Plano Anual de Atividades
2016-2017

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 2016/2017.
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 conjuga-se com os documentos orientadores do agrupamento, nomeadamente com o Projeto Educativo,
Plano de Melhoria e Plano Plurianual de Melhoria TEIP 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.

Agualva Mira Sintra, 19 de Outubro de 2016

O Presidente do Conselho Pedagógico

LuisHenriques

Assinado de forma digital por LuisHenriques
DN: cn=LuisHenriques, o=AEAMS, ou,
email=luis.henriques@aeams.pt, c=<n
Dados: 2016.10.31 21:38:15 Z

(José Luís Rodrigues Henriques)

Eixos de Intervenção:
1. A liderança participada e a colaboração
Concretização de uma gestão rigorosa com base numa cultura de liderança colaborativa e participativa.

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

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

4. A interação agrupamento-comunidade
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;
Reforço e manutenção dos protocolos e parcerias.

5. A qualidade do serviço educativo
Reforço das práticas de autoavaliação com vista à promoção da crescente qualidade da resposta às caraterísticas e

necessidades dos alunos.

Coordenação
/Estrutura
ID
Biblioteca
Escolar EB
António Torrado

Biblioteca
Escolar EB
António Torrado

Biblioteca
Escolar EB
António Torrado

Biblioteca
Escolar EB
António Torrado

Biblioteca
Escolar EB
António Torrado

399

400

401

402

403

Estratégias/Atividades
Concurso Ortográfico - Concurso destinado aos
alunos do agrupamento do 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e
9ºanos, com o objetivo de promover a
competência escrita. Atribuição de Prémios por
ano de escolaridade, em língua portuguesa, em
língua francesa e em PLNM.

Objetivos

Promover a competência da
escrita em língua portuguesa e
francesa.Divulgar autores em
língua portuguesa e
francesa.Estimular o trabalho em
parceria entre as bibliotecas do
agrupamento.
Concurso Literário - Concurso dirigido aos alunos Fomentar hábitos de leitura e
do 1º e 2º ciclos, nas modalidades de texto,
escrita.Motivar a comunicação
poema, banda desenhada, ilustração e conto.
através da imagem
plástica.Representar situações e
personagens de
histórias.Desenvolver a
criatividade.Estimular o trabalho
de parceria com a profª
bibliotecária do 1º ciclo.
“Chá com Poemas” - Dinamização de um
Dinamizar atividades livres e de
serão/tarde, para partilha de poemas e poetas,
caráter cultural, sensibilizando a
realizado no espaço da BE, após o período letivo, comunidade educativa para a
tendo como principais destinatários os
leitura, para o conhecimento de
pais/encarregados de educação/familiares e
textos poéticos e de diversas
comunidade educativa.
linguagens literárias, reforçando a
relação
escola/família/comunidade
educativa.
Projeto "Bons métodos, bons resultados"Desenvolver competências no
Formação para as diferentes literacias - Sessões
âmbito das diferentes
de formação no âmbito das diferentes literacias
literacias.Estimular o trabalho de
(digital, de informação, etc)
parcerias entre as bibliotecas do
agrupamento.
Organização e gestão da Biblioteca Escolar Promover a literacia da
Gestão, atualização e informatização do fundo
informaçãoDisponibilizar à
documental.Gestão dos empréstimos
comunidade educativa,
(presenciais e domiciliários).Dinamização de
informação em diferentes
atividades.Aplicação de mecanismos de avaliação formatos
da BE.

Entidades
Envolvidas/
Público Alvo

Destinatários Calendarização Custos
11*12*1*2*

1 243.80 €
4*5*

128.55 €
Pais/EE/famili 4*5*
ares

190.50 €
Pessoal
docente e
Pessoal não
docente

10*11*12*1*2
*3*4*5*
16.50 €
10*11*12*1*2
*3*4*5*6*

5 016.95 €

Eixos de
Intervenção

Biblioteca
Escolar EB
António Torrado
Biblioteca
Escolar EB
António Torrado

Biblioteca
Escolar EB
António Torrado

Biblioteca
Escolar EB
António Torrado

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Biblioteca
Escolar EBDDJ

404

405

406

407

80

81

82

Histórias à 6ª - Concurso destinado aos alunos do
2º, 3º e 4º anos, com o objetivo de promover a
leitura digital. Atribuição de Prémios por ano de
escolaridade.
Projeto “Newton gostava de ler!” - Projeto de
promoção da leitura aliada à ciência, com a
realização de atividades experimentais no espaço
da BE.

Promover a leitura
digitalDesenvolver a compreensão
leitoraEnvolver as famílias na
aprendizagem dos alunos
Incentivar o livro e o gosto pela
leitura.Promover o conhecimento
científico e a prática
experimental.Apoiar o currículo
das ciências experimentais.
Semana da Leitura 2017 -"O Prazer de Ler" Promover o livro e a
Iniciativa promovida, a nível nacional, pelo Plano leitura.Envolver pais/EE nas
Nacional de Leitura com o objetivo de estimular o atividades da escola.Partilhar
gosto pela leitura, envolvendo a comunidade
saberes e experiências.
educativa.
"Mês Internacional das Bibliotecas Escolares" Valorizar o papel da Biblioteca
Descodifica o teu mundo - Concurso destinado a Escolar no contexto escolar como
todos os alunos do agrupamento e que
recurso educativo de
pressupõe a elaboração de marcadores de livros, aprendizagem. Estimular o
frases, maquetes e textos alusivos ao papel da BE trabalho em parceria entre as
na comunidade educativa,
bibliotecas do agrupamento.
Receção aos alunos e encarregados de educação Dar a conhecer o espaço físico da
dos alunos do 5º ano de escolaridade. - Receção BE, as suas funcionalidades e
na BE aos alunos/pais/EE do 5º
serviços.Motivar para a utilização
ano.Visionamento de um PowerPoint de
do serviço de empréstimo
divulgação de algumas atividades desenvolvidas domiciliário.Sensibilizar para a
pela BE.Motivação para a aquisição do Cartão d
participação nas atividades
dinamizadas pela BE.
"À Descoberta da Biblioteca" - Em forma de
Conhecer as regras gerais de
peddy paper, os alunos do 5º ano realizam, no
funcionamento da BE. Familiarizar
espaço da BE, um jogo de descoberta das zonas
os alunos com a organização do
funcionais e suas valências.Conhecem o plano de espaço da BE - zonas funcionais e
atividades da BE e os recursos disponíveis online, suas valências.Motivar para o
no blogue da bibliote
empréstimo
domiciliário.Disponibilizar o Guia
do Aluno da BE.
Prémio "Melhor Leitor!" - Projeto que valoriza os Promover o livro e a leitura
alunos, pais e EE que recorrerem,
através do serviço de empréstimo
frequentemente, ao serviço de empréstimo
domiciliário.Contribuir para o
domiciliário para requisitarem livros para casa e
desenvolvimento da competência
que revelam conhecimentos das suas leituras.
da leitura nos alunos, pais e
encarregados de
educação.Contribuir para a

1*2*3*4*5*
39.15 €
10*11*12*1*2
*3*4*5*
327.20 €
2*3*4*

2a

43.80 €
10*11*

4a, 4c

148.40 €
9*

3a, 4c

1.00 €
9*

2a, 3a, 5a

124.55 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*

2a, 3a, 5a

363.65 €

autoestima dos alunos.

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Biblioteca
Escolar EBDDJ

83

84

85

86

87

"Mês Internacional das Bibliotecas Escolares" Concurso de Marcadores - Concurso destinado a
todos os alunos do agrupamento e que
pressupõe a elaboração de marcadores de
livros,frases e textos alusivos ao papel da BE na
comunidade educativa,culminando nu
Concurso Ortográfico - Concurso destinado aos
alunos do agrupamento do 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e
9ºanos, com o objetivo de promover a
competência escrita.Atribuição de Prémios por
ano de escolaridade,em língua portuguesa, em
língua francesa e em PLNM.

Valorizar o papel da Biblioteca
Escolar no contexto escolar como
recurso educativo de
aprendizagem. Estimular o
trabalho em parceria entre as
bibliotecas do agrupamento.
Promover a competência da
escrita em língua portuguesa e
francesa.Divulgar autores em
língua portuguesa e
francesa.Estimular o trabalho em
parceria entre as bibliotecas do
agrupamento.
Projeto "Bons métodos, bons resultados"Desenvolver competências no
Formação para as diferentes literacias. - Sessões âmbito das diferentes
de formação no âmbito das diferentes literacias
literacias.Estimular o trabalho de
(digital, de informação, etc).
parcerias entre as bibliotecas do
agrupamento.
Semana da Leitura 2017 -"O Prazer de Ler" Promover o livro e a
Iniciativa promovida, a nível nacional, pelo Plano leitura.Envolver pais/EE nas
Nacional de Leitura com o objetivo de estimular o atividades da escola.Partilhar
gosto pela leitura, envolvendo a comunidade
saberes e experiências.
educativa.
Projeto "Newton Gostava de ler!" - Projeto de
Incentivar o livro e o gosto pela
promoção da leitura aliada à ciência, com a
leitura.Promover o conhecimento
realização de atividades experimentais no espaço científico e a prática
da BE.
experimental.Apoiar o currículo
das ciências experimentais.

10*11*

3a, 4a, 4d

132.75 €
11*12*1*2*

2a, 3a, 4a,
4d

431.55 €
Pessoal
Docente e
Pessoal Não
Docente

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

2a, 3a

16.50 €
2*3*4*

3a, 4a, 4b,
4c, 4d
50.30 €

1ºG, 1ºH, 1ºI,
2ºF, 2ºG, 2ºH,
2ºI, 3ºF, 3ºG,
3ºH, 3ºI, 4ºF,
4ºG, 4ºH, 4ºI,
5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 5ºL, 6ºA,
6ºB, 6ºC, 6ºD,
6ºE, 6ºF, 6ºG,
6ºH, 6ºI, 6ºJ,
6ºL, 7º1, 7º2,

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

2a, 3a, 4d

298.00 €

7º3, 7º4, 7ºA,
7ºB, 7ºC, 7ºD,
7ºE, 7ºF, 8º1,
8º2, 8º3, 8º4,

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Concurso Literário - Concurso dirigido aos alunos
do 1º e 2º ciclos,nas modalidades de
texto,poema,banda desenhada,ilustração e
conto.

92

103

108

109

110

"Chá com Poemas" - Dinamização de um serão,
para partilha de poemas e poetas,realizado no
espaço da BE, após o período letivo, tendo como
principais destinatários ospais/encarregados de
educação/familiares e comunidade educativa.

Semana da Internet Segura 2017 - Realização na
BE de sessões de sensibilização/esclarecimento
sobre os perigos/riscos do uso indevido da
Net,incutindo nos alunos comportamentosmais
informados,para uma utilização mais
segura,inclusiva e mais responsável.
"A Poesia anda no ar..." - Comemoração do "Dia
Mundial da Poesia" em articulação com as
disciplinas curriculares de Educação Visual e
Educação Tecnológica.

"Encontro com personalidade do mundo da
cultura (pintores, escritores, ...)" - Dinamizar
encontros com personalidades ligadas ao mundo
da cultura em parceria com os diferentes
departamentos curriculares.

Fomentar hábitos de leitura e
escrita.Motivar a comunicação
através da imagem
plástica.Representar situações e
personagens de
histórias.Desenvolver a
criatividade.Estimular o trabalho
de parceria com a profª
bibliotecária do 1º ciclo.
Dinamizar atividades livres e de
caráter cultural, sensibilizando
acomunidade educativa para a
leitura,para o conhecimento de
textos poéticose de diversas
linguagens literárias,reforçando a
relação
escola/família/comunidade
educativa.
Sensibilizar e esclarecer sobre os
perigos/riscos indevidos da
Net.Transmissão de conselhos
úteis sobre defesa e apoios
disponíveis.Disponibilização do
"Guia para a Segurança na Net" e
recursos elaborados pela BE.
Divulgar poetas e poesias
portuguesas.Estimular o gosto
pela poesia.Desenvolver a
expressão artística e motora dos
alunos.Aumentar as parcerias
entre a BE e os grupos
disciplinares.
Propiciar momentos de contacto
com personalidades do mundo da
cultura.Fomentar o conhecimento.

4*5*

2a, 3a, 4a,
4d

127.50 €
Pais/EE/famili 4*5*
ares

4a, 4c

180.00 €
Turmas de 5º 2*3*4*5*
Ano

2a, 3a

30.60 €
2*3*4*5*

2a, 3a, 4d

92.00 €
11*12*1*2*3*
4*5*

2a, 3a, 4a,
4b, 4d
22.20 €

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Biblioteca
Escolar EBDDJ

111

112

113

114

115

116

117

118

Exposição / Venda de livros - Exposição/venda de Divulgar o Livro e a
livros novos ou usados disponibilizando livros a
Leitura.Propiciar momentos de
preços mais acessíveis.
contacto com os livros.Promover o
conhecimento.
Jornal de Parede - Jornal de Parede construído no Divulgar as atividades da
placar à entrada da Biblioteca Escolar para
Biblioteca Escolar na comunidade
divulgação de atividades dinamizadas, bem como escolar.
de informação considerada pertinente.
Relatório trimestral da Biblioteca Escolar Promover a utilização da
Elaboração de um Relatório Trimestral da BE a
Biblioteca pelos alunos.Informar a
apresentar em Conselho Pedagógico.
comunidade escolar da utilização
da BE, pelos alunos, e dos serviços
prestados pela Biblioteca Escolar.
Dinamização/atualização das plataformas digitais Divulgar as atividades
da Biblioteca Escolar - Dinamização/atualização
desenvolvidas pela
das plataformas digitais da Biblioteca Escolar,
BE.Disponibilizar recursos.
nomeadamente o blogue, o facebook, o Fórum
de partilha de leituras, para disponibilizar
recursos e informar a
"Comemorando e Aprendendo" - Comemoração Valorizar a importância das datas
de datas significativas (Mês Internacional das
comemorativas e consciencializar
Bibliotecas Escolares; Dia dos Direitos da Criança; do valor de algumas para o
Dia da Paz; Natal; Dia do Livro...)em articulação
desenvolvimento do nosso país.
com a comunidade educativa.
Valorizar e conhecer as diversas
culturas.Reconhecer o verdadeiro
sentido das datas
comemorativas.Reconhecer o v
Protocolo de colaboração Colaborar na realização de
Realização/colaboração em variadas exposições, exposições.Promover a troca de
em parceria com os diferentes departamentos,
saberes e de experiências.Divulgar
realizadas no espaço da BE.
o trabalho desenvolvido pelas
diferentes disciplinas.Promover a
qualidade e a criatividade dos
trabalhos realizados.
"Todo o dia, é dia de ler!" - Disponibilização de
Fomentar hábitos de leitura.
jornais e revistas à comunidade educativa.
Promover o conhecimento.
Organização e gestão da BE. - Atualização e
informatização do fundo documental.Gestão dos
empréstimos presenciais do fundo
documental.Gestão da equipa e dinamização de
atividades.Aplicação de mecanismos de avaliação

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

11*12*

2a, 3a, 4d
94.00 €

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

3a
28.90 €

12*3*7*

1a, 5a

1.00 €
Comunidade
Educativa

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

4b, 5a

1.00 €
10*11*12*1*2
*3*4*5*6*

2a, 3a, 4d

45.00 €
10*11*12*1*2
*3*4*5*6*

3a, 4b, 4d

65.20 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*

2a, 3a
53.00 €

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

1a, 2a, 3a,
5a
1 000.00 €

da BE.

Biblioteca
Escolar EBDDJ

Clube de Música

Coordenador
Cursos
Profissionais

Coordenador
Equipa TIC

Coordenadora de
Projetos / TEIP

121

160

409

1

60

Empréstimo Domiciliário à comunidade educativa
- Requisição de livros para casa através do Cartão
de Leitor da BE. Este serviço é extensivo à
comunidade educativa.

Educação Musical 5º e 6º ano - Consiste na
atividade letiva da disciplina de Educação
Musical, isto é, no processo de ensino e
aprendizagem que tem como referência o
Programa de Educação Musical em vigor
(homologado em 2007).

Participação na Futurália 2017 - Divulgação dos
Cursos de Formação Profissional da ESMA
através da realização de exposições e atividades
no pavilhão da CMS.

PTE - Manutenção do parque informático Manter o bom funcionamento os equipamentos
informáticos da escola incluíndo os equipamento
ativos e passivos da rede.
Cornucópia, Revista de Artes e Ideias Dinamização de atividades promotoras da
imagem da escola e publicação de uma revista
digital com textos de (ex)alunos, professores,
encarregados de educação e funcionários.

Proporcionar o acesso livre ao
conhecimento, à cultura e à
informação.Facilitar o acesso
igualitário e gratuito à
comunidade educativa.Garantir o
papel da BE enquanto centro de
aprendizagem.Contribuir para o
aumento dos hábitos de leitura.
Aprender conhecimentos de
música enquadrados em domínios
de Ritmo, de Dinâmica, de Timbre,
de Altura, e de Forma. Aplicar
esses conhecimentos em práticas
musicais na sala de aula e em
situações que implicam a
interpretação e a comunicação
musical.

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

250.00 €
5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 5ºL, 6ºA,
6ºB, 6ºC, 6ºD,
6ºE, 6ºF, 6ºG,
6ºH, 6ºI, 6ºJ,
6ºL

todos os
alunos do 2º
ciclo

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

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

2 300.00 €

- Divulgar os cursos profissionais
da ESMA;- Promover o projeto
educativo do AEAMS;- Colaborar
com a CMS na divulgação do EP no
Concelho de Sintra.- Informar os
alunos das vias de prosseguimento
de estudos.

3*

3a, 4b

100.00 €
Alunos e
Professores

Fomentar o espírito de
cooperação, autonomia e
responsabilidadenos
alunos;Reconhecer o mérito dos
alunos do agrupamento e
sensibilizar acomunidade para o
mesmo,valorizar a imagem da
escola dentro e fora do
Agrupamento.

3a, 4b, 4c

AEAMS

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

1a, 2a, 3a,
4b
1 000.00 €

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

17.00 €

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

Seguranet -

61

62

63

64

65

66

67

100.00 €
Clube de Programação/Robótica/Equipamentos O Clube de Robótica da escola Matias Aires, tem
como propósito a criação de projetos internos e
externos dinamizando a Robótica pelos
estudantes do Curso Profissional de Técnico de
Gestão e Programação de Siste
Clube de Badminton - ESMA - Treinos de 2 horas
4 a 5 vezes por semana

Apoiar os alunos e comunidade
educativa.

Promover o espírito de equipa e
entre?ajuda.Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.
Grupo de Teatro "Ás Três Pancadas" - Criação de Tornar alunos mais autoum grupo de teatro em que os aluno se
confiantes, ricos culturalmente,
inscrevem anualmente, de forma voluntária. Os
interventivos, criativos,expressão
alunos desenvolverão atividades em que
de acordo com os contextos. Criar
tomarão contacto com todos os aspetos da arte e pontos de interesse estimulem
da expressão dramática.
envolvimento e participação na
vida escolar. Interação agentes
comunidade educativa.
Natação - 1 aula semanal para aprendizagem de Promover a familiarização com o
natação
meio aquático e aplicar os
respetivos fundamentos
(respiração, equilíbrio, deslize e
flutuação). Promove a autonomia
no meio aquático.Criar bases para
aprender e posteriormente
desenvolver e aperfeiçoar as
habilidades.
Clube de Matemática - Centro de recursos da
Incentivar o estudo da
Escola Básica D.D.J. Pretende-se proporcionar aos matemática.
alunos, através da utilização de jogos
matemáticos, concursos e diferentes actividades
lúdicas o desenvolvimento e a consolidação do
conhecimento matemático adqu
Geografia em Movimento - Atividade de
Desenvolver competências no
enriquecimento curricular no âmbito da
âmbito da Geografia; Promover
disciplina de Geografia onde os alunos podem
valores e atitudes de solidariedade
esclarecer dúvidas, obter ajuda na realização de
e respeito; Promover o uso das
trabalhos práticos e realizar atividades lúdicas no TIC; Promover a participação
âmbito da disciplina.
informada e ativa na solução dos

9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*7
*8*
1 000.00 €
Alunos
AEAMS

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

3a, 4a, 4b,
4c, 4d
895.00 €

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

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

970.00 €
Alunos
inscritos

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

3a

100.00 €
10*11*12*1*2
*3*4*5*6*

2a, 3a

2.00 €
8ºB, 9ºD

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

2a, 3a

5.88 €

problemas ambientais.

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

68

69

Clube de Astronomia - Realizar atividades
relacionadas com a Astronomia e atualizar as
metodologiasde ensino das Ciências em sala de
aula recorrendo às inúmeras
aplicaçõesdisponíveis, tendo como parceiro o
NUCLIO ? Núcleo Interativo de Astronomia.

Divulgação do Gabinete - GESS ESMA - Os alunos
de 7.º e 10.º anos serão convidados a conhecer o
GESS e as suas valências através de uma
abordagem interativa. Para os restantes alunos e
comunidade educativa,a divulgação será
efetuada via DT e página do Agr
Atelier de Cerâmica/Azulejo -

Aplicação do método científico na
campanha internacional de
procura de asteroides IASC(International Astronomical
Search Collaboration), de 23 de
setembro a 21 de outubro,
incrementando o gosto pela
descoberta e pela investigação.
Conhecer o espaço e âmbito da
sua utilização.

71

72

Clube de Música: Grupo vocal e instrumental
(coro e instrumentos) - O Clube de Música
desenvolve competências em dois domínios:
práticas vocais e instrumentais. Procura
incentivar o gosto pela música em pequenos
grupos de conjunto, permitindo uma maior vi

9*10*

Comunidade
escolar

10*

2a, 3a, 4d

17.50 €
2a, 3a

10.50 €
5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 5ºL, 6ºA,
6ºB, 6ºC, 6ºD,
6ºE, 6ºF, 6ºG,
6ºH, 6ºI, 6ºJ,
6ºL

70

Espaço Atelier e Mosaico - Este Atelier teve início
no ano letivo de 1994/95 e tem funcionado
quase ininterruptamente até agora. É um projeto
essencialmente artístico que permite a ocupação
dos tempos livres e tem mantido normalmente
uma assistência basta

Alunos
inscritos no
Clube

Apoiar alunos com dificuldades
nas áreas artísticas;Desenvolver
capacidade de percepcionar em
termos visuais, tácteis e
espaciais;Estimular/disciplinar a
coordenação da mão vista e
intelecto;Promover uma
ed.ambiental através do fascínio
da reciclagem
Promover e incentivar a prática
vocal e instrumental e o sucesso
escolar; desenvolver as
capacidades inatas nos alunos e
ocupá-los nos seus tempos livres
com atividades musicais
formativas.

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

500.00 €
10*11*12*1*2
*3*4*5*6*

2a, 3a, 4a,
4b

18.00 €
5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 5ºL, 6ºA,
6ºB, 6ºC, 6ºD,

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

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
5a
1 060.00 €

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

73

74

75

eTwinning - Clube Europeu - O eTwinning é uma
das principais Ações do Programa Lifelong
Learning, promovido pela Comissão Europeia.
Tem como objetivo principal fortalecer e
desenvolver a colaboração entre escolas
europeias no âmbito de projetos comuns (tr

Laboratório de Matemática - ESMA - Apoio no
estudo da disciplina de Matemática no ensino
regular e profissional.Realização de treinos e de
um torneio de um jogo matemático. Realização
de atividades do tipo laboratorial.
Clube de Cinema - Este projeto surge da
convcição de que a escola é um espaço de
múltiplas aprendizagens, em que a literacia
cinematográfica deve ter um lugar de destaque,
sobretudo numa escola com uma população
bastante carenciada que dificilmente terá

Desenvolver conteúdos
relacionados com currículo de
forma a motivar os alunos para a
aprendizagem;Desenvolver
competências como a leitura,
escrita e raciocínio nas diversas
áreas do saber;Incentivar o uso de
uma língua estrangeira em
contexto real.
Apoiar os alunos no estudo na
disciplina e na realização de
trabalhos.Divulgar e experimentar
jogos matemáticos.
Promover a literacia
cinematográfica; Divulgar obras
cinematográficas, nomeadamente
as de produção nacional;
Promover a língua e a cultura
portuguesa; Aprofundar o sentido
estético e o enriquecimento da
linguagem...

6ºE, 6ºF, 6ºG,
6ºH, 6ºI, 6ºJ,
6ºL, 7ºA, 7ºB,
7ºC, 7ºD, 7ºE,
7ºF, 8ºA, 8ºB,
8ºC, 8ºD, 8ºE,
9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE
10º3, 10º4,
11º5

Alunos do
Clube

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

Alunos

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

Comunidade
educativa.

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

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

319.00 €
2a, 3a, 4b

76.50 €
10º1, 10º2,
10º3, 10º4,
10º5, 11º1,
11º2, 11º3,
11º4, 11º5,
12º1, 12º2,
2ºVAS, 7º1,
7º2, 7º3, 7º4,
8º1, 8º2, 8º3,
8º4, 9º1, 9º2,
9º3, P11, P12,
P13, P31, P32,
P33, P41, P51,
P52, P53, P61,
P62, P63, P71,

2a, 3a

150.00 €

P72
BricoEscola - A bricolagem é abordada em dois
sentidos: criação artística e metodologia de
pesquisa. Visa o desenvolvimento da capacidade
de trabalhar de maneira criativa com as próprias
mãos utilizando a política dos 5R's.

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Promover e incentivar na prática
educativa/Sucesso Escolar;
Desenvolver capacidades inatas
nos alunos;Ocupar os tempos
livres dos alunos em atividades
formativas.

77

78

79

224

Clube das Ciências e Ambiente - O Clube
decorrerá num contexto educativo não-formal,
orientado pelos docentes responsáveis. As
sessões serão centradas em problemáticas de
natureza científica e ambiental. As atividades a
implementar serão de natureza práti

Promover valores e
atitudes;Promover a participação
informada e ativa na solução dos
problemas ambientais;Promover a
formação pessoal e social dos
alunos/educação para a
cidadania;Desenvolver
aprendizagens no âmbito das CN e
da FQ
Núcleo de Aptidão Física - Acompanhamento de Melhorar a aptidão física dos
alunos que demonstrem fraca aptidão física com alunos atingindo a zona saudável,
compromissoda saúde.
numaperspetiva de
saúde.Melhorar a auto?estima e
criação de estilos de vida
saudáveis.
Intervisão - Trabalho Colaborativo - Constituição Promover o desenvolvimento
de grupos de trabalho colaborativo com o
pessoal e profissional e o trabalho
objetivo de promover o desenvolvimento pessoal colaborativo entre pares.Melhorar
e profissional, a melhoria da interação entre
a interação entre pares.Criar
pares na implementação de estratégias de
novas dinâmicas de trabalho
Intervisão.
colaborativo.Implementar
estratégias de Intervisão.
Promover a prática da observação

5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 5ºL, 6ºA,
6ºB, 6ºC, 6ºD,
6ºE, 6ºF, 6ºG,
6ºH, 6ºI, 6ºJ,
6ºL, 7ºA, 7ºB,
7ºC, 7ºD, 7ºE,
7ºF, 8ºA, 8ºB,
8ºC, 8ºD, 8ºE,
9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE

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

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

1 181.50 €
10*11*12*1*2
*3*4*5*6*

3a

78.00 €
Alunos EBDDJ 10*11*12*1*2
*3*4*5*6*

3a

500.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*

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

40.00 €

de aulas.

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

270

276

277

278

280

281

282

Eco-escolas: - Ecocódigo - Geração depositrão Eco-código - Hortas Bio - Ao longo do ano serão
desenvolvidas várias atividades de caráter
didático/prático, que visam a sensibilização para
boas práticas ambientais e a utilização
sustentável dos recursos n

Acção Social: Carência Económica - Apoio social
aos alunos e familiares em situação de
vulnerabilidade socioeconómica. Atendimento,
avaliação socioeconómica, informação sobre
direitos e dever e mobilização de recursos
adequados a cada situação, encaminham
Ação Social: Absentismo e Interrupção precoce Intervenção social com os alunos em situação de
absentismo ou abandono escolar. Articulação
escola/família e outras entidades com
competência em matéria de infância e
juventude/CPCJ, PSP, ou Tribunal.
Ação Social: Regularização de Documentos Apoio aos alunos e encarregados de educação,
imigrantes e/ou descendentes, sem documentos
de identificação válidos, na regularização dos
mesmos.
Ação Social: Maus tratos - Intervenção social com
alunos vítimas de maus tratos infantís,
sinalização e/ou acompanhamento de casos
intervencionados pela CPCJ e Tribunal de Família
e Menores.
Mediação: Clube de mediação - Realização de
sessões de mediação e de capacitação que visem
dotar os alunos de ferramentas e recursos
internos, promovendo formas positivas de
resolução de conflitos/indisciplina. Sessões
individuais ou em pequenos grupos, c
Mediação: "EscolaCool: Mediação-ação" Realização de sessões de mediação e de
capacitação de competências relacionais,

- Melhorar a gestão ambiental da
escola ; - sensibilizar e envolver a
comunidade para as boas práticas
ambientais;- Envolver toda a
comunidade escolar com ênfase
nos alunos;- Abordar “pela
positiva” as boas práticas de
sustentabilidade.
Objetivo promover a melhoria das
condições de vida e bem-estar dos
alunos e respetivas famílias

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

3a, 4a

30.00 €
Todos os
alunos do
AEAMS

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

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

55.50 €
Todos os
alunos do
AEAMS

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

Todos os
alunos do
AEAMS

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

Todos os
alunos do
AEAMS

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

Alunos
AEAMS

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

2a, 3a

4.50 €
Promover a integração social dos
alunos, facilitando a prossecução
dos seus estudos numa via
profissionalizante e a sua
integração no mercado laboral.
Promoção dos direitos e proteção
das crianças e jovens, alunos do
AEAMSPromoção da participação
ativa, positiva e responsabilizante
dos pais na vida dos filhos
Realizar sessões de mediação de
intervenção face a situações de
indisciplina.

4a, 4b, 4c,
4d
12.00 €
3a, 4c, 4d

50.00 €
2a, 3a

7.50 €
Realizar sessões individuais de
capacitação de estratégias
pedagógicas e relacionais.

Docentes

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

2a, 3a, 5a
4.50 €

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

283

285

286

287

288

289

pedagógicas e comunicacionais que visem dotar
os participantes de ferramentas e recursos
internos, promovendo formas positivas de resol
Mediação: Oficinas de competências - Mediação
Escolar e Intercultural (1º, 2º e 3ºciclos) Realização de sessões com turmas sinalizadas
pelos DT ou PT para desenvolvimento de
competências pessoais e socioemocionais de
duplo carácter: preventivo e interve
Mediação: Clube de mediadores 2ºciclo Dinamização de clube de mediadores de alunos
do 2ºciclo com supervisão e apoio da mediação
entre pares dentro e fora de sala de aula.
Mediação: Formação pessoal docente e não
docente - Realização de ações de formação
acreditadas sobre temáticas de mediação e
gestão de conflitos, relacionamento interpessoal,
motivação e liderança, em estreita articulação
com a NOVAFOCO e plano de formaçã
Mediação: Kit de atividades - Criação de kit de
atividades com dinâmicas de grupo para
desenvolvimento de competências
socioemocionais a aplicar em turmas ou grupos
de alunos por professores.
Psicologia: Avaliação Psicológica - A avaliação
psicológica proporciona o delineamento de um
plano de intervenção mais adequado para o caso
em questão.

Promover competências pessoais,
sociais, emocionais e académicas
em contexto de turma.

Alunos
AEAMS

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

2a, 3a

7.50 €
Fomentar a mediação de pares
que sustente práticas de
negociação colaborativa.

Desenvolver ações de formação
acreditada.

Criar kit de atividades/dinâmicas
para usufruto em sala de aula pelo
professor, de forma ajustada ao
perfil da turma, que potencie
competências socioemocionais.
Avaliar competências e
fragilidades ao nível dos recursos
intelectuais (desenvolvimento
intelectual, potencial cognitivo,
despiste de dificuldades de
aprendizagem) e emocionais
(compreensão da sintomatologia
apresentada).
Psicologia: Acompanhamento Psicológico Promoção de estratégias
Contribuir para minorar o insucesso escolar, os
emocionais e educativas, visando
problemas comportamentais, os estados
o desenvolvimento de
emocionais alterados, a desmotivação escolar, os competências individuais para
conflitos internos e os conflitos parentais,
lidar, de forma adequada, com
contribuindo para a promoção do aj
pares, pais, contextos e
problemas, para um bem-estar
emocional e do desenvolvimento
cognitivo.

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

Alunos de
6ºano

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

2a, 3a

7.50 €
Docentes e
6*7*
Não docentes

2a, 3a, 5a

15.00 €
Docentes

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

2a, 3a

3.00 €
1º ciclo; 2º e
3º ciclos DDJ

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

2a, 3a, 4c,
4d

17.00 €
1º, 2º e 3º
Ciclos

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

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

17.00 €

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

290

291

292

293

294

295

Psicologia: Programa de Orientação Escolar e
Profissional (9º ano) - No POEP são realizados
testes de Interesses e de Aptidões. São
reservadas sessões sobre “Percurso
Escolar/Profissional Após o 9º Ano” e “As
Profissões”. A terminar o POEP, são efetuadas
Psicologia: Programa de Desenvolvimento
Vocacional (PDV) - O PDV está organizado com
sessões de recolha de informação pessoal e
escolar dos alunos; desenvolvimento de
competências de tomada de decisão; exploração
das aptidões e vocações; informação das po

Sensibilizar os alunos para a
necessidade de conhecerem os
seus interesses e aptidões, para
uma escolha escolar e profissional
mais consciente e responsável.

9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE

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

Conhecer as ambições escolares
dos alunos e sensibilizá-los para a
importância de conhecerem os
seus interesses, capacidades e
aptidões, preparando-os para a
decisão que terão de efetuar no
fim do 3º Ciclo.
Psicologia: Encaminhamentos para Cursos - Após Proporcionar aos alunos uma
sinalização para encaminhamento, é marcada
alternativa de via de ensino, de
uma reunião com os EE, para informação e
forma informada e esclarecida,
esclarecimento acerca das modalidades de
com o objetivo de motivar os
ensino existentes e, para se poder dar início ao
alunos para a aprendizagem e
encaminhamento do aluno para o cur
conclusão da escolaridade
obrigatória, bem como para a
diminuição do abandono e
absentismo escolar.
(In)Sucesso escolar: GAME (Gestão Autónoma de Promover apoio na organização e
Métodos de Estudo) - Sessões de gestão
planificação do estudo; apoio na
autónoma de métodos de estudo, para grupos
definição de objetivos e metas
até 10 alunos, que promovem a capacidade de
adequadas e realistas a cada
competências de planificação, gestão e avaliação aluno, no que concerne à
do estudo.
planificação de tarefas de estudo;
apoio na monitorização e
avaliação do estudo.
(In)Sucesso: Sessões Técnicas de Estudo - Sessões Pretende-se informar e esclarecer
para o 5º ano, com o intuito de fornecer aos
os alunos acerca das diversas
alunos informação e esclarecer dúvidas acerca de técnicas de estudo existentes, de
técnicas e métodos de estudo.
modo a desenvolverem as suas
competências, com vista à
obtenção de um maior sucesso
escolar.
(In)Sucesso: Sessões Percursos Escolares Informar e esclarecer os alunos
Sessões com turmas dos 6º e 9º anos de
acerca das modalidades de ensino
escolaridade, com o intuito de fornecer aos
existentes, nomeadamente: 2º e
alunos informação e esclarecer dúvidas acerca
3º Ciclos, Ensino Secundário,
das diversas modalidades de ensino.
Cursos de Educação e Formação

8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE

3*4*5*

2a, 3a, 4c

152.00 €
2a, 3a, 4c

62.00 €
2º e 3º ciclos

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

Alunos 2º e
3º ciclos

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

2a, 4a, 4c

16.50 €
2a, 3a

9.50 €
5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 5ºL

10*11*12*

2a, 3a

0.75 €
6º e 9º anos
de
escolaridade

1*2*3*

2a, 3a

0.75 €

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

296

297

298

299

Coordenadora de
Projetos / TEIP

300

Coordenadora de
Projetos / TEIP

301

Coordenadora de
Projetos / TEIP

302

de Jovens, Cursos Profissionais,
Cursos de Aprendizagem e Cursos
Artísticos Especializados.
Visita de Estudo à Futurália - Visita de estudo à
Exploração direta e recolha de
maior feira de informação escolar/profissional do informação relevante para uma
país, com o objetivo de dar a conhecer aos
decisão responsável face às
alunos as ofertas de ensino existentes em
opções de escolha após o 9º ano.
Portugal e preparar os alunos para um melhor
aproveitamento da oferta
GAAF/SPO: Ser Aluno do AEAMS - Sessões de
Dar a conhecer a oferta educativa
informação acerca da oferta educativa da ESMA, da Escola Secundária Matias Aires
com alunos do 6º e do 9º anos da EDDDJ.
e esclarecer dúvidas, sobretudo,
Pretende-se que ex-alunos da DDJ e que estejam quanto ao ensino secundário e
a estudar na ESMA partilharem a sua experiência. profissional.
Serão efetuadas visitas de est
GAAF/SPO: Atividades Ocupação de Tempos
Livres - Okupa - Realização de atividades lúdicas
durante as pausas letivas, para alunos 2º/3º
ciclos, sem resposta da rede de suporte formal e
informal durante tais períodos e/ou por carência
económica.
GAAF/SPO: Escola de Pais - II Jornadas formativas
"Regras e Limites" - Realização de workshop e
sessões formativas sobre temáticas que
fomentem o desenvolvimento de competências
parentais e o bem estar na relação pais-filhos.
GAAF/SPO: Ciclo de workshops para alunos Realização de workshops temáticos para alunos
do 2º, 3º ciclos, Secundário e cursos
profissionais.
Acção Social: Indisciplina - Intervenção social com
alunos que manifestem problemas de
comportamento, e respetivas famílias.
Articulação com outras entidades com
competência em Matéria de Infância e
Juventude, CPCJ ou Tribunal.
Ação Social: Rede Social - Representação do
Agrupamento de Escolas Agualva e Mira Sintra na
Comissão Social de Freguesia e respetivos grupos
de trabalho, nomeadamente: Núcleo Executivo e
Comissão de Acompanhamento Integrado às

9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE

3*

2a

231.50 €
6ºA, 6ºB, 6ºC,
6ºD, 6ºE, 6ºF,
6ºG, 6ºH, 6ºI,
6ºJ, 6ºL, 9ºA,
9ºB, 9ºC, 9ºD,
9ºE

2a, 3a, 4b

5.00 €
Alunos 2º e
3º Ciclo do
AEAMS

12*4*6*

Promover competências de
parentalidade positiva e
construtiva.

Pais/EEs

1*4*5*

Promover sessões temáticas que
visem dotar os alunos de
competências académicas, sociais,
cívicas e empreendedoras.

Alunos

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

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

5.00 €
2a, 3a, 4b,
4c
30.00 €
2a, 3a
15.00 €

10.00 €

10.00 €

Famílias

Coordenadora de
Projetos / TEIP
Coordenadora do
Curso
Profissional de
Gestão e
Programação de
Sistemas
Informáticos
Coordenadora do
Curso
Profissional de
Gestão e
Programação de
Sistemas
Informáticos
Coordenadora do
Curso
Profissional de
Gestão e
Programação de
Sistemas
Informáticos

Departamento
de Ciências
Experimentais

Psicologia: Orientação Escolar e Profissional -

303

271

272

10.00 €
Visita de estudo à Liboa Games Week. - Visita de
estudo ao evento Lisboa Games Week 2015, na
FIL Parque das Nações, em 17 ou 18 de
novembro de 2015.O Lisboa Games Week é a
grande convenção portuguesa de videojogos,
tecnologia e entretenimento.Um evento

Conhecer a tecnologia e ofertas
formativas da área informática
associada aos videojogos.

P11, P61, P12, 11*
P62, P13

732.00 €

Futurália. - Divulgação do curso profissional de
Divulgação do curso profissional
gestão e programação de sistemas informáticos e de gestão e programação de
participação nas atividades da Fururália.
sistemas informáticos e
participação nas atividades da
Fururália.

ESMA

3*

366.00 €
Clube de Informática e Robótica (CIR) - Criar um
espaço físico para os alunos poderem praticar os
seus conhecimentos de programação, robótica e
equipamentos.

273

26

Departamento
de Ciências
Experimentais

27

Departamento
de Ciências
Experimentais

28

Manipular conhecimentos na área
da programação, robótica e
equipamentos.Fortalecer o
raciocínio lógico-abstrato dos
alunos.Motivar os alunos para a
área da informática.Trabalho em
grupo quer no espaço do clube
quer em espaço exterior em
competi
Visita de Estudo ao Jardim Zoológico de Lisboa Promover a consciencialização da
Visita de estudo ao Jardim Zoológico de Lisboa no população escolar para os
âmbito da disciplina de Ciências Naturais do 5.º
problemas das espécies e do
ano de escolaridade.
ambiente;Proporcionar uma
aprendizagem atraente e eficaz.
Comportamentos de Risco - Sessões de
Sensibilizar os alunos para
esclarecimento sobre comportamentos de risco
comportamentos de
dinamizadas por um enfermeiro do Centro de
risco.Esclarecer dúvidas sobre
Saúde do Olival.
possíveis comportamentos
considerados de risco.
Visita de Estudo ao Centro Ciência Viva de
Permitir um estudo mesoscópico
Estremoz - O Centro de Ciência Viva de Estremoz de afloramentos rochosos (saída
(CCVE) permite um "encontro" com a Ciência
de campo). Visitar exposições -

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

100.00 €
5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 5ºL
6ºA, 6ºB, 6ºC,
6ºD, 6ºE, 6ºF,
6ºG, 6ºH, 6ºI,
6ºJ, 6ºL
11º1, 11º2

5*

2a, 3a

4 100.00 €
5*

2a, 3a

10.00 €
3*

2a, 3a
565.00 €

Geológica e Biológica, ao disponibilizar um
espaço Ciência com Exposições, Visitas
Temáticas, Saídas de Campo, Conferênci

Departamento
de Ciências
Experimentais

Departamento
de Ciências
Experimentais

Departamento
de Ciências
Experimentais

Departamento
de Ciências
Experimentais

Departamento
de Ciências
Experimentais

30

31

Evolução geológica e
biológica.Realizar atividades
experimentais - classificação de
fósseis e determinação da idade
relativa das rochas.
Visita de Estudo ao Centro Ciência Viva de
Desenvolver competências
Constância e ao Monumento Natural das
práticas no âmbito das disciplinas
Pegadas de Dinossáurios da Serra de Aire - Visita de Biologia e Geologia (BG) e de
guiada ao Monumento Natural das Pegadas de
Física e Química A (FQA); Reforçar
Dinossáurios da Serra de Aire e visita guiada ao
conceitos estruturantes do
Centro Ciência Viva de Constânci
conhecimento científico;
Promover as relações
interpessoais e o trabalho
colaborativo.
Visita de Estudo ao Microscópio Eletrónico da
Compreender o modo de
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa funcionamento do microscópio
(FCUL) e ao Oceanário - Visita guiada ao
eletrónico,tecnologia fundamental
Microscópio Eletrónico de Varrimento da FCUL e à evolução da Ciência; Consolidar
ao Oceanário, no âmbito das disciplinas de
e aprofundar conhecimentos e
Biologia e Geologia e Física e
competências práticas no domínio
da microscopia e biodiversidade.
Concurso "Elo+Forte" - Concurso “Elo + Forte”,
Incentivar o interesse pelas
inter-turmas de 3ºciclo, no âmbito das disciplinas Ciências, promovendo a
de Ciências Naturais e Físico-Química.
interdisciplinaridade; Contribuir
para a formação integral do aluno,
desenvolvendo capacidades,
tolerância e cooperação;Fomentar
as relações interpessoais; Mostrar
o aspeto lúdico das Ciências.

10º1, 10º2

10*

10º1, 10º2

2*

340.00 €

34

de uma zona histórica
fundamental da cidade de Lisboa.
Conhecer os dispositivos de
atuação em situações de
emergência; Compreender como
se avaliam situações de

2a, 3a

786.00 €

7º1, 7º2, 7º3,
7º4, 7ºA, 7ºB,
7ºC, 7ºD, 7ºE,
7ºF, 8º1, 8º2,
32
8º3, 8º4, 8ºA,
8ºB, 8ºC, 8ºD,
8ºE, 9º1, 9º2,
9º3, 9ºA, 9ºB,
9ºC, 9ºD, 9ºE
Visita de Estudo ao Museu da Eletricidade - Visita Motivar e sensibilizar para os
9º1, 9º2, 9º3,
guiada ao Museu da Eletricidade, atualmente
temas Energia Elétrica e Meio
9ºA, 9ºB, 9ºC,
MAAT (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia), Ambiente.Reconhecer a
33 constituindo um complemento dos conteúdos
importância patrimonial e cultural 9ºD, 9ºE
previstos no programa das disciplinas de FísicoQuímica e História de
Visita de Estudo aos Bombeiros Voluntários de
Agualva-Cacém - Visita às instalações dos
Bombeiros de Agualva-Cacém (BVAC) no âmbito
do estudo do subdomínio "Suporte Básico de

2a, 3a

3*

2a, 3a, 4b

245.99 €
3*

2a, 3a

581.20 €
9º1, 9º2, 9º3,
9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE, P33

1*2*

2a, 3a, 4a
152.40 €

Vida" na disciplina de Ciências Naturais do 9.º
ano e de Saúde Infantil do 3.º a

Departamento
de Ciências
Experimentais

Departamento
de Ciências
Experimentais

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas
Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

192

269

171

211

223

236

emergência; Aprender em teoria e
na prática a utilizar técnicas de
suporte básico de vida (SBV).
Visita de Estudo Centro Ciência Viva de
Consolidar conhecimentos
Constância e Grutas de Mira de Aire (7º anos DDJ relativos aos conteúdos que lhes
e ESMA) - Os alunos deslocar-se-ão até aos locais estão subjacentes, no âmbito dos
referidos e serão divididos em grupos, de forma a minerais, rochas e paisagens
explorar as atividades propostas pelo CCV e para geológicas; constituição do
poderem observar/
Universo/ sistema solar.
Visita de Estudo às Salinas do Samouco e à
Observação da biodiversidade de
Fábrica da Coca Cola - Visita às antigas salinas do flora e fauna da zona do estuário
Samouco, onde se desenvolvem atividades no
do Tejo; Sensibilizar os alunos para
âmbito dos ecossistemas, e à fábrica da Cocaa importância da preservação dos
Cola.
ecossistemas. Observar a
aplicação de transformações
químicas/ processos químicos
estudados em situação real.
Visita de Estudo à Baixa Pombalina; Lisboa. A visita tem como motivação a
Visitar a Baixa Pombalina, Em Lisboa, e observar observação (in loco) da gestão da
a gestão e a disposição das lojas comerciais.
área comercial da zona mais nobre
da capital. Serve ainda para se
familiarizarem com O Marketing e
o Merchandising destes espaços
comerciais.
Divulgação do Curso Profissional de Técnico de
Dinamizar o espaço atribuído ao
Comércio, na Futurália - Interagir com o público
C.P.T.Comércio.desenvolver as
apresentando o curso e distribuindo panfletos
capacidades de comunicação e
informativos sobre o mesmo e a escola.
interação.
Venda Comunitária (para divulgação C. P. T.
Divulgação do curso,angariação de
Comércio) - Os alunos do curso organizam,
fundos para atividades curso no
angariam e/ou produzem bens ou produtos
âmbito das disciplinas comp.
destinados a uma venda comunitária para
técnica; desenvolver:
desenvolverem atividades no âmbito da
responsabilização
componente técnica do curso. Esta atividade
individual;espírito de
destina
grupo;comunicação, consolidação
e aplicação conhecimentos.
Filosofia com crianças e jovens. - Leitura
Promover o pensamento critico e
dramatizada; análise e discussão dos
divergenteDesenvolver formas
temas/problemas presentes em diferentes
alternativas de leitura, análise e
narrativas-contos.Dois grupos de docentes
reflexão sobre questões presentes
deslocar-se-ão à escola básica Dr. António
na literatura infanto juvenil
Torrado para ler,ouvir e dialogar com as crianças

2ºVAS, 7º1,
7º2, 7º3, 7º4,
7ºA, 7ºB, 7ºC,
7ºD, 7ºE, 7ºF

3*

2a, 3a

2 970.00 €
8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE

3*

2a, 3a

2 844.05 €
P61

3*

P62

3*4*

2a, 3a

452.40 €
2a, 3a
76.80 €
comunidade
escolar

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

2a, 3a, 4a

277.35 €
3*6*

4a, 4b

1.00 €
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Humanas
Departamento
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Humanas
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Humanas
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de Ciências
Sociais e
Humanas
Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas
Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas
Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas
Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

237

247

248

258

259

261

262

264

265

Os valores estéticos e a criação artística - o
criador, a obra e o espetador.(Atividade a realizar
no 3.º período) - A atividade pretende possibilitar
aos jovens alunos dos décimos anos diferentes
abordagens à problemática dos valores estéticos
mediante

Sensibilizar os alunos para novas
abordagens à problemática dos
valores estéticos mediante a
interaçãoDesenvolver capacidades
e análise de obras de
arteProblematizar o "lugar" dos
valores estéticos nas diferentes
formas de criação artística
Centro Comercial Colombo; Lisboa - Conhecer a
Observar a conhecer a realidade,
lógica de funcionamento dos Centros Comerciais; dimensão e gestão dos espaços
a Gestão dos espaços comercias e as técnicas de comerciais designados de
Marketing e Merchandising subjacentes.
Shopping`s.
Visita de estuda à Fábrica da Coca-Cola - Visita às Promover o contacto com a
instalações, visualização de um filme
realidade empresarial
documentário sobre a história da
relativamente ao setor produtivo
empresa,observação do processo produtivo e
e recolher informações no âmbito
degustação do produto final.
da atividade comercial.
HGP 6ºano"Voltas E Revoltas da Primeira
Despertar o gosto pela História de
República" - Apresentação de uma atividade
uma forma lúdica.Sensibilizar os
lúdico didática dinamizada pelo grupo de
alunos para as diferentes
Animação "Espantástico".
abordagens da História.
HGP 5ºano"O Conquistador" - Apresentação de
Despertar o gosto pela História, de
uma atividade lúdica/didática dinamizada pelo
uma forma lúdica.Sensibilizar os
grupo de animação "Espantástico", na biblioteca alunos para as diferentes
escolar.
abordagens da História.
HGP 6ºano Concurso "Quem quer ser
Despertar o gosto pela disciplina
Historiador" - Seleção no grupo turma, de dois
de uma forma lúdica, didática e
alunos para participarem no concurso final que
interativa.
se realizará na BE.
HGP 5º Ano - Concurso "Salteadores da História
Despertar o gosto pela disciplina
Perdida" - Seleção no grupo turma de dois alunos de uma forma lúdica, didática e
para participarem no concurso final, que se
interativa.
realizará na BE.
HGP 6º anoExposição de trabalhos realizados
Fomentar o gosto pela pesquisa e
pelos alunos sobre o tema "Portugal na segunda tratamento da informação
metade do século XIX" - Realização de trabalhos histórica.Desenvolver dinâmicas
de pesquisa sobre as principais invenções na
de trabalho de grupo.
segunda metade do século XIX.
HGP 5º Ano - "O primeiro dia de aulas dos
Integrar conteúdos digitais
manos" - Aula interativa dinamizada pelo autor
interativos no ensino da
do manual.
História.Possibilitar o contacto
com autor do manual.

10º1, 10º2,
10º3, 10º4,
10º5

5*

2a, 3a, 4a

4.00 €
P61

4*

2a, 3a
451.20 €

11*

2a, 3a

250.00 €
2*

2a, 3a
1 034.25 €

Alunos do 5º
ano

12*

2a, 3a
997.35 €

5*

2a, 3a, 5a
48.35 €

5*

2a, 3a, 5a
48.35 €

3*

2a, 3a, 5a

31.20 €
Alunos do 5º
Ano

11*

2a, 3a
10.00 €
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de Ciências
Sociais e
Humanas
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266

267

268

377

378

379

380

HGP - Formação Professores - "Práticas
Pedagógicas Ativas" - Ação de Formação
dinamizada pelo professor Francisco Cantanhede
subordinada ao tema "Práticas Pedagógicas
Ativas", destinada aos professores de HGP e de
História do Agrupamento.
História - Recriação dos Anos Vinte - Os alunos
vão criar alguns fatos típicos dos Anos Vinte e
exibi-los nas escolas DDJ e ESMA.Vão, ainda,
realizar trabalhos em cartolina sobre os Anos
Vinte para serem expostos na Biblioteca da DDJ e
na Mediateca da M
História- Viagem pela História - Exposição na BE
da DDJ de trabalhos em PowerPoint sobre "A
cultura, a arte e a religião dos séculos XII a XIV";
"A Civilização Industrial" e o "Mundo
Contemporâneo"
Evocação de datas significativas para os alunos e
comunidade humana - Abordagem reflexiva, em
contexto de sala de aula, do(s) significado(s) de
algumas datas de referência e realização de
trabalhos diferenciados que venham a ter
expressão na comunidade es

Formar e atualizar
conhecimentos.Desenvolver e
fomentar o gosto pela utilização
dos recurso digitais em contexto
de sala de aula.

10*

Promoção do sucesso dos alunos a
nível interno;Melhoria dos níveis
de interação e
comunicação;Desenvolvimento da
dinâmica do trabalho de grupo

5*

Promoção do sucesso dos alunos a
nível interno;Melhorar os níveis de
interação e
comunicação;Desenvolver
dinâmicas de trabalho de grupo
- Promover valores essenciais ao
desenvolvimento humano.Desenvolver os princípios da
solidariedade e da cidadania como
elementos centrais da construção
do ser humano e da sua
identidade.
Semana da Disciplina de E.M.R.C - Sensibilizar para a importância
Desenvolvimento de pequenas atividades na
desta na formação integral do ser
escola/produção de documentos diversificados
humano;- Dar a conhecer as
que favoreçam o conhecimento da disciplina e do finalidades e atividades da
seu papel na formativo na educação integral dos disciplina;- Dinamizar atividades
alunos.
na escola com o empenhamento
dos alunos e professores.
EMRC – um Sinal + - Desenvolvimento de
- Dar a conhecer importância da
diversas iniciativas que possibilitem a promoção EMRC na formação integral do ser
da formação pessoal e social dos alunos,
humano;- Promover a formação
potenciando a vivência de valores essenciais do
pessoal e social dos alunos e a
relacionamento interpessoal.
educação para a cidadania;Sensibilizar para os valores
essenciais ao relacionamento
entre as pessoas
Visita de estudo à Serra da Estrela - Visita de
- Contribuir para o
estudo à Serra da Estrela dos alunos de EMRC
enriquecimento científico-cultural
para aprofundamento das suas relações (entre si dos alunos. - Consolidar os

5*

3a, 4a, 4d

0.70 €

9.00 €

10.00 €
12*1*3*4*

2a, 3a

10.00 €
Alunos

5*

Alunos

5*

2a, 3a

1.50 €
3a

2.00 €
4*
14.60 €

Humanas
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Humanas

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas
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Humanas
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Física
Departamento
de Educação
Física
Departamento
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Física

381

394

395

410

321

322

323

e com os docentes); promover o contacto com o
nosso património cultural e natural e consolidar
conhecimentos adqui
Participação no Interescolas - Atividade de
carácter nacional, promovida por estruturas
nacionais e diocesanas ligadas à Igreja Católica
portuguesa, para a valorização da importância da
EMRC na formação integral da Pessoa e
promoção do encontro dos aluno
Comemoração da chegada de Matias Aires a
Portugal (300 anos) Reflexões sobre a Vaidade
dos Homens uma hermenêutica possível! Envolver o grupo de docentes de Filosofia e
grupos de alunos dos 10.º e 11.º anos a
prestarem visibilidade à obra de Matias Aire
Visita ao Instituto Gulbenkian de Ciência - No
âmbito da lecionação de temáticas enquadradas
no campo da Epistemologia (Filosofia da Ciência)
pretende-se sensibilizar os alunos para a
necessidade de pensar a natureza do trabalho
científico,bem como as sua

Visita de estudo aos Bombeiros Voluntários do
Cacém - Visita guiada às instalações e
equipamentos do quartel; apresentação das
funções desempenhadas pelos bombeiros;
sessão demonstrativa de primeiros socorros.
Torneio de Badminton Singulares - Torneio
individual em singulares e por escalões

Atividade de Badminton para o 1º ciclo Atividade de Badminton para os alunos das
escolas do 1º ciclo do agrupamento nos 3
períodos.
Torneio de Voleibol. - Torneio interturmas 3º
ciclo e secundário

conteúdos abordados nas aulas

Contribuir para o enriquecimento
pessoal e social dos alunos

10.00 €
4*

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

10.00 €
Sensibilizar os alunos para as áreas
da investigação em
cursoConfrontá-los com a
dimensão instrumental e humana
da ciênciaAjudá-los a
compreender a natureza dos
processos científicos e dos valores
presentes na prática científica
conhecer a instituição e funções
desempenhadas pelos bombeiros;
comunicar em situações
emergência; saber como agir para
prestar auxílio básico de primeiros
socorros no local de trabalho.
Promover o espírito de equipa e
entre?ajuda.Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.
Promover a divulgação da
modalidade entre os alunos mais
jovens.Promover o gosto pela
atividade desportiva e estilos de
vida saudáveis.
Promover o espírito de equipa e
entre-ajuda. Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.

11º1, 11º2,
11º3, 11º4,
11º5

5*

2a, 3a

1 600.00 €
P33, P61

2a, 3a, 4a

2.00 €
Alunos ESMA

11*

Alunos
1ºCiclo
AEAMS

11*2*6*

2a, 3a
36.00 €
4a, 4b

40.00 €
Alunos ESMA

12*

2a, 3a
72.00 €
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324

325

326

Torneio de Basquetebol - Torneio interturmas 3º
ciclo e secundário.

Torneio de Ténis de Mesa - Torneio individual de
Ténis de Mesa.
Concurso de Lançamentos - Realização individual
de lançamentos de Basquetebol durante 1
minuto, contabilizando o número de
lançamentos com sucesso.
Corta Mato do Agrupamento - Corrida de um
percurso estabelecido com troços fora da escola.

327

328

Torneio Andebol/ Bota Abaixo. - Torneio
interturmas 2º e 3º ciclo.

Corta Mato Concelhio - Participação no Corta
mato Concelhio mediante apuramento do Corta
mato do agrupamento.

Departamento
de Educação
Física

329

Departamento
de Educação
Física

330 e Lançamentos.
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Megas - Torneio de Atletismo de Corridas, Saltos

331

332

333

334

Concurso Lançamentos - Realização individual de
lançamentos de Basquetebol durante 1 minuto,
contabilizando o número de lançamentos com
sucesso.
Torneio de Futsal - Torneio interturmas 3º ciclo e
secundário.

Torneio de Badminton Pares - Torneio de
badminton em pares

Multi Atividades - Circuito de atividades de
exploração da natureza: escalado, rappel, slide,
tiro com arco e BTT.

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

Alunos ESMA

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

Alunos
11*
AEAMS 3º
ano e
superiores
Alunos EBDDJ 12*

Promover o espírito de equipa e
entre-ajuda. Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.
Promover o gosto pela atividade
desportiva e estilos de vida
saudáveis. Apurados no cortamato do agrupamento
Promover o gosto pela atividade
desportiva e estilos de vida
saudáveis.
Promover a competição e o fairplay entre os alunos

12*

2a, 3a
60.00 €

Alunos ESMA

12*3*

Alunos ESMA

12*

2a, 3a
9.00 €
2a, 3a
6.00 €
3a, 4a, 4b,
4c, 4d
603.00 €
2a, 3a
105.00 €

Alunos
apurados

2*

4b, 4c
692.00 €

Alunos EBDDJ 10*11*2*3*

2a, 3a
10.00 €

Alunos EBDDJ 1*2*3*4*

2a, 3a
3.00 €

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

Alunos ESMA

3*

2a, 3a
67.50 €

Alunos ESMA

3*

2a, 3a
24.00 €

Alunos ESMA

5*

2a, 3a
4.50 €

Departamento
de Educação
Física
Departamento
de Educação
Física
Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física
Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física
Departamento
de Educação
Física
Departamento
de Educação
Física

335

336

337

338

339

340

341

342

343

Torneio Voleibol - Torneio interturmas 2º e 3º
ciclo.

Jogos Tradicionais - Realização de jogos
tradicionais entre os alunos das diferentes
turmas que se encontram em aula de educação
física em simultâneo.
Atividades Desportivas - 6º e 9º anos - Atividades
lúdicas de promoção da ESMA para alunos da
EBDDJ.

Promover o espírito de equipa e
entre-ajuda. Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.
Promover a competição e o fairplay; preservar os aspetos
culturais.

Promover o gosto pela atividade
física e estilos de vida saudáveis.
Contribuir para o conhecimento
das várias escolas do
agrupamento.
Quintal Desportivo para 4º ano - Atividades
Atividades de lúdicas de promoção
desportivas para os alunos das turmas do 4º ano da escola. Promover o gosto pela
do agrupamento.
atividade física e estilos de vida
saudáveis. Contribuir para o
conhecimento das várias escolas
do agrupamento.
Torneio de Badminton Equipas - Torneio de
Promover o espírito de equipa e
badminton por equipas
entre?ajuda.Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.
Torneio de Andebol - Torneio interturmas do 3º
Promover o gosto pela atividade
ciclo e secundário.
física e estilos de vida saudáveis.
Contribuir para o conhecimento
das várias escolas do
agrupamento.
Torneio de Voleibol de Rua - Torneio de Voleibol Aumentar a quantidade de alunos
com o objetivo de encerrar a época (ano letivo)
que integram o projeto Desporto
dos praticantes de Voleibol do Desporto Escolar e Escolar, incrementando a
possíveis estudantes que venham a integrar os
identificação com a escola
núcleos.
Torneio Futsal - Torneio interturmas 2º e 3º ciclo. Promover o espírito de equipa e
entre-ajuda. Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.
Núcleo de Badminton Infantis B misto - Sessões
Promover espírito de equipa,
de Treino e de Competição do escalão e género
entre-ajuda, gosto pela prática
indicados representando o núcleo no âmbito
desportiva e a
escolar
relação/identificação com a
escola.

Alunos EBDDJ 3*

2a, 3a
90.00 €

Alunos EBDDJ 5*

2a, 3a
50.00 €

Alunos 6º e
9º EBDDJ

5*

4a, 4b, 4c

15.00 €
Alunos 4º ano 6*
AEAMS

4a, 4b

250.00 €
Alunos ESMA

4*

Alunos ESMA

5*

Alunos ESMA

6*

2a, 3a
24.00 €
2a, 3a

60.00 €
2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
6.00 €
Alunos EBDDJ 5*6*

2a, 3a
105.00 €

Alunos
AEAMS

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

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
800.00 €

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

344

345

346

347

348

349

350

351

Núcleo de Badminton Juvenis Misto - Sessões de
Treino e de Competição do escalão e género
indicados representando o núcleo no âmbito
escolar
Núcleo Badminton Vários Misto - Sessões de
Treino e de Competição do escalão e género
indicados representando o núcleo no âmbito
escolar
Núcleo Basquetebol Iniciados Feminino - Sessões
de Treino e de Competição do escalão e género
indicados representando o núcleo no âmbito
escolar
Núcleo Futsal Infantis Masculino - Sessões de
Treino e de Competição do escalão e género
indicados representando o núcleo no âmbito
escolar
Núcleo Futsal Júniores Masculino - Sessões de
Treino e de Competição do escalão e género
indicados representando o núcleo no âmbito
escolar
Núcleo Futsal Júniores Feminino - Sessões de
Treino e de Competição do escalão e género
indicados representando o núcleo no âmbito
escolar
Núcleo de Futsal Infantis B Feminino - Sessões de
Treino e de Competição do escalão e género
indicados representando o núcleo no âmbito
escolar
Núcleo de Multiatividades Várias Misto - Sessões
de Treino e de Competição do escalão e género
indicados representando o núcleo no âmbito
escolar

Promover espírito de equipa,
entre-ajuda, gosto pela prática
desportiva e a
relação/identificação com a
escola.
Promover espírito de equipa,
entre-ajuda, gosto pela prática
desportiva e a
relação/identificação com a
escola.
Promover espírito de equipa,
entre-ajuda, gosto pela prática
desportiva e a
relação/identificação com a
escola.
Promover espírito de equipa,
entre-ajuda, gosto pela prática
desportiva e a
relação/identificação com a
escola.
Promover espírito de equipa,
entre-ajuda, gosto pela prática
desportiva e a
relação/identificação com a
escola.
Promover a relação e identificação
com a escola, ainclusão, a
aquisição de hábitos de vida
saudável e a formação integral
dosjovens em idade escolar.
Promover espírito de equipa,
entre-ajuda, gosto pela prática
desportiva e a
relação/identificação com a
escola.
Promover espírito de equipa,
entre-ajuda, gosto pela prática
desportiva e a
relação/identificação com a
escola.

Alunos
AEAMS

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

Alunos
AEAMS

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

Alunos
AEAMS

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

Alunos
AEAMS

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

Alunos
AEAMS

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

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
800.00 €
2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
800.00 €
2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
400.00 €
2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
400.00 €
2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
400.00 €

Alunos
AEAMS

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

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
400.00 €

Alunos
AEAMS

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

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
400.00 €

Alunos
AEAMS

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

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
400.00 €

Departamento
de Educação
Física
Departamento
de Educação
Física
Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

352

353

354

355

356

357

358

359

Núcleo Natação Vários Misto - Sessões de Treino
e de Competição do escalão e género indicados
representando o núcleo no âmbito escolar

Núcleo de Desporto Adaptado - Sessões de
Integração dirigido a alunos com Necessidades
Educativas Especiais
Núcleo Patinagem - Sessões de Treino e de
Competição do escalão e género indicados
representando o núcleo no âmbito escolar

Promover espírito de equipa,
entre-ajuda, gosto pela prática
desportiva e a
relação/identificação com a
escola.
Relação e identificação com a
escolaIntegração e inclusão

Promover espírito de equipa,
entre-ajuda, gosto pela prática
desportiva e a
relação/identificação com a
escola.
Núcleo de Ténis de Mesa Vários Misto - Sessões
Promover espírito de equipa,
de Treino e de Competição do escalão e género
entre-ajuda, gosto pela prática
indicados representando o núcleo no âmbito
desportiva e a
escolar
relação/identificação com a
escola.
Núcleo de Voleibol Infantis Feminino - Sessões de Promover espírito de equipa,
Treino e de Competição do escalão e género
entre-ajuda, gosto pela prática
indicados representando o núcleo no âmbito
desportiva e a
escolar
relação/identificação com a
escola.
Núcleo Voleibol Júniores Masculino - Sessões de Promover espírito de equipa,
Treino e de Competição do escalão e género
entre-ajuda, gosto pela prática
indicados representando o núcleo no âmbito
desportiva e a
escolar
relação/identificação com a
escola.
Núcleo Voleibol Júniores Feminino - Sessões de
Promover espírito de equipa,
Treino e de Competição do escalão e género
entre-ajuda, gosto pela prática
indicados representando o núcleo no âmbito
desportiva e a
escolar
relação/identificação com a
escola.
Torneios de Divulgação - Organização e
Promover o espírito de equipa e
participação nos 6 torneios de divulgação geridos entre-ajuda.Promover o gosto
pela Federação Portuguesa de Badminton
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.Integrar os
alunos na vivência extraescolar,
promovendo o contacto com
clubes desportivos e outras
instituições.

Alunos
AEAMS

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

Alunos NEE
AEAMS

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

Alunos
AEAMS

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

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
240.00 €
400.00 €

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

400.00 €
Alunos
AEAMS

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

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
400.00 €

Alunos
AEAMS

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

Alunos
AEAMS

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

Alunos
AEAMS

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

Alunos do
Clube

10*12*1*2*4*
6*

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
400.00 €
2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
400.00 €
2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
400.00 €
3a, 4a, 4b,
4c, 4d

480.00 €

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Torneios Zonais N Séniores - Organização e
participação nos 5 torneios de apuramento para
as jornadas nacionais.

360

Torneios Zonais Séniores - Organização e
participação nos 5 torneios de apuramento para
as jornadas nacionais.

361

Torneios Nacionais N Séniores - Participação nos
5 torneios nacionais da Federação.
Departamento
de Educação
Física

362

Torneios Nacionais Séniores - Participação nos 5
torneios nacionais da Federação
Departamento
de Educação
Física

363

Campeonato Nacional N Sériores - Participação
no Campeonato Nacional da Federação.
Departamento
de Educação
Física

364

Promover o espírito de equipa e
entre-ajuda.Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.Integrar os
alunos na vivência extraescolar,
promovendo o contacto com
clubes desportivos e outras
instituições.
Promover o espírito de equipa e
entre-ajuda.Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.Integrar os
alunos na vivência extraescolar,
promovendo o contacto com
clubes desportivos e outras
instituições.
Promover o espírito de equipa e
entre-ajuda.Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.Integrar os
alunos na vivência extraescolar,
promovendo o contacto com
clubes desportivos e outras
instituições.
Promover o espírito de equipa e
entre-ajuda.Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.Integrar os
alunos na vivência extraescolar,
promovendo o contacto com
clubes desportivos e outras
instituições.
Promover o espírito de equipa e
entre-ajuda.Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.Integrar os
alunos na vivência extraescolar,
promovendo o contacto com
clubes desportivos e outras
instituições.

Alunos do
Clube

10*11*12*2*4
*

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

1 880.00 €
Alunos do
Clube

9*10*1*3*4*

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

572.00 €
Alunos do
Clube

10*11*1*4*5*

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

1 556.00 €
Alunos do
Clube

10*11*2*4*5*

Alunos do
Clube

5*

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

242.00 €
3a, 4a, 4b,
4c, 4d

178.00 €

Campeonato Nacional Séniores - Participação no
Campeonato Nacional da Federação
Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

365

Torneios de Clubes N Séniores - Organização e
participação em 2 torneios de Clubes
pertencentes à Federação

366

Torneios de Clubes Séniores - Participação em 2
torneios de Clubes pertencentes à Federação
Departamento
de Educação
Física

367

Open - Torneios Abertos - Participação em 3
torneios de diferentes organismos
Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

368

Campeonato Nacional Equipas Mistas N Séniores
- Participação no Campeonato Nacional de
Equipas Mistas N Sériores da Federação

369

Promover o espírito de equipa e
entre-ajuda.Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.Integrar os
alunos na vivência extraescolar,
promovendo o contacto com
clubes desportivos e outras
instituições.
Promover o espírito de equipa e
entre-ajuda.Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.Integrar os
alunos na vivência extraescolar,
promovendo o contacto com
clubes desportivos e outras
instituições.
Promover o espírito de equipa e
entre-ajuda.Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.Integrar os
alunos na vivência extraescolar,
promovendo o contacto com
clubes desportivos e outras
instituições.
Promover o espírito de equipa e
entre-ajuda.Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.Integrar os
alunos na vivência extraescolar,
promovendo o contacto com
clubes desportivos e outras
instituições.
Promover o espírito de equipa e
entre-ajuda.Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.Integrar os
alunos na vivência extraescolar,
promovendo o contacto com
clubes desportivos e outras
instituições.

Alunos do
Clube

6*

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

168.00 €
Alunos do
Clube

2*4*

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

664.00 €
Alunos do
Clube

6*

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

464.00 €
Alunos do
Clube

10*6*7*

Alunos do
Clube

1*

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

2 175.00 €
3a, 4a, 4b,
4c, 4d

169.00 €

Educação Visual 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos. Desenvolvimento do currículo nacional e
respetivas Metas Curriculares.

Departamento
de Expressões

167

Educação Tecnológica 5º e 6º ano; Oficina de
Artes (Oferta de Escola)7º e 8º ano. Desenvolvimento do Currículo Nacional e
respetivas Metas Curriculares.

Departamento
de Expressões

Departamento
de Expressões

170

195

Decoração para o Natal (DDJ); Árvore de Natal
(ESMA) - Criação de elementos natalícios para
decoração da entrada do polivalente DDJ/ESMA.

Melhorar a qualidade do sucesso e
as taxas de sucesso escolar à
disciplina de Educação Visual em
cada ano escolar.

5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 5ºL, 6ºA,
6ºB, 6ºC, 6ºD,
6ºE, 6ºF, 6ºG,
6ºH, 6ºI, 6ºJ,
6ºL, 7º1, 7º2,
7º3, 7º4, 7ºA,
7ºB, 7ºC, 7ºD,
7ºE, 7ºF, 8º1,
8º2, 8º3, 8º4,
8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 9º1,
9º2, 9º3, 9ºA,
9ºB, 9ºC, 9ºD,
9ºE
Melhorar a qualidade do sucesso e 5ºA, 5ºB, 5ºC,
as taxas de sucesso escolar à
5ºD, 5ºE, 5ºF,
disciplina de Educação Tecnológica
5ºG, 5ºH, 5ºI,
e Oficina de Artes em cada ano
5ºJ, 5ºL, 6ºA,
escolar.
6ºB, 6ºC, 6ºD,
6ºE, 6ºF, 6ºG,
6ºH, 6ºI, 6ºJ,
6ºL, 7º1, 7º2,
7º3, 7º4, 7ºA,
7ºB, 7ºC, 7ºD,
7ºE, 7ºF, 8º1,
8º2, 8º3, 8º4,
8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE
Melhorar a qualidade do sucesso e 5ºA, 5ºB, 5ºC,
as taxas do sucesso às disciplinas
5ºD, 5ºE, 5ºF,
de EV e ET.
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 5ºL, 6ºA,

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

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

369.35 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*

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

498.70 €
11*12*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
5a
762.50 €

Departamento
de Línguas
Estrangeiras

Departamento
de Línguas
Estrangeiras
Departamento
de Línguas
Estrangeiras

6ºB, 6ºC, 6ºD,
6ºE, 6ºF, 6ºG,
6ºH, 6ºI, 6ºJ,
6ºL, 7º1, 7º2,
7º3, 7º4, 7ºA,
7ºB, 7ºC, 7ºD,
7ºE, 7ºF, 8º1,
8º2, 8º3, 8º4,
8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 9º1,
9º2, 9º3, 9ºA,
9ºB, 9ºC, 9ºD,
9ºE
Halloween - 1.º Ciclo - Elaboração de um "lollipop Desenvolver atividades que
3 e 4ºL, 3ºA,
ghost";2.º Ciclo-Motivação dos alunos para a
permitam conhecer a cultura e as 3ºB, 3ºC, 3ºD,
elaboração de trabalhos para comemorar esta
tradições dos países anglófonos;
3ºF, 3ºG, 3ºH,
data -"Fun with words";Seleção de
Identificar e nomear vocabulário
3ºI, 4ºA, 4ºB,
trabalhos;Exposição na Biblioteca.3.º Ciclo - 7.ºrelacionado com o
marcadores;8.ano máscaras;9.ºca
Halloween;Conhecer alguns
4ºC, 4ºD, 4ºE,
símbolos;Valorizar e promover
4ºF, 4ºG, 4ºH,
manifestações culturais.
4ºI, 5ºA, 5ºB,
5ºC, 5ºD, 5ºE,
104
5ºF, 5ºG, 5ºH,
5ºI, 5ºJ, 5ºL,
6ºA, 6ºB, 6ºC,
6ºD, 6ºE, 6ºF,
6ºG, 6ºH, 6ºI,
6ºJ, 6ºL, 7ºA,
7ºB, 7ºC, 7ºD,
7ºE, 7ºF, 8ºA,
8ºB, 8ºC, 8ºD, 8
Ida ao teatro - Os alunos de 7º ano DDJ assistem • Motivar para a aprendizagem da 7ºA, 7ºB, 7ºC,
105 a peça de teatro em inglês em espaço exterior à língua inglesa• Desenvolver a
7ºD, 7ºE, 7ºF
106

escola.
Christmas Crackers - Os alunos deverão, como
trabalho de projeto, elaborar um Christmas
cracker. São entregues à professora e são

competência linguística
Aprender sobre a tradição
Christmas crackers;Identificar,
nomear vocabulário do

10*

2a, 3a

491.60 €
11*12*1*2*3*

2a
1 575.00 €

Todos os
alunos 3.º,

12*

2a, 3a
160.00 €

trocados entre os alunos de Inglês que os
elaboraram, num dos últimos dias do período.

Departamento
de Línguas
Estrangeiras

Departamento
de Línguas
Estrangeiras

Departamento
de Línguas
Estrangeiras

Departamento
de Línguas
Estrangeiras

Departamento
de Línguas
Estrangeiras

Departamento
de Línguas
Estrangeiras
Departamento
de Línguas
Estrangeiras

107

172

203

204

205

206

374

Natal;Conhecer símbolos do Natal
em diversos países de língua
inglesa;Valorizar e promover
manifestações culturais; Colaborar
com o Projeto Eco Escolas.
Curso de Verão - Dinamização de um curso de
Desenvolver e aperfeiçoar as
formação. Acompanhamento de alunos a um país competências
de língua inglesa.
comunicativas;Promover o
intercâmbio cultural.
Egg Hunt - Celebração da Páscoa - Os alunos
Apoiar a aprendizagem do Inglês;
deverão procurar,no pátio da escola,ovos (de
testar conteúdos lecionados;
papel) de três/ quatro cores diferentes. Depois,
participar em atividade lúdica.
dirigem-se ao ponto de partida e devem
responder a questões familiares, de acordo com
as suas aprendizagens. Ao acert
Le poisson d'Avril - Os alunos irão desenhar e
-Contactar com a cultura
recortar peixes de diversos tamanhos e escrever Francesa;-Praticar a expressão
pequenas mentiras.
escrita e o vocabulário específico
da efemérides;- Estimular a
criatividade dos alunos- Estimular
o gosto pela língua Francesa.
Os lenços dos namorados - Os alunos vão decorar -Contactar com a cultura
lenços e escrever mensagens de amor alusivas ao Francesa;-Praticar a expressão
dia dos namorados.
escrita e o vocabulário específico
da efemérides;- Estimular a
criatividade dos alunos- Estimular
o gosto pela língua Francesa.
Les Catherinettes - Os alunos irão decorar
-Contactar com a cultura
chapéus elaborados por si de acordo com as
Francesa;-Praticar a expressão
temáticas relativas à sua vida profissional.
escrita e o vocabulário específico
de conteúdos temáticos
lecionados;- Estimular a
criatividade dos alunos
Sabores de outros lugares - Confeção de crepes
-Contactar com a cultura
por parte das professoras de Francês com a ajuda Francesa;-Estimular o espírito de
dos alunos da escola.
interajuda,-Promover o convívio
entre a comunidade
Pancake's Day - Corrida de panquecas com
Conhecer aspetos da cultura e
questões a resolver em Inglês.
tradição anglo-saxónica; testar
conhecimentos na disciplina de
Inglês;interagir com os pares.

4.º, 5.º 6.º
anos

Alunos da
EBDDJ, 2.º e
3.º Ciclos

7*

2a
80.00 €

3 e 4ºL, 3ºA,
3ºB, 3ºD, 3ºF,
3ºG, 3ºH, 3ºI

4*

7º2, 7º3, 7º4,
7ºA, 7ºB, 7ºC,
7ºD, 7ºE, 7ºF

4*

2a, 3a

36.53 €
2a, 3a

48.00 €
8º1, 8º2, 8º3,
8º4, 8ºA, 8ºB,
8ºC, 8ºD, 8ºE

2*

9º1, 9º2, 9º3,
9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE

12*

2a, 3a

66.00 €
2a, 3a

15.00 €
Comunidade
escolar

3*

3a
55.59 €

Alunos do
2*
ensino básico

2a, 3a
35.00 €

Departamento
de Línguas
Estrangeiras
Departamento
de Línguas
Estrangeiras

Departamento
de Línguas
Estrangeiras
Departamento
de Línguas
Estrangeiras

375

Christmas Bazaar - Flea Market - Venda de rifas
para sorteio de artigos usados e iguarias em
tenda natalícia para apoiar causas solidárias

376

Treasure Hunt - Percurso de descoberta (caça ao
tesouro) com questões em Inglês para alunos do
4º ano de escolaridade.

382

385

"Portfolio" - em sala de aula - Introdução,
apresentação e aplicação do Portefólio Europeu
de línguas (PEL)/ de um Portefólio em sala de
aula.
Romeo and Juliet - Peça de teatro em língua
inglesa

Valentine - Elaboração de cartões/postais e
redação de cartas românticas para troca de
correspondência

Departamento
de Línguas
Estrangeiras

Departamento
de Matemática e
Informática

Celebrar a época
natalícia;fomentar o espírito de
solidariedade, partilha e interajuda; apoiar famílias carenciadas.
Apoiar a aprendizagem do Inglês;
testar conhecimentos; participar
em atividade lúdica; conhecer
uma escola do agrupamento.
Dar a conhecer práticas para
aplicação do Portefólio Europeu
de Línguas; aplicar o Portefólio
Europeu de Línguas em sala de
aula
Usar a língua inglesa em texto
dramático; conhecer um autor;
contactar com a cultura inglesa;
levar a cabo um projeto.
Celebrar uma tradição; identificar
e utilizar vocabulário específico;
expressar sentimentos em língua
inglesa; valorizar e promover
manifestações culturais.

388

55

Teatro Educa - Matematix - Visita de estudo ao
teatro, no Parque das Nações, ver a peça de
teatro "Matematix"

Motivar os alunos para a
aprendizagem, através de
atividades de enriquecimento
cultural e lúdicas.

Comunidade
escolar

12*

4a, 4b, 4c
20.50 €

3 e 4ºL, 4ºA,
4ºB, 4ºD, 4ºE,
4ºF, 4ºG, 4ºH,
4ºI

Alunos do 4º
ano

4*

2a

65.00 €
10*11*12*1*2
*3*4*5*

2a, 3a

35.50 €
Alunos do
2*
ensino básico
e secundário
0ºG, 3 e 4ºL,
3ºA, 3ºB, 3ºC,
3ºD, 3ºF, 3ºG,
3ºH, 3ºI, 4ºA,
4ºB, 4ºC, 4ºD,
4ºE, 4ºF, 4ºG,
4ºH, 4ºI, 5ºA,
5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 5ºF, 5ºG,
5ºH, 5ºI, 5ºJ,
5ºL, 6ºA, 6ºB,
6ºC, 6ºD, 6ºE,
6ºF, 6ºG, 6ºH,
6ºI, 6ºJ, 6ºL,
7ºA, 7ºB, 7ºC,
7ºD, 7ºE, 7ºF,
8ºA, 8ºB, 8ºC, 8

2a
50.00 €

Alunos do
2*
agrupamento
de todos os
ciclos

2a, 3a

503.00 €
7º ano

11*

2a, 3a, 5a
720.00 €

Departamento
de Matemática e
Informática

Departamento
de Matemática e
Informática

Departamento
de Matemática e
Informática

Departamento
de Matemática e
Informática

Departamento
de Matemática e
Informática

Departamento
de Matemática e
Informática

Departamento
de Matemática e
Informática

57

58

Pangea - O slogan "A Matemática Une" resume o
espírito deste concurso: conectar estudantes de
todo o país numa experiência única.

Jogo do 24 (DDJ e ESMA) - O Jogo do 24 consiste
na sucessiva combinação de quatro números
predefinidos de forma a atingir um total igual a
24.

Olimpíadas Portuguesas de Matemática Concurso de problemas de Matemática

59

209

210

383

389

Equamat - A competição EQUAMAT insere-se no
âmbito PmatE do Departamento de Matemática
da Universidade de Aveiro. Esta competição tem
o formato de um jogo online de “Verdadeiro” e
“Falso”. Podem inscrever-se os alunos dos 8º e 9º
anos (em equipas de dois
Problema do mês - A atividade do Problema do
Mês destina-se a todos os alunos do 2º ciclo.
Consiste na resolução de um problema por mês,
disponível na Biblioteca Escolar.

Espalhar o entusiasmo pela
matemática. A mensagem
principal é: “O receio da
matemática não tem fundamento.
Todos podem ser bem sucedidos.”
Este jogo tem como principais
objectivos desenvolver o cálculo
mental e despertar o gosto pela
Matemática, de uma forma
divertida. É uma forma única e
divertida de ensinar a fazer
contas, exercitando o cálculo
mental.
Os problemas propostos neste
concurso fazem sobretudo apelo à
qualidade do raciocínio, à
criatividade e à imaginação dos
estudantes.
Aprendizagem da matemática
através de atividades lúdicas.

2*3*

2a, 4b

85.00 €
3º ciclo

2*3*4*

2a, 4a, 4b

51.00 €
Secundário

11*1*4*

2a, 4b

53.00 €
10*11*12*1*2
*3*4*5*

2a, 4b

600.00 €
O problema é colocado no 1º dia
útil de cada mês e os alunos,
deslocam-se à Biblioteca,
recolhem o problema e entregam
até ao final do respetivo mês. Será
afixada a resolução e
mensalmente a classificação dos
alunos que participaram.
Promover o sucesso educativo;
Criar nos alunos o gosto pela
matemática escolar.

Plataforma online - Plataforma online criada pelo
grupo de Matemática da DDJ, como ferramenta
de disponibilização de recursos didácticos e
outros conteúdos destinados a fomentar o gosto
pela matemática.outros conteúdos destinados a
fomentar o gosto pela
Teatro Educa - Auto do Cubo - Visita de estudo ao Motivar os alunos para a disciplina
teatro, no Parque das Nações, ver a peça de
através de atividades lúdicas
teatro "Auto do Cubo"

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

2a, 4b

10.00 €
Alunos do
10*11*12*1*2
agrupamento *3*4*5*6*

2a, 3a, 4b

20.00 €
7º2, 7º3, 7º4,
8º1, 8º2, 8º3,
8º4

10*

2a, 4b
420.00 €

Departamento
de Português

Departamento
de Português

Departamento
de Português

Departamento
de Português

Departamento
de Português

Departamento
de Português

Departamento
de Português

Departamento
de Português

229

Grupo de Teatro ÀS Três Pancadas - Criação de
um grupo de teatro em que os aluno se
inscrevem anualmente, de forma voluntária. Os
alunos desenvolverão atividades em que
tomarão contacto com todos os aspetos da arte e
da expressão dramática.

371

Ida ao teatro 9º ano - Os alunos irão assistir ao
espetáculo teatral "Auto da Barca de Gil Vicente,
relacionado-o com os conteúdos programáticos
de 9.º ano e enriquecendo os seus
conhecimentos sobre o autor.
Ida ao Teatro 8º ano - Os alunos irão assistir à
representação da peça "O que os Olhos Veem ou
o Adamastor" de Manuel A. Pina.

372

Ida ao Teatro 7º ano - Os alunos irão assistir à
representação da peça "Leandro, rei da Helíria",
de Alice Vieira.

384

Ida ao teatro - 5º ano - deslocação dos alunos do
5º ano ao Teatro Armando Cortez para assistir à
peça "O Gato das Botas" pelo TIL

390

Ida ao teatro - 6º ano - Os alunos do 6º ano
assistem ao espetáculo "A aventura de Ulisses"
pela Cultural Kids.

370

391

396

XXVI Concurso de Leitura Eduarda Galhoz - Na 1ª
fase todas as turmas do 4º ao 9º ano elegem os
seus melhores leitores em Português, Francês e
Inglês. Na 2ª fase os leitores eleitos concorrem
entre si perante um júri.
Celebração do Dia Internacional da Diversidade
Cultural - Exposição de trabalhos dos alunos.

Tornar alunos mais autoconfiantes, ricos culturalmente,
interventivos, criativos,expressão
de acordo com os contextos. Criar
pontos de interesse estimulem
envolvimento e participação na
vida escolar. Interação agentes
comunidade educativa.
Desenvolver o gosto pelo teatro;
aprofundar os conhecimentos
relativos ao texto dramático;
sensibilizar para o estudo do texto
vicentino.
Desenvolver o gosto pelo teatro;
aprofundar os conhecimentos
relativos ao texto dramático;
sensibilizar para o estudo do
texto.
Desenvolver o gosto pelo teatro;
aprofundar os conhecimentos
relativos ao texto dramático;
sensibilizar para o estudo do
texto.
desenvolver o gosto pelo teatro;
aprofundar conhecimentos
relativos ao texto dramático;
sensibilizar para o estudo do texto
dramático.
Desenvolver o gosto pelo tetro;
aprofundar os conhecimentos
relativos ao texto dramático;
sensibilizar para o estudo do texto
dramático.
Melhorar as competências de
leitura dos alunos; motivar os
alunos para a prática/ exercício da
leitura; premiar os alunos que se
distinguem na leitura expressiva.
Incentivar a escrita, aprofundando
aspetos culturais da cultura de
pertença dos alunos.

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

970.00 €
1*

3 112.00 €
4*

3 112.00 €
5*

3 468.00 €
2*

5 175.00 €
1*

5 200.00 €
3*5*

2 811.56 €
5*
220.00 €

Departamento
de Português

Departamento
de Português

Departamento
de Português

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo
Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

398

Exposição - Vida e obra de Luís de Camões Visionamento de cartazes alusivos à obra
camoniana, épica e lírica na Escola Secundária de
Matias Aires.

Alargar conhecimentos adquiridos
na sala de aula, no domínio da
Educação Literária.

Visita à Fundação José Saramago - Vivenciar in
loco a vida e a obra do escritor José Saramago.

Motivar os alunos para o estudo
do romance " Memorial do
Convento".Desenvolver a
capacidade crítica e compreender
a transversalidade da obra face ao
nosso tempo.
Contato com os espaços onde se
desenvolve a obra literária
"Maias".Avaliação das
aprendizagens de português
(escrita, interpretação,
gramática)Reforço da capacidade
de trabalho colaborativo.
Aquisição e desenvolvimento da
linguagem. Desenvolvimento pelo
gosto da leitura e escrita. Criação
de laços de afetividade entre as
faixas etárias envolvidas.
Desenvolver métodos e hábitos de
estudo autónomo e responsável.

408

412

3

5

6

7

8

9

Percurso Queiroseano em Sintra - A partir da
obra "Os Maias", especificamente o capítulo VIII,
os alunos percorrem os espaços onde acontece a
ação narrada, seguindo os comportamentos,
reações e diálogos das personagens, para
compreenderem masi profundamen
Atividade de Português (3.º ano de escolaridade)
- Os alunos do 3.º ano deslocam-se ao Jardim de
Infância da Anta e estes à EB para partilharem
diversas atividades de leitura.
Apoio ao Estudo 4.º ano de escolaridade Realização de diversas atividades de modo a
desenvolver as competências nodomínio das
linguagens básicas.
Cidadania 4.º ano de escolaridade - Espaço
privilegiado para o desenvolvimento da
consciência cívica dos alunos,permitindo
momentos de diálogo e de reflexão.
Estudo do Meio 4.º ano de escolaridade Conhecer o meio que o rodeia, no sentido de
saber pensar e saber atuar sobreele.
Expressões Artísticas 4.º ano de escolaridade Relacionar harmoniosamente o corpo com o
espaço numa perspectiva pessoal
einterpessoal.Potenciar e expressão e a
criatividade.
Português 1.º ano de escolaridade - Realização
de diversas atividades de modo a desenvolver as
competências nodomínio das linguagens básicas.

Alunos de
10.º ano e
comunidade
educativa

4*

9.00 €
4*

2a, 3a, 5a

191.00 €
11º1, 11º2,
11º3, 11º4,
11º5

3*4*

2a, 3a, 4b,
5a

70.00 €
4*

100.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*
10.00 €

Fomentar a responsabilidade
perante os seus direitos, deveres e
liberdades.

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

Pesquisar, selecionar e organizar
informação para a transformar
emconhecimento mobilizável.
Relacionar harmoniosamente o
corpo com o espaço numa
perspectiva pessoal
einterpessoal.Potenciar e
expressão e a criatividade.
Desenvolver métodos e hábitos de
estudo autónomo e responsável.

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

10.00 €
10.00 €

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

10.00 €

Departamento
do 1.º Ciclo

16

Departamento
do 1.º Ciclo

35

Desenvolver a capacidade de usar
a Matemática para analisar e
resolverproblemas, para raciocinar
e comunicar, assim como a
autoconfiança necessáriapara
fazê?lo.
Usar o Português de forma
adequada às situações de
comunicação criadas nasdiversas
áreas do saber, numa perspetiva
de construção pessoal
doconhecimento.
Matemática 1.º ano de escolaridade - Aquisição
Contactar com ideias e os
de conhecimentos de factos e de procedimentos, métodos fundamentais da
para a construção e odesenvolvimento do
matemática.
raciocínio, para uma comunicação (oral e escrita)
adequadaà Matemática e para a resolução de
problemas em diversos cont
Estudo do Meio 1.º ano de escolaridade Mobilizar e atualizar os saberes
Conhecer o meio que o rodeia, no sentido de
específicos nas diversas áreas.
saber pensar e saber atuar sobreele.
Apoio ao Estudo 1.º ano de escolaridade Realização de diversas atividades de modo a
desenvolver as competências nodomínio das
linguagens básicas.
Expressões Artísticas 1.º ano de escolaridade Explorar diferentes processos e
Relacionar harmoniosamente o corpo com o
materiais;Fomentar a aquisição de
espaço numa perspectiva pessoal
hábitos de vida saudável;Dominar
einterpessoal.Potenciar e expressão e a
progressivamente a
criatividade.
expressividade do corpo e da voz.
Cidadania 1ºano de escolaridade - Espaço
Desenvolver atitudes de
privilegiado para o desenvolvimento da
compreensão e respeito pelas
consciência cívica dos alunos,permitindo
diferenças.
momentos de diálogo e de reflexão.
Bem vindo à CAF - Receção às crianças com jogos Promover a atividade em grupo
de apresentação

36

Música - Participação na aula de música a
realizar-se semanalmente

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo
Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

10

11

12

13

14

15

Matemática 4.º ano de escolaridade - Aquisição
de conhecimentos de factos e de procedimentos,
para a construção e odesenvolvimento do
raciocínio, para uma comunicação (oral e escrita)
adequadaà Matemática e para a resolução de
problemas em diversos cont
Português 4.º ano de escolaridade - Desenvolver
a literacia.

Criar hábitos de rotina

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

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

10.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*

10.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*

10.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*

10.00 €

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

Departamento
do 1.º Ciclo
Departamento
do 1.º Ciclo
Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Educação Física - Participação na aula de

38

Natação - Participação na aula de natação a
realizar-se semanalmente

39

Dia das bruxas - Realização de uma atividade
alusiva ao tema;

40

41

Departamento
do 1.º Ciclo

42

Departamento
do 1.º Ciclo

43

Departamento
do 1.º Ciclo

44

Departamento
do 1.º Ciclo

45

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Criar hábitos de rotina

37 educação física a realizar-se semanalmente

46

47

Criar hábitos de rotina

Sensibilizar as crianças para
aceitar, compreender e respeitar a
diversidade social e cultural
Dia de S. Martinho - Realização de uma atividade Sensibilizar as crianças para
alusiva ao tema; Aprofundamento da temática da aceitar, compreender e respeitar a
solidariedade
diversidade social e cultural;
Sensibilizar para datas importante,
valorizando hábitos, tradições e
costumes;
Natal - Elaboração de um postal, lembrança e de Sensibilizar para datas
uma carta ao Pai Natal.
importantes, valorizando hábitos,
tradições e costumes;
Festa de Natal - Participação na festa da Escola
Promover o desenvolvimento da
com um momento artístico
expressão psico-motora, plástica,
dramática e corporal; Promover a
atividade em grupo;
Passeio Férias de Natal - Realização de uma saída Promover atividades culturais,
com as crianças
desportivas, científicas e
ambientais;
Dia de Reis - Realização de uma atividade alusiva Sensibilizar para datas
ao tema
importantes, valorizando hábitos,
tradições e costumes
Dia de São Valentim - Elaboração de um
Sensibilizar para datas
lembrança para oferecer a um(a) amigo(a)
importantes, valorizando hábitos,
tradições e costumes
Carnaval - Elaboração de máscaras e disfarces;
Promover o desenvolvimento da
Comemoração do dia
expressão psico-motora, plástica,
dramática e corporal. Sensibilizar
para datas importantes,
valorizando hábitos, tradições e
costumes.
Dia do Pai - Elaboração de um postal e de uma
Sensibilizar para datas
lembrança.
importantes, valorizando hábitos,
tradições e costumes.

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

10.00 €
1 500.00 €

10*
10.00 €
11*

10.00 €
11*12*
10.00 €
11*12*
10.00 €
12*
500.00 €
1*
10.00 €
2*
10.00 €
2*

10.00 €
3*
10.00 €

Páscoa - Elaboração de uma lembrança.

Departamento
do 1.º Ciclo

48

Departamento
do 1.º Ciclo

49

Departamento
do 1.º Ciclo

50

Departamento
do 1.º Ciclo

51

Departamento
do 1.º Ciclo

52

Departamento
do 1.º Ciclo

53

Departamento
do 1.º Ciclo

54

Departamento
do 1.º Ciclo

157

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

158

159

161

Sensibilizar para datas
importantes, valorizando hábitos,
tradições e costumes
Passeio Férias da Páscoa - Realização de uma
Promover atividades culturais,
saída com as crianças
desportivas, científicas e
ambientais.
Feira do Livro - Realização de uma feira do livro
Transformar as crianças em
durante 4 dias
pessoas literatas para retirarem
satisfação e informação da leitura
e da escrita
Dia da mãe - Elaboração de um postal e de uma
Sensibilizar para datas
lembrança
importantes, valorizando hábitos,
tradições e costumes
Dia da Criança - Comemoração surpresa
Sensibilizar para datas
importantes, valorizando hábitos,
tradições e costumes
Festa final de ano - Participação na festa da
Promover o desenvolvimento da
Escola com um momento artístico
expressão psico-motora, plástica,
dramática e corporal. Promover a
atividade em grupo.
Passeio Final de Ano - Realização de uma saída
Promover atividades culturais,
com as crianças
desportivas, científicas e
ambientais
Português 2.º ano de escolaridade - Desenvolver Usar corretamente o Português
a literacia.
para comunicar de forma
adequada e paraestruturar o
pensamento próprio.
Português 3.º ano de escolaridade - Desenvolver Usar o Português de forma
a literacia.
adequada às situações de
comunicação criadas nasdiversas
áreas do saber.
Matemática 2.º ano de escolaridade - Aquisição
Desenvolver a capacidade de usar
de conhecimentos de factos e de procedimentos, a Matemática para analisar e
para a construção e odesenvolvimento do
resolverproblemas, para raciocinar
raciocínio, para uma comunicação (oral e escrita) e comunicar, assim como a
adequadaà Matemática e para a resolução de
autoconfiança necessáriapara
problemas em diversos cont
fazê-lo.
Matemática 3.º ano de escolaridade - Aquisição
Desenvolver a capacidade de usar
de conhecimentos de factos e de procedimentos, a Matemática na resolução de
para a construção e odesenvolvimento do
problemas,aplicando?os em
raciocínio, para uma comunicação (oral e escrita) diversos contextos.
adequadaà Matemática e para a resolução de

3*4*
10.00 €
4*
500.00 €
5*
10.00 €
4*5*
10.00 €
6*
10.00 €
6*
10.00 €
6*
500.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*
10.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*
10.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*

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

problemas em diversos cont

Departamento
do 1.º Ciclo
Departamento
do 1.º Ciclo
Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do Pré-Escolar

Estudo do Meio 2.º ano de escolaridade -

162 Conhecer o meio que o rodeia, no sentido de
163

164

166

168

169

239

241

2

saber pensar e saber atuar sobreele.
Estudo do Meio 3.º ano de escolaridade Conhecer o meio que o rodeia, no sentido de
saber pensar e saber atuar sobreele.
Apoio ao Estudo 2.º ano de escolaridade Realização de diversas atividades de modo a
desenvolver as competências nodomínio das
linguagens básicas.
Apoio ao Estudo 3.º ano de escolaridade Realização de diversas atividades de modo a
desenvolver as competências nodomínio das
linguagens básicas.
Expressões Artísticas Físico-Motoras 2.º ano de
escolaridade - Relacionar harmoniosamente o
corpo com o espaço numa perspectiva pessoal
einterpessoal.Potenciar e expressão e a
criatividade.
Expressões Artísticas Físico-Motoras 3.º ano de
escolaridade - Relacionar harmoniosamente o
corpo com o espaço numa perspectiva pessoal
einterpessoal.Potenciar e expressão e a
criatividade.
Cidadania 2.º de ano de escolaridade - Espaço
privilegiado para o desenvolvimento da
consciência cívica dos alunos, permitindo
momentos de diálogo e de reflexão.
Cidadania 3.º ano de escolaridade - Espaço
privilegiado para o desenvolvimento da
consciência cívica dos alunos,permitindo
momentos de diálogo e de reflexão.
Recepção/reunião pais/encarregados de
educação e alunos. - Apresentação da equipa
educativa e dos espaços; informações sobre o
início do ano letivo e dinâmicas pré-escolares.
Jogos de integração.

Mobilizar e atualizar os saberes
específicos nas diversas áreas.

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

Pesquisar, selecionar e organizar
informação para a transformar
emconhecimento mobilizável.
Desenvolver métodos e hábitos de
estudo autónomo e responsável.

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

10.00 €
10.00 €

9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*
10.00 €

Desenvolver métodos e hábitos de
estudo autónomo e responsável.

9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*
10.00 €

Explorar diferentes processos e
materiais;Fomentar a aquisição de
hábitos de vida saudável;Dominar
progressivamente a
expressividade do corpo e da voz.
Fomentar a aquisição de hábitos
de vida saudável;Dominar
progressivamente a
expressividade do corpo e da
voz;Desenvolver a criatividade e o
sentido estético.
Desenvolver atitutes de
preservação dos recursos
naturais.Favorecer o
desenvolvimento pessoal e social.
Cooperar de forma
solidária.Desenvolver atitudes de
prevenção e de autoproteção.

9*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. Articular
informações. Reconhecimento de

9*

10.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*

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

458.00 €

laços de pertença a diferentes
grupos - identidade social

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

17

Dia Mundial da Alimentação - Exploração do
tema nas várias áreas de conteúdo -Preparação
de receitas simples com as crianças.Reconhecer
práticas de higiene alimentar, saúde e
segurança.Promover a relação JI/Família.

18

Dia de S. Martinho. - Exploração do tema nas
várias áreas de conteúdo.-Dramatização alusivaComemoração do S. Martinho em articulação
com o 1ºC.

19

20

21

22

Viver o Natal. - Elaboração de cartões de boas
festas e presentes. Decorações de Natal
c/participação das famílias.Exploração do tema
nas várias áreas de conteúdo. Festa de Natal em
conjunto com o primeiro ciclo.

Sensibilizar para as práticas de
uma alimentação saudável ,
higiene alimentar, saúde e
segurança.Promover
comportamentos adequados no
refeitórioPromover a participação
dos pais através de meios
diversificados de cooperação e
intervenção.
Vivenciar as tradições.Promover a
socializaçãoFomentar momentos
de partilha.

Sensibilizar para os valores
familiares, sociais e espírito de
partilha.Vivenciar
tradições.Reconhecer laços de
pertença – a família.Fomentar o
como o gosto pelas diversas
formas de expressão artística.
Visita ao reino de Natal. - Visita ao reino de Natal. Proporcionar a vivência de
diversas experiências.Promover o
saber estar em diferentes
contextos.Desenvolver o
imaginário.
Visita a Quinta Pedagógica - Exploração dos
Fomentar o gosto e respeito pela
espaços e equipamentos. Observação da
natureza e animais.Desenvolver o
Natureza e recolha de material tendo em vista a saber estar em diferentes
introdução da temática “o outono”. Socialização. contextos.Desenvolver a
Registos.
socialização.
Dia dos Reis - Animação de história alusiva ao
Promover o legado
tema;Elaboração de coroas.
tradicional.Adquirir conceitos de
ordem temporal e
tradicional.Promover momentos
de partilha e envolvimento entre
os alunos

0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºD, 0ºE, 0ºF,
0ºG, 0ºH, 0ºI,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM

10*

2a, 3a, 4a

300.00 €
0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºD, 0ºE, 0ºF,
0ºG, 0ºH, 0ºI,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM
0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºD, 0ºE, 0ºF,
0ºG, 0ºH, 0ºI,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM

11*

0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM

12*

2a, 3a, 4c

250.00 €
12*

2a, 3a, 4a

550.00 €
2a, 3a, 4a,
4d
10.00 €

0ºD, 0ºE, 0ºF,
0ºG, 0ºH, 0ºI

10*5*

2a, 3a

600.00 €
0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºD, 0ºE, 0ºF,
0ºG, 0ºH, 0ºI,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM

1*

2a, 3a

300.00 €

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Viver o carnaval - Atividades de educação
artística relacionadas com a festividade; canções
e histórias.Brincar ao carnaval.

23

24

Dia do Pai - Comemoração do dia do Pai,
elaboração de uma prenda e realização
atividades relacionadas: canções, poesias,
histórias, atividades de expressão; A família e os
graus de parentesco; afetos.
Dia da árvore - Comemoração do dia da árvore.
Plantações e sementeiras

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

25

Semana da leitura - Leitura de histórias por
crianças do 1º ciclo e outras formas de explorar
histórias.

Adquirir conceitos de ordem
temporal e tradicional.Vivenciar a
época.Proporcionar novas
experiências e momentos de
interação e convívio entre os
elementos da comunidade
educativa.
Valorizar a família e o papel do
Pai.Sensibilizar para os valores
familiares e sentido de
partilha.Promover a relação
escola/família.

2*

260.00 €

0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºD, 0ºE, 0ºF,
0ºG, 0ºH, 0ºI,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM
Adquirir conceitos de ordem
0ºA, 0ºB, 0ºC,
temporalPromover um número
0ºD, 0ºE, 0ºF,
alargado de experiências a partir
0ºG, 0ºH, 0ºI,
do contacto com a
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
naturezaPromover o
respeito/preservação da Natureza 0ºM
e a importância da
árvore.Promover o conhecimento
do meio natural envolvente
Promover o gosto pela leitura.
Promover a articulação entre
ciclos.

91

2a, 3a, 4a

470.00 €
3*

3a

250.00 €

0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºD, 0ºE, 0ºF,
88
0ºG, 0ºH, 0ºI,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM
Viver a Páscoa - Realização de atividades na área Adquirir conceitos de ordem
0ºA, 0ºB, 0ºC,
das expressões relacionados com o tema
temporal e tradicional.Promover a 0ºD, 0ºE, 0ºF,
(histórias, pinturas, colagens…); Realização de
participação em projetos
89 pequena lembrança para levar para casa.
0ºG, 0ºH, 0ºI,
individuais e coletivos.
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
Envolvimento em momentos de
alegria e convívio.
0ºM
Espetáculo musical. - Levar as crianças a assistir a Desenvolver a sensibilidade e a
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
cultura musical.
90 uma atividade de âmbito musical
0ºM
Teatro - Levar as crianças a assistirem a uma peça Fomentar o gosto pelas diversas
de teatro.
formas de expressão
artística.Promover e estabelecer
parcerias com as instituições
culturais ao seu dispor.

3*

0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºD, 0ºE, 0ºF,
0ºG, 0ºH, 0ºI

3*

2a, 3a, 4a

270.00 €
3*

2a, 3a, 4a

650.00 €
2*

2a, 3a
500.00 €

12*3*

2a, 3a, 4a

1 400.00 €

Semana do agrupamento - Atividades realizadas
em articulação com as várias salas do JI, com o
primeiro ciclo e/ou outros níveis de ensino.

Promover a partilha de saberes e
atividades com a comunidade
educativa. Desenvolver o sentido
de pertença.

3*

Departamento
do Pré-Escolar

0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºD, 0ºE, 0ºF,
93
0ºG, 0ºH, 0ºI,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM
Dia da Mãe - Comemorar o dia da mãe com
Valorizar a família e o papel do
0ºA, 0ºB, 0ºC,
atividades relacionadas: canções, poesias,
Mãe.Sensibilizar para os valores
0ºD, 0ºE, 0ºF,
histórias, atividades de expressão; elaboração de familiares, sentido de partilha e
94 prendas.
0ºG, 0ºH, 0ºI,
para a importância relação
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
afetiva.Promover a relação
escola/família.
0ºM
Dia da família - Comemoração do Dia
Proporcionar o envolvimento da
0ºA, 0ºB, 0ºC,
Internacional da Família.Atividades relacionadas família na vida escolar.
0ºD, 0ºE, 0ºF,
com o tema; descobertas sobre vários tipos de
95 famílias; exploração de sentimentos e emoções;
0ºG, 0ºH, 0ºI,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
sala aberta às famílias.
0ºM
Dia Mundial da Criança - Exploração dos direitos Proporcionar momentos lúdicos e 0ºA, 0ºB, 0ºC,
da criança.Atelies diversificados.Lanche especial. de convívio.Incentivar ao
0ºD, 0ºE, 0ºF,
cumprimento dos Direitos da
96
0ºG, 0ºH, 0ºI,
criança.
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM
Visita à escola básica Dr. António Torrado - As
Favorecer a integração das
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
crianças no seu futuro espaço
97 crianças que vão transitar ao 1º ciclo vão
0ºM

Departamento
do Pré-Escolar

0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM
0ºG, 0ºH, 0ºI

5*

98

0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºD, 0ºE, 0ºF,
0ºG, 0ºH, 0ºI,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,

6*

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

conhecer a “nova escola”
Visita a um Museu - Visita a um Museu

99

100

educativo.
Proporcionar novas experiências e
aprendizagens fora do contexto
escolar.Convívio.

Parque do Altivo - Exploração dos
Oportunidades de contato com o
equipamentos.Observação da Natureza e recolha exterior. Ser social e Ser mais
de material.Socialização
responsável.Reconhecer a
diversidade do meio
vegetal.Fomentar o gosto e
respeito pela natureza.
Encerramento do ano letivo. - Festa de final de
Adquirir conceitos de ordem
ano; comemoração do fim de uma etapa e
temporal e
entrada numa novaMomento de articulação com tradicional.Proporcionar o
o 1º ciclo
convívio entre a comunidade
educativa.

2a, 3a, 4a,
4b

400.00 €
5*

2a, 3a, 4a

460.00 €
5*

2a, 3a, 4a

220.00 €
6*

2a, 3a

500.00 €
6*

3a
20.00 €
2a, 3a
1 100.00 €

5*

2a, 3a

800.00 €
3a, 4c

400.00 €

0ºM

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar

102

Projeto de Educação Ambiental / eco-escolas Recolha e separação de resíduos e construção de
novos “ecopontos “.Exploração de histórias
alusivas ao tema.Realização de vários trabalhos
reutilizando materiais.
Biblioteca Escolar - O livro da biblioteca do JI vai a
casa durante o fim de semana.

128

Início do ano letivo - AAAF/EBL - Receção às
crianças(jogos psicomotores).

129

Reorganização do novo espaço - AAAF/EBL Reorganizar o novo espaço físico.

101

O outono - AAAF/EBL - Painel alusivo ao tema.

130

Promover condutas de proteção e
preservação do ambiente. Ser
mais responsável.

Promover o gosto pela leitura
Promover a participação das
famílias.
Ambientaçao e integração de
crianças e encarregados de
educação.
Criar um espaço acolhedor e
agradável, para que as crianças se
sintam bem.
Estimular a criatividade e
imaginação da criança.

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

1*2*3*4*5*6*
9*

Crianças
AAAF

9*10*

Crianças
AAAF

9*

Crianças
AAAF

9*11*12*2*4*
6*

Crianças
AAAF

10*

Crianças
AAAF

10*

10.00 €
100.00 €
15.00 €

131

Departamento
do Pré-Escolar

132
133

Dia da alimentação - AAAF/EBL - Sabores
Africanos (confecção de um bolo para o lanche).

134

Dia das Bruxas/Halloween - AAAF/EBL - baile de
Halloween e enfeites alusivos ao tema

Conhecer e valorizar tradições de
outros países.

Crianças
AAAF

10*

135

Dia de São martinho - AAAF/EBL - Jogo da
castanha.

Promover a celebração da
festividade entre crianças-

Crianças
AAAF

11*

Viver o Natal - AAAF/EBL - Enfeitar a árvore de
natal segundo outros países. Realização de um
presente de natal. Calendário de advento. Festas
crianças irão interpretar cânticos natalícios.
Passeio - AAAF/EBL - Assistir a um espectáculo.

Dar a conhecer as varias tradições
de natal existentes no mundo.
impulsionar valores e reforçar
laços familiares.
Animar o tempo livre das crianças
de forma lúdica e informal.

Crianças
AAAF pais e
familiares

12*

Crianças
AAAF

12*

Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar

136

137

2a, 3a, 4c
50.00 €

Crianças
AAAF

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

2a, 3a, 4c

350.00 €

Dia europeu das línguas - AAAF/EBL - Dar a
conhecer outras línguas, recortes e painel de
palavras
Dia do Animal - AAAF/EBL - Decorar um animal
com massas alimentares e sementes.

Departamento
do Pré-Escolar

Celebrar a diversidade de línguas
na Europa.

0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºD, 0ºE, 0ºF,
0ºG, 0ºH, 0ºJ,
0ºK, 0ºL, 0ºM
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM

5.00 €
8.00 €
10.00 €
10.00 €
15.00 €

30.00 €
360.00 €

Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar

Vamos aprender palavras - AAAF/EBL - Painel
com palavras em outras línguas.

Abordar outras línguas.

Jogos - AAAF/EBL - Jogos tradicionais de outros
países e sua construção.

Sensibilizar para as tradições e
culturas.

Crianças
AAAF

Lendas, histórias e provérbios - AAAF/EBL Leitura de historias ( pedir junto dos pais que
façam chegar ate nos as historias e lendas).

Sensibilizar para as tradições e
culturas.

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

Exploração do globo - AAAF/EBL - Os
continentes.Elaborar o planisfério.Marcar com
bandeiras.
Entrevista - AAAF/EBL - Convidar um pai/mãe
para falar sobre a sua região de origem, os
hábitos e cultura.
Receitas/culinária - AAAF/EBL - Confecção de
bolos e sobremesas de outros peses.

Estimular o interesse pelo
conhecimento do mundo.

Crianças
AAAF e enc.
de Educaçao
Crianças
AAAF
Crianças
AAAF

1*2*3*4*

Sensibilizar para as tradições
gastronomias de outros países.

Crianças
AAAF

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

Bonecos - AAAF/EBL - Pintura e caraterizaçao de
bonecos.

Sensibilizar para as tradições e
culturas.

1*2*3*4*5*6*
7*

Homenagear os laços afetivos.

145

Dia da Mãe/Dia do Pai - AAAF/EBL - Lembrança
para os seus progenitores.

Crianças
AAAF e enc.
de Educaçao
Crianças
AAAF e pais

146

Dia da Mulher - AAAF/EBL - Lembrança para
todas as mulheres

Incrementar valores de igualdade
e respeito.

Todas as
mulheres

3*

Pascoa - AAAF/EBL - Jogo dos ovos perdidos.

Proporcionar momentos de prazer
e alegria.

Crianças
AAAF

4*

Passeio - AAAF/EBL - Ainda por definir.

Convívio e socialização entre
todos.

Crianças
AAAF

4*

Danças - AAAF/EBL - Danças do
mundo.Cooreografias(movimento corporal)

Sensibilizar para as tradições e
culturas.

Crianças
AAAF

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

Dramatização - AAAF/EBL - Ouvir e dramatizar a
historia "Os meninos de todas as cores".

Compreender as diferenças
existentes na sociedade,
respeitando independentemente
da sua etnia, característica ou

Crianças
AAAF

5*6*

138
139
140

Departamento
do Pré-Escolar

141

Departamento
do Pré-Escolar

142

Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar

143
144

147
148
149

150

Crianças
AAAF

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

25.00 €
40.00 €

25.00 €
3*4*
20.00 €
10.00 €
50.00 €

40.00 €
20.00 €
15.00 €
15.00 €
150.00 €
10.00 €

5.00 €

classe social.

Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

151

Festa de final de ano - AAAF/EBL - Jogos entre
pais e filhos e apresentação de danças do mundo
.

Fortalecer laços familiares em
contexto lúdico.

Passeio - AAAF/EBL - A definir

Convívio e socialização entre
todos

Atividades de verão - AAAF/EBL - -Jogos de água;
Caça ao tesouro; Pintura de pedras; Pintura
facial; Brincadeira livre...
“Laço Azul” - Exploração de histórias e realização
de várias atividades relacionadas com a temática
(elaboração de laços com as crianças; ação de
sensibilização com as crianças...).

Proporcionar momentos de prazer
e pura diversão.

152
153

154

155

Participar na Campanha Nacional
contra os maus tratos na
Infância.Despertar para a
identificação de
comportamentos/situações que
indiciam maus tratos ou
negligência.
Dia Dos Namorados/Amigos - Atividades para a
Reconhecer o valor da
descoberta e identificação de emoções; os mapas amizade.Identificar emoções.
do coração.

Eco escovinhas - Construção/Utilização do Eco
escovão; Recolha de escovas usadas.
Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar

156

Crianças
AAAF pais e
familiares
Crianças

6*
10.00 €
150.00 €

Crianças
AAAF

6*7*
13.00 €

0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºD, 0ºE, 0ºF,
0ºG, 0ºH, 0ºI,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM

4*

0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºD, 0ºE, 0ºF,
0ºG, 0ºH, 0ºI,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM
Promover hábitos de higiene oral. 0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºD, 0ºE, 0ºF,
0ºG, 0ºH, 0ºI,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM

2*

130.00 €
3a

140.00 €
10*11*12*1*2
*3*4*5*6*

3a, 4c

100.00 €

304

Festa do caloiro - AAAF/EBAT-JIC2 - Recepção das Acolher os Pais e crianças novas
crianças no espaço CAF
dando a conhecer a equipa do ATL

Crianças
AAAF

10*

305

Assembleia Geral - AAAF/EBAT-JIC2 - Reunir com
os Pais e Encarregados de Educação

Crianças
AAAF

10*

306

Convívio Magusto - AAAF/EBAT-JIC2 - Festejar e
conviver o Magusto

Crianças
AAAF

11*

Esclarecer o funcionamento da
CAF e apresentar o programa do
ano lectivo corrente
Proporcionar um convívio entre o
ATL crianças e Pais/ Enc. de
Educação

3a, 4c

100.00 €
50.00 €
150.00 €

Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar

Natal - AAAF/EBAT-JIC2 - Vamos ter uma saída

Oferecer um espectáculo de natal
às crianças

Crianças
AAAF

12*

Aula de dança em Família - AAAF/EBAT-JIC2 Aula dada pela Prof. De dança – Sandra Santos

Convidar a família a ter um papel
activo nas actividades.

12*

309

Atividade de Culinária - AAAF/EBAT-JIC2 - “As
minhas bolachinhas”

Ensinar a fazer bolachinhas
saudáveis

Crianças
AAAF e
familias
Crianças
AAAF

310

Atividade de Artes - AAAF/EBAT-JIC2 - A nossa
estrela de natal

Levar um adereço para colocar na
árvore de natal

Crianças
AAAF

12*

Desfile e festa, alusiva ao carnaval

311

Carnaval - AAAF/EBAT-JIC2 - “Do que me vou
mascarar”

Crianças
AAAF

2*

Kidzania - AAAF/EBAT-JIC2 - Parque de diversão e Visitar a cidade onde os mais
aprendizagem
pequenos brincam como gente
crescida
Dia do Pai - AAAF/EBAT-JIC2 - A Mãe vem à
As Mãe deslocam-se à escola para
Escola
fazer um trabalho manual com os
filhos para oferecer aos Pais

Crianças
AAAF

3*

Crianças
AAAF e
familias
Crianças
AAAF e
familias
Crianças
AAAF

3*

Crianças
AAAF

4*

Crianças
AAAF e
familias
Crianças
AAAF

5*

Crianças
AAAF

7*

307 Surpresa
308

Departamento
do Pré-Escolar

312

Departamento
do Pré-Escolar

313

Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar

314
315

Departamento
do Pré-Escolar

316

Departamento
do Pré-Escolar

317

Departamento
do Pré-Escolar
Departamento
do Pré-Escolar

Aula de dança em Família - AAAF/EBAT-JIC2 Aula dada pela Prof. Sandra Santos

Convidar a família a ter um papel
activo nas actividades

Ovo da Páscoa - AAAF/EBAT-JIC2 - Procurar o ovo Jogo com as crianças a procurar o
da Páscoa
ovo que está escondido pela
escola toda
Dia Desportivo - AAAF/EBAT-JIC2 - Aula de
Incentivar aos hábitos desportivos
zumba, aula de ioga, jogos de equipas
e incentivar as famílias a
participarem
Dia da Mãe - AAAF/EBAT-JIC2 - O Pai vem à
Os Pais deslocam-se à escola para
Escola
fazer um trabalho manual com os
filhos para oferecer às Mães

318

Festa de final do ano - AAAF/EBAT-JIC2 Apresentação de uma atuação.

319

Actividade da Praia - AAAF/EBAT-JIC2 - Duas
semanas de praia

Convívio, apresentação de
actuações das crianças à família e
amigos
Ida á praia durante duas semanas
e fazer actividades na areia

3 000.00 €

20.00 €
12*
30.00 €
30.00 €
50.00 €
2 000.00 €

50.00 €
4*
20.00 €
4*
50.00 €
20.00 €

50.00 €
6*
2 000.00 €
5 000.00 €

Direção

413

Inauguração da Recuperação da Casa Saloia Inaugurar a recuperação da Casa Saloia; dar
visibilidade ao edifício, ao Patrono da ESMA e ao
Agrupamento; trazer a comunidade,
personalidades e outras instituições à escola.

Concerto da Orquestra Metropolitana de Lisboa -

Direção

Eco-Escolas

Eco-Escolas

Eco-Escolas

Eco-Escolas

Eco-Escolas

Eco-Escolas

415

226

227

230

232

234

235

DIVULGAÇÃO DO PROJETO ECO-ESCOLAS - ESMA
- Divulgar, através dos diretores de turma, o
projeto, utilizando diversos materiais e propondo
a realização de algumas atividades em contexto
de sala de aula.
Hastear da Bandeira Verde ESMA - Cerimónia do
hastear da bandeira verde, representativa do
reconhecimento da ESMA como Eco-escola.
Auditoria Ambiental - ESMA - Aplicação de
inquéritos a alunos de diversos anos de
escolaridade(escolhidos previamente)com a
incidência nas áreas temáticas definidas para o
projeto.
Recolha de REEE - ESMA - Recolha de resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos (Geração
Depositrão) e recolha de pilhas no âmbito do
Projeto "Pilhão vai à Escola" (Ecopilhas)
Recolha de toners e tinteiros (colaboração com a
Mediateca Escolar)ESMA - Recolha de toners e
tinteiros provenientes das
fotocopiadoras/impressoras existentes na escola.
Dia mundial da Filosofia. Comemoração do dia
Mundial da Filosofia ( Na ESMA E na DDJ) - Os
docentes da escola sede dinamizarão na escola
Matias Aires e na escola D. Domingos Jardo

Divulgar o património da ESMA, a
beleza e simplicidade do edifício
do séc. XVIII e as suas
potencialidades na relação com a
comunidade.Promover o
Agrupamento, a ESMA e o Patrono
- Matias Aires.
Possibilidade de contacto com
músicos profissionais e
identificação de instrumentos da
orquestra sinfónica em contexto
real de concerto.

Comunidade
escolar e
educativa

11*

4a, 4b, 4d

0.00 €
5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 5ºL, 6ºA,
6ºB, 6ºC, 6ºD,
6ºE, 6ºF, 6ºG,
6ºH, 6ºI, 6ºJ,
6ºL

12*

4b

1 400.00 €

- Motivar para a necessidade de
mudança de atitudes e adoção de
comportamentos sustentáveis no
dia a dia;- Dar a conhecer os
principais objetivos do projeto.
- Promover atitudes amigas do
ambiente na comunidade escolar;Divulgar a existência do projeto.
- Recolha de dados sobre as
atitudes pessoais de cariz
ambiental.

Alunos

- Promover hábitos de separação
seletiva de resíduos de
equipamentos elétricos e
eletrónicos (REEE) e de pilhas.
- Promover hábitos de separação
seletiva de toners e tinteiros.

Alunos/Comu 9*10*11*12*1
nidade
*2*3*4*5*6*
escolar

10*

3a, 4b

4.80 €
11*

3a, 4a, 4b
3.30 €

11*

3a, 4b, 5a

36.80 €

Sensibilizar os alunos para a
disciplinaInterpelar para
compreenderFomentar o espírito
crítico

Alunos/Comu 9*10*11*12*1
nidade
*2*3*4*5*6*
escolar

1a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
1.26 €
3a, 4a, 4b,
4c, 4d
1.26 €

11*

4a
2.90 €

atividades com o objetivo de sensibilizar as
turmas de nono ano para alguma

Eco-Escolas

Eco-Escolas

Eco-Escolas

Eco-Escolas

Eco-Escolas

Eco-Escolas

Eco-Escolas

Mediateca

240

242
243

245

373

386

397

120

Dia Eco-Escola - ESMA - Comemoração de uma
data, através de um conjunto de atividades
promotoras da educação ambiental.

Concurso Eco-Código - ESMA - Promoção de
concurso de cartazes para promoção do Ecocódigo da escola
Jogo do Ambiente - ESMA - Ação de
sensibilização sobre a política dos 3R´s e
separação seletiva dos RSU
Qualificação do Espaço Escolar - Proj. Eco-escolas
-ESMA - Desenvolver um conjunto de ações com
os alunos, no sentido de preservar o espaço
escolar.

- Promover atitudes amigas do
ambiente na comunidade
educativa;- Divulgar produtos
finais de atividades constantes do
plano de ação do projeto.
- Elaborar um cartaz relativo ao
Eco-código da ESMA

-Promover hábitos de separação
seletiva de resíduos sólidos
urbanos, na escola e em casa.
- Promover a humanização dos
diferentes espaços na escola;Envolver a comunidade escolar na
ordenamento dos vários espaços
escolares- Sensibilizar para a
manutenção da limpeza do espaço
escolar
Desenvolvimento de dispositivos de
- Desenvolver dispositivos de
monitorização no agrupamento - EAA - Aplicação autoavaliação, de modo a
de inquéritos (on line) aos membros da
monitorizar e supervisionar o
comunidade escolar/educativa(Ass. Oper.;Enc.
funcionamento do agrupamento;Educação)/colaboração com coordenação TEIP
Melhorar a qualidade das práticas
para melhor integração dos dados monitorizados educativas e do serviço prestado à
comunidade escolar.
Ser delegado e sub delegado - da turma para a
Fomentar competências cívicas e
escola. - Momentos formativos com os delegados empreendedoras nos delegados e
e subdelegados que fomente as suas
subdelegados de turma.
competências cívicas e empreendedoras e que
mobilizem a turma para ações positivas na e para
a escola.
DIVULGAÇÃO DA PROVEDORIA DO ALUNO - Dar a - Dar a conhecer os principais
conhecer a Provedoria do Aluno, através de
objetivos do serviço- Promover a
ações orientadas pelos diretores de turma, em
orientação dos alunos no exercício
contexto de sala de aula, mediante materiais
dos seus direitos e no
produzidos e fornecidos pela Provedoria.
cumprimento dos seus deveres
Conversas ao fim da tarde... - Atividade que
Permitir a partilha de ideias e a
pretende permitir a partilha de ideias e a reflexão reflexão sobre temáticas
sobre temáticas relacionadas com o processo de relacionadas com o processo de

Alunos

5*

2a, 3a, 4b

1.44 €
4*5*6*

3a, 4b, 4d
2.45 €

Alunos

3*

3a, 4a, 4b
9.12 €

Alunos

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

4b

1.44 €
Comunidade 9*10*11*12*1
Escolar/Educa *2*3*4*5*6*
tiva
20.00 €
Alunos

10*11*2*3*5*
6*

2a, 3a

30.00 €
Alunos

10*11*

20.00 €
Comunidade
Educativa

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

40.00 €

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

Mediateca

Mediateca

ensino/aprendizagem.

ensino aprendizagem.

Torneios de Damas e de Xadrez. - Torneio de
jogos de tabuleiro habitualmente jogados na
Ludoteca.

Promover o gosto pelos jogos de
xadrez e damas.Permitir o
desenvolvimento do raciocínio
lógico e dedutivo.

Jornal "Atitudes" - Produção de uma edição por
período.

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

122

123

10º1, 10º2,
10º3, 10º4,
10º5, 11º1,
11º2, 11º3,
11º4, 11º5,
12º1, 12º2,
2ºVAS, 7º1,
7º2, 7º3, 7º4,
8º1, 8º2, 8º3,
8º4, 9º1, 9º2,
9º3, P11, P12,
P13, P31, P32,
P33, P41, P51,
P52, P53, P61,
P62, P63, P71,
P72
10º1, 10º2,
10º3, 10º4,
10º5, 11º1,
11º2, 11º3,
11º4, 11º5,
12º1, 12º2,
2ºVAS, 7º1,
7º2, 7º3, 7º4,
8º1, 8º2, 8º3,
8º4, 9º1, 9º2,
9º3, P11, P12,
P13, P31, P32,
P33, P41, P51,
P52, P53, P61,
P62, P63, P71,
P72

3*

2a, 3a

30.00 €
Comunidade
Educativa

12*4*6*

2a, 4b

700.00 €

Mediateca

Mediateca

124

125

"Mês Internacional das Bibliotecas Escolares" Concurso de Marcadores - Concurso destinado a
todos os alunos do agrupamento e que
pressupõe a elaboração de marcadores de livros,
frases e textos alusivos ao papel da BE na
comunidade educativa, culminando
Concurso Ortográfico. - Concurso destinado aos
alunos do agrupamento do 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e
9ºanos, com o objetivo de promover a
competência escrita.Atribuição de Prémios por
ano de escolaridade, em língua portuguesa, em
língua francesa e em PLNM.
“Newton gostava de ler!” - Projeto de promoção
da leitura aliada à ciência, com a realização de
atividades experimentais no espaço da BE.

Mediateca

Mediateca

Mediateca

Valorizar o papel da Biblioteca
Escolar no contexto escolar como
recurso educativo de
aprendizagem.Estimular o
trabalho em parceria entre as
bibliotecas do agrupamento.
Promover a competência da
escrita em língua portuguesa e
francesa.Divulgar autores em
língua portuguesa e
francesa.Estimular o trabalho em
parceria entre as bibliotecas do
agrupamento.
Incentivar o livro e o gosto pela
leitura.Promover o conhecimento
científico e a prática
experimental.Apoiar o currículo
das ciências experimentais.

126

127

193

Semana da Leitura 2017 -"O Prazer de Ler" Iniciativa promovida, a nível nacional, pelo Plano
Nacional de Leitura com o objetivo de estimular o
gosto pela leitura, envolvendo a comunidade
educativa.
Projeto "Bons métodos, bons resultados"Formação para as diferentes literacias. - Sessões
de formação no âmbito das diferentes literacias
(digital, de informação, etc).

Promover o livro e a
leitura.Envolver pais/EE nas
atividades da escola.Partilhar
saberes e experiências.
Desenvolver competências no
âmbito das diferentes
literacias.Estimular o trabalho de
parcerias entre as bibliotecas do

10*11*

3a, 4a, 4d

135.55 €
11*12*1*2*

645.30 €
5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 5ºL, 6ºA,
6ºB, 6ºC, 6ºD,
6ºE, 6ºF, 6ºG,
6ºH, 6ºI, 6ºJ,
6ºL, 7º1, 7º2,
7º3, 7º4, 7ºA,
7ºB, 7ºC, 7ºD,
7ºE, 7ºF, 8º1,
8º2, 8º3, 8º4,
8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 9º1,
9º2, 9º3, 9ºA,
9ºB, 9ºC, 9ºD,
9ºE

Alunos

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

297.20 €
Alunos dos
diferentes
níveis de
ensino.
Pessoal
docente e
Pessoal não

3*

2a, 3a, 4a,
4b
59.00 €

10*11*12*1*2
*3*4*5*
16.50 €

agrupamento.

Encontro com personalidade do mundo da
cultura pintores, escritores, ... - Dinamizar
encontros com personalidades ligadas ao mundo
da cultura em parceriacom os diferentes
departamentos curriculares.

Mediateca

Fomentar o gosto pelo
conhecimento.

194

Jornal de Parede - Jornal de Parede construido no Divulgar as atividades
placard à entrada da Mediateca Escolar
desenvolvidas na Mediateca.
paradivulgação de atividades dinamizadas, bem
como de informação consideradapertinente.

Mediateca

196

docente
10º1, 10º2,
10º3, 10º4,
10º5, 11º1,
11º2, 11º3,
11º4, 11º5,
12º1, 12º2,
2ºVAS, 7º1,
7º2, 7º3, 7º4,
8º1, 8º2, 8º3,
8º4, 9º1, 9º2,
9º3, P11, P12,
P13, P31, P32,
P33, P41, P51,
P52, P53, P61,
P62, P63, P71,
P72
10º1, 10º2,
10º3, 10º4,
10º5, 11º1,
11º2, 11º3,
11º4, 11º5,
12º1, 12º2,
2ºVAS, 7º1,
7º2, 7º3, 7º4,
8º1, 8º2, 8º3,
8º4, 9º1, 9º2,
9º3, P11, P12,
P13, P31, P32,
P33, P41, P51,
P52, P53, P62,
P63, P71, P72

Comunidade
Educativa

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

2a, 3a, 4b,
5a

60.00 €
Comunidade
Educativa

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

20.00 €

Exposição/Venda de livros - Exposição venda de
Mediateca

Mediateca

Mediateca

Mediateca

Mediateca

Mediateca

Mediateca

Mediateca

Mediateca

Promover o hábitos de leitura.

197 livros novos ou usados disponibilizando livros a

198

207

208

225

228

231

233

238

preçosmais acessíveis.
Comemoração de datas significativas (Mês
Internacional das BibliotecasEscolares, dia de
S.Martinho, Dia I. dos Direitos da Criança, Natal,
... - ????inamização, em parceria com a
comunidade educativa, de atividades
queassinalem as datas mais significati
Conversas com as mãos... - Workshop em que
são dinamizadas atividades relacionadas com
trabalhos manuaisem que as mãos são
protagonistas
Projeto "Livros de mão em mão". - Recolha e
empréstimo de manuais escolares usados.
Boletim trimestral da Mediateca Escolar Elaboração de um boletim da ME a incluir como
suplemento no ????ornal ????titudes.

Dinamização/atualização das plataformas digitais
da Mediateca Escolar. - Dinamização atualização
das plataformas digitais da Mediateca
Escola,nomeadamente o blogue, o faceboo???? e
a plataforma moodle para disponibilizarrecursos
e informar a comunidade
Recolha de material reciclável. - Na ME procedese à recolha de materiais vários (escovas
dedentes, tampas ...) em articulação com os
projetos PESES e Eco escolas.
Participação nos Atos Extra. - Mostra de projetos
da ESMA
Organização e gestão da Mediateca Escolar. Atualização e informatização do Fundo
Documental; gestão de empréstimos (fundo
documental e outos recursos (presenciais e
domiciliários); dinamização de atividades e
implementação de mecanismos de avaliação

Promover o conhecimento.

Comunidade
Educativa

9*11*12*3*

Comunidade
Educativa

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

5.00 €

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

50.00 €
Promover o convívio e a partilha
entre todos os elementos da
ComunidadeEducativa.

Comunidade
Educativa

Promover o sucesso escolar.

Comunidade

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

3a, 4b
20.00 €

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

Estimular a utilização da ME pelas
turmas, em contexto de
aula.Informar a comunidade
escolar do que mais importante
vai acontecendo na ME.
Divulgar as atividades da
ME.Disponibilizar recursos.

Comunidade
Educativa

Comunidade
Educativa

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

Promover comportamentos
amigos do ambiente.

Comunidade
Educativa

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

Divulgar as atividades da
ME.Apoiar logísticamente as
outras atividades.
Promover a literacia da
informação.Disponibilizar à
comunidade educativa informação
em diferentes formatos.

Comunidade
Educativa.

3*

Comunidade
Educativa

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

2a, 3a
10.00 €
3a

65.00 €
2a, 3a, 4b

10.00 €
3a, 4b
0.54 €
3a
10.00 €
2a, 3a, 4b

1 000.00 €

Concurso de Jogos matematicos - Concurso de
Mediateca

Mediateca

Mediateca

Mediateca

Mediateca

Mediateca

244 jogos matemáticos em colaboração com

246

392

393

Laboratório de Matemática.
Plano Nacional de Cinema/Clube de Cinema Dinamizar atividades que promovam a literacia
cinematográfica e promovam acultura a língua e
cultura.

Fãs da leitura no Facebook - Criação/divulgação
de apresentações multimédia, filmes, animações,
podcats, entrevistas, com os autores, reias ou
ficcionadas, sobre obras abordadas na sala de
aula, produtos a publicar no FB da BE. Os alunos
serão convidados
Crescer a dar e recber - Recolha e partilha de
Promover o sucesso
materiais diversos de forma a alimentar o corpo educativo.Promover a troca de
e a mente.
material escolar e outros
bens.Desenvolver a cidadania e o
respeito mútuo.REFORÇAR a
vertente humana e cultural da
escola.
Realização/colaboração de/em exposições
Prover a troca de saberes e
diversas. - Realização/colaboração de/em
experiências.Dar a conhecer o
exposições diversas em parceria com os
trabalho desenvolvido nas
diferentes departamentos, exposições essas a ter diferentes disciplinas.Promover a
lugar no espaço de Exposições da ME ou na
qualidade e a criatividade dos
Ludotecatrabalhos realizados.

411

414

Divulgar os jogos
Matemáticos.Estimular o
raciocínio lógico.
Promover a literacia
cinematográfica.Promover a
língua e cultura
portuguesa.Aprofundar o sentido
estético.

Países da Lusofonia. - Atividades que celebram os
diferentes países de língua oficial portuguesa.

Comunidade
Educativa.

3*

Comunidade
Educativa

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

2a, 4b
1.00 €
2a, 3a

120.00 €
Alunos

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

Alunos

12*1*6*7*

2a, 3a, 4b

3.50 €
2a, 3a, 4a

31.00 €
10º1, 10º2,
10º3, 10º4,
10º5, 11º1,
11º2, 11º3,
11º4, 11º5,
12º1, 12º2,
2ºVAS, 7º1,
7º2, 7º3, 7º4,
8º1, 8º2, 8º3,
8º4, 9º1, 9º2,
9º3, P11, P12,
P13, P31, P32,
P33, P41, P51,
P52, P53, P61,
P62, P63, P71
10º1, 10º2,
10º3, 10º4,

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

2a, 3a

50.00 €
11*12*1*2*3*
4*5*6*

2a, 3a, 4b
20.00 €

10º5, 11º1,
11º2, 11º3,
11º4, 11º5,
12º1, 12º2,
2ºVAS, 7º1,
7º2, 7º3, 7º4,
8º1, 8º2, 8º3,
8º4, 9º1, 9º2,
9º3, P11, P12,
P13, P31, P32,
P33, P41, P51,
P52, P53, P61,
P62, P63, P71
Concurso "MasterChef Sandes Saudável" PESES

PESES

PESES

PESES

PESES

Promover uma alimentação

165 Envolver a comunidade discente na elaboração e responsável e saudável.

173

174

199

200

partilha de receitas saudáveis.
Cadeia de Emoções - A comunidade escolar é
convidada a tirar fotografias que expressem uma
emoção com outro elemento ou elementos da
comunidade.Na última semana de aulas do 1º
período os DT podem explorar as emoções
retratadas nas fotografias.
Projeto "Eu e os Outros" - Através da exploração
de uma história, em que os alunos encarnam as
personagens e tomam decisões, após análise das
vantagens e desvantagens, que definem o rumo
da história.
Sensibilização para os métodos contracetivos e
prevenção das IST - ESMA - O Enfº José Cardoso
da UCC - Cacém Care dinamizará uma sessão de
sensibilização e debate com as turmas de 9º, 12º
e 3º anos dos cursos profissionais.
Projeto Ecoescovinha - ESMA - Este projeto
destina-se aos alunos de 8º ano e inicia-se com
uma sessão de sensibilização sobre a importância
da higiene oral e da recolha de escovas de dentes
com utilização superior a 3 meses em ecopontos
por eles construíd

Promover laços entre os
elementos da comunidade
educativa.Identificar emoções
através da expressão
facial.Explorar em cada emoção
aspetos positivos e negativos.
Projeto que dota os alunos de
"ferramentas" que lhes permitem
tomar decisões de forma
assertiva, com consciência e
responsabilidade.
Sensibilizar para uma sexualidade
segura e responsável.

Sensibilizar para a importância da
higiene oral.Incentivar para a
recolha de escovas de escovas de
dentes.Motivar para a construção
de ecoescovinhas e possibilidade
de participar num concurso
nacional.

Alunos da
ESMA

10*

Alunos ESMA

11*12*

2a, 3a
20.00 €
2a, 3a

6.00 €
7ºA, 7ºB, 7ºC,
7ºD, 7ºE, 7ºF,
8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE
12º1, 12º2,
9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE, P13,
P33, P53, P63
8º1, 8º2, 8º3,
8º4

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

2a, 3a

80.00 €
1*2*

2a, 3a

10.00 €
1*2*3*4*5*6*

3a

10.00 €

PESES

PESES

PESES

PESES

PESES

PESES

201

202

249

250

251

252

Funcionamento do Gabinete de Educação para a
Saúde e Sexualidade - GESS - ÀS terças e quintas
feiras de manhã o GESS estará aberto à
comunidade escolar para esclarecimento de
situações relacionadas com as temáticas
prioritárias.
"Com afetos" - Será lançada a seguinte questão à
comunidade escolar: "O que é para ti a
FELICIDADE?"Será posteriormente apresentada e
explorada a informação obtida.
Divulgação do GESS -- DDJ - Aos alunos do 5º ano
será apresentado, em Cidadania, com dinâmicas
diversas, bem como o projeto de Mediação
escolar, com a intervenção da
Mediadora.Restantes anos e comunidade
educativa,divulgação a partir dos Dt e da página
do
Dia da Diabetes - Rastreios de glicemia, medição
de tensão arterial por parte dos Enfermeiros da
Equipa de Saúde Escolar, com mostra de
alimentos para pequeno almoço saudável.
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Segundo calendarização a acordar entre as
partes, visita às salas da SAEF e Unidade de
Multideficiência, de turmas dos vários anos de
escolaridade, para realização de atividades
conjuntas com alunos de NEE, pa
Sessões de esclarecimento sobre Sexualidade (9º
anos) - Sessões de esclarecimento/ sensibilização
sobre Sexualidade

Sessões de esclarecimento sobre álcool (5º anos)
- Sessões de esclarecimento/ sensibilização para
o uso de substâncias psicoativas.
PESES

253

Esclarecimento e
acompanhamento da comunidade
escolar, relativamente às
temáticas prioritárias.

Comunidade
escolar

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

Promover uma reflexão sobre o
que pode contribuir para a
felicidade.

Alunos da
ESMA

1*2*

2a, 3a

10.00 €
2a, 3a
10.00 €

Conhecer os intervenientes,
horários e âmbito de utilização.

10*

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

10.00 €
Detetar situações de saúde que
necessitem encaminhamento;
sensibilizar para a importância do
pequeno almoço.
Vivenciar experimentando
realidades diferentes das suas, no
sentido de se perceber a melhor
forma de integração destes alunos
nas diferentes realidades das
turmas.
Consolidação de conhecimentos
relativos ás diversas temáticas
abordadas nas aulas,
esclarecimento de dúvidas sobre
questões que envolvam técnicos
especializados
Consolidação de conhecimentos
sobre a uso/abuso da utilização de
SPA; esclarecimento de dúvidas
sobre a temática; deteção de
situações com necessidade de
encaminhamento por técnicos
especializados.

11*

2a, 3a, 4a,
4b, 4d
1.50 €

12*

2a, 3a, 4a,
4b

10.00 €
9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE

1*

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

10.00 €
5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 5ºL

1*

2a, 4a, 4b,
4d

10.00 €

PESES

PESES

PESES

Projeto
Geografia em
Movimento

Projeto
Geografia em
Movimento

Projeto
Geografia em
Movimento

Projeto
Geografia em
Movimento
Projeto
Geografia em
Movimento

254

255

256

257

260

263

279

284

Semana Mundial da Vacinação - Mediante
inscrição, professores e funcionários,verificam
junto do Enfermeiro, o BVacinas. Para verificação
do cumprimento do PNVacinação, segundo
listagem do CSaúde, os Dt solicitam BV dos
alunos.
Triagem de higiene oral (8º anos) - Os alunos são
chamados, sem prejuízo da atividade letiva, para
serem observados pela Higienista Oral, a fim de
detetar situações para encaminhar para consulta
de Higiene Oral ou Estomatologia
"Cadeia das Emoções" - Exposição/ões de
trabalhos ( utilização dos espaços comuns - BE e
polivalente) realizados pelos alunos no âmbito da
Cidadania, relativos às relações interpessoais/
afetos.
Comemoração do Dia da Europa - Comemoração
do dia da Europa, com a realização de trabalhos
sobre a União Europeia: países,capitais,
indicadores demográficos e curiosidades da
União Europeia.

Verificação do cumprimento do
Plano Nacional de Vacinação, com
encaminhamento das situações
que se encontram por regularizar.

Formação PORDATA - Geografia - Formação
PORDATA/RBE - Iniciativa conjunta da Fundação
Francisco Manuel dos Santos e da Rede de
Bibliotecas Escolares, dirigida aos alunos e
professores do ensino secundário.
Concurso de Rosas-dos Ventos. - Construção de
uma Rosa-dos Ventos por porte dos alunos com
materiais recicláveis.

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

Workshop sobre construção de instrumentos
meteorológicos recicláveis. - Workshop sobre
construção de instrumentos meteorológicos
recicláveis, destinado a professores e alunos em
parceria com a Mediateca.
"Periferias de Agualva" - Exposição com 20
fotografias sobre a periferia da Agualva e guião
de exploração das imagens.

4*

1.00 €
Detetar situações de saúde oral
que necessitem encaminhamento
para consulta de Higiene Oral ou
Estomatologia; atualização das
listagens do CSaude.

8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE

5*

2a, 3a, 4a,
4b, 4d
10.00 €

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

2a, 3a, 4a,
4b
10.00 €

Promover a educação para a
cidadania; Conhecer e divulgar o
património cultural de Portugal e
da Europa; Construir uma
identidade europeia. Análise e
cartografia de indicadores
demográficos dos países da União
Europeia.

Desenvolver nos alunos
competências geográficas de
orientação e promover a
importância da reciclagem.

7º1, 7º2, 7º3,
7º4, 7ºA, 7ºB,
7ºC, 7ºD, 7ºE,
7ºF, 8º1, 8º2,
8º3, 8º4, 8ºA,
8ºB, 8ºC, 8ºD,
8ºE
10º3, 10º4,
10º5

Alunos 7º e
8ºanos

7º1, 7º2, 7º3,
7º4, 7ºA, 7ºB,
7ºC, 7ºD, 7ºE,
7ºF

Alunos de 7º
ano

2a, 3a

8.00 €
Alunos de 10º 1*
ano

2a, 3a, 4d

10.00 €

Dotar os professores e alunos de
conhecimentos para a construção
de instrumentos meteorológicos
recicláveis.
Exploração de imagens da
periferia e consolidação de
conhecimentos e explicação sobre

5*

1*

2a, 3a

8.00 €
3*

2a, 3a

10.00 €
11º1, 11º2,
11º3, 11º4,

Alunos de 8º 2*
ano e 11º ano

2a, 3a
20.00 €

as alterações urbanísticas
verificadas.

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

4

175

176

177

178

179

Sala de atividades educativas funcionais - Apoio
diferenciado individualizado e/ou em grupo
desenvolvendo atividades de cariz funcional para
os alunos com Currículo Específico Individual e
Plano Individual de Transição da Escola Básica D.
Domingos Jardo.

Apoiar os alunos com NEE de
carácter permanente;Implementar
os currículos específicos
individuais;Promover percursos
educativos diferenciados com
atividades de cariz
funcional;Elaborar e implementar
os alunos com PIT.Promover
escola inclusiva
Avaliação Psicológica - Elaboração de um perfil
Adoção de medidas educativas e
de funcionamento psicológico do aluno que
de estratégias de atuação
permita conhecer os seus pontos fortes e as suas promotoras da integração plena,
fragilidades, nos domínios cognitivo, emocional e do desenvolvimento saudável e do
social.
sucesso educativo.
Apoio Psicológico - Possibilitar aos alunos um
Avaliar se a situação que justifica o
espaço de elaboração internas de vivências e de pedido é adaptativa, transitória e
expressão emocional.
trabalhável ou se indica alguma
perturbação do foro patológico
que necessite de
encaminhamento para consulta da
especialidade/apoio exterior.
Programa de Orientação Escolar e Profissional (9º Orientação e encaminhamento
ano) - Programa de atividades desenhado para
para a alternativa de formação
promover o auto-conhecimento, a exploração de mais adequada de acordo com o
alternativas de formação e a tomada de decisão
perfil e os objetivos dos alunos.
ponderada nos alunos que finalizam o 3º ciclo.
Reorientação de Percurso Formativo Encaminhamento de alunos com
Proporcionar aos alunos com
interesses divergentes,
insatisfação/insucesso no curso que se encontam dificuldades de aprendizagem,
a frequentar uma alternativa de formação
desmotivação, comportamentos
adequada para a conclusão do 3º ciclo/conclusão de risco etc.
do ensino secundário.
Sessões Cursos Profissionais - Sessões com as
Apoiar os alunos dos cursos
turmas dos cursos profissionais no âmbito da
profissionais em dois momentos
transição para esta modalidade de ensino (1º
significativos do seu percurso
ano) e na transição para a vida ativa/formação
pós-secundário (3º ano)

8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE
Alunos da
SAEF

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

2 075.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*
60.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*

20.00 €
10*11*12*1*2
*3*4*5*
160.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*7
*
10.00 €
11*12*1*2*3*

60.00 €

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo
Serviços
Especializados e
Apoio Educativo
Serviços
Especializados e
Apoio Educativo
Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Visita de Estudo à Futurália - ESMA - Exploração

3*

180 direta de alternativas de formção após o 9º ano.

181

182

183

184

185

186

Apoio especializado - Apoio especializado
prestado pelos professores de Educação Especial
a alunos com NEE que não beneficiam de um CEI.
Este pode ser individualizado ou em pequenos
grupos.
Despertar para a Diferença - Conjunto de
diferentes atividades que visam sensibilizar a
comunidade escolar para a diferença, a realizar
ao longo do ano letivo em todo o agrupamento.
Projeto Descobrir-CAM e Museu Gulbenkian Realização de visitas ou participação em oficinas
no Museu de Arte Moderna da Fundação
Calouste Gulbenkian que exploram experiências
multissensoriais.
Projeto "Eu Sou..." - Oficina de dramatização e
expressão plástica - parceria a desenvolver entre
o Centro Lúdico de Lopas e o Departamento de
Educação Especial

257.80 €
Promover o sucesso escolar;
Apoiar os alunos com NEE de
carácter permanente sinalizados
para apoio.

Alunos NEE
sem CEI

Sensibilizar a comunidade
educativa para a aceitação da
diferença.

Comunidade
educativa

Proporcionar aos alunos a
compreensão da arte através de
experiências multissensoriais.

Alunos com
NEE

Utilizar a dramatização para a
melhoria da compreensão e
memorização; Promover a
participação, o estímulo, a
socialização e a criatividade na
construção do conhecimento,
potencializando as capacidades
dos alunos.
Unidade de apoio à multideficiência da escola
• Promover a participação dos
básica de lopas - Apoio diferenciado
alunos com multideficiência nas
individualizado em função dos Currículos
atividades curriculares interagindo
Específicos Individuais dos alunos que
com os seus pares da turma.•
frequentam a Unidade, centrando-se em diversas Aplicar metodologias e estratégias
áreas de intervenção,como comunicação e auton de intervenção visando o
desenvolvimento, a autonomia e a
inclusão dos alunos.
Unidade de apoio especializado à
Promover a participação dos
multideficiência da escola básica D. Domingos
alunos com multideficiência nas
Jardo - Apoio diferenciado e individualizado em
atividades curriculares interagindo
função dos Currículos Específicos Individuais das com os seus pares da turma.
crianças e jovens que frequentam a Unidade,
Aplicar metodologias e estratégias
centrando-se em diversas áreas de
de intervenção visando o
desenvolvimento, a autonomia e a
inclusão dos alunos.

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

2a

400.00 €
10*11*12*1*2
*3*4*5*6*

2a, 3a
2 650.00 €

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

2a

126.00 €
Alunos NEE
EB AT, EB MS
e EB MS2,
PEFI ESMA

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

2a, 3a, 4a,
4d

700.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*

1a, 2a, 3a,
4b

40.00 €
Alunos com
9*10*11*12*1
Currículo
*2*3*4*5*6*
Específico
Individual que
fre
1 225.99 €

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo
Serviços
Especializados e
Apoio Educativo
Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

187

188

189

190

191

212

213

Unidade de apoio especializado à multidefiência
da escola secundária Matias Aires - Apoio
diferenciado individualizado em função dos
Currículos Específicos Individuais dos jovens que
frequentam a Unidade, centrando-se em diversas
áreas de intervenção,como

• Promover a participação dos
alunos com multideficiência nas
atividades curriculares interagindo
com os seus pares da turma.•
Aplicar metodologias e estratégias
de intervenção visando o
desenvolvimento,a autonomia e a
inclusão dos alunos.
Projeto Educativo de Formação Individual Promover percursos educativos
Projeto que visa o desenvolvimento de percursos diferenciados e flexíveis de cariz
escolares para alunos com CEI na ESMA,
funcional;Implementar os
desenvolvendo diferentes áreas: Culinária, Horta currículos específicos
Pedagógica, Competências sociais, Conhecimento individuais/Planos Individuais de
de Si, do Meio e do Mundo, Co
Transição;Contribuir para o
desenvolvimento da autonomia
pessoal e social.
Visita à Estufa Fria ( Dia da Alimentação) - Visita
Desenvolver competências
de Estudo à Estufa Fria de Lisboa, localizada no
sociaisDesenvolver relações
Parque Eduardo VII, para observar e identificar
pessoais
plantas diferentes oriundas de todo o mundo.
Visita de estudo a Tomar - Visita de estudo à
Desenvolver competências
cidade de Tomar para conhecer o Parque do
SociaisDesenvolver relações
Mouchão, Convento de Cristo e jardim
pessoais
envolvente. Conhecer outras localidades.
Visita a Cascais - Visita de Estudo à cidade de
Desenvolver competências
Cascais vila portuguesa no Distrito de Lisboa,
sociais;Desenvolver relações
localiza-se na região popularmente chamada de
interpessoais.
Riviera.Centro histórico e Museu Condes de
Castro e zona envolvente.
Histórias adaptadas - UAEM Lopas - Atividade de Dinamização de uma Escola
histórias adaptadas co símbolos SPC envolvendo Inclusiva, desenvolvimento dos
todas as turmas da escola a ser desenvolvida ao
valores de cidadania, promover a
longo do ano no espaço da Unidade.
sensibilidade e o respeito em
relação às diferenças,
sensibilização para a utilização dos
Sistemas Alternativos e
Aumentativos de
Comunicação(SAAC)
Hortinha quadrada - UAEM Lopas - Atividade
Dinamização de uma Escola
hortícola envolvendo os alunos da UAEM, alunos Inclusiva, desenvolvimento dos
apoiados do JI e das turmas do 1º ano a ser
valores de cidadania, promover a
desenvolvida ao longo do ano no pátio anexo à
sensibilidade e o respeito em

Alunos com
9*10*11*12*1
CEI que
*2*3*4*5*6*
frequentam a
UAEM III
700.00 €
Alunos com
CEI

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

2a, 3a, 4a

2 600.00 €
Alunos da
SAEF

10*
26.90 €

Alunos da
SAEF

5*

Alunos da
SAEF

3*

260.90 €

195.90 €
Alunos que
10*11*12*1*2
frequentam a *3*4*5*6*
UAEM I e
todos os
outros a

1a, 2a, 3a,
4b

446.99 €
UAEM,JI e 1º
ano

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

1a, 2a, 3a,
4b
62.00 €

Unidade.

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

214

215

216

217

Receção aos alunos e pais/Encarregados de
Educação da UAEM II - Receção aos alunos e
pais/Encarregados de Educação da UAEM IIApresentação da equipa (professores e
assistentes operacionais) aos pais e alunos; Apresentação do espaço - visita guiada à
Dias Festivos (Dia da Alimentação, S. Martinho,
Natal, Dia dos Reis, S. Valentim/Amigo, Carnaval,
Dia do Pai, Chegada da Primavera, Páscoa, Dia da
Mãe - Celebração dos dias festivos com a
exploração da temática através da elaboração de
trabalhos de nature
Dia Internacional das Pessoas com Deficiência Dinamização do Dia Internacional das Pessoas
com Deficiência com a promoção de atividades
diversificadas para os alunos do Agrupamento,e
sensibilização para a diferença.
Receção aos alunos da UAEM III - - Apresentação
da equipa (professores e assistentes
operacionais) aos alunos; - Apresentação do
espaço - visita guiada à unidade e pela escola.
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Pais na escola - - Reuniões trimestrais com os
encarregados de educação;- Participação dos
encarregados de educação em atividades da
UAEM III (por exemplo, sessões de culinária,
visitas de estudo…);- Lanche-convívio final.
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Dias festivos - - Celebração dos dias festivos com
a exploração da temática através da elaboração
de trabalhos de natureza diversa (por exemplo,
culinária, expressão plástica, expressão musical).

relação às diferenças,
sensibilização para a utilização dos
Sistemas Alternativos e
Aumentativos de
Comunicação(SAAC)
Conhecer o espaço da Unidade;
Conhecer o espaço escolar;
Apresentação dos professores e
assistentes operacionais.

Explorar as temáticas dos dias
festivos; Participar ativamente nas
atividades alusivas ao
tema;Estimular a criatividade;
Promover as interações pessoais.
Sensibilizar a comunidade
educativa para a aceitação da
diferença; Promover as interações
pessoais.
•Conhecer o espaço da
Unidade;•Conhecer o espaço
escolar;•Apresentação dos
professores e assistentes
operacionais.
•Articular a escola com a
família;•Fomentar o
acompanhamento/ participação
dos encarregados de educação no
percurso escolar dos seus
educandos;•Criar um espaço de
partilha de
dúvidas/conselhos/vivências.
•Explorar as temáticas dos dias
festivos;•Participar ativamente
nas atividades coletivas alusivas
ao tema;•Estimular a
criatividade;•Promover as
interações pessoais.

Alunos com
Currículo
Específico
Individual que
fre
Alunos com
Currículo
Específico
Individual que
fre
Alunos do
Agrupamento

9*

10.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*

125.00 €
12*

25.00 €
Alunos com
9*
CEI que
frequentam a
UAEM III
EE dos alunos 9*10*11*12*1
da UAEM III
*2*3*4*5*6*

20.00 €

1 300.00 €
Alunos com
9*10*11*12*1
CEI que
*2*3*4*5*6*
frequentam a
UAEM III e
EE’s

240.00 €

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo
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Dia Internacional das Pessoas com Deficiência - Dinamização do Dia Internacional das Pessoas
com Deficiência com a promoção de atividades
diversificadas para os alunos do Agrupamento,
como os jogos sensoriais de sensibilização para a
diferença.
Intercâmbio entre alunos - - Visita dos alunos do
ensino regular à sala da unidade para trabalhar
com os alunos com multideficiência, a nível de
expressão plástica e musical, AVD, Culinária, etc.Visita dos alunos da UAEM III a outras unidades
do Agrupa
Oceanário de Lisboa - Visita de estudo ao
Oceanário de Lisboa
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Workshop de Taças Tibetanas para alunos com
NEE - Workshop vivencial de taças tibetanas,
dirigido a alunos com NEE, que pretende
desenvolver a descoberta, consciência, perceção
auditiva e tátil numa dinâmica interpessoal e
promotora de bem-estar.

Cozinhar a muitas mãos UAEM Lopas - Atividade
de culinária envolvendo todas as turmas da
escola no espaço da Unidade.
Serviços
Especializados e
Apoio Educativo
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•Sensibilizar a comunidade
educativa para a aceitação da
diferença;•Promover as
interações pessoais.

Alunos da
Matias Aires
(turmas de
referência)

12*

•Sensibilizar a comunidade
educativa para a aceitação da
diferença;•Desenvolver o espírito
de cooperação e
tolerância;•Promover as
interações pessoais.
•Vivenciar novas experiências em
diferentes contextos;•Conhecer
animais integrados no seu
habitat;•Desenvolver
competências sociais.
Familiarizar-se com as qualidades
sonoras e possibilidades
expressivas deste tipo de
instrumentos; Experienciar o
efeito destes sons no bem-estar
físico, mental e emocional; Ter
consciência da importância das
vibrações sonoras e do silêncio
Dinamização de uma Escola
Inclusiva,promover o
desenvolvimento dos valores de
cidadania,promover a
sensibilidade e o respeito em
relação às diferenças,
Sensibilização para a utilização dos
Sistemas Alternativos e
Aumentativos de Comunicação
(SAAC)

Alunos de AE
(turmas de
referência e
unidades)

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

170.00 €

270.00 €
Alunos com
5*
CEI que
frequentam a
UAEM III
Alunos com
3*
NEE (PEFI)

160.90 €
2a, 3a

10.00 €
10*11*12*1*2
*3*4*5*6*

1a, 2a, 3a,
4b

191.90 €
138 441.09
€

