Plano Anual de Atividades
2017-2018

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 2017/2018.
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, 18 de Outubro de 2017

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: 2017.12.07 13:06:36 Z

(José Luís Rodrigues Henriques)

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

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

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

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

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

necessidades dos alunos.

Coordenação
/Estrutura ID
Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

14

15

Estratégias/Atividades

Objetivos

Hastear da Bandeira da Eco?escola - Em todas as
escolas do agrupamento a bandeira da eco?escola
será hasteada napresença da comunidade
educativa. Haverá apresentação de
diferentesatividades, como por exemplo: canções,
declamação de poesias, dramatizaçõe
Dia Mundial da Criança - Atividades lúdicas de
expressões e desportivas.

Desenvolver uma consciência
cívica para as questões
ambientais;

Entidades
Envolvidas/
Público Alvo
NULL

Destinatários Calendarização Custos
11*

Eixos de
Intervenç
ão
NULL

20.00 €
Tomar conhecimento dos seus
direitos e deveres.

NULL

6*

NULL
10.00 €

Departamento
do 1.º Ciclo

16

Semana do Agrupamento - Abrir as escolas à
comunidade educativa.

NULL

3*

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

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

NULL
100.00 €

Departamento
do 1.º Ciclo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

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

Português 3.º Ano de Escolaridade. - Desenvolver
a literacia.

17

19

"O conquistador"- HGP 5ºano - Apresentação de
uma atividade lúdica/didática dinamizada pelo
grupo de animação "Espantástico", na biblioteca
escolar.

Promover percursos educativos
diferenciados e flexíveis de cariz
funcional;Implementar os
currículos específicos
individuais/Planos Individuais de
Transição;Contribuir para o
desenvolvimento da autonomia
pessoal e social.
Despertar o gosto pela História, de
uma forma lúdica.Sensibilizar os
alunos para as diferentes
abordagens da História.

20

HGP 6ºano"Voltas E Revoltas da Primeira
República" - Apresentação de uma atividade
lúdico didática dinamizada pelo grupo de
Animação "Espantástico".

Despertar o gosto pela História de
uma forma lúdica.Sensibilizar os
alunos para as diferentes
abordagens da História.

18

Projeto Educativo de Formação Individual Projeto que visa o desenvolvimento de percursos
escolares para alunos com CEI na ESMA,
desenvolvendo diferentes áreas: Culinária, Horta
Pedagógica, Competências sociais, Conhecimento
de Si, do Meio e do Mundo, Co

Usar o Português de forma
adequada às situações de
comunicação criadas nasdiversas
áreas do saber.

2a, 3a, 5a

20.00 €
Alunos com
CEI

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

2a

5 465.00 €
NULL

11*

2a, 3a
1 078.50 €

NULL

2*

2a, 3a
1 061.50 €

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

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Despertar o gosto pela disciplina
de uma forma lúdica, didática e
interativa.

NULL

4*

21

HGP 5º Ano - Concurso "Salteadores da História
Perdida" - Seleção no grupo turma de dois alunos
para participarem no concurso final, que se
realizará na BE.

NULL

4*

22

HGP 6ºano Concurso "Quem quer ser Historiador" Despertar o gosto pela disciplina
- Seleção no grupo turma, de dois alunos para
de uma forma lúdica, didática e
participarem no concurso final que se realizará na interativa.
BE.
HGP 5º e 6º - "Acerta na Hiistória" - Jogo Lúdico
Despertar o gosto pela disciplina
alusivo aos conteúdos temáticos do 5º e 6ºano de de uma forma lúdica, didática e
escolaridade.
interativa.

NULL

23

2a, 3a
485.00 €
2a, 3a
67.00 €

3*

2a, 3a
89.60 €

Cozinhar a muitas mãos - UAEM de Lopas Atividade de culinária envolvendo todas as turmas
da escola a ser desenvolvida ao longo do ano no
espaço da Unidade.

24

Histórias adaptadas - UAEM de Lopas - Atividade
de histórias adaptadas envolvendo todas as
turmas da escola a ser desenvolvida ao longo do
ano no espaço da Unidade.

25

26

Hortinha quadrada - UAEM de Lopas - Atividade
hortícola envolvendo os alunos da UAEM, alunos
apoiados do JI e as turmas do 1º ano a ser
desenvolvida ao longo do ano no pátio anexo à
Unidade.

Dinamização de uma Escola
Inclusiva Promover o
desenvolvimento dos valores de
cidadania,Promover o
desenvolvimento da sensibilidade
e do respeito em relação às
diferençasSensibilização para a
utilização dos Sistemas
Alternativos e Aumentativos
(SAAC)
Dinamização de uma Escola
Inclusiva,Promover o
desenvolvimento dos valores de
cidadania,Promover o
desenvolvimento da sensibilidade
e do respeito em relação às
diferenças,Sensibilização para a
utilização dos Sistemas
Alternativos e
Aumentativos(SAAC)
Dinamização de uma Escola
Inclusiva,Promover o
desenvolvimento dos valores de
cidadania,Promover o
desenvolvimento da sensibilidade
e do respeito em relação às
diferenças,Sensibilização para a
utilização dos Sistemas
Alternativos e

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

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

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

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

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

154.80 €
1a, 2a, 3a,
4b, 5a

398.20 €
0ºG, 0ºH, 0ºI,
1ºD, 1ºE

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

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

32.00 €

Aumentativos(SAAC)

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Departamento
do 1.º Ciclo

27

Receção aos alunos - UAEM ESMA - Apresentação da equipa (professores, assistentes
operacionais e técnicos);- Apresentação da sala da
unidade e dos respetivos recursos físicos.

•Promover um ambiente
estruturado e securizante para os
alunos.•Reforçar a articulação
entre a escola e a família.

NULL

Planetário Calouste Gulbenkian - Sessão que
aborda temas básicos da Astronomia.

Distinguir estrelas de
planetas,Identificar elementos
básicos do Meio Físico
envolvente;Promover momentos
cooperativos.
Contribuir para o desenvolvimento
cientifico dos alunos. Identificar
cuidadosa ter com os animais.
Reconhecer manifestações da vida
animal. Observaranimais em
diferentes fases da vida.
Promover a integração dos alunos
no 1.º ano no contexto
escolar;Apresentar a organização
e funcionamento da
escola;Promover o
relacionamento entre alunos.
Possibilitar o contacto direto com
instituições ligadas à segurança ;
promover a educação para a
cidadania; Contribuir para o
desenvolvimento científico dos
alunos.
Comemoração do final do 1º Ciclo.
Promover atividades culturais,
desportivas, científicas e
ambientais;Promover o convívio
entre as crianças.
Promover o desenvolvimento da
expressão psico-motora, plástica,
dramática e corporal. Sensibilizar
para datas importantes,
valorizando hábitos, tradições e

NULL

2
Visita de estudo ao Jardim Zoológico - Visita
orientada ao Jardim Zoológico de Lisboa.

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

3

4

Receção aos alunos/Encarregados de Educação. Boas?vindas aos alunos/Encarregados de
Educação dando informações sobre adinâmica do
ano letivo que se inicia.

Visita de Estudo - Visita às instalações da escola
prática da G.N.R. de Queluz.
Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

5

Visita final de Ano. - Os alunos irão ao Zoomarine
e ao Parque de diversões Sírios

6
Carnaval - Realização de desfile e concurso de
fantasia. Comemoração do dia.

7

Alunos da
9*
UAEM III e
respetivos
pais / EE
Turmas do 3.º 2*
Ano

NULL

3.20 €
NULL

500.00 €
NULL

Alunos do 1.º 3*
Ano de
escolaridade

NULL

9*

NULL

1 000.00 €
NULL

20.00 €
NULL

3*

NULL

6*

NULL

2*

NULL

500.00 €
NULL

2 500.00 €
NULL

100.00 €

costumes.

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

8

9

10

Dia de S. Martinho - Realização de uma atividade
alusiva ao tema; aprofundamento da temática
dasolidariedade

Dia Mundial da Alimentação. - Realização de
atividades para a sensibilização de uma
alimentação saudável.

Dia da Família - Realização de atividades lúdicas
com a participação da família.

Sensibilizar as crianças para
aceitar, compreender e respeitar a
diversidadesocial e cultural;
Sensibilizar para datas
importantes, valorizando
hábitos,tradições e costumes;
Sensibilizar para a higiene e saúde
alimentar; Promover práticas de
alimentação saudável; Ampliar os
conhecimentos sobre hábitos
alimentares de outras culturas.
Sensibilizar para datas
importantes, valorizando hábitos,
tradições e costumes.

NULL

Promover atividades de parceria
com a comunidade
escolar.Sensibilizar para datas
importantes, valorizando hábitos,
tradições e costumes
Fomentar o convívio entre os
elementos da comunidade
educativa.

NULL

12*

NULL

6*

11*

NULL

50.00 €
NULL

10*

NULL

100.00 €
NULL

1.º Ciclo

5*

NULL
500.00 €

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Festa de Natal - Cada uma escola é responsável
pela sua organização e dinâmica.

11

12

Festa do Final do Ano - Mostra de atividades
desenvolvidas pelos alunos ao longo do ano
letivo.Almoço convívio e festa de Finalistas.

NULL

100.00 €
NULL
500.00 €

Departamento
do 1.º Ciclo

13

Jogos da Jogos da PrimaveraPrimavera/Páscoa Realização de atividades lúdico expressivas

Sensibilizar para datas
importantes, valorizando hábitos,
tradições ecostumes.

Visita de Estudo- Aqueduto das Águas
Livres(Atividades da Mãe de Água) - Os alunos
irão visitar, conhecer, ver, explorar o Aqueduto
das águas.

Conhecer o Património Nacional;
Sensibilizar para a importância da
gestão da mãe de água; Adquirir
conhecimento do funcionamento
e distribuição da água. Promover
momentos cooperativos.

NULL

3*

NULL
100.00 €

Departamento
do 1.º Ciclo

1

NULL

3*

NULL

500.00 €

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

28

29

30

31

32

33

Pais na escola - UAEM ESMA - - Aproximação dos
pais / encarregados de educação à escola, através
de diversas ações, como a concretização de
reuniões (por exemplo, atendimento individual e
reuniões trimestrais), a dinamização de atividades
envolvendo aluno

Intercâmbios escolares - UAEM ESMA - Dinamização de atividades de exploração de
temáticas e datas comemorativas, através da
elaboração de trabalhos de natureza diversa (por
exemplo, expressão plástica, expressão musical,
culinária) que promovam a intera
A Bela e o Monstro no gelo - UAEM e SAEF - Espetáculo musical no gelo, baseado na história
da Bela e do Monstro.

Despertar para a Diferença - - Exposição de
trabalhos das unidades, no âmbito da Semana do
Agrupamento;- Dinamização, no âmbito da
Semana do Agrupamento, de ações de
sensibilização dirigidas à comunidade escolar
sobre a diferença e as dificuldades sentid
Visita de estudo à Quinta Pedagógica Burros do
Magoito - - Dinamização de uma visita à Quinta
Pedagógica Burros do Magoito (Programa
Escolar), com a exploração de diversas tarefas,
como escovar um burro, fazer uma festa num
coelho, alimentar uma cabra, to

Descobrir (CAM) - Esta atividade insere-se no
intercâmbio do “Projecto Descobrir” da Fundação
C. Gulbenkian. Visitas de estudo ao Museu
Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna e
participação nas oficinas: "À Flor da Pele", "Sentir
o Museu" e o " Mund

•Consolidar a interação entre a
escola e os pais / encarregados de
educação.•Fomentar o
acompanhamento / participação
dos encarregados de educação no
percurso escolar dos seus
educandos.•Criar um espaço de
partilha de
dúvidas/conselhos/vivências.
•Promover a interação entre
pares.•Desenvolver o espírito de
cooperação e
tolerância.•Estimular a
criatividade.

NULL

Alunos da
UAEM III e
respetivos
pais / EE

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

NULL

Alunos das
Unidades,
SAEF, PEFI e
pares-turma

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

•Vivenciar novas experiências de
exploração do conhecimento de si,
do outro e do meio.•Desenvolver
competências socioemocioniais,
comunicativas e
comportamentais.
•Sensibilizar a comunidade
educativa para a aceitação da
diferença. •Promover as
interações pessoais.

NULL

Alunos das
unidades e
SAEF

11*

NULL

Alunos das
unidades e
pares

3*4*

•Vivenciar novas experiências de
exploração do conhecimento de si,
do outro e do meio.•Incentivar o
contacto com os animais e o
respeito pela
natureza.•Desenvolver
competências socioemocioniais,
comunicativas e
comportamentais.
Promover diferentes formas e
contextos de
socialização;Promover o contacto
com a natureza e sua
exploração;Proporcionar novas
dinâmicas de grupo fora do meio

NULL

Alunos das
unidades e
SAEF

5*

NULL

4 772.00 €
NULL

10 220.00 €
1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d
224.00 €
1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d
1 548.00 €
1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4d

406.00 €
3ºG, 4ºB, 4ºC

10*11*2*3*5*

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

339.78 €

escolar.;Percepcionar o meio
ambiente numa perspetiva
artística.

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Departamento
do Pré-Escolar

34

35

36

Receção aos alunos da UAEMII - - Apresentação
da equipa (professores e assistentes operacionais)
aos alunos; - Apresentação do espaço - visita
guiada à unidade e pela escola.

• Conhecer o espaço da Unidade;•
Conhecer o espaço escolar;•
Apresentação dos professores e
assistentes operacionais;•
Reforçar a articulação entre a
escola e a família.
Intercâmbios escolares - UAEM DDJ - Dinamização •Promover a interação entre
de atividades de exploração de temáticas e datas pares.•Desenvolver o espírito de
comemorativas, através da elaboração de
cooperação e
trabalhos diversos (ex.: expressão plástica,
tolerância.•Estimular a
expressão musical, culinária) que promovam a
criatividade.
interação entre os alunos da
Festa do caloiro -APEBATJIC2 - Acolher as crianças esta actividade vem no sentido de
novas e os pais num convívio com a estrutura do
reforçar laços entre Pais /Crianças
ATL
e Equipa do ATL

NULL

NULL

9*

Assembleia Geral - APEBATJIC2 - Esta actividade
tem como objectivo reportar aos seus sócios
como a Associação está a ser dirigida
financeiramente como pedagogicamente,
esclarecendo o seu funcionamento.

NULL

9*

Convívio Magusto - APEBATJIC2 - Comemorar o
dia do magusto em convívio Pais/Crianças e
equipa do ATL

NULL

11*

Saída de Natal- Peça de teatro no gelo " A Bela e o esta actividade tem como
Monstro" - APEBATJIC2 - dar oportunidade a
finalidade oferecer um
todas as crianças de puderem desfrutar de um
espectáculo ás nossas crianças
espectáculo diferente

NULL

12*

Aula de dança em família - APEBATJIC2 convidar a família a ter um papel
Proporcionar uma aula de interação com a criança activo na actividade proposta
e os encarregados de educação

NULL

UAEM II e
EE's

9*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a
2.00 €

NULL

Alunos da
UAEM II e
pares do
Agrup.

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

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a
520.00 €
1a, 3a, 4a,
4c
4.90 €

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

37

38

Apresentar a gestão da Associação
aos sócios do ano transacto,
eleger os novos membros para
dirigirem a Associação,
apresentação do novo projecto
pedagógico para o ano corrente e
esclarecimentos.

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
4d, 5a
4.90 €
1a, 3a, 4a,
4b, 4c
240.00 €

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

39

40

2a, 3a, 5a
1 176.00 €

12*

1a, 3a, 4c
4.90 €

Departamento
do Pré-Escolar

incentivar/orientar a criança a
explorar a sua imaginação e
criatividade

NULL

12*

41

Atividades de artes -APEBATJIC2 - fazer um
adereço/ adereços alusivos a época natalícia, por
a imaginação em prática

ajudar a criança a desenvolver a
parte criativa

NULL

12*

42

Atividade de olaria - APEBATJIC2 - trabalhar a
destreza, a criatividade criando uma peça de
olaria
Baile de Carnaval - APEBATJIC2 - É um jantar
acompanhado de um desfile e baile.

tem como objectivo proporcionar
um convivo entre o ATL, crianças e
pais e toda a comunidade escolar

Desfile de carnaval - APEBATJIC2 - vamos desfilar
as máscaras por nós elaboradas

cada um criou a sua máscara para
depois pudermos apresentar a sua
criação, partilhar ideias

1a, 2a, 3a
30.00 €

Departamento
do Pré-Escolar

1a, 2a, 3a
150.00 €

Departamento
do Pré-Escolar

43

NULL

2*
100.00 €

Departamento
do Pré-Escolar

44

NULL

2*

NULL

2*

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

4.90 €
Departamento
do Pré-Escolar

45

KidZania - APEBATJIC2 - saída ao exterior da
escola, à "Cidade dos pequenos"

1a, 2a, 3a,
4c, 5a
1 470.00 €

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

46

47

Dia do pai - APEBATJIC2 - a mãe vem à escola para o que se pretende nesta
elaborar um presente para o pais, com materiais
actividade é incentivar a Mãe a ter
recicláveis
um papel participativo numa
actividade escolar com o seu
educando,dentro do espaço
escolar.
Actividade culinária - APEBATJIC2 - vamos fazer
ensinar a comer bem com
bolachas saudáveis e pão com chouriço com a Dº produtos saudáveis bem como
Lina
podemos ser nós a confeccionar o
nosso próprio pão/bolachas
saudáveis também.
À procura do ovo da Páscoa - APEBATJIC2 -

NULL

3*

NULL

3*

NULL

4*

1a, 2a, 3a

196.00 €
1a, 2a, 3a,
5a
1 960.00 €
1a, 2a, 3a

48
4.90 €

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

49

50

51

52

Dia desportivo - APEBATJIC2 - actividade aberta a
toda a comunidade escolar, vamos ter vários PT's
a darem formação de algumas áreas desportivas
como : treino personalizado, zumba...

incentivar para a prática de
exercício bem como uma melhor
alimentação.

NULL

5*

o que se pretende nesta
actividade é incentivar o pai a ter
um papel participativo numa
actividade escolar com o seu
educando,dentro do espaço
escolar.
Jantar de finalistas - APEBATJIC2 - Jantar e baile
para que seja uma despedida
com os finalista, numa quinta.
inesquecível e memorável, com
todos os intervenientes, Pais
crianças e toda a equipa do ATL
num jantar /baile.
Festa de final de ano - APEBATJIC2 - festa final do envolvimento de toda a
ano onde temos o nosso arraial com
comunidade escolar do
demonstrações das actividades da dança, karaté e agrupamento
espectáculos/apresentações das nossas crianças.
Bem como todos os comes e bebes da festa...
aberto a toda a comunidade
Praia - APEBATJIC2 -

NULL

5*

150.00 €

Dia da Mãe - APEBATJIC2 - Nesta actividade os
pais deslocam-se á escola para com o seu
educando efectuar um presente para a mãe, com
materiais recicláveis

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

98.00 €
NULL

6*

1a, 2a, 3a,
4b, 4c, 4d
2 000.00 €

NULL

6*

NULL

7*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 4c,
5a
1 500.00 €
1a, 2a, 3a

53
5 000.00 €
Concurso Elo+Forte - Concurso “Elo + Forte”,
inter-turmas de 3ºciclo, no âmbito das disciplinas
de Ciências Naturais e Físico-Química.

Departamento
de Ciências
Experimentais

54

Incentivar o interesse pelas
Ciências, promovendo a
interdisciplinaridade; Contribuir
para a formação integral do aluno,
desenvolvendo capacidades,
tolerância e cooperação;Fomentar
as relações interpessoais; Mostrar
o aspeto lúdico das Ciências.

7º1, 7º2, 7º3,
7º4, 7ºA, 7ºB,
7ºC, 7ºD, 7ºE,
7ºF, 8º1, 8º2,
8º3, 8º4, 8ºA,
8ºB, 8ºC, 8ºD,
8ºE, 8ºF, 9º1,
9º2, 9º3, 9º4,
9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE

12*3*

2a, 3a, 4b

191.00 €

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

55

56

Acesso ao Ensino Superior - Sessões de
Esclarecimento - Divulgação de fontes de
informação atualizadas e de recursos fidedignos
para exploração de dados facilitadores de uma
decisão planeada na candidatura ao ensino
superior.
Avaliação Psicológica - Elaboração de um perfil de
funcionamento psicológico do aluno que permita
conhecer os seus pontos fortes e as suas
fragilidades, nos domínios cognitivo, emocional e
social.
Apoio Psicológico - Possibilitar aos alunos um
espaço de elaboração internas de vivências e de
expressão emocional.

57

58

59

60

61

Programa de Orientação Vocacional - 9º ano Programa de atividades desenhado para
promover o auto-conhecimento, a exploração de
alternativas de formação e a tomada de decisão
ponderada nos alunos que finalizam o 3º ciclo.
Reorientação de Percurso Formativo Proporcionar aos alunos com
insatisfação/insucesso no curso que se encontram
a frequentar uma alternativa de formação
adequada para a conclusão do 3º ciclo/conclusão
do ensino secundário.
Acompanhamento aos Cursos Profissionais Apoio ao desenvolviemnto de atividades diversas
no âmbito da seleção/encaminhamnento de
alunos,divulgação da oferta formativa e treino de
competências.
Visita de Estudo à Futurália 2018 - Feira de
Educação, Formação e Empregabilidade - Visita
aos expositores, recolha de informação,
estabelecimento de contactos e participação em
atividades formativas e de sensibilização.

Apoiar os alunos na transição para
o ensino superior,
designadamente no que se refere
à sensibilização para prérequisitos, alternativas de
cursos/instituições e prazos de
candidatura.
Adoção de medidas educativas e
de estratégias de atuação
promotoras da integração plena,
do desenvolvimento saudável, do
bem-estar físico e psicológico e do
sucesso educativo.
Avaliar se a situação que justifica o
pedido é adaptativa, transitória e
intervencionável no contexto
escolar ou se indica alguma
perturbação do foro patológico
que necessite de
encaminhamento para consulta da
especialidade/apoio exterior.
Orientação e encaminhamento
para a alternativa de formação
mais adequada de acordo com o
perfil e os objetivos dos alunos.

NULL

1*

2a

3.00 €
NULL

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

2a

38.40 €
NULL

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

2a, 3a

20.00 €
NULL

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

NULL

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

NULL

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

2a

400.28 €
2a, 3a

5.00 €
2a, 3a

10.00 €
Exploração direta de alternativas
de formção após o 9º ano - ensino secundário, ensino superior
e carreira militar.

9º1, 9º2, 9º3,
9º4

3*

2a, 3a

413.00 €

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Associação de
Pais e Enc. de
Educação da DDJ

Associação de
Pais e Enc. de
Educação da DDJ

62

63

«Single Story - uma conferência em forma
teatral» - Sinopse «Este espetáculo é uma
conferência sobre a história única. Uma história
única é o único relato que consideramos como
certo ou como sendo a única possibilidade para
um determinado acontecimento.
Pensar sobre como pensamos - 4 sessões em cada
turma do 8º ano ao longo do ano letivo novembro, janeiro, março e maio - para promover
atitudes mais favoráveis à aprendizagem por
parte de alunos, professores e encarregados de
educação. Está prevista inte
Português 4.º ano de escolaridade - Desenvolver a
literacia.

64

65

66

Matemática 4.º ano de escolaridade. - Aquisição
de conhecimentos de factos e de procedimentos,
para a construção e o desenvolvimento do
raciocínio, para uma comunicação (oral e escrita)
adequada à Matemática e para a resolução de
problemas em diversos con
Estudo do Meio 4.º ano de escolaridade. Conhecer o meio que o rodeia, no sentido de
saber pensar e saber atuar sobreele.
Caminhada de Inicio de Ano Lectivo - Caminhada
pelo Aqueduto de Belas e marco geodésico

67

68

Receção aos alunos e Encarregados de Educação
do 5º ano - Bancada com a divulgação da
associação de pais com o objectivo de angariação
de sócios - Dar a conhecer a Associação de Pais

Estimular a consciência da
individualidade e o autoconhecimento.

NULL

11*

8º1, 8º2, 8º3,
8º4

11*1*3*5*

2a, 3a

253.00 €
2a, 3a, 4c

51.50 €
Usar o Português de forma
adequada às situações de
comunicação criadas nasdiversas
áreas do saber, numa perspetiva
de construção pessoal
doconhecimento.
Desenvolver a capacidade de usar
a Matemática para analisar e
resolverproblemas, para raciocinar
e comunicar, assim como a
autoconfiança necessáriapara
fazê-lo.
Conhecer o meio que o rodeia, no
sentido de saber pensar e saber
atuar sobreele.
Dinamizar e Promover actividades
que levem à participação da
comunidade escolar, pratica de
exercício físico e curiosidade pelo
património histórico nos arredores
da escola

4ºA, 4ºB, 4ºC,
4ºD, 4ºE, 4ºF,
4ºG, 4ºH, 4ºI

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

4ºA, 4ºB, 4ºC,
4ºD, 4ºE, 4ºF,
4ºG, 4ºH, 4ºI

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

4ºA, 4ºB, 4ºC,
4ºD, 4ºE, 4ºF,
4ºG, 4ºH, 4ºI

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

NULL

10*

NULL

9*

2a, 3a, 5a

20.00 €
2a, 3a, 5a

20.00 €
2a, 3a, 5a
100.00 €
NULL

20.00 €
NULL
10.00 €

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

69

70

Bem vindo à CAF - Receção às crianças com jogos
de apresentação

Promover a atividade em grupo;
Promoção do gosto pela
convivência social;

Música - Participação na aula de música a realizar- Criar hábitos de rotina; Promoção
se semanalmente;
do gosto pela arte

NULL

CAF Pré
Escolar e 1º
Ciclo

9*

NULL

CAF Pré
Escolar

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

NULL
10.00 €
NULL
10.00 €

Departamento
do 1.º Ciclo

71

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

Criar hábitos de rotina; Promoção
do gosto pela arte

Dia das Bruxas - Realização de uma atividade
alusiva ao tema

Sensibilizar as crianças para
aceitar, compreender e respeitar a
diversidade social e cultural;
Estimular e despertar na criança
uma descoberta do mundo que a
rodeia
Sensibilizar as crianças para
aceitar, compreender e respeitar a
diversidade cultural; sensibilizar
para datas importantes,
valorizando hábitos, tradições e
costumes
Sensibilizar para datas
importantes, valorizando hábitos,
tradições e costumes; Promoção
do gosto pelas várias expressões

NULL

10*

NULL

11*

Promover e incentivar na prática
educativa/ Sucesso Escolar;
Desenvolver capacidades inatas
nos alunos; ocupar os tempos
livres dos alunos em atividades
formativas.
Promover o espírito de equipa e
entre?ajuda.Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.

NULL

Alunos do 2º 10*11*12*1*2
e 3º ciclo DDJ *3*4*5*6*

NULL

Alunos
AEAMS

NULL

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

NULL
20.00 €

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

72

73

74

75

76

Dia de São Martinho - Realização de uma
atividade alusiva ao tema; aprofundamento da
temática da solidariedade

Natal - Elaboração de um postal, lembrança e de
uma Carta ao Pai Natal

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.
Clube de Badminton - Treinos de 2 horas 4 a 5
vezes por semana

NULL

20.00 €
NULL

20.00 €
NULL

11*12*

NULL
50.00 €
2a, 3a, 4c,
5a

1 216.50 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*7
*

3a, 4a, 4b,
4c, 4d
2 520.00 €

Coordenadora de
Projetos / TEIP

77

Clube de Robótica, Programação e Equipamentos
Informáticos - Dinamizar um espaço que permita
aos alunos desenvolver e praticar os seus
conhecimentos nas áreas da informática, com
especial ênfase para a Robótica, a Programação e
a Manutenção de Equipamento

Clube de Matemática - Neste clube estão de
acordo com o seu horário, professores do 2º e 3º
ciclo, de modo a que todos os alunos, sem
qualquer tipo de inscrição, tenham acesso à
realização de jogos didáticos e esclarecimento de
dúvidas.
Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

78

79

80

Laboratório de Matemática - O Laboratório de
Matemática tem duas vertentes: uma lúdica,
onde os alunos podem aprender diversos jogos
matemáticos e outra relacionada com a
aprendizagem da disciplina, nomeadamente o
esclarecimento de dúvidas e apoio/oficina
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

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
Proporcionar aos alunos, através
da utilização de jogos
matemáticos e diferentes
atividades lúdicas,bem como
esclarecimento de dúvidas. o
desenvolvimento e a consolidação
do conhecimento matemático
adquirido em sala de aula.

12º1, 12º2,
12º3, 12º4,
7º1, 7º2, 7º3,
7º4, 8º1, 8º2,
8º3, 8º4, P11,
P12, P13

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

5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 6ºA, 6ºB,
6ºC, 6ºD, 6ºE,
6ºF, 6ºG, 6ºH,
6ºI, 6ºJ, 6ºL,
7ºA, 7ºB, 7ºC,
7ºD, 7ºE, 7ºF,
8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 8ºF,
9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE
-Aprender/treinar alguns dos
10º1, 11º1,
jogos que fazem parte integrante 11º2, 11º3,
do Campeonato Nacional de Jogos
11º4, 11º5,
Matemáticos.-Participar num
7º1, 7º2, 7º3,
torneio a nível de escola.-Apoiar
no estudo da disciplina.
7º4, 8º2, 8º3,
9º2
Desenvolver conteúdos
10º2, 10º4,
relacionados com currículo de
10º5, 11º3,
forma a motivar os alunos para a
11º4, P73
aprendizagem;Desenvolver

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

competências como a leitura,
escrita e raciocínio nas diversas
áreas do saber;Incentivar o uso de
uma língua estrangeira em
contexto real.

2a, 3a, 4b

882.00 €
2a, 3a

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

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

120.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*7
*

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

108.00 €

Coordenadora de
Projetos / TEIP

81

Idade Média - Literatura com Pinta. - Os alunos
farão uma visita de estudo ao Museu Nacional de
Arte Antiga, onde resolverão um Guião de
Trabalho enquanto observam quadros sobre os
sécs XII a XVII.

Sensibilizar para o estudo da Idade
Média; Cultivar o gosto pelas
obras dos sécs XII a XVII; Motivar
para a leitura de obras e
conteúdos programáticos;
Desenvolver competências a nível
da escrita; Aprofundar a
capacidade de observação de
imagens.

hYbris - Teatro Coordenadora de
Projetos / TEIP

10º3, 11º3,
11º4

11*

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

2 780.00 €
NULL

NULL

82
250.00 €

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Departamento
de Línguas
Estrangeiras

83

84

85

86

Núcleo de Aptidão Física - Acompanhamento de
alunos que demonstrem fraca aptidão física com
compromissoda saúde.

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.

Grupo de Teatro "Às Três Pancadas" - Criação de
um grupo de teatro com alunos inscritos. Os
alunos desenvolvem atividades em que
contactam com todos os aspetos da arte e da
expressão dramática e produzem e apresentam
espetáculo(s) dirigidos à comunidade e

Halloween - 1º ciclo -"The little orange house" 2.º
Ciclo-Motivação dos alunos para a elaboração de
trabalhos para comemorar esta data -"Fun with
words"; Seleção de trabalhos; Exposição na
Biblioteca.3.º Ciclo - 7.º-marcadores;8.ano
Pins;9.ºTrabalho de pe

Melhoria da aptidão física dos
alunos, alterando os valores do
Índice de Massa Corporal
aproximando-os dos valores
previstos para a zona saudável, de
acordo com as tabelas Fitescola.
Fomentar o espírito de
cooperação, autonomia e
responsabilidade nos alunos;
Reconhecer o mérito dos alunos
do agrupamento e sensibilizar a
comunidade para o mesmo,
valorizar a imagem da escola
dentro e fora do Agrupamento.
Desenvolver atividades que levem
os alunos a interessar-se pela
escola; Melhorar o diálogo AlunoAluno, Aluno-Professor;Estimular
a auto-confiança e desenvolver a
capacidade de comunicação dos
alunos;Promover o
enriquecimento cultural da comun
Desenvolver atividades que
permitam conhecer a cultura e as
tradições dos países anglófonos;
Identificar e nomear vocabulário
relacionado com o Halloween;
Conhecer alguns símbolos;
Valorizar e promover

NULL

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

2a, 5a

4.00 €
NULL

AEAMS

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

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

477.75 €
NULL

todos alunos
DDJ

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

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

765.00 €
5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 6ºA, 6ºB,
6ºC, 6ºD, 6ºE,

10*

2a, 3a, 4b,
4c

410.00 €

manifestações

Departamento
de Línguas
Estrangeiras

Departamento
de Línguas
Estrangeiras

Departamento
de Línguas
Estrangeiras

Departamento
de Línguas
Estrangeiras

87

Ida ao teatro - Os alunos de 7º ano DDJ assistem a Motivar para a aprendizagem da
peça de teatro em inglês em espaço exterior à
língua inglesaDesenvolver a
escola.
competência linguística

88

Christmas Crackers - Os alunos deverão, como
trabalho de projeto, elaborar um Christmas
cracker. São entregues à professora e são
trocados entre os alunos de Inglês que os
elaboraram, num dos últimos dias do período.

Aprender sobre a tradição
Christmas crackers;Identificar,
nomear vocabulário do
Natal;Conhecer símbolos do Natal
em diversos países de língua
inglesa;Valorizar e promover
manifestações culturais; Colaborar
com o Projeto Eco Escolas.

89

Easter - História"Where do Easter eggs come
from?"; Colorir ovo/coelho de Páscoa; Realização
das atividades propostas no manual

Divulgar a cultura
anglosaxónica;Desenvolver o
sentido estético

Sabores de Outros Lugares - Confeção de
produtos alimentares relacionados com a cultura
dos países da língua alvo

Celebrar dias festivos, adquirir
conhecimentos de âmbito cultural
e promover o diálogo
intercultural.

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

11*

2a
6.00 €

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

12*

10º1, 10º2,
10º3, 10º4,
10º5, 11º1,
11º2, 11º3,
11º4, 11º5,
12º1, 7º1, 7º2,
7º3, 7º4, 8º1,
8º2, 8º3, 8º4,
9º1, 9º2, 9º3,
9º4, P11, P12,
P13, P31, P32,
P33, P42, P51,

3*

2a, 3a, 4b,
4c

42.50 €
2a
50.00 €

90

3a

123.45 €

P52, P53, P61,
P62, P63, P72,
P73

Departamento
de Línguas
Estrangeiras

Pancake Race - Corrida de panquecas com
questões a resolver em Inglês.

91

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

Departamento
de Línguas
Estrangeiras

Departamento
de Línguas
Estrangeiras
Departamento
de Línguas
Estrangeiras

Celebrar festividade de países
onde se fala a língua estrangeira
lecionada (Pancake Day); adquirir
conhecimentos de âmbito cultural;
testar conhecimentos na disciplina
de Inglês; interagir com os pares.
Celebrar uma tradição; identificar
e utilizar vocabulário específico;
expressar sentimentos em língua
inglesa; valorizar e promover
manifestações culturais.

92

93

95

Curso de Verão - Dinamização de um curso de
formação. Acompanhamento de alunos a um país
de língua inglesa.Parceria com os agrupamentos
Stuart Carvalhais e Miguel Torga

Desenvolver e aperfeiçoar as
competências
comunicativas;Promover o
intercâmbio cultural.

Divulgação Alemão - sensibilização do alemão Divulgar a Língua Alemã e sensibilizar os alunos
para a importância das línguas.

Sensibilizar os alunos para a
Língua Alemã;Fornecer aos alunos
um primeiro contacto com a
língua alemã;Divulgar a cultura e a
Língua Alemã.

7º1, 7º2, 7º3,
7º4, 8º1, 8º2,
8º3, 8º4, 9º1,
9º2, 9º3, 9º4

2*

2a, 3a

51.80 €
10º1, 10º2,
10º3, 10º4,
10º5, 11º1,
11º2, 11º3,
11º4, 11º5,
5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 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,
NULL

2*

2a, 3a

486.00 €
Alunos da DDJ 7*
e ESMA

2a, 4d
80.00 €

6ºA, 6ºB, 6ºC,
6ºD, 6ºE, 6ºF,
6ºG, 6ºH, 6ºI,
6ºJ, 6ºL, 9º1,

1*2*3*4*5*

2a, 3a

36.00 €

9º2, 9º3, 9º4,
9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE
Departamento
de Línguas
Estrangeiras

Departamento
de Línguas
Estrangeiras
Departamento
de Línguas
Estrangeiras
Departamento
de Educação
Física
Departamento
de Educação
Física

96

Poisson d'Avril - Os alunos irão desenhar e
recortar peixes de diversos tamanhos e escrever
pequenas mentiras.

97

Lenços dos Namorados - Os alunos vão decorar
lenços e escrever mensagens de amor alusivas ao
dia dos namorados.

98

99

10
0

7º1, 7º2, 7º3,
7º4, 7ºA, 7ºB,
7ºC, 7ºD, 7ºE,
7ºF
9º1, 9º2, 9º3,
9º4, 9ºA, 9ºB,
9ºC, 9ºD, 9ºE

Torneio de Badminton Singulares - Torneio
individual em singulares e por escalões

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

NULL

Alunos ESMA

11*

Corta Mato do Agrupamento - Corrida de um
percurso estabelecido com troços fora da escola.

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

NULL

Alunos do
AEAMS e EE

11*

Dia do Crepe - Confeção de crepes por parte das
professoras de Francês com a ajuda dos alunos da
escola.

4*

2a

43.00 €
2*

2a, 3a

66.00 €
NULL

2*

3a
55.59 €
2a, 3a
48.00 €
2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
603.00 €

Departamento
de Educação
Física

10
1

Departamento
de Educação
Física

10
2

Departamento
de Educação
Física

Contactar com a cultura
Francesa;Praticar a expressão
escrita e o vocabulário específico
da efemérides;Estimular a
criatividade dos alunos.
-Contactar com a cultura
Francesa;-Praticar a expressão
escrita e o vocabulário específico
da efemérides;-Estimular a
criatividade dos alunos
-Contactar com a cultura
Francesa;-Estimular o espírito de
interajuda,-Promover o convívio
entre a comunidade

10
3

Atividade de Badminton para o 1º ciclo - Atividade Promover a divulgação da
de Badminton para os alunos das escolas do 1º
modalidade entre os alunos mais
ciclo do agrupamento nos 3 períodos.
jovens.Promover o gosto pela
atividade desportiva e estilos de
vida saudáveis.
Torneio de Voleibol - Torneio interturmas 3º ciclo Promover o espírito de equipa e
e secundário
entre-ajuda. Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.

NULL

NULL

Alunos ESMA

12*

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

NULL

Alunos da
ESMA

12*

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

Alunos
1ºCiclo
AEAMS

11*2*6*

4a, 4b

40.00 €
2a, 3a
96.00 €
NULL
80.00 €

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
Departamento
de Educação
Física

Torneio de Ténis de Mesa - Torneio individual de

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

NULL

Alunos ESMA

Torneio Basquetebol - Torneio interturmas 2º e 3º Promover o espírito de equipa e
ciclo.
entre-ajuda. Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.

NULL

Alunos EBDDJ 12*

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

Promover o gosto pela atividade
desportiva e estilos de vida
saudáveis. Apurados no cortamato do agrupamento.

NULL

Torneio Badminton - Torneio de Badminton
individual 2º e 3º ciclo

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

NULL

Alunos EBDDJ 2*

NULL

Alunos EBDDJ 10*11*2*3*

10 Ténis de Mesa.
4

12*

2a, 3a
12.00 €

10
5
10
6
10
7
10
8

Megas - Torneio de Atletismo de Corridas, Saltos e Promover o gosto pela atividade
Lançamentos.
desportiva e estilos de vida
saudáveis.

2a, 3a
60.00 €

Alunos
apurados

2*

4b, 4c
891.00 €
2a, 3a
30.00 €
2a, 3a
10.00 €

10
9
11
0
11
1
11
2

Concurso Lançamentos - Realização individual de
lançamentos de Basquetebol durante 1 minuto,
contabilizando o número de lançamentos com
sucesso.

Promover a competição e o fairplay entre os alunos

NULL

Alunos EBDDJ 1*2*3*

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

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

NULL

Alunos ESMA

3*

Torneio de Badminton Pares - Torneio de
badminton em pares

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

NULL

Alunos ESMA

3*

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

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

NULL

2a, 3a
3.00 €
2a, 3a
90.00 €
2a, 3a
48.00 €

Alunos ESMA

5*

2a, 3a
6.00 €

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

Torneio Voleibol - Torneio interturmas 2º e 3º

11
4

11
5

11
6

11
7

11
8

11
9

12
0

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

NULL

Alunos EBDDJ 3*

Jogos Tradicionais - Realização de jogos
Promover a competição e o fairtradicionais entre os alunos das diferentes turmas play; preservar os aspetos
que se encontram em aula de educação física em culturais.
simultâneo.

NULL

Alunos EBDDJ 5*

Atividades desportivas 6º ano - Atividades lúdicas
de promoção da ESMA para alunos da EBDDJ.

Promover o gosto pela atividade
física e estilos de vida saudáveis.
Contribuir para o conhecimento
das várias escolas do
agrupamento.
Atividades de lúdicas de promoção
da escola. Promover o gosto pela
atividade física e estilos de vida
saudáveis. Contribuir para o
conhecimento das várias escolas
do agrupamento.
Promover o espírito de equipa e
entre?ajuda.Promover o gosto
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.

NULL

11 ciclo.
3

Quintal Desportivo 4º ano - Atividades
desportivas para os alunos das turmas do 4º ano
do agrupamento.

Torneio de Badminton Equipas - Torneio de
badminton por equipas

Torneio de Andebol - Torneio interturmas do 3º
ciclo e secundário.

Voleibol de Rua - Torneio de Voleibol com o
objetivo de encerrar a época (ano letivo) dos
praticantes de Voleibol do Desporto Escolar e
possíveis estudantes que venham a integrar os
núcleos.
Torneio Futsal - Torneio interturmas 2º e 3º ciclo.

2a, 3a
90.00 €
2a, 3a
10.00 €

Alunos 6º
EBDDJ

5*

4a, 4b, 4c

30.00 €
NULL

Alunos 4º ano 6*
AEAMS

NULL

Alunos ESMA

5*

Promover o gosto pela atividade
física e estilos de vida saudáveis.
Contribuir para o conhecimento
das várias escolas do
agrupamento.
Aumentar a quantidade de alunos
que integram o projeto Desporto
Escolar, incrementando a
identificação com a escola

NULL

Alunos Esma

5*

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

NULL

4a, 4b

250.00 €
2a, 3a
32.00 €
2a, 3a

80.00 €
NULL

Alunos ESMA

6*

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
6.00 €

Alunos EBDDJ 5*6*

2a, 3a
105.00 €

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

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

12
1

12
2

12
3

Matemática 3.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
Estudo do Meio 3.º ano de escolaridade Conhecer o meio que o rodeia, no sentido de
saber pensar e saber atuar sobreele.

Expressões Artísticas 3.º ano de escolaridade Relacionar harmoniosamente o corpo com o
espaço numa perspectiva pessoal
einterpessoal.Potenciar e expressão e a
criatividade.

12
4

Cidadania 3.º ano de escolaridade - Espaço
privilegiado para o desenvolvimento da
consciência cívica dos alunos,permitindo
momentos de diálogo e de reflexão.

12
5

Apoio ao Estudo 3.º ano de escolaridade Realização de diversas atividades de modo a
desenvolver as competências nodomínio das
linguagens básicas.

Desenvolver a capacidade de usar
a Matemática na resolução de
problemas,aplicando?os em
diversos contextos.

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

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

3 e 4ºL, 3ºA,
3ºB, 3ºC, 3ºD,
3ºF, 3ºG, 3ºH,
3ºI
Fomentar a aquisição de hábitos
3 e 4ºL, 3ºA,
de vida saudável;Dominar
3ºB, 3ºC, 3ºD,
progressivamente a
3ºF, 3ºG, 3ºH,
expressividade do corpo e da
voz;Desenvolver a criatividade e o 3ºI

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

2a, 3a, 5a

50.00 €
Pesquisar, selecionar e organizar
informação para a transformar
emconhecimento mobilizável.

sentido estético.
Cooperar de forma
solidária.Desenvolver atitudes de
prevenção e de autoproteção.

50.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*

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

4ºA, 4ºB, 4ºC,
4ºD, 4ºE, 4ºF,
4ºG, 4ºH, 4ºI

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

4ºB, 4ºC, 4ºD,
4ºE, 4ºF, 4ºG,
4ºH, 4ºI

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

12
6
12
7

Cidadania 4.º ano de escolaridade. - Espaço
privilegiado para o desenvolvimento da
consciência cívica dos alunos,permitindo
momentos de diálogo e de reflexão.

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

12
8

Expressões Artísticas 4.º ano de escolaridade. Relacionar harmoniosamente o corpo com o
espaço numa perspectiva pessoal
einterpessoal.Potenciar e expressão e a
criatividade.

Relacionar harmoniosamente o
corpo com o espaço numa
perspectiva pessoal
einterpessoal.Potenciar e
expressão e a criatividade.

2a, 3a, 5a

100.00 €

3 e 4ºL, 3ºA,
3ºB, 3ºC, 3ºD,
3ºF, 3ºG, 3ºH,
3ºI
Desenvolver métodos e hábitos de 3 e 4ºL, 3ºA,
estudo autónomo e responsável.
3ºB, 3ºC, 3ºD,
3ºF, 3ºG, 3ºH,
3ºI
Desenvolver métodos e hábitos de 4ºA, 4ºB, 4ºC,
estudo autónomo e responsável.
4ºD, 4ºE, 4ºF,
4ºG, 4ºH, 4ºI

Apoio ao Estudo 4.º ano de escolaridade Realização de diversas atividades de modo a
desenvolver as competências nodomínio das
linguagens básicas.

2a, 3a, 5a

2a, 3a, 5a

20.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*

2a, 3a, 5a

20.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*

2a, 3a, 5a
20.00 €
2a, 3a, 5a
20.00 €
2a, 3a, 5a

50.00 €

Departamento
de Educação
Física

Coordenadora de
Projetos / TEIP

12
9

Núcleo Voleibol Juvenis Masculinos - Sessões de
Treino e de Competição do escalão e género
indicados representando o núcleo no âmbito
escolar

Promover espírito de equipa,
entreajuda, gosto pela prática
desportiva e a
relação/identificação com a
escola.

NULL

Alunos
AEAMS

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

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
400.00 €

PESES ESMA -

NULL

PESES DDJ - Gabinete de Educação para a Saúde e
Sexualidade - Gabinete de atendimento
individualizado para encaminhamento de
situações concretas no âmbito da Saúde em geral,
se necessário, para outras entidades/ instituições.

Atendimento individualizado, quer
pela procura individual quer
através de terceiros; Detetar
situações que necessitem ajuda
especializada e proceder ao seu
encaminhamento; Colaboração
próxima com a Direção, diretores
de turma, GAAF e Centro de
Saúde.
Núcleo Voleibol Juvenis Feminino - Sessões de
Promover espírito de equipa,
Treino e de Competição do escalão e género
entreajuda, gosto pela prática
indicados representando o núcleo no âmbito
desportiva e a
escolar
relação/identificação com a
escola.
Núcleo Voleibol InfantisB Feminino - Sessões de
Promover espírito de equipa,
Treino e de Competição do escalão e género
entreajuda, gosto pela prática
indicados representando o núcleo no âmbito
desportiva e a
escolar
relação/identificação com a
escola.
Núcleo Ténis de Mesa - Sessões de Treino e de
Promover espírito de equipa,
Competição do escalão e género indicados (vários entreajuda, gosto pela prática
misto) representando o núcleo no âmbito escolar. desportiva e a
relação/identificação com a
escola.
Núcleos Patinagem - Sessões de Treino e de
Competição do escalão e género indicados
representando o núcleo no âmbito escolar

NULL

NULL

Alunos
AEAMS

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

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

NULL

Alunos
AEAMS

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

NULL

13
0
500.00 €

Coordenadora de
Projetos / TEIP

13
1

Departamento
de Educação
Física

13
2

Departamento
de Educação
Física

13
3

Departamento
de Educação
Física

13
4

Departamento
de Educação
Física

13
5

Departamento
de Educação
Física

Comunidade
escolar

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

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

7.00 €
NULL

Alunos
AEAMS

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

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
400.00 €

NULL

Alunos
AEAMS

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

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
400.00 €

NULL

Alunos
AEAMS

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

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

13
6

Promover espírito de equipa,
entreajuda, gosto pela prática
desportiva e a
relação/identificação com a

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
240.00 €

escola.

Departamento
de Educação
Física

13
7

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

Núcleo Futsal Juvenis Masculino - Sessões de
Treino e de Competição do escalão e género
indicados representando o núcleo no âmbito
escolar

Departamento
de Educação
Física

13
8

Departamento
de Educação
Física

13 Treino e de Competição do escalão e género
indicados representando o núcleo no âmbito
9 escolar

Núcleo Futsal Juvenis Feminino - Sessões de

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

Departamento
de Educação
Física

14
0

14
1

Núcleo Futsal InfantisB Masculino - Sessões de
Treino e de Competição do escalão e género
indicados representando o núcleo no âmbito
escolar
Núcleo de Desportos Adaptados - Sessões de
Integração dirigido a alunos com Necessidades
Educativas Especiais

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

NULL

Alunos
AEAMS

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

NULL

Alunos
AEAMS

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

NULL

Alunos NEE
AEAMS

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

Promover espírito de equipa,
entreajuda, gosto pela prática
desportiva e a
relação/identificação com a
escola.
Promover espírito de equipa,
entreajuda, gosto pela prática
desportiva e a
relação/identificação com a
escola.

NULL

Alunos
AEAMS

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

NULL

Alunos
AEAMS

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

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

NULL

Alunos
AEAMS

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

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
400.00 €

NULL

Alunos
AEAMS

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

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
400.00 €
2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
160.00 €

14
2

Núcleo de Basquetebol Juvenis Feminino Sessões de Treino e de Competição do escalão e
género indicados representando o núcleo no
âmbito escolar.

14
3

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

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

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

14
4

14
5

14
6

14
7

14
8

14
9

15
0

Núcleo Badminton Vários Misto (federado) Sessões de Treino e de Competição do escalão e
género indicados representando o núcleo no
âmbito escolar

Promover espírito de equipa,
entreajuda, gosto pela prática
desportiva e a
relação/identificação com a
escola.
Núcleo Badminton Juvenis Feminino - Sessões de Promover espírito de equipa,
Treino e de Competição do escalão e género
entreajuda, gosto pela prática
indicados representando o núcleo no âmbito
desportiva e a
escolar
relação/identificação com a
escola.
Núcleo Atletismo InfantisB Misto - Sessões de
Promover espírito de equipa,
Treino e de Competição do escalão e género
entreajuda, gosto pela prática
indicados representando o núcleo no âmbito
desportiva e a
escolar
relação/identificação com a
escola.
Receção aos pais, encarregados de educação e
Fomentar o relacionamento de
crianças - Apresentação da equipa educativa e dos confiança com as
espaços; informações sobre o início do ano letivo famílias.Promover um ambiente
e dinâmicas pré-escolares.Jogos de integração.
favorável ao desenvolvimento das
aprendizagens. Conhecer a equipa
educativa.Conhecer o
espaço.Articular
informações.Desenvolvimento da
identidade social.
Dia Mundial da Alimentação. - Exploração do
Sensibilizar para as práticas de
tema nas várias áreas de conteúdo. Preparação de uma alimentação saudável ,
receitas simples com as crianças. Teatro e
higiene alimentar, saúde e
dramatizações.
segurança.Promover a
participação dos pais nas
atividades do jardim de Infância.
Dia de S. Martinho. - Exploração do tema nas
Vivenciar as tradições.Promover a
várias áreas de conteúdoDramatização
socialização.Fomentar momentos
alusivaComemoração do S. Martinho com
de partilha.
magusto em articulação com o 1ºC.

NULL

Alunos
AEAMS

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

NULL

Alunos do
AEAMS

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

NULL

Alunos
AEAMS

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

NULL

11*

Viver o Natal - Exploração do tema nas várias
áreas de conteúdo; Festa de Natal em conjunto
com o primeiro ciclo; os presentes de Natal e as
vivências natalícias; descoberta dos valores
associados ao Natal.

NULL

12*

Sensibilizar para os valores
familiares, sociais e espírito de
partilha.Vivenciar
tradições.Reconhecer laços de
pertença – a família.

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

NULL

9*

NULL

10*

1a, 3a, 4c

575.00 €
2a, 3a

650.00 €
3a, 4a
500.00 €
3a, 4a, 4c

800.00 €

Visita ao reino de Natal. - Visita ao reino de Natal
Departamento
do Pré-Escolar

NULL

12*

NULL

12*2*

3a, 4a, 4d

15
1
30.00 €
Ida ao teatro - Assistir a uma peça de teatro.

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

15
2

15
3

15
4

15
5

15
6

15
7

15
8

Visita a Quinta Pedagógica - Exploração dos
espaços e equipamentos. Observação da Natureza
e recolha de material tendo em vista exploração
da estação do ano. Socialização. Registos.

Valorizar a arte.Promover as
instituições culturais.Estabelecer
parcerias com as instituições
culturais locais.

Fomentar o gosto e respeito pela
natureza e animais.Desenvolver o
saber estar em diferentes
contextos.Desenvolver a
socialização.
Dia dos Reis - Animação de história alusiva ao
Promover o legado
tema;Elaboração de coroas.Degustação de Bolo
tradicional.Adquirir conceitos de
Rei
ordem temporal e
tradicional.Promover momentos
de partilha e envolvimento entre
os alunos.
Viver o carnaval - Atividades de expressão
Adquirir conceitos de ordem
plásticas relacionadas com a festividade; canções temporal e tradicional.Vivenciar a
e histórias.Brincar ao carnaval.
época.Proporcionar novas
experiências e momentos de
interação e convívio entre os
elementos da comunidade
educativa.
Dia do Pai - Comemoração do dia do Pai,
Valorizar a família e o papel do
elaboração de uma prenda e realização atividades Pai.Sensibilizar para os valores
relacionadas: canções, poesias, histórias,
familiares e sentido de
atividades de expressão; A família e os graus de
partilha.Promover a relação
parentesco; afetos.
escola/família.
Dia da árvore - Comemoração do dia da árvore e
Promover o respeito/preservação
da chegada da primaveraPlantações e
da Natureza.Reconhecer a
sementeiras
importância da árvore.Promover o
conhecimento do meio natural
envolvente.
Semana da leitura - Leitura de histórias por
Promover o gosto pela leitura.
crianças do 1º ciclo e outras formas de explorar
Promover a articulação entre
histórias.
ciclos.

2a, 3a
2 200.00 €

NULL

10*6*

2a, 3a

650.00 €
NULL

1*

NULL

2*

2a, 3a, 4c

700.00 €
3a, 4a, 4c

350.00 €
NULL

3*

3a, 4a

450.00 €
NULL

3*

NULL

3*

3a

450.00 €
2a, 3a
130.00 €

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

15
9

16
0

Viver a Páscoa - Realização de atividades na área
das expressões relacionados com o tema
(histórias, pinturas, colagens…)Realização de
jogos associados à época.Realização de pequena
lembrança para levar para casa.

Sensibilizar para os valores
familiares e sentido de
partilha.Adquirir conceitos de
ordem temporal e
tradicional.Promover a
participação em projetos
individuais e
coletivos.Envolvimento em
momentos de alegria e convívio
Visita ao Centro de Ciência Viva - Deslocação ao
Proporcionar oportunidades
centro de Ciência Viva de Sintra e participação nas diversificadas de aprendizagens às
atividades propostas.
crianças.

NULL

3*

NULL

2*

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.

NULL

3*

Festa de Natal - Participação na festa da Escola
com um momento artístico

Promover o desenvolvimento da
expressão psico-motora, plástica,
dramática e corporal; promover a
atividade em grupo; Participação
das crianças na organização de
atividades e eventos; Promoção
do gosto pelas várias expressãoes
Promover atividades culturais,
desportivas, científicas e
ambientais; Estimular e despertar
na criança uma descoberta do
mundo que a rodeia
Sensibilizar para datas
importantes, valorizando hábitos,
tradições e costumes; Promoção
do gosto pelas várias expressões

NULL

11*12*

NULL

12*

Dia de S. Valentim - Elaboração de uma lembrança Sensibilizar para datas
para oferecer a um(a) amigo(a)
importantes, valorizando hábitos,
tradições e costumes; Promoção
do gosto pelas várias expressões

NULL

3a, 4a

800.00 €
3a
500.00 €

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

16
1

16
2

16
3

16
4
16
5

Passeio Férias de Natal - Realização de uma saída
com as crianças

Dia de Reis - Realização de uma atividade alusiva
ao tema

2a, 3a, 4a,
4b
400.00 €
NULL

100.00 €
NULL

100.00 €
NULL

1*

NULL
50.00 €

2*

NULL
100.00 €

Departamento
de Ciências
Experimentais

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

16
6

16
7

16
8

Centros Ciência Viva do Alviela e de Constância Visitas guiadas ao CCV do Alviela - "À Descoberta
do Carso" (Exposições Geódromo e Carso e
percurso interpretativo dos Olhos d'Água do
Alviela) e ao CCV de Constância – Módulos Parque
Exterior, Planetário,

Desenvolver competências
práticas no âmbito das disciplinas
de Biologia e Geologia (BG) e de
Física e Química A (FQA); Reforçar
conceitos estruturantes do
conhecimento científico;
Promover as relações
interpessoais e o trabalho
colaborativo.
Promover o desenvolvimento da
expressão psico-motora, plástica,
dramática e corporal; Sensibilizar
para datas importantes,
valorizando hábitos, tradições e
costumes
Sensibilizar para datas
importantes, valorizando hábitos,
tradições e costumes; Promoção
do gosto pelas várias expressões

10º1, 10º2

11*

NULL

2*

NULL

2*3*

Páscoa - Elaboração de uma lembrança

Sensibilizar para datas
importantes, valorizando hábitos,
tradições e costumes; Promoção
do gosto pelas várias expressões

NULL

2*3*

Passeio Férias da Páscoa - Realização de uma
saída com as crianças

Promover atividades culturais,
desportivas, científicas e
ambientais; Estimular e despertar
na criança uma descoberta do
mundo que a rodeia
Transformar as crianças em
pessoas literatas para retirarem
satisfação e informação da leitura
e da escrita; Criação de hábitos de
leitura; Estimular e despertar na
criança uma descoberta do mundo
que a rodeia;
Sensibilizar para datas
importantes, valorizando hábitos,
tradições e costumes; Promoção
do gosto pelas várias expressões

NULL

3*

NULL

5*

Carnaval - Elaboração de máscaras e disfarces;
Comemoração do dia

Dia do Pai - Elaboração de um postal e de uma
lembrança

16
9

17
0

Feira do Livro - Realização de uma Feira do Livro
com a duração de 5 dias
Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

17
1

17
2

Dia da Mãe - Elaboração de um postal e de uma
lembrança

2a, 3a

726.30 €
NULL

100.00 €
NULL
100.00 €
NULL
100.00 €
NULL

500.00 €
NULL

100.00 €
NULL

4*5*

NULL
100.00 €

Dia da Criança - Comemoração surpresa
Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

17
3
17
4

Sensibilizar para datas
importantes, valorizando hábitos,
tradições e costumes; Promoção
do gosto pela convivência social

Festa Final de Ano - Participação na festa da
Escola com um momento artístico;

NULL

6*

NULL

5*6*

NULL
100.00 €
NULL
20.00 €

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

Departamento
do 1.º Ciclo

Promover atividades culturais,
desportivas, científicas e
ambientais; estimular e despertar
na criança uma descoberta do
mundo que a rodeia
Português 1.º ano de escolaridade - Desenvolver a Promover o gosto pelo uso correto
literacia.
e adequado do Português.

NULL

1ºA, 1ºB, 1ºC,
1ºD, 1ºE, 1ºF,
1ºG, 1ºH, 1ºI

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

Matemática 1.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
Estudo do Meio 1.º ano de escolaridade Conhecer o meio que o rodeia, no sentido de
saber pensar e saber atuar sobreele.

Contactar com ideias e os
métodos fundamentais da
matemática.

1ºA, 1ºB, 1ºC,
1ºD, 1ºE, 1ºF,
1ºG, 1ºH, 1ºI

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

Mobilizar e atualizar os saberes
específicos nas diversas áreas.

1ºA, 1ºB, 1ºC,
1ºD, 1ºE, 1ºF,
1ºG, 1ºH, 1ºI

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

17
9

Apoio ao Estudo 1.º ano de escolaridade Realização de diversas atividades de modo a
desenvolver as competências nodomínio das
linguagens básicas.

Desenvolver métodos e hábitos de
estudo autónomo e responsável.

1ºA, 1ºB, 1ºC,
1ºD, 1ºE, 1ºF,
1ºG, 1ºH, 1ºI

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

18
0

Cidadania 1.º ano de escolaridade - Espaço
privilegiado para o desenvolvimento da
consciência cívica dos alunos,permitindo
momentos de diálogo e de reflexão.

Desenvolver atitudes de
compreensão e respeito pelas
diferenças.

1ºA, 1ºB, 1ºC,
1ºD, 1ºE, 1ºF,
1ºG, 1ºH, 1ºI

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

17
5

17
6

17
7

17
8

Passeio Final de Ano - Realização de uma saída
com as crianças

6*

NULL

500.00 €
2a, 3a, 5a
20.00 €
2a, 3a, 4a,
4c

20.00 €
2a, 3a, 4a,
4c
20.00 €
2a, 3a, 4a,
4c
20.00 €
2a, 3a, 5a
20.00 €

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

Departamento
do 1.º Ciclo

Departamento
do 1.º Ciclo

Eco-Escolas

Expressões Artísticas 1.º ano de escolaridade Relacionar harmoniosamente o corpo com o
espaço numa perspectiva pessoal
einterpessoal.Potenciar e expressão e a
criatividade.
Português 2.º ano de escolaridade - Desenvolver a
literacia.

Explorar diferentes processos e
materiais;Fomentar a aquisição de
hábitos de vida saudável;Dominar
progressivamente a
expressividade do corpo e da voz.
Usar corretamente o Português
para comunicar de forma
adequada e paraestruturar o
pensamento próprio.

1ºA, 1ºB, 1ºC,
1ºD, 1ºE, 1ºF,
1ºG, 1ºH, 1ºI

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

2ºA, 2ºB, 2ºC,
2ºD, 2ºE, 2ºF,
2ºG, 2ºH, 2ºI

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

Matemática 2.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
Estudo do Meio 2.º ano de escolaridade Conhecer o meio que o rodeia, no sentido de
saber pensar e saber atuar sobreele.

Desenvolver a capacidade de usar
a Matemática para analisar e
resolverproblemas, para raciocinar
e comunicar, assim como a
autoconfiança necessáriapara
fazê?lo.
Mobilizar e atualizar os saberes
específicos nas diversas áreas.

2ºA, 2ºB, 2ºC,
2ºD, 2ºE, 2ºF,
2ºG, 2ºH, 2ºI

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

2ºA, 2ºB, 2ºC,
2ºD, 2ºE, 2ºF,
2ºG, 2ºH, 2ºI

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

18
5

Apoio ao Estudo 2.º ano de escolaridade Realização de diversas atividades de modo a
desenvolver as competências nodomínio das
linguagens básicas.

Desenvolver métodos e hábitos de
estudo autónomo e responsável.

2ºA, 2ºB, 2ºC,
2ºD, 2ºE, 2ºF,
2ºG, 2ºH, 2ºI

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

18
6

Cidadania 2.º de ano de escolaridade - Espaço
privilegiado para o desenvolvimento da
consciência cívica dos alunos,permitindo
momentos de diálogo e de reflexão.

Desenvolver atitutes de
preservação dos recursos
naturais.Favorecer o
desenvolvimento pessoal e social.

2ºA, 2ºB, 2ºC,
2ºD, 2ºE, 2ºF,
2ºG, 2ºH, 2ºI

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

Expressões Artísticas 2.º ano de escolaridade Relacionar harmoniosamente o corpo com o
espaço numa perspectiva pessoal
einterpessoal.Potenciar e expressão e a
criatividade.
Hastear da Bandeira Verde - ESMA - Cerimónia do
hastear da bandeira verde, representativa do
reconhecimento da ESMA como uma Eco-escola.

Explorar diferentes processos e
materiais;Fomentar a aquisição de
hábitos de vida saudável;Dominar
progressivamente a
expressividade do corpo e da voz.
Promover atitudes amigas do
ambiente na comunidade
escolar;Divulgar a existência e a
atividade do projeto.

2ºA, 2ºB, 2ºC,
2ºD, 2ºE, 2ºF,
2ºG, 2ºH, 2ºI

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

18
1

18
2

18
3

18
4

18
7

18
8

2a, 3a, 4a,
4c
50.00 €
2a, 3a, 5a
20.00 €
2a, 3a, 5a

20.00 €
2a, 3a, 4a,
4c
20.00 €
2a, 3a, 4a,
4c
20.00 €
2a, 3a, 5a
20.00 €
2a, 3a, 4a,
4c
50.00 €
NULL

Comunidade
escolar da
ESMA

11*

3a, 4a, 4b
3.30 €

Eco-Escolas

Eco-Escolas

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Eco-Escolas

Eco-Escolas

Eco-Escolas

Eco-Escolas

18
9

19
0

19
1

19
3
19
4

19
5

19
6

Auditoria Ambiental - ESMA - Aplicação de
inquéritos a alunos de diversos anos de
escolaridade, definidos previamente, com a
incidência nas áreas temáticas propostas pelo
Programa Eco-escolas.

Recolha de dados sobre as
atitudes pessoais dos alunos de
cariz ambiental.

Recolha de material reciclável. - Na ME procedese à recolha de materiais vários (escovas
dedentes, tampas ...) em articulação com os
projetos PESES e Eco escolas.

Promover comportamentos
amigos do ambiente.

Receção aos alunos - SAEF - -Sessão de receção e
apresentação aos alunos da SAEF - ano letivo
2017-2018. Diálogo com os alunos sobre as férias
e as expectativas para o presente ano letivo.
Análise do horário do aluno.
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)

Desenvolver competências
pessoais, académicas e sociais.

10º1, 10º2,
10º3, 10º4,
10º5, 7º1, 7º2,
7º3, 7º4, P11,
P12, P13
12º4

11*

0.80 €
Comunidade
escolar da
ESMA

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

NULL

Alunos da
SAEF

9*

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

NULL

Comunidade
escolar da
ESMA

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

Recolha de toners e tinteiros (colaboração com a
Mediateca Escolar)ESMA - Recolha dos toners
existentes na escola e de tinteiros provenientes
das impressoras domésticas .

Promover hábitos de separação
seletiva de toners e tinteiros.

NULL

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

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

- 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

NULL

5*

NULL

4*5*6*

Concurso Eco-Código - ESMA - Promoção de
concurso de cartazes para promoção do Ecocódigo da escola.

3a, 4b, 5a

3a, 4b
1.00 €
2a, 3a, 4a,
4b
2.00 €
1a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
1.26 €
3a, 4a, 4b,
4c, 4d
1.26 €
2a, 3a, 4b

20.00 €
3a, 4b, 4d
2.45 €

Eco-Escolas

19
7

Jogo do Ambiente - ESMA - Ação de sensibilização
sobre a política dos 3R´s e separação seletiva dos
RSU

-Promover hábitos de separação
seletiva de resíduos sólidos
urbanos, na escola e em casa.

NULL

3*

3a, 4a, 4b
9.12 €

Departamento
de Ciências
Experimentais

Departamento
de Ciências
Experimentais

Departamento
de Ciências
Experimentais

Departamento
de Ciências
Experimentais

Departamento
de Matemática e
Informática

Departamento
de Matemática e
Informática

Mediateca

19
8

Jardim Zoológico de Lisboa - Visita de estudo ao
Jardim Zoológico de Lisboa no âmbito da
disciplina de Ciências Naturais do 5.º ano de
escolaridade.

19
9

Comportamentos de Risco - Sessões de
esclarecimento sobre comportamentos de risco
dinamizadas por um enfermeiro do Centro de
Saúde do Olival.

20
0

20
1

20
2

20
3

20
6

Museu da Lourinhã - Visita guiada às exposições:
"Arqueologia, Etnografia e Paleontologia", "Da
pedra ao osso" e "Ibéria: onde nascem os
dinossauros" e saída de campo às praias do
Caniçal/Paimogo.

Visita à Zona de Interesse Biofísico da praia das
Avencas (ZIBA) - A visita à Zona de Interesse
Biofísico das Avencas tem início na praia das
Avencas e término no Centro de Interpretação
Ambiental da Pedra do Sal, sendo que a duração
das visitas é de apro
Jogo do 24 (EBDDJ e ESMA) - Jogo matemático
que ajuda a desenvolver e a praticar o cálculo
mental. Apenas utilizando as quatro operações
básicas, adição, subtração, multiplicação e
divisão, terás de usar os quatro números dados
para chegar ao resultado 24
Olimpíadas Portuguesas de Matemática Concurso de problemas de Matemática, dirigido
aos estudantes dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico e também aos que frequentam o ensino
secundário, que visa incentivar e desenvolver o
gosto pela Matemática.
Concurso "Mês Internacional das Bibliotecas
Escolares" (ESMA) - Concurso destinado a todos
os alunos do agrupamento e que pressupõe a
elaboração de marcadores de livros,cartazes,

Promover a consciencialização da
população escolar para os
problemas das espécies e do
ambiente;Proporcionar uma
aprendizagem atraente e eficaz.
Sensibilizar os alunos para
comportamentos de
risco.Esclarecer dúvidas sobre
possíveis comportamentos
considerados de risco.
•Reconhecer a importância dos
fósseis na datação das rochas e na
reconstituição de
paleoambientes.•Observar
diversos fósseis, em particular, de
dinossauros
portugueses.•Identificar formas
de relevo do litoral português bem
como os agentes erosivo
• Conhecer a ZIBA e reconhecer a
sua importância.• Conhecer as
diferentes espécies que habitam a
ZIBA.• Compreender a
importância da preservação das
praias na conservação dos
recursos marinhos.
Treinar o cálculo mental.

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

5*

8º1, 8º2, 8º3,
8º4

3*

NULL

Alunos 2.º e
3.º ciclos

1*2*3*4*

Os problemas propostos neste
concurso fazem sobretudo apelo à
qualidade do raciocínio, à
criatividade e à imaginação dos
estudantes.

NULL

3º ciclo e
secundário

11*1*4*

2a, 3a

4 100.00 €
5*

2a, 3a

0.50 €
5*6*

2a, 3a

1 141.20 €
2a, 3a

500.00 €
2a, 4a

105.00 €
2a, 3a, 4b

32.00 €
NULL

10*11*

3a, 4a, 4c
132.75 €

frases e textos alusivos ao papel da BE na
comunidade educativa,culminando n

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Mediateca

20
7

20
8

20
9

21
0

Avaliação Psicológica - A avaliação psicológica
proporciona o delineamento de um plano de
intervenção mais adequado para o caso em
questão.

Avaliar competências e
fragilidades ao nível dos recursos
intelectuais (desenvolvimento
intelectual, potencial cognitivo,
despiste de dificuldades de
aprendizagem) e emocionais
(compreensão da sintomatologia
apresentada).
Acompanhamento Psicológico - Contribuir para
Promoção de estratégias
minorar o insucesso escolar, os problemas
emocionais e educativas, visando
comportamentais, os estados emocionais
o desenvolvimento de
alterados, a desmotivação escolar, os conflitos
competências individuais para
internos e os conflitos parentais, contribuindo
lidar, de forma adequada, com
para a promoção do ajustamento ps
pares, pais, contextos e
problemas, para um bem-estar
emocional e do desenvolvimento
cognitivo.
POEP - Programa de Orientação Escolar e
Sensibilizar os alunos para a
Profissional (9º ano) - No POEP são realizados
necessidade de conhecerem os
testes de interesses e de aptidões. São reservadas seus interesses e aptidões, para
sessões sobre “Percurso Escolar/Profissional Após uma escolha escolar e profissional
o 9º Ano” e “As Profissões”. A terminar o POEP,
mais consciente e responsável.
são efetuadas as En
Concurso Ortográfico (ESMA) - Concurso
Promover a competência da
destinado aos alunos do agrupamento do 4º, 5º,
escrita em língua portuguesa e
6º, 7º, 8º e 9ºanos, com o objetivo de promover a francesa.Divulgar autores em
competência escrita.Atribuição de Prémios por
língua portuguesa e
ano de escolaridade,em língua portuguesa, em
francesa.Estimular o trabalho em
língua francesa e em PLNM.
parceria entre as bibliotecas do
agrupamento.

NULL

1º ciclo e 2º e 10*11*12*1*2
3º ciclo da
*3*4*5*6*7*
DDJ

NULL

1º, 2º e 3º
ciclos

2a, 3a, 4c,
4d

77.00 €
10*11*12*1*2
*3*4*5*6*

2a, 3a, 4c,
4d

2.00 €
9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE

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

2a, 3a, 4c

152.00 €
4ºA, 4ºC, 4ºD,
4ºE, 4ºF, 4ºG,
4ºH, 4ºI, 5ºA,
5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 5ºF, 5ºG,
5ºH, 5ºI, 5ºJ,
6ºA, 6ºB, 6ºC,
6ºD, 6ºE, 6ºF,
6ºG, 6ºH, 6ºI,
6ºJ, 6ºL, 7º1,
7º2, 7º3, 7º4,
7ºA, 7ºB, 7ºC,

11*12*1*2*

2a, 3a, 5a

427.00 €

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

21
1
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2

21
3

21
4

21
5

PDV - Programa de Desenvolvimento Vocacional
(8º ano) - O PDV está organizado em 5 sessões de:
recolha de informação pessoal e escolar dos
alunos; desenvolvimento de competências de
tomada de decisão; exploração das aptidões e
vocações; informação das pos

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 vocacional que terão de
efetuar no fim do 3º Ciclo.
Encaminhamento para Cursos - Após sinalização
Proporcionar aos alunos uma
ao GAAF para encaminhamento profissional, é
alternativa de via de ensino
marcada uma reunião com o(a) Encarregado(a) de profissionalizante, de forma
Educação, para informação e esclarecimento
informada e esclarecida, com o
acerca das modalidades de ensino existentes e,
objetivo de motivar os alunos para
para se poder dar início ao
a aprendizagem e conclusão da
escolaridade obrigatória, bem
como para a diminuição do
abandono.
GAME (Gestão Autónoma de Métodos de Estudo). O GAME pretende ser um espaço
- Sessões semanais longo do ano letivo, de gestão onde os alunos aprendem técnicas
de estudo autónomo para grupos de alunos que
de estudo; têm apoio na
visam a capacitação de competências de
organização, planificação e gestão
planificação, gestão e avaliação de estudo. Apoio do estudo; apoio na organização
na organização, planificaç
dos cadernos e onde podem
estudar para os testes, de modo a
melhorar o sucesso escolar.
Visita de Estudo à Futurália 2018 - Visita de
Dar a conhecer aos alunos as
estudo à maior feira de informação
ofertas de ensino existentes em
escolar/profissional do país, com o objetivo de
Portugal e preparar os alunos para
dar a conhecer aos alunos as ofertas de ensino
um melhor aproveitamento da
existentes em Portugal e preparar os alunos para oferta informativa disponível na
um melhor aproveitamento da of
“Futurália”.
Ciclo de Workshops para alunos - Realização de
Promover sessões temáticas que
workshops temáticos para alunos do 2º e 3º
visem dotar os alunos de
ciclos.
competências académicas, sociais,
cívicas e empreendedoras.

7ºD, 7ºE, 7ºF,
8º1, 8º2, 8º3,
8º4, 8ºA, 8ºB,
8ºC, 8ºD, 8ºE,
8ºF, 9º1, 9º2,
8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 8ºF

4*5*

2a, 3a

77.00 €
NULL

2º e 3º ciclos

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

2a, 3a, 4a,
4c

17.00 €
NULL

2º e 3º ciclos

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

2a, 3a

17.00 €
9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE

3*

2a

231.50 €
NULL

2º e 3º ciclos

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

2a, 3a
15.00 €

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Mediateca

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

21
6

21
7

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, com duraçã
Escola de Pais - Realização de workshops e
sessões formativas sobre temáticas que
fomentem o desenvolvimento de competências
parentais e o bem estar na relação pais-filhos.

Desenvolver sessões de mediação
com alunos
sinalizados/encaminhados via PUD
e em articulação com GAA.

NULL

Todos os
alunos
AEAMS

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

Promover competências de
parentalidade positiva e
construtiva.

NULL

Pais/EE

1*2*3*

30.00 €

22
1

22
2

DesafiArtes - Realização de atividades lúdicopedagógicas que potenciem e fortaleçam
competências relacionais, pedagógicas e
comunicacionais dos participantes – pessoal
docente e não docente.

22
3

Projeto "Bons métodos, bons resultados"Formação para as diferentes literacias.(ESMA) Sessões de formação no âmbito das diferentes
literacias (digital, de informação, etc).

Jornadas dos delegados de turma – Liderar para o
sucesso escolar - Realização de Jornadas
formativas aos delegados de turma, em parceria
com a Provedoria do Aluno, com o intuito de
capacitar os delegados sobre as suas funções e
valências no contexto de tu

2a, 3a, 4b,
4c
30.00 €

Desenvolver competências no
âmbito das diferentes
literacias.Estimular o trabalho de
parcerias entre as bibliotecas do
agrupamento.
Oficinas de competências - Realização de sessões Desenvolver programas de
com turmas do 1º ao 2ºciclo, mediante programa competências socioemocionais de
de desenvolvimento de competências, de carácter duplo carácter: preventivo e
maioritariamente preventivo.Poderão ser,
interventivo.
também, alvo de sinalização turmas referenciadas
(do 1º ao 3ºciclo)de

22
0

2a, 3a

Realização de pelo menos 1
atividade lúdico-pedagógica por
período letivo, de carácter
voluntário. Fomentar a
consolidação de competências
relacionais e pedagógicas a par de
potenciar a valorização da
identidade colectiva.
Após divulgação em reunião de
delegados, a participação nas
Jornadas é de caracter voluntário
com inscrição prévia. Prevê-se a
realização das Jornadas em
horário extra letivo (sábados de
manhã), com a devida autorização
de Encarregados de Educação.

NULL

2ºH, 4ºC, 5ºA,
5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 5ºF, 5ºG,
5ºH, 5ºI, 5ºJ,
6ºA, 6ºB, 6ºC,
6ºD, 6ºE, 6ºF,
6ºG, 6ºH, 6ºI,
6ºJ, 6ºL
NULL

Pessoal
Docente e
Pessoal Não
Docente

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

2a, 3a

16.50 €
10*11*12*1*2
*3*4*5*6*

2a, 3a

75.00 €
Docentes e
11*12*1*2*3*
Não docentes 4*5*6*

3a

30.00 €
NULL

Delegados
turma 2º,
3ºciclo e
Secundário

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

3a

75.00 €

Mediateca

Mediateca

Mediateca

Mediateca

22
4

22
5
22
6
22
7

Projeto "Newton Gostava de ler!" (ESMA) Projeto de promoção da leitura aliada à ciência,
com a realização de atividades experimentais no
espaço da BE.

Incentivar o livro e o gosto pela
leitura.Promover o conhecimento
científico e a prática
experimental.Apoiar o currículo
das ciências experimentais.
Permitir a partilha de ideias e a
reflexão sobre temáticas
relacionadas com o processo de
ensino aprendizagem.

NULL

NULL

Comunidade
Educativa

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

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.

NULL

Comunidade
Educativa

3*

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

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

NULL

Comunidade
Educativa

12*3*6*

Semana da Leitura 2018 (ESMA) - Iniciativa
promovida, a nível nacional, pelo Plano Nacional
de Leitura com o objetivo de estimular o gosto
pela leitura, envolvendo a comunidade educativa.

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

NULL

3*

Encontro com personalidade do mundo da cultura
pintores, escritores, ...(ESMA) - Dinamizar
encontros com personalidades ligadas ao mundo
da cultura em parceriacom os diferentes
departamentos curriculares.
Jornal de Parede (ESMA) - Jornal de Parede
construido no placard à entrada da Mediateca
Escolar paradivulgação de atividades dinamizadas,
bem como de informação consideradapertinente.

Fomentar o gosto pelo
conhecimento.

NULL

Alunos dos
diferentes
níveis de
ensino.
Comunidade
Educativa

Divulgar as atividades
desenvolvidas na Mediateca.

NULL

Comunidade
Educativa

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

Torneios de Divulgação - Organização e
participação nos 6 torneios de divulgação geridos
pela Federação Portuguesa de Badminton

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.

NULL

Alunos do
Clube

10*11*1*2*4*
6*

Conversas ao fim da tarde... - Atividade que
pretende permitir a partilha de ideias e a reflexão
sobre temáticas relacionadas com o processo de
ensino/aprendizagem.

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

2a, 3a, 5a

283.00 €
4a, 4b, 4c,
4d
40.00 €
3a
30.00 €
2a, 4a, 4b
700.00 €

Mediateca

Mediateca

Mediateca

Departamento
de Educação
Física

22
8

22
9

23
0

23
1

2a, 3a, 4a,
4b
59.00 €

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

2a, 3a, 4b,
5a
60.00 €
3a, 4b
20.00 €
3a, 4a, 4b,
4c, 4d

480.00 €

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

23
2

23
3

23
4

23
5

23
6

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

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.
Torneios Zonais Séniores - Organização e
Promover o espírito de equipa e
participação nos 5 torneios de apuramento para
entre-ajuda.Promover o gosto
as jornadas nacionais
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.Integrar os
alunos na vivência extraescolar,
promovendo o contacto com
clubes desportivos e outras
instituições.
Torneios Nacionais N Séniores - Participação nos 5 Promover o espírito de equipa e
torneios nacionais da Federação.
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.
Torneios Nacionais Séniores - Participação nos 5
Promover o espírito de equipa e
torneios nacionais da Federação
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.
Campeonato Nacional N Sériores - Participação no Promover o espírito de equipa e
Campeonato Nacional da Federação.
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.

NULL

Alunos do
Clube

9*10*12*2*4*

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

1 610.00 €
NULL

Alunos do
Clube

9*10*12*2*4*

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

308.00 €
NULL

Alunos do
Clube

10*11*1*4*5*

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

1 556.00 €
NULL

Alunos do
Clube

10*11*2*4*5*

NULL

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

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

Departamento
de Educação
Física

23
7

23
8

23
9

24
0

24
1

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.
Torneios de Clubes N Séniores - Organização e
Promover o espírito de equipa e
participação em 2 torneios de Clubes
entre-ajuda.Promover o gosto
pertencentes à Federação
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.Integrar os
alunos na vivência extraescolar,
promovendo o contacto com
clubes desportivos e outras
instituições.
Torneios de Clubes Séniores - Participação em 2
Promover o espírito de equipa e
torneios de Clubes pertencentes à Federação
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.
Open - Torneios Abertos - Participação em 3
Promover o espírito de equipa e
torneios de diferentes organismos
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.
Campeonato Nacional Equipas Mistas N Séniores - Promover o espírito de equipa e
Participação no Campeonato Nacional de Equipas entre-ajuda.Promover o gosto
Mistas N Sériores da Federação
pela atividade desportiva e estilos
de vida saudáveis.Integrar os
alunos na vivência extraescolar,
promovendo o contacto com
clubes desportivos e outras
instituições.

NULL

Alunos do
Clube

6*

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

168.00 €
NULL

Alunos do
Clube

2*4*

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

664.00 €
NULL

Alunos do
Clube

6*

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

464.00 €
NULL

Alunos do
Clube

10*6*7*

NULL

Alunos do
Clube

1*

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

2 175.00 €
3a, 4a, 4b,
4c, 4d

169.00 €

Departamento
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
Experimentais

Coordenador
Equipa TIC

24
2

24
3

Concurso de Rosas dos Ventos - Construção, pelos Promover a criatividade e o
alunos, de uma rosa dos ventos com materiais
desenvolvimento de competências
recicláveis.
geográficas.

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.

Dotar os alunos de ferramentas
para consolidação e aplicação de
conhecimentos geográficos.

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

24
8

24
9

atividades disponíveis das várias áreas científicas
que constituem o universo de Ciências no campus
das Faculdades de Ciências da Universidade de
Lisboa (FCUL) ou de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de L
PTE - Manutenção do parque informático Manter o bom funcionamento os equipamentos
informáticos da escola incluíndo os equipamento
ativos e passivos da rede.

2a

18.00 €
2*

2a
14.00 €

Comemoração do Dia da Europa - Realização de
Aprofundar conhecimentos
trabalhos sobre a União Europeia: países, capitais, geográficos sobre a União
indicadores demográficos e curiosidades da União Europeia.
Europeia.

7ºA, 7ºB, 7ºC,
7ºD, 7ºE, 7ºF,
8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE
Diversidade Cultural: "Todos iguais na diferença" - Dar a conhecer a diversidade
10º3, 10º4,
Mostra de diferentes cultura: religião, artesanato, cultural existente no
10º5, 11º3,
vestuário, festividades, tradições, usos e
agrupamento, principalmente nas
11º4, 11º5,
costumes,gastronomia, história e património.
escolas D. Domingos Jardo e
7º1, 7º2, 7º3,
Matias Aires, incentivando a
partilha de características
7º4, 7ºA, 7ºB,
específicas de diferentes culturas. 7ºC, 7ºD, 7ºE,
24
7ºF, 8º1, 8º2,
7
8º3, 8º4, 8ºA,
8ºB, 8ºC, 8ºD,
8ºE, 9º1, 9º2,
9º3, 9º4, 9ºA,
9ºB, 9ºC, 9ºD,
9ºE, P72, P73
Dia Aberto de Ciências - Participação nas
Promover o contacto com as
12º1, 12º2
24
4

1*

instalações, oferta educativa e
projetos de investigação das
Faculdades de Ciências da
Universidade de Lisboa ou da
Universidade Nova de Lisboa.

5*

2a

18.00 €
3*

2a, 3a

107.00 €
3*5*

2a, 3a

357.40 €
NULL

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

1a, 2a, 3a,
4b
1 000.00 €

Mediateca

Mediateca

Mediateca

Mediateca

Mediateca

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Departamento
do Pré-Escolar

25
0

25
1
25
2

25
3

25
4

25
5

25
6

Comemoração de Datas Significativas.(ESMA) Comemoração de datas significativas (Mês
Internacional das BibliotecasEscolares, dia de
S.Martinho, Dia I. dos Direitos da Criança, Natal,
Carnaval, Dia dos Namorados, Dia da Europa, ...
Conversas com as mãos... (ESMA) - Workshop em
que sa?o dinamizadas atividades relacionadas
com trabalhos manuaisem que as ma?os sa?o
protagonista.

Promover o conhecimento.

NULL

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

Promover o convi?vio e a partilha
entre todos os elementos da
ComunidadeEducativa.

NULL

Comunidade
Educativa

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

Projeto "Livros de mão em mão". - Recolha e
empre?stimo de manuais escolares usados.

Promover o sucesso escolar.

NULL

Comunidade
educativa

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

50.00 €
3a, 4b
20.00 €

Boletim trimestral da Mediateca Escolar. Estimular a utilizac?a?o da ME
Elaborac?a?o de um boletim da ME a incluir como pelas turmas, em contexto de
suplemento no jornal "Atitudes"
aula.Informar a comunidade
escolar do que mais importante
vai acontecendo na ME.
Dinamizacão/atualizacão das plataformas digitais Divulgar as atividades da ME.
da Mediateca Escolar. - Dinamizac?a?o
Disponibilizar recursos.
atualizac?a?o das plataformas digitais da
Mediateca Escola, nomeadamente o blogue, o
facebook e a plataforma moodle para
disponibilizar recursos e informar a comunidade
Ser Aluno do AEAMS - Sessões de informação
Dar a conhecer a oferta educativa
acerca da oferta educativa da ESMA, com alunos
da Escola Secundária Matias Aires
do 6º e 9º anos da EBDDJ. Pretende-se que exe esclarecer dúvidas, sobretudo,
alunos da DDJ, atualmente a estudar na ESMA,
quanto ao ensino secundário e
possam partilhar a sua experiência.
profissional.
Posteriormente, será efetuada uma visit
Dia da Mãe - Comemorar o dia da mãe com
atividades relacionadas: canções, poesias,
histórias, atividades de expressão; elaboração de
prendas.

2a, 3a, 4b

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

NULL

2a, 3a
3.20 €

12*3*6*

3a

65.00 €
NULL

Comunidade
Educativo

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

1a, 2a, 4b

5.00 €
6ºA, 6ºB, 6ºC,
6ºD, 6ºE, 6ºF,
6ºG, 6ºH, 6ºI,
6ºJ, 6ºL, 9ºA,
9ºB, 9ºC, 9ºD,
9ºE
NULL

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

2a, 3a, 4b

37.50 €
5*

3a, 4a

450.00 €

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

25
7

Dia da família. - Comemoração do Dia
Internacional da FamíliaAtividades relacionadas
com o tema; descobertas sobre vários tipos de
famílias; exploração de sentimentos e emoções;
sala aberta às famílias.
Dia Mundial da Criança. - Exploração dos direitos
da criança.Ateliers diversificados.Lanche especial.

Proporcionar o envolvimento da
família na vida escolar.

NULL

5*

Proporcionar momentos lúdicos e
de convívio.Incentivar ao
cumprimento dos Direitos da
criança.

6*

Visita à escola Básica Dr. António Torrado. - As
crianças que vão transitar ao 1º ciclo vão
conhecer a “nova escola”.

Favorecer a integração das
crianças no seu futuro espaço
educativo

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

5*6*

25
8

25
9

3a, 4c

100.00 €
3a

450.00 €
6*

3a
30.00 €

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

26
0

26
1

26
2

26
3

Visita a um parque com piquenique. - Observação
da Natureza. Socialização.

Proporcionar novas experiências e
aprendizagens fora do contexto
escolar.Reconhecer a diversidade
do meio vegetal.Fomentar o gosto
e respeito pela natureza.
Encerramento do ano letivo /Entrega de diplomas Proporcionar o convívio entre a
aos finalistas / festa de final de ano. - Festa de
comunidade educativa, articulação
final de ano; comemoração do fim de uma etapa e com o 1º ciclo.
entrada numa nova.
Educação Ambiental / eco-escolas. - Recolha e
separação de resíduos e construção de novos
“ecopontos “ .Exploração de histórias alusivas ao
temaRealização de vários trabalhos reutilizando
materiais.
Biblioteca Escolar. - Desenvolvimento de diversas
atividades no espaço da biblioteca.O livro da
biblioteca do JI vai a casa durante o fim de
semana.
Eco escovinhas. - Construção/Utilização do Eco-

Departamento
do Pré-Escolar

26 escovão; Recolha de escovas usadas.
4

3a

700.00 €

0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºG, 0ºH, 0ºI,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM
Promover condutas de proteção e 0ºA, 0ºB, 0ºC,
preservação do ambiente.Ser mais 0ºD, 0ºE, 0ºF,
responsável.
0ºG, 0ºH, 0ºI,
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
0ºM
Promover o gosto pela leitura
0ºJ, 0ºK, 0ºL,
Promover a participação das
0ºM
famílias.

6*

3a

550.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*

3a

350.00 €
10*11*12*1*2
*3*4*5*6*

4c
160.00 €

Promover hábitos de higiene oral.

0ºA, 0ºB, 0ºC,
0ºD, 0ºE, 0ºF

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

3a
60.00 €

Inicio do ano letivo -APEBL - Jogos de
Departamento
do Pré-Escolar

Promover a integração de todas as
crianças.

NULL

9*

Conquistar os SUPER SAUDÁVEIS - Jogo para 7ºs e
8ºs anos a decorrer no bar dos alunos no dia 16
de outubro, pela manhã. A turma é dividida em
quatro equipas que respondem a questões sobre
alimentação saudável. A equipa vencedora ganha
um menu saudável, po
Menus Saudáveis no Bar Escolar - Promoção do
consumo de menus saudáveis no bar escolar.

Conhecer alimentos
saudáveis;Estimular o consumo de
menus saudáveis no bar da escola.

7º1, 7º2, 7º3,
7º4, 8º1, 8º2,
8º3, 8º4

10*

Promover o consumo diário de
alimentos saudáveis;Reduzir o
consumo diário de açúcar, sal e
gorduras.

NULL

Divulgação do GESS - Divulgação do Gabinete de
Educação para a Saúde e Sexualidade a alunos do
7.º e 10.º anos e 1.º ano dos cursos profissionais.

Facilitar o acesso ao
GESS;Promover a saúde individual.

10*11*

Cadeia de emoções - Atividade lúdico-formativa
de exploração da temática das emoções em
turma.

Promover a literacia emocional.

10º1, 10º2,
10º3, 10º4,
10º5, 7º1, 7º2,
7º3, 7º4, P11,
P31, P51, P61
7º1, 7º2, 7º3,
7º4, 8º1, 8º2,
8º3, 8º4

Sessão de sensibilização para uma sexualidade
responsável - Sessão de sensibilização interativa
dinamizada pelo enfermeiro José Cardoso, com
exploração do conceito multidimensional de
sexualidade e de métodos contracetivos, de modo
a prevenir as IST.
Sessão de sensibilização para os riscos associados
ao consumo de álcool - Sessão interativa
dinamizada pelo enfermeiro José Cardoso aos
alunos dos 8.º e 10.º anos, explorando dados
estatísticos, causas, riscos e consequências
associadas ao consumo de álco
Encontro com a Abraço, "Porque a SIDA existe ..."
- Sessão de sensibilização/esclarecimento acerca
da problemática da SIDA.

Reduzir a ocorrência de
comportamentos de
risco.Sensibilizar para uma
sexualidade segura e responsável.

12º1, 12º2,
12º3, 12º4,
9º1, 9º2, 9º3,
9º4, P13, P33,
P53, P63, P73
10º1, 10º2,
10º3, 10º4,
10º5, 8º1, 8º2,
8º3, 8º4

1*2*3*4*

26 apresentação.
5

2a
50.00 €

PESES

PESES

PESES

PESES

PESES

PESES

PESES

26
6

26
7

26
8

26
9

27
0

27
1

27
2

3a, 4b

1.50 €

Alertar para os problemas de
saúde associados ao consumo de
álcool.Reduzir o consumo de
álcool.Sensibilizar para a prática
de comportamentos saudáveis.
Reduzir comportamentos de
risco.Prevenir Infeções
Sexualmente Transmissíveis

alunos da
ESMA

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

2a, 3a, 4b
50.00 €
3a, 4b

20.00 €
1*2*

2a, 3a
20.00 €
3a, 4b

20.00 €
4*

3a, 4b

20.00 €
11º1, 11º2,
12º1, 12º2

Comunidade
da ESMA

2*

2a, 3a, 4b
20.00 €

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Eco-Escolas

PESES

Eco-Escolas

PESES

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

27
3

27
4

27
5

27
6

27
7

27
9

Geografia em Movimento - O clube "Geografia em
Movimento" destina-se a alunos do 3ºCiclo. Estes
procuram o clube para esclarecer dúvidas,
solicitar ajuda na realização de TPC e trabalhos
práticos e realizar atividades lúdicas relacionadas
com a disciplina

Promover valores e atitudes de
solidariedade e de
respeito;Desenvolver
aprendizagens específicas da
disciplina de Geografia;Promover
a participação informada e ativa
na solução dos problemas
ambientais;Conhecer e divulgar o
património cultural doPaís
DIVULGAÇÃO DA PROVEDORIA DO ALUNO Dar a conhecer os principais
Conhecer a Provedoria do Aluno por intermédio
objetivos do serviço;Promover a
de ações orientadas pelos diretores de turma, em orientação dos alunos no exercício
contexto de sala de aula, através de materiais
dos seus direitos e no
produzidos e fornecidos pela Provedoria.
cumprimento dos seus deveres.
Projeto Ecoescovinha - Este projeto destina-se aos Sensibilizar para a importância da
alunos de 8º ano e inicia-se com uma sessão de
higiene oral.Incentivar para a
sensibilização sobre a importância da higiene oral recolha de escovas de escovas de
e da recolha de escovas de dentes com utilização dentes.Motivar para a construção
superior a 3 meses em ecopontos por eles
de ecoescovinhas e possibilidade
construídos.
de participar num concurso
nacional.
Assembleias de Delegados de Turma Promover a de participação e
Participação nas Assembleias de Delegados de
representação dos alunos na vida
Turma das escolas DDJ e ESMA
da escola;Prestigiar o papel do
Delegado de Turma.

9ºB

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.
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.

NULL

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

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

2a, 3a

5.00 €
NULL

8º1, 8º2, 8º3,
8º4

Todos os
10*11*
alunos das
escolas do
Agrupamento
1*2*3*4*5*6*

3a

20.00 €
2a, 3a, 4b

50.00 €
NULL

11*2*5*

3a
20.00 €

Toda a
comunidade
escolar

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

2a, 3a, 4b

20.00 €
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.

NULL

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

2a, 3a

20.00 €

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

Eco-Escolas

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

28
0

28
1

28
2

28
3

28
4

EMRC – um Sinal + - Desenvolvimento de
iniciativas diversas que possibilitem a promoção
da formação pessoal e social dos alunos,
potenciando a vivência de valores essenciais do
relacionamento interpessoal.
Sessão de sensibilização "Direitos e Deveres dos
Consumidores" - Transmissão de informação
sobre o consumo, consumismo,.... e interação
entre os participantes.

Dar a conhecer importância da
EMRC na formação integral do ser
humano;Sensibilizar para os
valores essenciais do
relacionamento entre as pessoas.
Sensibilizar os discentes para a
problemática do consumismo e do
consumerismo, fornecendo-lhes
mais conhecimentos sobre os seus
direitos e deveres enquanto
consumidores.
DIVULGAÇÃO DO PROJETO ECO-ESCOLAS - ESMA - Motivar para a necessidade de
Dar a conhecer, através dos diretores de turma, o mudança de atitudes e adoção de
projeto Eco-escolas, por meio de materiais
comportamentos sustentáveis no
diversos e propondo a realização de algumas
dia a dia;Dar a conhecer os
atividades em contexto de sala de aula.
principais objetivos do projeto.
Halloween - APEBL - Jogos e musica alusivas á
Conhecer as tradições vindas de
data.
outros países.

S. Martinho - APEBL - Leitra da histiria da maria
castaha com fantoches

Fortalezer as tradições.

Festa de Natal -APEBL - Calendario de advento,
aderecos alusivos à data e ensaios de musicas
natalicias.

Proporcionar momentos lúdicos e
recreativos.

NULL

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

NULL

1*

NULL

10*

3a

20.00 €
2a, 3a

15.25 €
3a, 4b

20.00 €
0ºG, 0ºI, 1ºD,
1ºE, 2ºD, 2ºE, 3
e 4ºL, 3ºD, 4ºD,
4ºE
0ºG, 0ºH, 0ºI

10*

NULL

30.00 €
11*

NULL
25.00 €

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

28
5

28
6

Biblioteca escolar -APEBL - Ida à bibliotaca da
escola.

Teatro - APEBL - Assistir a uma peça de teatro
Departamento
do Pré-Escolar

28
7

0ºG, 0ºH, 0ºI,
1ºD, 1ºE, 2ºD,
2ºE, 3 e 4ºL,
3ºD, 4ºD, 4ºE
Despertar para o espirito de
0ºG, 0ºH, 0ºI,
partilha.
1ºD, 1ºE, 2ºD,
2ºE, 3 e 4ºL,
3ºD, 4ºD, 4ºE
Proporcioar momentos de prazer. 0ºI, 1ºD, 1ºE,
2ºD, 2ºE, 3 e
4ºL, 3ºD, 4ºD,
4ºE

12*

NULL

150.00 €
10*11*

NULL

10.00 €
12*4*

NULL

300.00 €

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

28
8

Reis - APEBL - Comemoração do dia de reis com
um jogo e lanche partilhado

Proporcionar momentos de
socialização a partir de datas
significativas.

Dia do Riso - APEBL - Leitura de anedotas.

Chamar à atenção para a
importancia do rir.

28
9

29
0

Dia dos namorados - APEBL - Placal alusivo à data. Sensibilizar as crianças para
afetos, respeito e amizade.

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

1*

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

3*

NULL

35.00 €
1*

NULL

25.00 €
2*

NULL
50.00 €

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

29
1

29
2

29
3

29
4

29
5

Dia da Mulher - APEBL - As crianças irão fazer uma Incrementar valores humanos de
pequena lembrança para presentear todas as
igaldade e respeito.
mulheres da comunidade educativa

Dia do Pai - APEBL - As crianças irão fazer um
presente para o pai.

Fortalecer e reforçar os laços de
afeto com a familia.

Dia Mundial da Poesia - APEBL - Construçao de
uma árvore com folhas de poemas.

Desenvolver as habilidades
criativas das crianças.

Dia do livro português - APEBL - Criaçao de um
livro de histórias .Será uma história criada com a
ajuda dos pais.

A importancia do livro e da lingua
portuguesa.

Hora do conto - APEBL - Leitura de histórias e
ilustraçao .

Aprender a escutar.

NULL

20.00 €
3*

NULL

25.00 €
3*

NULL

25.00 €
3*

NULL

50.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*7
*8*

NULL

50.00 €

Dia do livro infantil - APEBL - Construçao de um
Departamento
do Pré-Escolar

Proporcionar momentos de
criatividade.

NULL

4*

Dia da liberdade - APEBL - Recriar ma das
astividades que mais gostarasm.

Sensibilizar as crianças para a
importancia da liberdade

NULL

4*

Dia da Mãe - APEBL - As crianças irão fazer uma
lembrança para a mãe.

Fortalecer e reforçar os laços de
afeto com a família.

Dia da criança - APEBL - Dia com jogos e pinturas.

Promover a alegria de ser criança.

29 marcador de paginas.
6

NULL
30.00 €

Departamento
do Pré-Escolar

29
7

NULL
20.00 €

Departamento
do Pré-Escolar

29
8

NULL

5*

NULL
25.00 €

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

0ºG, 0ºH, 0ºI,
1ºD, 1ºE, 2ºD,
2ºE, 3 e 4ºL,
3ºD, 4ºD, 4ºE
Festa de final de ano - APEBL - Apresentação de
Promover o convívio entre todos. 0ºG, 0ºH, 0ºI,
30 danças .
1ºD, 1ºE, 2ºD,
0
2ºE, 3 e 4ºL,
3ºD, 4ºD, 4ºE
Dramatização - APEBL - Dramatização de histórias. Proporcionar momentos lúdicos e NULL
recreativos.
30
1
Passeio de Final de Ano - APEBL - Saida.a definir

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
do Pré-Escolar

Departamento
de Ciências
Experimentais

6*

NULL

29
9

30
2

30
3

30
4

Animar o tempo livre das crianças
de fiorma lúdica e informal.

Fantoches - APEBL - Construção de fantoches com Aprender a criar fantoches e a
material reciclado.
manusear .

Em visita ao Centro de Ciência Viva do Alviela Carsoscópio - Visita de estudo ao Centro de
Ciência Viva do Alviela - Carsoscópio. Este aborda
temáticas relacionadas com a nascente do rio

Fazer um Percurso interpretativo
dos Olhos de Água do
Alviela;Explorar estruturas
geomorfológicas que caracterizam

0ºG, 0ºH, 0ºI,
1ºD, 1ºE, 2ºD,
2ºE, 3 e 4ºL,
3ºD, 4ºD, 4ºE
0ºG, 0ºH, 0ºI,
1ºD, 1ºE, 2ºD,
2ºE, 3 e 4ºL,
3ºD, 4ºD, 4ºE
11º1, 11º2

30.00 €
6*

NULL

60.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*7
*

NULL
70.00 €

7*

NULL

300.00 €
9*10*11*12*1
*2*3*4*5*6*7
*8*

NULL

100.00 €
3*

2a, 3a, 4b
607.50 €

Departamento
de Ciências
Experimentais

PESES

PESES

Departamento
de Português

PESES

Mediateca

30
5

30
6

30
7

30
8

30
9

31
0

Alviela e zona envolvente, em termos geológicos,
hidrogeológicos,

a paisagem cársica; Observar a
fauna (incluindo a comunidade de
morcegos) e flora características
desta região.

Visita à Ilha de São Miguel - A atividade
compreende a visita dos seguintes locais: Ponta
Delgada, Furnas de S. Miguel, Parque Terra
Nostra, Lagoa do Fogo e das Sete Cidades, Central
Geotérmica, Cerâmica da Lagoa, gruta do carvão,
Plantação de ananases e

Reconhecer estruturas geológicas
características de vulcanismo
primário; Compreender as
manifestações de vulcanismo
secundário como recursos;
Conhecer o funcionamento de
uma Central Geotérmica;
Conhecer os processos de
produção do ananás e do chá.
Capacitar os alunos de 10º ano
para a prática de SBV.Sensibilizar
os alunos para uma cidadania
ativa e responsável.

11º1, 11º2

3*

10º1, 10º2,
10º3, 10º4

3*

Contribuir para o Banco de Sangue
nacional.Promover a
solidariedade.

NULL

Fazendo Suporte Básico de Vida (SBV) - A
atividade decorre em três momentos: um jogo
inicial para explorar conceitos específicos de SBV,
discussão do algoritmo de SBV adulto e treino
individual do algoritmo.
Dádiva de sangue - A comunidade educativa
adulta e saudável será convidada para uma
"Dádiva de sangue".
Visita de Estudo - O Ano da Morte de Ricardo Reis
- Visita de estudo que se desenvolverá num
percurso pela cidade de Lisboa, seguindo as
deambulações do protagonista da obra de
Saramago.

Vivências partilhadas - Comemorando o Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência
pretende-se criar um momento de partilha de
vivências entre alunos do ensino básico e alunos
portadores de deficiência.
Organização e gestão da Mediateca Escolar. Atualização e informatização do Fundo
Documental; gestão de empréstimos
(fundodocumental e outos recursos (presenciais e
domiciliários); dinamização de atividades
eimplementação de mecanismos de avaliação

a) Conhecer os locais onde se
desenvolve a obra estudada;b)
Refletir sobre as reações do
protagonista aos espaços e
ambientes;c) Assimilar as ideias
fundamentais da obra estudada;d)
Promover a interajuda e partilha
de experiências e informações
Promover o respeito pela
diferença.Incentivar a
solidariedade entre pares.

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

2a, 3a, 4b

13 200.00 €
3a, 4b

100.00 €

12º2, 12º4

Comunidade
educativa
adulta

4*

3a, 4a, 4b
20.00 €

4*

2a, 3a, 4b

30.00 €
7º1, 7º2, 7º3,
7º4, 8º1, 8º2,
8º3, 8º4, 9º1,
9º2, 9º3, 9º4
NULL

12*

3a, 4b

20.00 €
2a, 3a, 4b

1 000.00 €

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

Departamento
de Ciências
Experimentais

Departamento
de Ciências
Experimentais

Departamento
de Português

Mediateca

31
1

31
2

31
3

31
4

31
5

Visita ao Museu da Moeda - Conhecer a história
do dinheiro e do papel fiduciário em Portugal

Conhecer o processo de evolução
da moeda.Caracterizar os
diferentes tipos de
moeda.Explicitar as funções da
moeda.
Museu Nacional de História Natural e da Ciência - Consolidar e aprofundar
Realização de uma visita de estudo Museu
conhecimentos e competências no
Nacional de História Natural e da Ciência, para
âmbito dos conteúdos das
desenvolvimento de competências e reforço de
disciplinas envolvidas: sessão de
conceitos estruturantes do conhecimento
Planetário "Estrelas e galáxias" e
científico, no âmbito das disci
Jogos e desafios Matemáticos.
Fábrica da Renova e Centro Ciência Viva do Alviela Consolidar e aprofundar
- Realização de uma visita de estudo à Renova e
conhecimentos e competências no
ao Centro de Ciência Viva do Alviela, para
âmbito dos conteúdos das
desenvolvimento de competências e reforço de
disciplinas envolvidas: fábrica de
conceitos estruturantes do conhecimento
papel da Renova e exposições
científico, no âmbito das di
interativas do Centro Ciência Viva
do Alviela (Geódromo,Carso e
Quiroptário).
Roteiro Queirosiano em Lisboa - Visita de Estudo
Reforçar aprendizagens; Tomar
para conhecer os espaços que fazem parte do
contacto com realidades/espaços
estudo de obras que fazem parte da Educação
referidos nas obras de estudo;
Literária
Interagir com espaços fora do
espaço escolar
Projeto "Entrelaços" - Oficinas de formação.
Capacitar alunos com NEE para a
vida ativa.

Projeto "Entrelaços" - Oficinas de formação.
Mediateca

PESES

PESES

31
6

31
7

31
8

Sessão de esclarecimento "Sexualidade e
adolescência" (9º anos) - Sessão(ões) de
informação sobre o tema proposto, para os 9º
anos, em situação de sala de aula.

Capacitar alunos com NEE para a
vida ativa.

Fornecer informação fidedigna aos
alunos; Complementar conteúdos
lecionados nas aulas de Ciências
sobre a temática referida;
Consolidar conhecimentos.
Sessão de esclarecimento sobre "Álcool" (5º anos) Fornecer informação fidedigna aos
- Sessão de esclarecimento/informação sobre o
alunos; Complementar conteúdos
tema referido.
lecionados nas aulas de Ciências
sobre a temática referida;

10º5, 11º5, P62

2*

7º1, 7º2, 7º3,
7º4

1*

8º2, 8º3, 8º4

2*

NULL

4*

2a

2 188.00 €
2a, 3a

608.55 €
2a, 3a

587.25 €
2a, 3a, 4a,
4b, 4c
500.00 €
NULL

NULL

Alunos do
Educação
Especial

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

Alunos do
Educação
Especial

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

2a, 3a, 4a,
4b, 4d
100.00 €
2a, 3a, 4a,
4b, 4d
100.00 €

9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE

11*

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

5*

2a, 3a, 4a,
4d
7.00 €
2a, 4a, 4c,
4d
3.50 €

PESES

PESES

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

Mediateca

31
9

Consolidar conhecimentos.

5ºJ

Fornecer informação fidedigna aos
alunos; Complementar conteúdos
lecionados nas aulas de Ciências
sobre a temática referida;
Consolidar conhecimentos.
Promover a saúde no âmbito de
uma escola inclusiva; Fomentar as
relações interpessoais dos alunos
com seus pares; Promover uma
educação equitativa; consolidar
conhecimentos.
Dinamizar o espaço atribuído ao
CPT Comércio. Desenvolver as
capacidades de Comunicação e
interação. Consolidar
conhecimentos na atividade a
desenvolver.
Desenvolver a autonomia, a
capacidade de pesquisa e recolha
de informação pertinente para os
alunos.

8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 8ºF

Semana do Agrupamento (ESMA) Exposições.Apoio logístico às restantes atividdes.

Divulgar as atividades da
ME.Apoiar logísticamente as
outras atividades.

NULL

Fãs da Leitura no Facebook (ESMA) Criação/divulgação de apresentações multimédia,
filmes, animações, podcasts, entrevistas com os
autores, reais ou ficionadas, sobre obras
abordadas na sala de aula, produtos a publicar no
Facebook da BE.
Realização/colaboração de/em exposições
diversas. - Realização/colaboração de/em
exposições diversas em parceria com os
diferentes departamentos, exposições essas a ter
lugar no espaço de Exposições da ME ou na
Ludoteca.

Promover o livro e a
leitura.Promover as competências
de leitura.

NULL

Comunidade
Educativa

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

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

NULL

Comunidade
educativa

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

Sessão esclarecimento sobre "Álcool" (8º anos) Sessão de informação/ esclarecimento sobre a
temática.

32
0

«Nós ... Incluímos!» - Comemoração de
efemérides / dias temáticos (por ex: dia da
alimentação, dia internacional da pessoa com
deficiência, etc)

32
1

Divulgação do Curso Profissional de Técnico de
Comércio, na Futurália - Interagir com o público
apresentando o curso e distribuindo panfletos
informativos sobre o curso.

32
2
32
4

Visita de Estudo à Futurália - Visitar a Futurália.
Recolher informação sobre cursos superiores
profissionais. Auxiliar os colegas que estão a
divulgar o curso.

5*

2a, 4a, 4c,
4d
3.50 €

NULL

Comunidade
escolar

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

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

56.84 €
NULL

visitantes da
futurália

3*4*

2a, 3a, 4a

51.29 €
P62

3*4*

2a, 3a, 4a
28.00 €

Comunidade
Educativa

3*

3a, 4a
100.00 €

Mediateca

Mediateca

32
5

32
6

2a

0.10 €
2a, 3a

50.00 €

Rádio Escolar: "Rádio Frequência Jovem" Mediateca

32 Emissão a partir do estúdio instalado na sala de
7 alunos.

Divulgar/promover as atividades
desenvolvidas na escola.

NULL

Motivar os alunos para os temas
Energia Elétrica e Meio Ambiente.
Reconhecer a importância da
Central Elétrica (CE) para o
desenvolvimento da cidade de
Lisboa. Relacionar as condições
profissionais dos trabalhadores da
CE com a saúde da população.
Promover a leitura, aproveitando
o contacto directo com escritores

9º1, 9º2, 9º3,
9º4

Comunidade
Educativa

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

3a
10.00 €

Departamento
de Ciências
Experimentais

Mediateca

32
8

32
9

Museu da Eletricidade - Visita guiada ao Museu da
Eletricidade, que integra o MAAT (Museu de Arte,
Arquitetura e Tecnologia), que permitirá a
articulação do currículo das disciplinas de Ciências
Naturais, Físico-Química e Geografia do 9º ano.

Projeto "Os escritores vão à escola" (ESMA) Promoção do livro e da leitura.

3*

2a, 3a

577.00 €
NULL

Comunidade
Educativa

3*

4d
20.20 €

Mediateca

Mediateca

Mediateca

Biblioteca Escolar
EBAT

33
0

33
1

33
2

33
3

Visita Guiada à Mediateca (ESMA) - Visita Guiada
à Mediateca para todos os alunos em início de
ciclo (7º e 10º/ensino regular e profissional)

Oficina de Escrita Criativa (ESMA) - Dinamização
de oficinas de escrita criativa de forma a
desenvolver a criatividade e a capacidade de
escrta.
Formação PORDATA (ESMA) - Iniciativa conjunta
da Fundação Francisco Manuel dosSantos e da
Rede de Bibliotecas Escolares, dirigida aos alunos
e professores do ensino secundário (10º ano
Geografia)
Concurso "Mês Internacional das Bibliotecas
Escolares" ? - Concurso destinado a todos os
alunos do agrupamento e que pressupõe
aelaboração de marcadores de livros,vídeos,
frases e textos ... alusivos ao papel da BEna
comunidade educativa,culminando numa

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

10º1, 10º2,
10º3, 10º4,
10º5, 7º1, 7º2,
7º3, 7º4, P11,
P31, P61
Promover a criatividade.Promover NULL
o gosto pela escrita.

10*

2a, 3a

20.00 €
Comunidade
Edcativa

11*3*5*

NULL
56.00 €

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

10º3, 10º4,
10º5

Valorizar o papel da Biblioteca
Escolar no contexto escolar como
recursoeducativo de
aprendizagem. Estimular o
trabalho em parceria entre
asbibliotecas do agrupamento.

NULL

2a, 3a, 4d

25.20 €
1º, 2º e 3º
ciclos

10*

3a, 4a, 4d

132.75 €

Biblioteca Escolar
EBAT

Biblioteca Escolar
EBAT

Biblioteca Escolar
EBAT

Biblioteca Escolar
EBAT

33
4

33
5

33
6

33
7

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, PLNM
e francesa.
Projeto "Bons métodos, bons resultados"?
Formação para as diferentesliteracias.(AT) Sessões de formação no âmbito das diferentes
literacias (digital, deinformação, etc).

NULL

11*12*1*2*

2a, 4a, 4d

321.40 €
Desenvolver competências no
âmbito das diferentes
literacias.Estimular o trabalho de
parcerias entre as bibliotecas do
agrupamento.

NULL

Pessol
docente e
não docente

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

2a, 3a

18.00 €

Organização e gestão da Mediateca Escolar. Atualização e informatização do Fundo
Documental; gestão de empréstimos
(fundodocumental e outos recursos (presenciais e
domiciliários); dinamização de atividades
eimplementação de mecanismos de avaliação
Inauguração da Biblioteca Escolar da EB1 Dr.
Promover o livro e a leitura.
António Torrado - Promover o papel da Biblioteca
Escolar na Comunidade Educativa.

NULL

Semana da Leitura 2018 (António Torrado) Iniciativa promovida, a nível nacional, pelo Plano
Nacional de Leitura com o objetivo de estimular o
gosto pela leitura, envolvendo a comunidade
educativa.

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

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

Promover a literacia
cinematográfica.Promover a
língua e cultura
portuguesa.Aprofundar o sentido
estético.
Valorizar o papel da BE no
contexto escolar como recurso
educativo de aprendizagem.
Estimular a parceria entre as
bibliotecas do agrupamento.

1ºF, 1ºG, 1ºH,
1ºI, 2ºF, 2ºG,
2ºH, 2ºI, 3ºF,
3ºG, 3ºH, 3ºI,
4ºF, 4ºG, 4ºH
NULL

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

2a, 3a

1 000.00 €
NULL

Comunidade
Educativa

11*

2a, 4a, 4b,
4c
120.00 €

Biblioteca Escolar
EBAT

Mediateca

Biblioteca Escolar
EBDDJ

33
8

33
9

34
0

Concurso Mês Internacional das Bibliotecas
Escolares (DDJ) - Concurso destinado a todos os
alunos do agrupamento que pressupõe a
elaboração de marcadores de
livros,ilustrações,maquetes,cartazes, acrósticos e
textos alusivos ao papel da BE na comunidade ed

3*

4a, 4b

43.80 €
Comunidade
Educativa

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

2a, 3a

170.00 €
NULL

10*11*1*

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

132.75 €

Biblioteca Escolar
EBDDJ

34
1

Projeto "Bons métodos, bons resultados"Formação para as diferentes literacias.(DDJ) Sessões de formação no âmbito das diferentes
literacias (leitura, digital, de informação, etc).
Concurso Ortográfico (DDJ) - 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.

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Eco-Escolas

Desenvolver competências no
âmbito das diferentes
literacias.Estimular o trabalho de
parcerias 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.

34
2

34
3

Projeto "Newton gostava de ler!" (DDJ) - Projeto
de promoção da leitura aliada à ciência, com a
realização de atividades experimentais no espaço
da BE.

34
4

Semana da Leitura 2018 (DDJ) - Iniciativa
promovida, a nível nacional, pelo Plano Nacional
de Leitura com o objetivo de estimular o gosto
pela leitura, envolvendo a comunidade educativa.

34
5

Desenvolvimento de dispositivos de
monitorização no agrupamento - EAA - Aplicação
de inquéritos (on line) aos membros da
comunidade escolar/colaboração com
coordenação TEIP para melhor integração dos
dados monitorizados no âmbito daquele projeto

Incentivar o livro e o gosto pela
leitura.Promover o conhecimento
científico e a prática
experimental.Apoiar o currículo
das ciências experimentais.
Promover o livro e a
leitura.Envolver pais/EE nas
atividades da escola.Partilhar
saberes e experiências.
- Desenvolver dispositivos de
autoavaliação, de modo a
monitorizar e supervisionar o
funcionamento do agrupamento;Melhorar a qualidade das práticas
educativas e do serviço prestado à
comunidade escolar.

NULL

Pessoal
Docente e
Pessoal Não
Docente

3 e 4ºL, 4ºA,
4ºB, 4ºC, 4ºD,
4ºE, 4ºF, 4ºG,
4ºH, 4ºI, 5ºA,
5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 5ºF, 5ºG,
5ºH, 5ºI, 5ºJ,
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, 8
NULL

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

2a, 3a

16.50 €
11*12*1*2*

2a, 3a, 5a

429.80 €
10*11*12*1*2
*3*4*5*6*

2a, 3a, 5a

333.00 €
NULL

NULL

Alunos de
todos os
níveis de
escolaridade

3*

2a, 3a, 4a,
4b
148.50 €

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

1a, 4a, 5a

200.00 €

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas
Associação de
Pais e Enc. de
Educação da DDJ
Associação de
Pais e Enc. de
Educação da DDJ
Associação de
Pais e Enc. de
Educação da DDJ
Associação de
Pais e Enc. de
Educação da DDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

34
6

34
7

"Aula aberta" da disciplina de EMRC - Aula aberta
da disciplina de EMRC destinada, sobretudo, aos
alunos que ao longo do ano não frequentam a
disciplina.

Promover a formação pessoal e
social dos alunos e a educação
para a cidadania.Divulgação dos
conteúdos e objetivos da
disciplina de E.M.R.C.

Cabaz de Natal - Venda de rifas para angariação
de fundos

NULL

5*6*

NULL

12*

12*

3a

20.00 €
4c
100.00 €

34
8

34
9

35
0

35
1

35
2

Campanha de Solidariedade - Recolha de
produtos Alimentares

Promover a solidariedade nos
mais pequenos sensibilizando-os
para a existência de outras
realidades menos favorecidas

NULL

Workshop Bijutaria em material reciclável Utilização de materiais recicláveis; atividade para
EE e alunos.

Dinamizar e promover atividades
que levem à participação da
comunidade escolar; Envolver pais
e filhos em atividades lúdicas e
artísticas; Sensibilização ambiental

NULL

20.00 €
3*

3a

20.00 €

Organizar Palestras sobre temas de inclusão
social, motivação e direito - "educar para o
direito"; "Ambiente"; "gravidez na adolescência e
métodos contraceptivos"

NULL

1*3*4*

Receção aos alunos e encarregados de educação
do 5º ano de escolaridade (DDJ). - Visita à BE para
conhecer o espaço, as suas valências e serviços,
consciencializando-os para a importância que as
bibliotecas têm no desenvolvimento das novas
competências (s

NULL

9*

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

9*

Dar a conhecer o espaço físico da
BE,serviços e valências.Sensibilizar
para a participação das famílias
nas atividades da BE.Motivar para
a utilização do serviço de
empréstimo domiciliário.Divulgar
a participação da BE nas redes
sociais digitai
"À Descoberta da Biblioteca" (DDJ). - Ação de
Familiarizar os alunos com a
formação para todas as turmas de 5º ano-em jogo organização,regras de
de equipa realizam uma Prova de Jogo,em que
funcionamento,zonas funcionais e
ficam conhecer as zonas funcionais e os recursos recursos existentes na
impressos e digitais disponíveis na BE.Recebem o BE.Incentivar a leitura através do
"Guia do Utilizador
serviço de empréstimo
domiciliário.

3a, 4c

3a
20.00 €
3a, 4c

15.00 €
2a, 3a, 5a

113.50 €

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

35
3

35
4

35
5

35
6

35
7

35
8

35
9

Prémio "O Melhor Leitor!" (DDJ) - Prémio
atribuído aos alunos,pais/EE,que requisitam com
frequência livros,através do serviço de
empréstimo domiciliário e revelam
conhecimentos das leituras,através de uma
entrevista com a PB.

Estimular o livro e a
leitura.Contribuir para o
desenvolvimento da competência
da leitura nos alunos,
pais/EE.Aumentar os índices do
serviço de empréstimo
domiciliário.
"Jornal de Parede" (DDJ) - Jornal de Parede
Promover a divulgação de
montado num placar, à entrada da BE,divulgando informação relevante.Desenvolver
as atividades da BE, assim como informações e
um espaço de
notícias consideradas pertinentes.
comunicação,pedagógico,lúdico e
criativo.Estimular nos alunos a
procura de informação.Educar
para a cidadania.
"Novo Dono procura-se" - Venda de Rifas
Angariar dinheiro para visitas de
estudo da turma no âmbito das
disciplinas da componente
técnica.Desenvolver a capacidade
de diálogo, de responsabilidade,
de colaboração entre pares
Comemoração de Datas Significativas (DDJ) Valorizar e consciencializar para a
Comemoração de datas significativas(Dia
importância das datas
Internacional das Bibliotecas Escolares;5 de
comemorativas.Conhecer o valor
outubro;Dia da Alimentação;Dia Internacional dos das diversas comunidades e
Direitos da Criança;Halloween;Dia de
culturas.Educar para a Cidadania.
S.Valentim;Dia da Poesia...)em articulaç
Dia da sala aberta - Dar a conhecer o Curso
Dar a conhecer o curso sobretudo
Profissional de Técnico de Comércio através da
ao nível da componente técnica.
exposição de trabalhos, entrega de panfletos,
jogos e outra eventual atividade.

NULL

Organização e gestão da BE (DDJ). Informatização/catalogação do fundo documental
da BE.Levantamento e tratamento estatístico (nº
de utilizadores;nº de documentos;nº de utilização
dos recursos...).Gestão da equipa e dinamização
de atividades.Aplicação de
Encontro com personalidades do mundo da
cultura (DDJ) - Dinamização de encontros,
palestras, debates, apresentações com
personalidades ligadas ao mundo da cultura em
parceria com os vários departamentos

Disponibilizar à comunidade
educativa a informação em
diferentes formatos.Produzir e
disponibilizar materiais de apoio
ao currículo e formação para as
literacias da informação e dos
média.
Proporcionar momentos de
contacto com personalidades do
mundo da cultura.Fomentar o
conhecimento e as aprendizagens
em áreas diversificadas.

A todos os
9*10*11*12*1
anos de
*2*3*4*5*6*
escolaridade
e aos pais/EE.

2a, 3a, 5a

303.90 €
NULL

Todos os anos 9*10*11*12*1
de
*2*3*4*5*6*
escolaridade.

NULL

Comunidade
Escolar

3a

22.80 €
1*2*3*4*5*

3a, 4a

18.40 €
NULL

A todos os
anos de
escolaridade
da DDJ

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

NULL

Comunidade
escolar

4*5*

NULL

Comunidade
educativa

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

2a, 3a, 4d

256.00 €
2a, 3a, 4a
32.03 €
1a, 2a, 3a,
5a

767.20 €
NULL

O ano de
11*12*1*2*3*
escolaridade 4*5*
ajustar-se-à à
personalidade

2a, 3a, 4a,
4b, 4d
25.60 €

curriculares.

Biblioteca Escolar
EBDDJ

PESES

PESES

PESES

Associação de
Pais e Enc. de
Educação da DDJ

36
0

36
1

36
2

36
3

36
4

Projeto "Os Escritores Vão à Escola!" (DDJ) - A
Câmara Municipal de Sintra,através da Divisão de
Educação, promove o projeto "Os Escritores Vão à
Escola!", que requer a inscrição da escola,no
momento de abertura das inscrições.
Dia Mundial da Diabetes - Alunos (9º anos)
pesquisam/trabalham sobre o tema, para
elaborarem pequenos textos/ slogans, a divulgar
na página do Agrupamento. Alunos da SAEF
elaboram e ilustram frases sobre a efeméride,
para cartazes (em A3) a afixar em vári

Dia Mundial da Saúde - Na aula de Cidadania do
dia selecionado para a comemoração da
efeméride (11 abril), os alunos recebem trabalhos
realizados pelos colegas da SAEF e uma maçã,
como símbolo de um alimento saudável,
promotor de saúde.
"Boca sã, Corpo são" - Triagem de higiene oral;
Entrega de cheques dentista.

Workshop prendinhas de natal - Dinamizar e
promover atividades que levem à participação da
comunidade escolar; Envolver pais e filhos em
atividades lúdicas e artísticas
PicNic ou caminhada "Viva a Primavera!" -

Associação de
Pais e Enc. de
Educação da DDJ

36
5

Proporcionar aos alunos o
contacto direto com
escritores.Estimular o livro e a
leitura,tendo como finalidade a
formação de leitores
competentes.
Divulgar informação fidedigna;
Utilizar página do Agrupamento
como veículo de revelação dos
trabalhos dos alunos;
Complementar conteúdos
lecionados nas aulas de CN;
Consolidar conhecimentos;
Promover a saúde no âmbito de
uma escola inclusiva.
Promover a saúde no âmbito de
uma escola inclusiva; Divulgar
trabalhos realizados pela SAEF;
Sensibilizar para uma alimentação
saudável, como base para a saúde
individual.
Sensibilizar para a importância da
saúde oral; Reforçar a importância
da saúde oral para a saúde
individual; Reforçar parcerias já
existentes.

NULL

9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE

As turmas
11*12*1*2*3*
cujos
4*5*
docentes
participam na
atividade
Comunidade 11*
educativa

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

108.92 €
2a, 3a, 4a,
4b

8.99 €
5ºD, 5ºE, 5ºF,
6ºA, 6ºB, 6ºE,
8ºB, 8ºD

4*

2a, 3a

73.20 €
NULL

Do 5º ao 9º
ano

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

2a, 3a, 4a,
4b, 4c, 4d
7.00 €

NULL

11*

NULL

5*

4c
20.00 €

Dinamizar e promover atividades
que levem à participação da
comunidade escolar; Promover a
prática de atividade física e
hábitos de vida saudáveis;

4c

20.00 €

Associação de
Pais e Enc. de
Educação da DDJ
Associação de
Pais e Enc. de
Educação da DDJ
Associação de
Pais e Enc. de
Educação da DDJ
Associação de
Pais e Enc. de
Educação da DDJ
Associação de
Pais e Enc. de
Educação da DDJ
Associação de
Pais e Enc. de
Educação da DDJ
Associação de
Pais e Enc. de
Educação da DDJ
Associação de
Pais e Enc. de
Educação da DDJ
Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

36
6

36
7
36
8
36
9

Recolha de roupas - Apoio ao teatro e
solidariedade social -

Animação da página Facebook - Continuar as
ações de informação e sensibilização dos
encarregados de educação via página de FB

Promover a solidariedade nos
mais pequenos e mostrar-lhes que
existem outras realidades menos
favorecidas; Promover o espririto
de equipa e colaboração
Melhorar a comunicação interna e
externa entre a Associação de Pais
e Encarregados de Educação e a
Comunidade Educativa

Participação nos eventos culturais e desportivos
promovidos pela escola - Divulgar a toda a
Comunidade Educativa as ações que decorrem na
escola ao longo do ano
Halloween e Carnaval - Apoiar as iniciativas das
comissões de finalistas que envolvam todos os
alunos da escola

NULL

4c

20.00 €
NULL

4c
20.00 €

NULL

4c
20.00 €

Apoiar os Alunos em estreita
colaboração com a Direção da
Escola

NULL

NULL
20.00 €

37
0

Rastreio Dentário - Promover hábitos de higiene e
prevenir doenças

NULL

Rastreio Dentário - Promover hábitos de higiene e
prevenir doenças

NULL

4d
50.00 €

37
1

4d
50.00 €

37
2

Acompanhamento ao refeitório - Acompanhar a
qualidade das refeições servidas no refeitório

Servir de ponte entre o quotidiano
da escola e os EE

NULL

Festa de Final de ano / arraial - Colaboração com
a escola na realização da festa de final de ano

Estreitar laços com a comunidade
escolar e local

NULL

Projeto Intervisão/Trabalho Colaborativo Constituição de grupos de trabalho colaborativo
com o objetivo de promover o desenvolvimento
pessoal e profissional, a melhoria da interação
entre pares na implementação de estratégias de

Promover o desenvolvimento
pessoal/profissional e o trabalho
colaborativo entre pares;Melhorar
a interação entre
pares;Criar/divulgar dinâmicas de

NULL

4c
1.00 €

37
3

6*

4c
100.00 €

37
4

Docentes do 10*11*12*1*2
agrupamento *3*4*5*6*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 5a
1 495.00 €

intervisão.

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

37
5

37
6

37
7

37
8

37
9

trabalho
colaborativo;Implementar
estratégias de
intervisão;Promover a prática de
observação de aulas.
Visita de estudo a Lisboa - Visita de estudo a
Conhecer outros espaços e
Lisboa. Conhecimento da baixa pombalina e
realidades;Identificar
outras zonas envolventes à mesma.
monumentos
históricos;Desenvolver
competências pessoais,
académicas e culturais.
Projeto SAEF: Apoio especializado e diferenciado Apoiar alunos com NEE de
individualizado e/ou em grupo desenvolvendo
carácter permanente com
atividades de cariz funcional para alunos com CEI CEI;Implementar os currículos
e PIT - Datas festivas e comemorativas: Dia da
específicos individuais;Promover
alimentação, Haloween, S. Martinho, Dia I. C. com percursos educativos
deficiência, N
diferenciados com atividades de
cariz funcional;Elaborar e
implementar o PIT dos alunos e
promover a escola inc
Ação Social: Carência Económica - Apoio social
Objetivo promover a melhoria das
aos alunos e familiares em situação de
condições de vida e bem-estar dos
vulnerabilidade socioeconómica. Atendimento,
alunos e respetivas famílias
avaliação socioeconómica, informação sobre
direitos e dever e mobilização de recursos
adequados a cada situação, encaminhame
Dinamização/Atualização das plataformas digitais Reforçar um plano de marketing
da BE (DDJ) - A presença digital é uma estratégia
que acentue o valor da
digital de marketing e tem como objetivo divulgar BE.Aumentar a visibilidade,
as atividades dinamizadas pela BE,as que são
credibilidade e projeção local e
realizadas em articulação curricular,com as outras social da biblioteca
escolas do
escolar.Promover a interação e a
interatividade.
Realização e colaboração em exposições com os
Reforçar as parcerias na
departamentos curriculares/grupos disciplinares e comunidade escolar.Promover a
propostas pela Mediação Escolar e GAAF. (DDJ). - troca de saberes e de
Montagem das exposições e produção de
experiências.Divulgar os trabalhos
materiais necessários às mesmas.Elaboração de
realizados pelos alunos e
cartazes de divulgação da
professores.Contribuir para a auto
estima dos alunos.

NULL

Alunos da
SAEF

12*1*2*3*

NULL

Alunos da
SAEF - DDJ

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

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

32.00 €
2a, 3a, 4a,
4b

2 250.00 €
NULL

Todos os
alunos do
AEAMS

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

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

55.50 €
NULL

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

4a, 4b, 4c

50.00 €
NULL

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

3a, 4b, 4d

70.20 €

Biblioteca Escolar
EBDDJ

38
0

Biblioteca Escolar 38
EBDDJ
1

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Biblioteca Escolar
EBDDJ

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

38
2

"Chá com Poemas" (DDJ) - Dinamização de um
serão,dirigido essencialmente aos
Pais/EE/familiares/comunidade educativa,para
partilha de poemas e poetas,realizado na BE,após
o período letivo.

Atualização do fórum de partilha de leituras "Viagem pelo Mundo das Leituras"(DDJ) Divulgação de livros digitais,apresentações
multimédia,filmes,PowerPoints de obrase
divulgação de novidades literárias".
Criação de materiais de apoio ao currículo e no
âmbito da Literacia da Leitura, Literacia da
Informação e Literacia dos Média (DDJ). - Criação
de materiais.

38
3

Semana da Internet Segura 2018 (DDJ) Realização de sessões de sensibilização sobre os
perigos/riscos no uso indevido da Internet,
formando-os para uma utilização mais segura,
inclusiva e responsável.

38
4

"A Poesia anda no ar!" (DDJ) - Atividade que
consiste na entrega de um elemento decorativo
com poesias,a todos os professores e assistentes
operacionais das EB1 e DDJ.

38
5

38
6

Exposição e venda de livros novos ou usados
(DDJ). - Exposição de livros novos ou usados a
preços mais acessíveis.

Dinamizar atividades livres e de
caráter cultural,sensibilizando a
comunidade educativa para a
leitura,conhecimento de textos
poéticos e de diversas linguagens
literárias,reforçando a relação
entre a escola e as famílias.
Divulgar as novidades
literárias.Promover a literacia da
leitura.Disponibilizar à
comunidade educativa a literacia
nas suas diversas formas.
Promover o trabalho articulado
com os docentes e o ensino
contextualizado das tecnologias
nos programas
curriculares.Produzir,em
colaboração com os
docentes,materiais informativos e
de apoio.
Sensibilizar e esclarecer para os
perigos de uma atualização
indevida da Internet.Transmissão
de conselhos úteis. Visionamento
de vídeos.Debate.Disponibilização
do "Guia para a Segurança na
Net".
Estimular o gosto pela
poesia.Divulgar poetas
portugueses.Desenvolver a
expressão escrita e motora dos
alunos.
Propiciar o contacto direto com os
livros.Divulgar o Livro e a
Leitura.Promover o conhecimento.

Montra de S. Martinho na Casa Saloia - "São
Interagir com os visitantes
Martinho - Fall fashion" - Conceção e elaboração
utilizando uma comunicação
de uma montra alusiva ao outono e São Martinho. eficaz;Compreender o impacto da
montra;Reconhecer o papel da
estética e do equilíbrio na
conceção da montra;Cooperação e

NULL

5*

4b, 4c, 4d

171.96 €
NULL

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

3a, 4c

750.00 €
NULL

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

2a, 3a, 5a

17.00 €
NULL

Turmas de 5º 2*
ano

NULL

Todos os anos 2*3*4*5*
de
escolaridade

NULL

Todos os
níveis de
escolaridade

11*12*

Comunidade
escolar

11*

2a, 3a

41.00 €
2a, 3a, 4b,
4d
41.00 €

P63

2a, 3a, 4c
79.00 €
2a, 3a

4.60 €

entreajuda entre os alunos da
turma.

Representante
Grupo Disiplinar
550

Representante
Grupo Disiplinar
550
Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas
Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

38
7

38
8

38
9

Visita de estudo "Games Week Lisboa 2017" - A
Visita de Estudo ao Lisboa Games Week oferece
aos alunos a oportunidade de jogar e
experimentar os títulos e dispositivos que
constituem as novidades do mercado, participar
em novas experiências lúdicas e part
Futurália 2018 - A visita de estudo à Futurália tem
múltiplas potencialidades pedagógicas e
formativas, facilita o acesso a informação,
promovendo o interface entre o mundo
académico e empresarial, a educação formal e
não formal, tendo em vista motivar
Visita de estudo a uma empresa transformadora visitar o espaço laboral de uma empresa

NULL

11*

2a, 3a, 5a

500.00 €
NULL

3*

Permitir aos alunos uma
aproximação ao contexto real de
trabalho.

11º5, P61, P62,
P63

12*

O aluno desenvolve as seguintes
competências:- cooperar nas
situações de aprendizagem;selecionar e organizar informação
e os conhecimentos;- ser capaz de
investigar e executar projetos
utilizando novas tecnologias.
O aluno desenvolve as seguintes
competências:- cooperar nas
situações de aprendizagem;selecionar e organizar informação
e os conhecimentos;- ser capaz de
investigar e executar projetos
utilizando novas tecnologias.
O aluno desenvolve as seguintes
competências:- cooperar nas
situações de aprendizagem;selecionar e organizar informação
e os conhecimentos;- ser capaz de
investigar e executar projetos
utilizando novas tecnologias.

7º2, 7º3, 7º4,
7ºA, 7ºB, 7ºF

5*

8º1, 8º2

5*

NULL

500.00 €
2a
377.50 €

39
0

39
1

39
2

História -O contexto europeu do século XII ao XIV
- Elaboração de trabalhos, em powerpoint, pelos
alunos. Projeção dos melhores trabalhos na
Mediateca da ESMA e Biblioteca da DDJ.

História - A Civilização Industrial no século XIX Elaboração dos trabalhos pelos alunos em
PowerPoint; projeção dos melhores trabalhos na
Mediateca da ESMA

História - O após Guerra Fria e a Globalização Elaboração de trabalhos, pelos alunos, em
PowerPoint.Projeção dos melhores trabalhos na
Mediateca da ESMA e na Biblioteca da DDJ.

2a, 3a, 5a

7.50 €
2a, 3a, 5a

4.50 €
9º1, 9º2, 9º3,
9º4, 9ºA, 9ºB,
9ºD, 9ºE

5*

2a, 3a, 5a

9.00 €

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Coordenadora de
Projetos / TEIP

Departamento
de Matemática e
Informática

39
3

39
4

39
5

39
6

Filosofia com crianças e jovens - Deslocação dos
docentes do grupo 410 a duas escolas escolas do
Agrupamento para a realização de um momento
de conversação e debate a partir de estórias
selecionadas e/ou criadas pelos discentes.
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 infantis, sinalização
e/ou acompanhamento de casos
intervencionados pela CPCJ e Tribunal de Família
e Menores.
Controlar com Números - Palestra “Controlar com
Números”

39
7

Decifrando a Criptografia - Palestra "Decifrando a
Criptografia"
Departamento
de Matemática e
Informática

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

39
8

39
9

Projeto "Eu Sou..." - Desenvolvimento de
atividades em articulação com o Centro Lúdico de
Lopas, no âmbito das expressões corporal,
dramática e plástica com alunos que apresentam

Promover o espírito crítico e
argumentativo nas crianças e
jovensAnalisar temas e problemas
do quotidianoDiscutir a
pertinência das questões
apresentadas
Contribuir para a diminuição do nº
de alunos em abandono e
absentismo escolar

NULL

11*1*

4a

100.00 €
NULL

Todos os
alunos do
AEAMS

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

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
Mostrar um lado da Matemática
geralmente invisível em sala de
aula; reconhecer a importância da
utilização de dígitos de controlo;
evidenciar exemplos da utilização
de dígitos de controlo; calcular
dígitos de controlo em situações
específicas
mostrar um lado da Matemática
geralmente invisível em contexto
da sala de aula; reconhecer a
importância da utilização de
criptosistemas; evidenciar
exemplos da utilização de
criptosistemas; usar alguns
criptosistemas simples.
Utilizar a dramatização para a
melhoria da compreensão e
memorização; Promover a
participação, o estímulo, a

NULL

Todos os
alunos do
AEAMS

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

4a, 4b, 4c,
4d
12.00 €

NULL

Todos os
alunos do
AEAMS

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

3a, 4c, 4d

1.50 €
NULL

Turmas dos
2.º e 3.º CEB
e do Ens.
Secundário

3a

15.00 €
NULL

Turmas dos
2.º e 3.º CEB
e do Ens.
Secundário

3a

15.00 €
NULL

Alunos com
NEE

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

2a, 3a, 4a
845.00 €

Serviços
Especializados e
Apoio Educativo

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

40
0

40
1

NEE do PEFI, e das escolas do 1º ciclo António
Torrado, Mira Sintra e Nº2 de

socialização e a criatividade na
construção do conhecimento,
potencializando as capacidades
dos alunos.

Apoio especializado a alunos que não beneficiam
da medida CEI - Apoio individualizado ou em
pequeno grupo prestado pelos docentes de
Educação Especial a alunos com NEE que não
beneficiam de um CEI.
Feira Quinhentista - Venda de produtos artesanais
feitos pelos alunos e que aplica conhecimentos
adquiridos na componente técnica do curso
nomeadamente: OGE, CPV, e CV.

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

NULL

Alunos NEE
sem CEI

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

Aplicar Técnicas de Venda. Aplicar
o conceito de empreendedorismo
numa situação prática.Aprofundar
e aplicar conhecimentos sobre a
época quinhentista em Portugal e
Inglaterra.Reforçar o trabalho de
equipa e o espírito colaborativo.
Comemorar a efeméride
"Halloween", num ambiente
agradável e de são
convívio;Promover o espírito de
empreendedorismo dos alunos de
9º ano, bem como estimular o seu
sentido de responsabilidade, de
partilha e de entreajuda.

NULL

Comunidade
escolar

12*

Baile de Halloween - Festa e baile de máscaras
realizado em comemoração do Halloween.

Coordenadora de
Estabelecimento
- DDJ

Departamento
de Português

Departamento
de Português

40
2

40
3

40
4

350.00 €
2a, 3a

33.56 €

5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 6ºA, 6ºB,
6ºC, 6ºD, 6ºE,
6ºF, 6ºG, 6ºH,
6ºI, 6ºJ, 6ºL,
7ºA, 7ºB, 7ºC,
7ºD, 7ºE, 7ºF,
8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 8ºF,
9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE
Ida ao teatro - 5.º ano - Deslocação dos alunos do Desenvolver o gosto pelo teatro;
5ºA, 5ºB, 5ºC,
5º ano ao Teatro Armando Cortez para assistir à
aprofundar conhecimentos
5ºD, 5ºE, 5ºF,
peça "O Soldadinho de Chumbo" pelo TIL
relativos ao texto dramático;
sensibilizar para o estudo do texto 5ºG, 5ºH, 5ºI
dramático.
Ida ao teatro - 6.º ano - Deslocação dos alunos do Desenvolver o gosto pelo teatro;
6º ano ao Teatro Pedro Arrupe para assistir à peça aprofundar conhecimentos
"A aventura de Ulisses"
relativos ao texto dramático;
sensibilizar para o estudo do texto
dramático.

2a, 3a

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

10*

3a

157.25 €
2*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 5a
1 365.00 €

2*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b, 5a
1 495.00 €

Biblioteca Escolar
EBDDJ

40
5

Projeto "Oficina de Escrita Criativa" - Oficina de
Escrita Criativa que se baseia na utilização de
forma lúdica e imaginativa, motivando os alunos a
desenvolver o domínio da escrita.

Carnaval - Festa/Baile de Carnaval

Coordenadora de
Estabelecimento
- DDJ

40
6

Biblioteca Escolar 40
EBDDJ
7

Direção

Departamento
de Português

40
8

40
9

Incentivar o gosto pela escrita e o
desenvolvimento da expressão
escrita.Conhecer e experimentar
algumas técnicas para
desbloquear a escrita.Desinibir os
alunos em relação à escrita,de
modo a perderem o medo pelas
palavras.
Comemorar o Carnaval, enquanto
efeméride importante na cultura
portuguesa;desenvolver nos
alunos do 9º ano competências de
empreendedorismo; envolver a
comunidade numa atividade
comum.

Relatório Trimestral das Bibliotecas Escolares Compilação dos dados das três bibliotecas do
agrupamento e elaboração do relatório a
apresentar em Conselho Pedagógico.

Informar os órgãos de gestão e a
comunidade escolar dos serviços e
atividades promovidas pelas
bibliotecas escolares.

Apresentação da obra poética "Sonhos
(Des)Feitos" de Carlos Santos, professor do
Agrupamento - Apresentação da obra poética, na
Mediateca Escolar da Escola Secundária Matias
Aires, com leitura de poemas e convívio. Primeiro
momento da Comemoração dos 30 a

Divulgar poesia (promover a
criatividade e a reflexão);
Proporcionar momento de
convívio entre as várias escolas e
os vários parceiros educativos:
professores, alunos,pessoal não
docente, instituições e
personalidades, bem como a
comunidade educativ
Sensibilizar para a leitura;
Estimular para uma estética da
imagem; Aprofundar as
competências relacionadas com a
escrita de textos criativos;

Ler com Alma... - Exposição de fotografia a partir
da atividade do Projeto Individual de Leitura
desenvolvido nas aulas de Literatura Portuguesa
do 11º ano, assim como a de alguns textos de
escrita criativa presentes em livro fotocopiado.

NULL

Todos os
níveis de
ensino

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

2a, 3a

66.00 €
5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 5ºF,
5ºG, 5ºH, 5ºI,
5ºJ, 6ºA, 6ºB,
6ºC, 6ºD, 6ºE,
6ºF, 6ºG, 6ºH,
6ºI, 6ºJ, 6ºL,
7ºA, 7ºB, 7ºC,
7ºD, 7ºE, 7ºF,
8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 8ºF,
9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, 9ºE
NULL

2*

3a

197.30 €
12*3*7*

1a, 5a
11.50 €

NULL

Comunidade
escolar e
educativa

11*

4a, 4b

560.00 €
NULL

Comunidade
educativa

6*

1a, 2a, 3a,
4a, 4b
1 750.00 €

Aumentar a autoestima.

149 399.98
€

