de datas especiais
Sessões de cinema em articulação curricular Promover a literacia cinematográfica;- Divulgar
a produção nacional e internacional;- Debater
temas especificos
Comemoração do Dia do Cinema – 5 de
novembro - Sessão de cinema, exposição
“História do Cinema”.
“Hoje há cinema” - Sessão de cinema mensal

5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ

4*

2a

6.00 €
4*

2a

7.50 €
Valorizar o papel da BE no contexto escolar
como recurso educativo de
aprendizagem.Estimular a parceria entre as
bibliotecas do agrupamento.

10*11*

Promover a competência da escrita em língua
portuguesa.Divulgar autores em língua
portuguesa.Estimular o trabalho em parceria
entre as bibliotecas do agrupamento.

11*12*1*

2a, 4d

58.50 €
2a

10.54 €
- Promover a literacia cinematográfica;- Divulgar
produções cinematográficas nacionais e
internacionais;- Criar públicos para o cinema.

2*3*4*5*
6*

2a, 4a
10.00 €
50.00 €

2a, 3a, 4a
2a, 3a, 4b

50.00 €
2a, 3a, 4b
50.00 €
2a, 3a, 4b
10.00 €

Todos os ciclos

10*11*12
*1*2*3*4
*5*

2a, 3a, 4b
20.00 €
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“Oficina de animação” - Criar filme com a
Mediateca

Mediateca

Mediateca

PESES

PESES

PESES

PESES

PESES

PESES

206 animação de 4 lendas de Sintra (1 por turma),
207

208

101

186

187

191

217

219

Promover a literacia cinematográfica; Estimular
o trabalho em equipa.

com imagens em tangram.
Boletim do PNC/Clube de Cinema - Publicação - Promover a literacia cinematográfica;destinada a divulgar as atividades e recursos do Estimular o trabalho em equipa.
PNC/clube de Cinema
Plataformas digitais do Plano Nacional de
Cinema/Clube de Cinema - Criação e
dinamização da página e do Facebook doPlano
Nacional de Cinema/Clube de Cinema
Dia Mundial da Alimentação - Alimentos
Improváveis - Recolha e divulgação de factos e
curiosidades acerca de alguns alimentos que,
ou por serem pouco conhecidos ou por não
serem devidamente valorizados, nos podem
surpreender.Exploração da origem, compos
"Nós...Incluímos!" - Articulação entre o Projeto
PESES, Centros de Aprendizagem (CAp) (SAEF e
Espaço+ II)e BE/ CRE, na comemoração de
efemérides, com o objetivo de divulgar/
projetar os trabalhos realizados a toda a
comunidade escolar.
"Árvore da Vida" - Com base comum (árvore),
expor mensagens alusivas aos diversos
momentos /efemérides.

Divulgar as atividades e recursos do PNC/Clube
de Cinema

2a, 3a
40.00 €
Comunidade
educativa
Comunidade
educativa

10*11*12
*1*2*3*4
*5*
1*2*3*4*
5*6*7*8*

2a, 4b
20.00 €
2a, 3a, 4b
10.00 €

Recolha de informação acerca dos seguintes
grupos de alimentos: frutos vermelhos, frutos
secos, legumes, sementes e ervas
aromáticas.Divulgação em cartaz da pesquisa
efetuada.Promoção do trabalho em equipa e da
literacia alimentar.
Promover a saúde no âmbito de uma escola
inclusiva; Fomentar as relações interpessoais
dos alunos com seus pares; Promover uma
educação equitativa; Consolidar
conhecimentos/ procedimentos.

Promover a saúde no âmbito dos
Comportamentos Aditivos e Saúde Mental;
Assinalar efemérides de forma participada e
colaborativa; Fomentar as relações
interpessoais; Consolidar conhecimentos/
procedimentos.
"Árvore dos afetos" - Com base comum (árvore Promover a saúde no âmbito dos Afetos e
da vida), expor mensagens alusivas ao Dia de
Educação para a Sexualidade; Assinalar
São Valentim.
efemérides de forma participada e colaborativa;
Fomentar as relações interpessoais; Consolidar
conhecimentos/ procedimentos.
Capacitação de Professores do AEAMS sobre
Capacitar os Professores para uma abordagem e
dependência digital - Organização de sessões
intervenção juntos dos alunos com dependência
de formação para Capacitação de Professores
digital e respetivos encarregados de educação
do AEAMS sobre dependência digital,
mais fácil e assertiva.
dinamizadas pelo DICAD.
Milha Saudável AEAMS - Organização e
Promover ambientes e hábitos saudáveis.
dinamização de uma caminhada com percurso Fortalecer relações interpessoais entre a
ainda a definir, em parceria com o
comunidade educativa.

10*

2a, 3a

32.00 €
Comunidade
escolar

10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

2a, 3a, 4a,
4b

75.60 €
Comunidade
escolar

11*12*1*
2*3*4*5*
6*

2a, 3a, 4a,
4b
122.54
€

Comunidade
escolar

2*

Professores do
AEAMS

1*

AEAMS

3*

2a, 3a, 4a,
4b
33.50 €
2a, 3a, 4b,
4c, 4d
8.00 €
258.00
€

3a, 4a, 4b
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Departamento de educação Física.

PESES

PESES

PESES

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

220

258

259

74

75

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

76

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

77

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

78

Suporte Básico de Vida - Sessão formativa para
os alunos do ensino secundário por nível de
escolaridade, para os docentes e não docentes
do AEAMS, dinamizada em colaboração com os
Bombeiros de Agualva-Cacém.

Capacitar a comunidade educativa para as
práticas inerentes ao Suporte Básico de
Vida.Fomentar uma cultura de responsabilidade
e de cidadania no Agrupamento.Reforaçar a
parceria com os Bombeiros de Agualva-Cacém.

Alunos do
2*
Secundário,
Docentes e não
docentes

Homenagem a docentes e não docentes
aposentados - Momento de reconhecimento e
gratidão a docentes e não docentes deste
agrupamento que se aposentaram nos últimos
dois anos.
AEAMS Café 2 - Momento de Debate/Reflexão
com identificação de situações-problema e
propostas de melhoria por elementos
representativos da comunidade educativa.

Reconhecer e agradecer o trabalho
desenvolvido pelos homenageados no
Agrupamento.Reforçar laços de amizade entre
os elementos da comunidade.

Aposentados

Projeto Educativo de Formação Individual
(PEFI) - Valência do CAA para apoio
especializado a alunos com Adaptações
Curriculares Significativas que visa o
desenvolvimento de áreas curriculares
específicas, nomeadamente, as Atividades da
Vida Diária.
Receção aos alunos - Espaço+ Lopas Apresentação da equipa do Espaço+ I, das salas
de trabalho e dos respetivos recursos
materiais.
Pais na escola - Espaço+ Lopas - Aproximação
dos E.E.´s à escola, através da realização de
reuniões presenciais /online e da dinamização
de atividades (ex.: sessões de culinária e
lanches-convívio).
Espaço+ (CAA) da EB de Lopas Desenvolvimento de ações no âmbito das
atividades da vida diária.
Intercâmbios escolares - Dinamização de
sessões de culinária e de atividades de
exploração de temáticas ou de celebração de
datas comemorativas com os pares e

Promover um Agrupamento aberto, em que
todos os seus elementos sejam agentes
construtores de uma escola direcionada para o
futuro.Contribuir para um clima de escola
favorável à aprendizagem, de respeito mútuo e
de civismo.
Promover percursos educativos diferenciados e
flexíveis de cariz funcional;Implementar os
Planos Individuais de Transição; Contribuir para
o desenvolvimento da autonomia pessoal e
social.

Promover um ambiente estruturado e
securizante para os alunos.Fomentar a
participação dos E.E.’s no percurso escolar dos
seus educandos.
Consolidar a interação entre a escola e os
E.E.’s.Fomentar a participação dos E.E.’s no
percurso escolar dos seus educandos.Criar um
espaço de partilha de dúvidas / conselhos /
vivências.
Envolver os alunos em atividades funcionais,
que decorram de experiências vividas em
situações naturais.
• Promover a interação entre pares.•
Desenvolver o espírito de cooperação e a
tolerância.• Estimular a criatividade.

2a, 3a, 4a,
4b, 4d
3.00 €

10*11*

3a, 4b

13.50 €
1*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a
6.00 €

Alunos com
ACS

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

Alunos do
Espaço+ da EB
de Lopas

9*

Alunos do
Espaço+ e
respetivos
E.E.’s

11*3*6*

4ºA, 4ºB, 4ºC, Alunos dos
4ºE, 4ºF, 4ºG, Espaços+, PEFI
4ºH, 4ºI
e SAEF

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c
1
650.00
€

11.20 €

852.00
€
9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*
9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

640.00
€
1
360.00
€

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a
1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a
1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c
1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
5a
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80

81

82

83

84

85

Visita de estudo à QURA - Dinamização de uma
visita de estudo à Qura – Quinta de
Reabilitação de Albarraque (cuidar de animais,
terapia assistida por cães, confeção de pão com
chouriço e piquenique).

• Vivenciar novas experiências de exploração do
conhecimento de si, do outro e do meio.•
Incentivar o contacto com os animais e o
respeito pela natureza.• Desenvolver
competências socioemocioniais, comunicativas
e comportamentais.
Hortinha Quadrada - Criação e manutenção de Possibilitar a descoberta da natureza; Trabalhar
uma horta biológica, acessível a todos os
a estimulação sensorial e o bem-estar físico e
alunos, em que se possa explorar a natureza
emocional dos alunos, mediante o contacto
como ferramenta de inclusão, educação e
direto com os elementos da natureza; Promover
participação social dos alunos, além de
a inclusão social e o relacionamento
favorecer o bem-estar físico e emocional dos
interpessoal, possibilitando
Histórias Adaptadas - Atividade de histórias
Dinamização de uma Escola Inclusiva;Promover
adaptadas envolvendo todas as turmas da
o desenvolvimento dos valores de
escola a ser desenvolvida ao longo do ano no
cidadania;Promover o desenvolvimento da
Espaço+ I
sensibilidade e do respeito em relação às
diferenças;Sensibilização para a utilização dos
Sistemas Alternativos e Aumentativos(SAAC)
Cozinhar a Muitas Mãos - Atividade de culinária Dinamização de uma Escola Inclusiva;Promover
envolvendo todas as turmas da escola a ser
o desenvolvimento dos valores de
desenvolvida ao longo do ano no Espaço+ I.
cidadania;Promover o desenvolvimento da
sensibilidade e do respeito em relação às
diferenças;Sensibilização para a utilização dos
Sistemas Alternativos e Aumentativos(SAAC
Receção aos alunos - Espaço+ DDJ - •Promover um ambiente estruturado e
Apresentação da equipa (professores,
securizante para os alunos.
assistentes operacionais e técnicos);Apresentação do Espaço+II e dos respetivos
recursos materiais.
Espaço+ DDJ - Trabalho de apoio especializado •Envolver os alunos em atividades funcionais,
desenvolvido diariamente com os alunos, a
que decorram de experiências vividas em
nível das áreas curriculares específicas: AVD e
situações naturais.
Tecnologias específicas de informação e
comunicação.
Pais na escola - Espaço+ DDJ - Aproximação dos •Consolidar a interação entre a escola e os
pais / encarregados de educação à escola,
E.E.’s.•Fomentar a participação dos E.E.’s no
através da realização de reuniões
percurso escolar dos seus educandos.•Criar um
presenciais/online e da dinamização de
espaço de partilha de dúvidas / conselhos /

1ºF, 1ºG, 1ºH, Alunos dos
5*
1ºI, 2ºF, 2ºG, Espaços+ do AE
2ºH, 2ºI

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
5a
257.00
€

5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ

Alunos que
frequentam o
espaço + e os
alunos do J

10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

6ºA, 6ºB, 6ºC,
6ºD, 6ºE, 6ºF,
6ºG, 6ºH, 6ºI,
6ºJ

Alunos que
frequentam o
Espaço+ I e
todos os outro

10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

8º1, 8º2, 8º3, Alunos que
8º4
frequentam o
Espaço+ I e
todos os outro

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4d,
5a
225.79
€
1a, 2a, 3a,
4b, 4c
245.20
€
1a, 2a, 4b,
5a

88.00 €
Alunos do
Espaço+ DDJ

9*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a
4.00 €

9º1, 9º2, 9º3, Alunos do
9º4, 9ºA, 9ºB, Espaço+ DDJ
9ºC, 9ºD, 9ºE,
9ºF
9º1, 9º2, 9º3,
9º4, 9ºA, 9ºB,
9ºC, 9ºD, 9ºE,

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*
9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c
280.00
€
754.00
€

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a
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atividades.

vivências.

Receção aos alunos - Espaço+ ESMA Apresentação da equipa do Espaço+, das salas
de trabalho e dos respetivos recursos
materiais.

• Promover um ambiente estruturado e
securizante para os alunos.

Pais na escola - Aproximação dos E.E. à escola,
através da realização de reuniões
presenciais/online e da dinamização de
atividades.

9º1, 9º2, 9º3, Alunos do
9º4, 9ºA, 9ºB, Espaço+ ESMA
9ºC, 9ºD, 9ºE,
9ºF
• Consolidar a interação entre a escola e os
Alunos do
E.E.’s.• Fomentar a participação dos E.E.’s no
Espaço+ e
percurso escolar dos seus educandos.• Criar um
respetivos EE´s
espaço de partilha de dúvidas / conselhos /

vivências.
Espaço+ ESMA - Trabalho de apoio
• Envolver os alunos em atividades funcionais,
especializado desenvolvido diariamente com os que decorram de experiências vividas em
alunos, a nível das áreas curriculares
situações reais.
específicas: AVD e Tecnologias específicas de
informação e comunicação.
Horta vertical - Criação e manutenção de uma
horta biológica, acessível a todos os alunos, em
que se possa explorar a natureza como ferr. de
incl., ed. e part. social dos alunos, além de
favorecer o bem-estar físico e emocional das
crianças e dos jovens.
Sala de Atividades Educativas Funcionais (CAA)
- Desenvolvimento de atividades de vida diária,
comemoração de datas festivas, dias
especifícos e dias especiais. Realização de
atividades em parceria com diferentes
elementos da comunidade educativa.
Projeto Eu Sou - O projeto será desenvolvido
com a turma 3HAT em sessões semanais de
movimento e expressão corporal, com uma
professora externa de dança. Estas aulas serão
exploradas na sala de aula, e articulados com
os conteúdos curriculares
Projeto Descobrir - P.(RE)LiGADOS F C
Gulbenkian. Criação de conteúdos on-line, que
possam ser desenvolvidos em ambiente de
sala, com propostas artísticas e criativas a
partir de obras de arte. Criação de tutoriais por

9ºF

•Possibilitar a descob.da nat.•Contribuir para a
form.de uma consc. ambiental, mudando
comport. e atitudes.•Trabalhar a
estim.sensorial e o bem-estar físico e emoc.dos
alunos, mediante o contacto direto com os
elem.da natureza.•Promover a inclu
-Compreender celebrações e datas festivas.Sensibilizaar a comunidade educativa para
diferença.-Desenvolver autonomia e
funcionalidade dos alunos.-Desenvolver a
criatividade e a expressão artísitica.-Cooperar
em projetos comuns.
Realizar atividades promotoras de inclusão, em
que o respeito e a aceitação do outro façam
parte da sua vida pessoal, familiar, escolar e
social.Utilizar o movimento e a expressão
corporal como impulsionador da criatividade e
de apropriação do meio.
Estimular a criatividade, Explorar obras de
arte;Explorar a natureza KIT a ÁRVORE,
Desenvolver o sentido artístico através de várias
formas de expressão,realizar atividades
plásticas com uma forte componente sensorial,

10º1, 10º2,
Alunos do
8º1, 8º2, 8º3, Espaço+ ESMA
8º4, 8ºA, 8ºB,
8ºC, 8ºD, 8ºE,
8ºF
Alunos do
Espaço+ e o
PEFI

9*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
5a
8.00 €

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

790.00
€

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
5a
1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a

800.00
€
9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a
520.00
€

9*10*11*
12*1*2*3
*4*5*6*

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d,
5a
520.00
€

8º1, 8º2, 9º1

10*11*12
*1*2*3*4
*5*6*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a
40.00 €

11*12*1*
2*3*4*5*
6*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a
40.00 €
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195

zoom.Fórum de partilha” on-line com

experimental e vivencial.

Educar para a Inclusão - Propor a todas as
turmas do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo uma
atividade por semestre período letivo,
relacionadas com a valorização da diferença e
da inclusão promovendo boas práticas e os
bons valores pessoais e sociais.

Refletir sobre a diferença, valores como o
respeito e a cooperação. Desenvolver o sentido
crítico e a capacidade de criar empatia com o
outro em situação de fragilidade emocional ou
física.

11*12*1*
2*3*4*5*
6*

1a, 2a, 3a,
4a, 5a

40.00 €

