Plano Anual de Atividades
2017/2018

Preâmbulo
O Plano Anual de Atividades (PAA), por definição, concretiza os
princípios, valores e metas enunciados no projeto educativo elencando as
atividades e as prioridades a concretizar no respeito pelo regulamento
interno e o orçamento. (Alínea b) do ponto 2 do Art.º 9.º-A do DL
137/2012 de 2 de julho).

João de Barros, um relatório periódico da execução do PAA, sendo que o
terceiro relatório é o relatório final.
c) De acordo com a alínea o) do nº 1 do artigo 13º do dec-Lei 137
de 2012 e de forma a permitir a elaboração do PAA para o ano letivo de
2017-2018, o Conselho Geral especifica os critérios para a participação
do Agrupamento de Escolas João de Barros nas atividades pedagógicas,
científicas, culturais e desportivas:

Instrumento de exercício da autonomia da comunidade
educativa, este PAA almeja contextualizar de forma coerente, eficaz e
eficiente a ação coletiva, apelando à participação de todos, à
criatividade na busca de soluções inovadoras, à autonomia na gestão de
processos e à responsabilidade individual na consecução dos objetivos
coletivamente estabelecidos.

1- Respeitar os objetivos do PE;
2- Melhorar os resultados escolares e combater o abandono;
3- Dinamizar a aquisição e consolidação de aprendizagens;

Em conformidade com o disposto no ponto 1 das notas finais e na
alínea f) do número 1, do artigo 13º do Dec-lei137 de 2012, o Conselho
Geral do Agrupamento de Escolas João de Barros faz as seguintes
recomendações para a elaboração do PAA:

4- Fomentar os valores
solidariedade e da cidadania;

da

5- Promover a inserção
educação/formação inclusiva;

a) Conforme já deliberado o PAA tem que ser elaborado de modo
a ser analisado e aprovado pelo Conselho Geral deste agrupamento até
31 de outubro de cada ano escolar;

liberdade da

social

com

tolerância, da

vista

a

uma

6- Desenvolver as relações com a Comunidade Educativa,
promovendo a articulação de atividades entre ciclos e entre escolas do
agrupamento;

b) Até ao primeiro dia de cada período letivo deverá o Conselho
Pedagógico apresentar ao Conselho Geral do Agrupamento de Escolas

7- Diminuir a indisciplina;
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8- Projetar a imagem do Agrupamento como uma entidade de
referência.

I. Horário de funcionamento
1.º Ciclo e Jardim de Infância:

O Conselho Pedagógico, com base na avaliação dos exercícios
anteriores, definiu uma orientação estratégica para a operacionalização
da construção do PAA que assenta em quatro premissas:

Regime Normal:

1. Privilegiar atividades que implicam os objetivos ou as metas
curriculares dos programas oficiais.

Início
08.00
10.30
12.00
13.30

Termo
13.00
11:00
13.30
15.30

Manhã
Intervalo

Início
08.00
10.30

Termo
13.00
11.00

Tarde
Intervalo

Início
13.30
15.30

Termo
18.15
16.00

Manhã
Intervalo
Almoço
Tarde

2. Reduzir ou evitar as atividades que implicam grande
investimento logístico e/ou elevados encargos financeiros para os
Encarregados de Educação e/ou para o Agrupamento.

Regime de desdobramento:

3. Procurar articular atividades, para a mesma turma, por forma
a minimizar o número de aulas não realizadas/assistidas.

Turno da Manhã:

4. Calendarizar as atividades com o maior rigor possível
(período/mês) em sede de reunião da secção curricular.

Turno da Tarde:

Em cumprimento dos normativos legais e das orientações
internas, o PAA 2017/2018 assume um posicionamento estratégico que
visa a construção de oportunidades educativas promotoras do sucesso e
da inclusão escolar.

II. 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário:
Manhã
Tarde
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Início
08.15
13.30

Termo
13.15
18.30

III. Atividades de Enriquecimento Curricular

IV. Calendário Escolar

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), cuja entidade
promotora é a Associação de Pais da EB1 José Afonso – Unidos para
Educar, são as seguintes:
a) Ensino do Inglês;
b) Ensino da Música;
c) Atividade Física e Desportiva;
2- A carga horária das várias de atividade consta no quadro seguinte:
Atividades
Ensino do Inglês 1.º e 2.º ano

120 Minutos

Ensino da Música 3º e 4º ano

60 Minutos

Atividade Física e Desportiva 1º, 2º, 3º e 4º ano

120 Minutos

Início

1.º

13/09/17

EB, ES e Pré-Escolar:

15/12/17

2.º

03/01/18

EB / ES e Pré- Escolar

23/03/18

9.º, 11.º e 12.º:

06/06/18

5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º:

15/06/18

Pré-Escolar e 1.º CEB:

22/06/18

3.º

Duração fixada
60 Minutos

Ensino da Música 1º e 2º ano

Período
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09/04/18

Fim

Clube/Projeto

Local

Clube de Informática
Eco Sol
PES
SVE
SOS Grammar
Desporto Escolar
PC Repair
DIMA
SSD
Rádio JB
Academia de Eletrónica
Clube de Informática
Oficina de Costura
Escutar
Cultura de Sabores
Jogos Matemáticos
Construir
Dança
Música e Dança
Oficina de Arte
Teatro & Teatro
Cerâmica & Azulejaria
HST

ES João de Barros
ES João de Barros
ES João de Barros / EB de Corroios
ES João de Barros
ES João de Barros
ES João de Barros / EB de Corroios
ES João de Barros
ES João de Barros
ES João de Barros
ES João de Barros
ES João de Barros
ES João de Barros
EB de Corroios
EB de Corroios
EB de Corroios
EB de Corroios
EB de Corroios
EB de Corroios
EB de Corroios
EB de Corroios
EB de Corroios
EB de Corroios
ES João de Barros / EB de Corroios

V. Clubes e Projetos
Nota Metodológica
As atividades programadas são apresentadas por ordem cronológica,
fazendo referência à:
1.
População alvo;
2.
Atividade;
3.
Categoria;
4.
Objetivos;
5.
Calendarização;
6.
Responsáveis;
7.
Custos.
A categorização das atividades obedece à seguinte estrutura:
Tipologia da atividade:
VE – Visita de estudo;
EX – Excursão;
C/C – Comemoração/Celebração;

As/F – Ação de sensibilização / Formação;
Comp/C – Competição / Concurso;
E/P – Exposição / Palestra;
F – Feira.
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Setembro

POPULAÇÃO ALVO

T

ATIVIDADE

Alunos, Pais e
encarregados de
educação

C/C

Receção aos alunos de todos
os anos de escolaridade.

Comunidade
escolarESJB/Ebde
Corroios

As/F

Receção aos alunos de 5/7º
anos

Alunos e
comunidade
educativa

E/P

Projetos e concursos
promovidos por entidades
exteriores ao Agrupamento

Alunos

E/P

Projetos e visitas
proporcionadas pelo PEM
(Plano Educativo Municipal)

Alunos (Miratejo)

EX

Viagem de Finalistas

As/F

Promoção e Educação para a
Saúde e Bem Estar (PES)

As/F

"A cidadania começa aqui."-

Alunos e
Comunidade
Educativa
Alunos e

OBJETIVOS
Criar condições para o
desenvolvimento de um
espírito de comunidade
educativa.
Contactar com a biblioteca
escolar -espaço de
descoberta e de pesquisa;
Promover o gosto pelos
livros e pela leitura
Criar práticas educativas
de qualidade adequadas às
necessidades da
comunidade escolar,
tornando o Agrupamento
um espaço de ensino com
sucesso.
Conhecer, valorizar e
visitar o patrímónio do
concelho
Angariar fundos para a
viagem de finalistas.
Promover a educação para
a saúde e vida saudável e
responsável
Desenvolver atitudes e
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DIA

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

13

Educadoras, professores;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

13

Professora bibliotecária

Informal

13

Professores; AEC's;
Assistentes Operacionais

Anual

13

Alunos; AEC's;
Autarquia; Professores;
Assistentes
Operacionais.

Anual

13

Comunidade Educativa

Anual

13

Professores e Assistentes
Operacionais

Anual

13

Professores e Assistentes

Anual

CUSTOS
Escola Alunos

Comunidade
Educativa

Ações a desenvolver no
âmbito dos temas:
Ambiente e Prevenção
Rodoviária.

As/F

"Magia da leitura"; "Reciclar
para brincar" e
Hortopedagógico.

As/F

"Conhecer é proteger"

As/F

"Ler e Escrever, a Magia do
Saber"

Alunos EMRC

C/C

Semana da Tolerância

Professores EBC

As/F

Plataforma Moodle

Escolas do
concelho do
Seixal

C/C

Teatro "Constantino, o
espantalho que vive numa
escola"

Alunos (Miratejo)

As/F

Aventuras na Férias da
Páscoa

C/C

Cerimónia de Acolhimento

Alunos (D.Nuno
Álvares)

Alunos (José
Afonso)
Alunos (José
Afonso)

Alunos (EB José

valores no sentido da
formação para o exercício
da cidadania.
Criar práticas educativas
de qualidade, adequadas
às necessidades da
comunidade escolar,
tornando o agrupamento
um espaço de ensino com
sucesso
Conhecer melhor o meio
envolvente.
Incentivar o gosto para a
leitura e escrita.
Promover gestos de boa
vontade e tolerância
Dotar os participantes de
conhecimentos que lhes
permitam utilizar as
funcionalidades
fundamentais, do uso da
plataforma moodle
Promover a partilha;
promover o gosto pela
leitura, pela escrita e pela
representação;promover a
parceria com a CMS

Operacionais

13

Professores e Assistentes
Operacionais

Anual

13

Professores e Assistentes
Operacionais

Anual

13

Professores

Anual

13

Elvira Torgal

21

Carlos Lobato e Maria
da Luz Fonseca

Constituição
de um
portfólio das
sessões

21

Equipa da
biblioteca/Coordenadora
da EB1 de Miratejo/CMS

Informal

Incentivar o gosto para a
leitura e escrita.

27

Professores e Entidade
Promotora

Balanço
Trimestral

Desenvolver atitudes e
valores no sentido da

29

Professores; Assistentes

Balanço

6

25

Afonso)

formação para o exercício
da cidadania.

Operacionais.

Trimestral

DIA

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

5

Docentes da secção
curricular de História

Trabalhos
apresentados

Outubro

POPULAÇÃO
ALVO

T

ATIVIDADE

Turmas de 3º
ciclo e do
ensino
secundário História A

C/C

Comemoração de dias
históricos

Alunos
inscritos nos
grupos-equipa
de
Multiatividade
s de ar livre
da escola.

VE

“Trans-arrábida”
Pedestrianismo/Canoagem Serra da Arrábida

OBJETIVOS
Contribuir para a
consolidação de saberes
curriculares; Desenvolver as
técnicas de pesquisa da
informação; Desenvolver a
criatividade e a autonomia;
Estimular a aquisição de
atitudes e valores que
permitam a intervenção e a
perservação da memória
coletiva
- Promover a prática de
actividades físicas em
ambiente natural de forma
equilibrada e desenvolver o
gosto e respeito pela
natureza;

Telmo Preto
6
Luís Preto

- Sensibilizar os alunos para
as Atividades de Exploração
da Natureza, nas dimensões
técnica e ecológica, a sua
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CUSTOS
Escola Alunos

importância das novas
tendências de actividades
físicas em ambiente natural;
- Promover a prática de
actividades de natureza
privilegiando a segurança;
- Desenvolver a autoconfiança e o trabalho em
equipa;
- Promover a prática de
diversas tarefas de natureza
e ar-livre inseridas numa
única actividade.
Alunos com
CEI e da
Unidade e
outros que
queiram
participar

Alunos dos 1º,
2º e 3º ciclos,
alunos com e
sem NEE

VE

As/F

Visita ao monte Biológico

Observar da natureza e a
espécies de plantas que
originaram o monte
biológico

Projeto Boccia Para Todos
(durante o ano letivo)

Promover as relações
interpessoais de respeito
pelo outro (inclusão);
Incentivar a relação das
escolas com os
Pais/Encarregados de
Educação; • Criar respostas
educativas adequadas às
necessidades dos alunos
(crianças e jovens) com NEE
de caráter permanente; •
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8

10

Deolida Correia;
Inês Trindade;
Eulália Barroca.

Lucia del Boca
(Educação Especial)

períodicamente
(relatórios por
período);
Participação
da/na
comunidade
escolar

10º A e B

VE

Visita de Estudo Cabo Espichel

C/C

Batismo dos alunos do 1º ano
e do Pré-Escolar, pelos alunos
da escola.

As/F

Atividades de enriquecimento
curricular

Alunos

As/F

Promoção e Educação para a
Saúde e Bem Estar: Dia
Mundial da Alimentação
"Alimentação Saudável"

Alunos do 6º
Ano

EX

Exposição: Alimentação
Saudável

Alunos
(D.Nuno
Álvares)

Alunos

Usar o Boccia para fins
terapêuticos-lúdicos
Compreender os processos
da geodinamica externa

11

Carlos Paulino

Desenvolver atitudes e
valores no sentido da
formação para o exercício
da cidadania.

13

Educadora,
professoras titulares
do 3º ano e do 1º ano;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

Criar práticas educativas de
qualidade, adequadas às
necessidades da comunidade
escolar, tornando o
agrupamento um espaço de
ensino com sucesso

13

Professores; AEC's e
Assistentes
Operacionais

Anual

16

Alunos; Educadoras;
Professoras;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

16

Manuela Fontinha
Marina Branco

Promover a educação para a
saúde e vida saudável e
responsável
Compreender a importância
de uma alimentação
equilibrada e segura.

50

100

Deolida Correia;
Alunos da EB
de Corroios

C/C

Confeção de uma refeição

Comemorar o dia mundial da
alimentação.
-Confecionar uma refeição
saúdavel.

Inês Trindade;
18
Manuela Fontinha;
Elvira Torgal;

9

60

Alunos
(Miratejo)

Alunos dos
Cursos
Profissionais

C/C

As/F

Apadrinhamento dos alunos do
1ºAno, pelos alunos da escola

Intercâmbio de jovens

(6 alunos)

Alunos do 8º
ano EB
Corroios

VE

Visita de estudo: Aula Viva no
litoral – De Aveiro a Peniche

8.º ano

VE

Aula viva no litoral - De Aveiro
a Peniche

Desenvolver atitudes e
valores no sentido da
formação para o exercício
da cidadania
Pretende-se que os
participantes construam
um jogo de computador
que reflita a luta contra
estereótipos e
preconceitos que os
próprios jogos de
computador muitas
vezes transmitem.
Contribuir para a aquisição
de novos conhecimentos e
de novas competências.
 Observar, descrever e
interpretar paisagens;
Reconhecer formas de
relevo litoral;
compreender a ação do
mar sobre a linha de
costa, através da
observação direta;
compreender a
necessidade de proteção
do sistema dunar;
promover a educação
ambiental
Observar, descrever e
interpretar paisagens;
Reconhecer formas de
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20

Professores

Balanço
Trimestral

Manuel Jorge
Paulo Silva

21

Rato ADCC (Portugal,
Amora),
CSCS La Couronne
(France), Stads
Itzehoe (Allemagne),
Itzehoe, Pologne

25

Cecília Simões,
Orlanda Carneiro

25

Cecília Simões,
Orlanda Carneiro

10
euros
por
aluno

10

relevo litoral; Discutir o
papel da alteração das
rochas e da formação do
solo existente no meio
terrestre. Compreender a
ação do mar sobre a linha
de costa, através da
observação direta.
Compreender a
necessidade de proteção
do sistema dunar.
Promover a educação
ambiental.
Alunos (José
Afonso)

V

Visita de Estudo ao Teatro TIL

Desenvolver atitudes e
valores no sentido da
formação para o exercício
da cidadania.

Alunos da EB
de Corroios e
EB de
Miratejo que
participaram
no projeto

Com
p/C

Lançamento do livro "Histórias
da Ajudaris" em Gondomar

Promover o gosto pelos
livros e pela leitura;
promover as parcerias;
sensibilizar para as causas
solidárias

Todos os
alunos

As/F

Passeio BTT

Promover a atividade física
estilos de vida saudáveis

11º ano Cursos
Profissionais

As/F

Meios de transmissão de dados

Conhecer a evolução dos
meios de transmissão de
dados.
Elaborar cabos para
interligar equipamentos
(fibra ótica)

11

Graça Caixeiro

27

Alunos; Professoras;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

28

Equipa das bibliotecas
em articulação com a
docente de EMRC e
professora Sónia da EB
1 de Miratejo

Informal

28

Luis Preto/Hugo
Pereira/ carlos
Paulino
Manuel Jorge
Sílvia Teles

28
Convidados:
Técnicos do Cabovisão

12

650

Alunos
(D.Nuno
Álvares)
Básico e
Secundário
Alunos 3º e 4º
anos , Pais e
Encarregados
de Educação
(José Afonso)
Turmas 5º e 6º
anos
Alunos

C/C

Dia Mundial da Poupança
"Atividades diversas
relacionadas com o tema"

Desenvolver atitudes e
valores no sentido da
formação para o exercício
da cidadania.

31

Alunos; Professoras;
Assistentes
Operacionais.

C/C

Comemoração do Halloween
(projeção de filmes;
elaboração de máscaras)

Divulgar aspetos da cultura
anglófona

31

Professores inglês 3º
ciclo e Secundário

As/F

Encontros de Pais e Filhos na
Escola

Fortalecer as relações entre
a família e a escola.

Com
p/C

Concurso Chapéu / Vassouras
de Bruxa

VE

ISCTE

Divulgar aspetos da cultura
anglófona
Promover o
empreendedorismo e o
espírito de iniciativa
Conhecer aspetos culturais
de países de expressão
inglesa;
Promover a criatividade;
Expandir o léxico
Promover o gosto pelos
livros, pela leitura e pela
escrita;desenvolver a
compreensão leitora;
Promover a partilha entre
escolas e com outras
entidades; Valorizar a
biblioteca como espaço de
aprendizagens, de pesquisa
e descoberta

Alunos 1º
ciclo
Comunida
de
Educativa

Comunida
de escolar
da ESJB e
EB de
Corroios

Exposição de trabalhos –
Halloween: Masks and Hats

C/C

Mês Internacional das
Bibliotecas (atividades
diversificadas - EX: Recital de
Poesia - Leitura do livro "A
Casa da Romãzeira" ao longo
do mês, sempre que possível
em articulação com as escolas
do agrupamento) Tema:
"Connecting Communities and
Cultures"

12

Professora titular, Pais
e Encarregados de
Educação.

Balanço
Trimestral
Informal

Anual

Docentes Inglês 2º
ciclo

20

Filipe Nunes

Paula Moreira –Inglês –
1º ciclo

Equipa da biblioteca

20

Informal

Novembro

POPULAÇÃO
ALVO

T

ATIVIDADE

Alunos

Comp
/C

Jogos matemáticos a nível de
Agrupamento

Alunos
inscritos nos
grupos-equipa
de
Multiatividade
s de ar livre
da escola.

Comp
/C

“Dia da Caça - JB”
Tiro com arco / Zarabatana

OBJETIVOS
Criar práticas educativas de
qualidade adequadas às
necessidades da comunidade
escolar, tornando o
agrupamento um espaço de
ensinom com sucesso.
- Promover a prática de
actividades físicas em
ambiente natural de forma
equilibrada e desenvolver o
gosto e respeito pela
natureza;
- Sensibilizar os alunos para
as Atividades de Exploração
da Natureza, nas dimensões
técnica e ecológica, a sua
importância das novas
tendências de actividades
físicas em ambiente natural;
- Promover a prática de
actividades de natureza
privilegiando a segurança;
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DIA

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

2

Professores e Direção.

Anual

Telmo Preto
2
Luís Preto

CUSTOS
Escola Alunos

- Desenvolver a autoconfiança e o trabalho em
equipa;

Alunos

Alunos

Comunidade
educativa
Alunos da EB
José Afonso e
D. Nuno

C/C

Corta Mato Interno

- Promover a prática de
diversas tarefas de natureza
e ar-livre inseridas numa
única actividade.
Promover a elevação do
nível funcional das
capacidades condicionais e
coordenativas através da
competição desportiva.
Promover o intercâmbio de
experiências entre os jovens
da nossa escola.

9

Magusto

Promover a relação entre
pares. Valorizar a tradição.

10

C/C

Lançamento do livro "Histórias
da Ajudaris"no Agrupamento

Promover o gosto pelos
livros e pela leitura;
promover as parcerias;
sensibilizar para as causas
solidárias

16

As/F

Dia Mundial do Não Fumador "Elaboração de autocolantes e
cartazes; inqueritos às
famílias sobre os malifícios do

Promover a educação para a
saúde e vida saudável e
responsável

C/C

14

17

José Bule, Telmo
Preto, Vanessa Melo e
Alexandra Garcia

Educadoras,
professoras;
Assistentes
Operacionais; Unidade
Multidificiência e
AEC's.
Equipa das bibliotecas
em articulação com a
docente de EMRC e
professora titular da
EB 1 de Miratejo
Professores;
Assistentes
Operacionais; Equipa
da Saúde Escolar

500

Balanço
Trimestral

Informal

Balanço
Trimestral

80

tabaco"
Alunos
(D.Nuno
Álvares)

12ºF

VE

VE

Visita à Assembleia da
República

Lisboa Game Week

Proporcionar aos alunos
vivênciarem uma sessão no
Parlamento
Proporcionar o acesso às
diversas tecnologias de
informação.

17

Professoras;
Assistentes
Operacionais.

17

Sílvia Teles

Balanço
Trimestral

Experimentar as mais
recentes novidades na
indústria digital.
Alunos
(Miratejo)
J.I. D. Nuno
Álvares
Pereira)
Alunos do 1º
ano (Miratejo
e D.Nuno
Álvares)
Alunos
inscritos nos
grupos-equipa
de
Multiatividade
s de ar livre
da escola.

C/C

Dia Nacional do Pijama

Desenvolver atitudes e
valores no sentido da
formação para o exercício
da cidadania

VE

Ludoteca

Incentivar o gosto para
aprender e questionar.

Comp
/C

“Dia das Cordas” – ES
JOÃO DE BARROS
Slide

- Promover a prática de
actividades físicas em
ambiente natural de forma
equilibrada e desenvolver o
gosto e respeito pela
natureza;

20

24

Educadoras,
professoras;
Assistentes
Operacionais.
Professoras;
Assistentes
Operacionais.

Telmo Preto
28
Luís Preto

- Sensibilizar os alunos para
as Atividades de Exploração
da Natureza, nas dimensões
técnica e ecológica, a sua

15

Balanço
Trimestral

Balanço
Trimestral

5

importância das novas
tendências de actividades
físicas em ambiente natural;
- Promover a prática de
actividades de natureza
privilegiando a segurança;
- Desenvolver a autoconfiança e o trabalho em
equipa;

Turmas de 7º
ano ES João
de Barros

VE

Visita de estudo ao Museu
Nacional de Arqueologia de
Lisboa

Alunos 9º ano
- Escola
Básica de
corroios

VE

Ao CCB - Coleção Berardo

VE

Ida ao teatro: "Auto da Barca
do Inferno" e
Ida ao Centro Cultural de
Belém

9º Ano

- Promover a prática de
diversas tarefas de natureza
e ar-livre inseridas numa
única actividade.
Contribuir para a
consolidação de saberes
curriculares;desenvolver
capacidade de observação,
análise e espírito crítico.
Proporcionar o contacto
direto com a arte moderna.
Desenvolver a sensibilidade
estética. Consolidar
conhecimentos adquiridos na
sala de aula.
Reconhecer a especificidade
do texto dramático;
Estimular o gosto pelo
teatro; Comparar a
representação com o texto
estudado

16

28

Ermelinda Correia;
Rosa Marques

30

Dulce Teixeira

30

Elsa Santos

Formal, através
de ficha de
trabalho

Guião de Visita

14

10
a14
euros

- Promover a prática de
actividades físicas em
ambiente natural de forma
equilibrada e desenvolver o
gosto e respeito pela
natureza;

Alunos
inscritos nos
grupos-equipa
de
Multiatividade
s de ar livre
da escola.

Comp
/C

“Dia das Cordas” – ES
JOÃO DE BARROS
Slide/Rapel/Escalada

- Sensibilizar os alunos para
as Atividades de Exploração
da Natureza, nas dimensões
técnica e ecológica, a sua
importância das novas
tendências de actividades
físicas em ambiente natural;

Telmo Preto
30
Luís Preto

- Promover a prática de
actividades de natureza
privilegiando a segurança;
- Desenvolver a autoconfiança e o trabalho em
equipa;

Alunos da
ESJB

Comp
/C

XXXVI Olimpíadas Portuguesas
de Matemática -1ª
Eliminatória

- Promover a prática de
diversas tarefas de natureza
e ar-livre inseridas numa
única actividade.
• Criar, incentivar e
desenvolver o gosto pela
Matemática.
• Desenvolver o treino na
resolução de problemas.
• Desenvolver o

17

Ana Martins
Bruno Bastos
Maria Figueiredo
Paula Teixeira
Grupo disciplinar
de Matemática

Alunos

VE

Lisbon Games Week

Comunidade
escolar

C/C

Estação do Livro: Atividades a
disponibilizar pela BMS /Feira
do livro ESJB

Alunos do
secundário

Alunos de 7º
ano da EB de
Corroios

Comemoração do Dia Mundial
da Filosofia

EX

Exploração da obra "O
Cavaleiro da Dinamarca"

conhecimento matemático.
• Detetar vocações precoces
nesta área do saber.
Proporcionar acesso às
diversas tecnologias de
informação
Promover o gosto pelos
livros, pela leitura e pela
escrita;desenvolver a
compreensão leitora;
Promover a partilha entre
escolas e com outras
entidades; Valorizar a
biblioteca como espaço de
aprendizagens, de pesquisa
e descoberta
Reconhecer a dimensão
crítica da filosofia na
compreensão dos problemas
da sociedade
contemporânea. Evidenciar
o contributo da reflexão
filosófica como instrumento
de promoção da tolerância e
da paz entre nações.
Localizar lugares de forma
absoluta e relativa; localizar
países da Europa; Classificar
os diferentes tipos de
paisagens; Caracterizar
países da Europa; utilizar de
forma correta mapas e
imagens; Usar

18

Sílvia Teles

Equipa da
biblioteca; BMS

Grupo Filosofia

Cecília Simões;
Cândida Dias

Informal

Alunos de 9º
ano da EB de
Corroios

Alunos 1ºano
Miratejo

12º A e B

Visita a estufas e quinta
vinícola

VE

VE

Visita ao Badoca Park

Clínica de Fertilidade

VE

correctamente o vocabulário
da disciplina
Promover a relação entre
pares; Relacionar
conhecimentos teóricos com
a prática; Aplicar
conhecimentos no contexto
real; Implementar as
técnicas de trabalho
geográfico de observação
direta
Desenvolver atitudes e
valores no sentido da
formação para o exercício
da cidadania.

Orlanda Carneiro

Alunos;
Professoras;
Assistentes
Operacionais.

Aprofundar
conhecimentos sobre a
reprodução humana

10

Balanço
Trimestral

7

1,70

David Foguete

Dezembro

POPULAÇÃO
ALVO
Turmas de 3º
ciclo e do
ensino

T
C/C

ATIVIDADE

OBJETIVOS

DiA

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

Comemoração de dias históricos

Contribuir para a
consolidação de saberes
curriculares; Desenvolver

1

Docentes da secção
curricular de
História

Trabalhos
apresentados

19

CUSTOS
Escola Alunos

secundário História A

VE

Ida ao teatro: "Auto da Barca do
Inferno"

Turmas de 8º
ano da EB de
Corroios

E/P

Encontros literários - Conversas
com sabores a ... com
contadores de
histórias/escritores/ilustradores
- Cláudio Pereira

Alunos de EMRC

C/C

Semana da tolerância

11º Ano

VE

Ida ao teatro: Frei Luís de
Sousa"

9º Ano

Alunos

C/C

Festa de Natal na Escola.

as técnicas de pesquisa da
informação; Desenvolver a
criatividade e a
autonomia; Estimular a
aquisição de atitudes e
valores que permitam a
intervenção e a
perservação da memória
coletiva
Reconhecer a
especificidade do texto
dramático; Estimular o
gosto pelo teatro;
Comparar a representação
com o texto estudado
Promover o gosto pela
leitura, pelos livros;
valorização da tradição
oral
Promover gestos de boa
vontade e tolerância
Motivar e despertar os
jovens para a diversidade
de manifestações
artísticas; comparar o
texto estudado com a
representação teatral;
utilizar as técnicas de
teatro como instrumento
pedagógico; fomentar o
espírito crítico.
Fortalecer as relações

20

7

Cláudia Álvaro;
Guiomar Queluz;
Conceição Abelho

12

Equipa da biblioteca

13

Elvira Torgal de
EMRC

13

Isabel Vidreiro;
Custódia Pereira;
Isabel Abreu

14

Educadoras,

10
a14
euros

Informal

50

10 a
14
euros

Balanço

75

(Miratejo)

Alunos inscritos
nos gruposequipa de
Multiatividades
de ar livre da
escola.

entre a escola e a
comunidade educativa.
Vivenciar e valorizar
tradições.
- Promover a prática de
actividades físicas em
ambiente natural de
forma equilibrada e
desenvolver o gosto e
respeito pela natureza;

Comp/C

“Ori-Marialva”
Corrida de Orientação – Q.ta
Marialva (Corroios)

- Sensibilizar os alunos
para as Atividades de
Exploração da Natureza,
nas dimensões técnica e
ecológica, a sua
importância das novas
tendências de actividades
físicas em ambiente
natural;
- Promover a prática de
actividades de natureza
privilegiando a segurança;
- Desenvolver a autoconfiança e o trabalho em
equipa;
- Promover a prática de
diversas tarefas de
natureza e ar-livre
inseridas numa única

21

professoras; AEC's e
Assistentes
Operacionais.

Telmo Preto
14
Luís Preto

Trimestral

Alunos (D.Nuno
Álvares)

C/C

Festa de Natal - Lanche
Partilhado

Todos os alunos

F

Feira de minerais

C/C

Christmas Cards; Christmas
cookies

Básico e
Secundário

actividade.
Fortalecer as relações
entre a escola e a
comunidade educativa.
Vivenciar e valorizar
tradições.
Identificar amostras de
fósseis e minerais
Divulgar aspetos da
cultura anglófona
Facilitar o alcance dos
objetivos curriculares
através da prática
desportiva orientada para
a modalidade do
Basquetebol.
Fortalecer as relações
entre a escola e a
comunidade educativa.
Vivenciar e valorizar
tradições.
Promover a relação entre
pares. Valorizar o gosto
pelas artes.

Alunos

C/C

Torneio de Basquetebol 3x3

Alunos (José
Afonso)

C/C

Festa de Natal: Espetáculo e
Almoço Convívio.

Alunos (D.Nuno
Álvares)

VE

Assistir à peça " A Bela e o
Monstro" no Gelo

Aluno (Miratejo)

VE

Circo

Promover a relação entre
pares. Incentivar o gosto
pela atividade circense.

Christmas Carols / Cards

Divulgar aspetos da
cultura anglófona

Turmas 5º e 6º
anos

22

14

Educadora,
professoras; AEC's;
Assistentes
Operacionais.

14

Carlos Paulino

14

Professores inglês
3º ciclo e
Secundário

Informal

15

José Bule, Álvaro
Lopes e Luís Preto

Balanço
Timestral

300

15

Professoras; AEC's;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

25

15

15

Professoras; AEC's;
Assistentes
Operacionais.
Educadoras;
Professoras;
Assistentes
Operacionais.
Docentes Inglês 2º
ciclo

Balanço
Trimestral

50

Balanço
Trimestral

13

Balanço
Trimestral

5

Alunos 1º
ciclo
Comunidade
Educativa

Christmas Carols

Divulgar aspetos da
cultura anglo-saxónica;
Promover ambiente de
interculturalidade;
Alargar o campo lexical;
Alargar a competência da
expressão oral

Alunos de 1º
ciclo
Comunidade
Educativa

Christmas - Cartões de Natal

Alargar o campo lexical;
Promover a criatividade

Paula Moreira –
Inglês – 1º ciclo

Ajudar quem precisa e
envolver os alunos em
causas sociais
Apreciar produções
estéticas de temática
cristã, de âmbito
universal e local
Sensibilizar os alunos para
a vivência do Natal
Valorizar o nascimento de
Jesus como núcleo central
do Natal.

Graça Salgueiro
Elisabeth Nogueiro
(EcoSol)

Toda a
comunidade

As/F

Cabaz de Natal

Alunos
EMRC 2º
ciclo

VE

Visita ao Santuàrio de Fátima

Alunos de
EMRC

C/C

O Natal – atividades
relacionadas com a quadra
natalícia

População
Escolar

Exercício de Evacuação

- Sensibilizar todos os
elementos da escola para
as questões de segurança.
Criar
rotinas
de
comportamento
para
situações de emergência.

23

Paula Moreira –
Inglês – 1º ciclo

Elvira Torgal de
EMRC

13

Elvira Torgal de
EMRC

Diretor
Profª Graça Kullberg
Profª Elisabete Santos
(HST)

15€

- Testar a eficácia dos meios
de segurança.

Janeiro

POPULAÇÃO
ALVO

T
ATIVIDADE

Alunos (José
Afonso e
Miratejo)

C/C

Alunos (D.
Nuno)

C/C

Alunos do 2º
ciclo EB
Corroios

As/
F

Alunos do 6º
ano

VE

CUSTOS
Aluno
Escola
s

DiA

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

Vivenciar e valorizar
tradições

5

Professoras; AEC's;
Assistentes
Operacionais; Centro
Paroquial.

Balanço
Trimestral

80

Vivenciar e valorizar
tradições

8

Professoras; AEC's;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

30

Construções de apresentações
eletrónicas em PowerPoint e
Publisher

Dotar os alunos de
ferramentas de
apresentação de trabalhos
nas diferentes disciplinas.

9

Carlos Lobato e Maria
da Luz Fonseca

Inquérito de
satisfação

Ida ao Teatro: O Príncipe Nabo

Motivar os alunos para a
prática da leitura;
desenvolver a leitura e
interpretação de textos
literários; sensibilizar os

9

Letícia Rosa; Teresa
Brasileiro

Observação
direta

Dia de Reis - "História do Dia de
Reis; Cantar as Janeiras às
turmas do 1º CEB/EB de
Corroios
Dia de Reis - "História do Dia de
Reis; Cantar as Janeiras às
turmas do 1º CEB/EB de
Corroios

OBJETIVOS

24

6,60
do
bilhe
te +

X
para
trans
porte
(aind
a não
se
sabe
a
totali
dade)

alunos para a
representação teatral;
conhecer /contactar com
o teatro e os seus
componentes; sentir o
texto dramático; estimular
o gosto pela arte da
representação; atender a
uma perspetiva diferente
da obra literária; mobilizar
saberes.
- Promover a prática de
actividades físicas em
ambiente natural de forma
equilibrada e desenvolver
o gosto e respeito pela
natureza;
Alunos inscritos
nos gruposequipa de
Multiatividades
de ar livre da
escola.

Co
mp
/C

“Ori-Parque da Paz”
Corrida de Orientação – Parque
da Paz (Almada)

- Sensibilizar os alunos
para as Atividades de
Exploração da Natureza,
nas dimensões técnica e
ecológica, a sua
importância das novas
tendências de actividades
físicas em ambiente
natural;
- Promover a prática de
actividades de natureza
privilegiando a segurança;

25

Telmo Preto
14
Luís Preto

- Desenvolver a autoconfiança e o trabalho em
equipa;
- Promover a prática de
diversas tarefas de
natureza e ar-livre
inseridas numa única
actividade.
Turmas de 5º
ano EB de
Corroios

E/P

Turmas de
ensino
secundário ESJB

E/P

Alunos de 8º
ano - Escola
Básica de
Corroios

Encontros literários - Conversas
com Sabores: Encontro com
escritores/ilustradores :
Armindo Reis
Encontros literários - Conversas
com Sabores: Encontro com
escritores/ilustradores : André
Fernandes

VE

Lisbon Story Center

8º Ano

VE

Ida ao teatro:" A poesia não é
tão rara quanto parece”
e
Ida ao Lisbon Center Museum

Alunos

C/C

Megas Internos AEJB

Promover o gosto pela
leitura, pelos livros e pela
escrita

18

Equipa da
biblioteca/docentes
disciplinares

Promover o gosto pela
leitura, pelos livros e pela
escrita

18

Equipa da biblioteca

19

Dulce Teixeira

19

Assunção Ferrão

22

José Bule, Telmo
Preto, Luís Preto e

Descobrir a importância
de Lisboa nas várias épocas
históricas. Consolidar
conhecimentos adquiridos
na sala de aula.
Reconhecer a
especificidade do texto
dramático; Estimular o
gosto pelo teatro;
Comparar a representação
com o texto estudado;
contactar diretamente com
as técnicas de encenação e
representação
Incentivar os alunos para a
prática do Atletismo e

26

Informal

50

30

Guião de Visita

16

15

Balanço
Trimestral

600

selecionar os melhores
para a participação nas
FASES INTER CONCELHIA,
DISTRITAL.

Alunos do 6º
ano

Alunos do 6º
ano

VE

VE

Ida ao Teatro - As Aventuras de
Ulisses

Motivar os alunos para a
prática da leitura;
desenvolver a leitura e
interpretação de textos
literários; sensibilizar os
alunos para a
representação teatral;
conhecer /contactar com o
teatro e os seus
componentes; sentir o
texto dramático; estimular
o gosto pela arte da
representação; atender a
uma perspetiva diferente
da obra literária; mobilizar
saberes.

Ida ao Teatro - As Aventuras de
Ulisses

1. Motivar os alunos para a
prática da leitura; 2.
desenvolver a leitura e
interpretação de textos
literários; 3. sensibilizar os
alunos para a
representação teatral; 4.
conhecer /contactar com
o teatro e os seus
componentes; 5. sentir o
texto dramático; 6.
estimular o gosto pela arte
da representação; 7.

27

Alexandra Garcia

25

25

Letícia Rosa; Teresa
Brasileiro

Professora Letícia
Rosa e Professora
Teresa Brasileiro

Observação
direta

Observação
direta

6,60
do
bilhe
te +
X
para
trans
porte
(aind
a não
se
sabe
a
totali
dade)
6,60
do
bilhe
te +
X
para
trans
porte
(aind
a não
se

atender a uma perspetiva
diferente da obra literária;
8. mobilizar saberes.

Alunos 6º ano

VE

Visita de estudo ao Museu
Nacional dos Coches

Alunos da ESJB

Co
mp
/C

XXXVI Olimpíadas Portuguesas
de Matemática -2ª Eliminatória

Alunos 3º e 4º
anos (José
Afonso)

VE

MediaLab

Alunos 1º e 2º
anos (José
Afonso)

VE

Ludoteca

Desenvolver a sensibilidade
estética; Conhecer e
valorizar o património;
Consolidar conhecimentos
adquiridos sobre o Domínio
D
• Criar, incentivar e
desenvolver o gosto pela
Matemática.
• Desenvolver o treino na
resolução de problemas.
• Desenvolver o
conhecimento matemático.
• Detetar vocações
precoces nesta área do
saber.
Incentivar o gosto para
aprender e questionar.
Desenvolver a comunicação
oral e escrita. Conhecer
diferentes meios de
comunicação.
Incentivar o gosto para
aprender e questionar.
Estimular a leitura e o
gosto pelo livro.

28

25

Cristina Dias
Secção 200

Relatório da
visita

sabe
a
totali
dade)
5/6
euros
por
aluno
(tran
sport
e)

Paula Teixeira
Grupo disciplinar de
Matemática

Professoras;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

Professoras;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

7

Alunos do 2º e
3º anos (D.Nuno
Álvares)

VE

Visita ao Aquário Vasco da
Gama

10º/11º anos
Cursos
Profissionais

VE

Visita de Estudo ao DATA
CENTER da CaboVisão

12º A e B

VE

Instituto Egas Moniz

Professoras;
Assistentes
Operacionais.

Incentivar o gosto para
aprender e questionar.

Balanço
Trimestral

15

Sílvia Teles

Conhecer em contexto real
a evolução das novas
tecnologias.

3

Filipe Nunes

Aprofundar
conhecimentos de
Genética

David Foguete

1,70

Fevereiro

POPULAÇÃO
ALVO

T

ATIVIDADE

Alunos do 4º
ano D.Nuno

VE

Visita ao Planetário

Alunos e EE da
EBC

As/
F

Ação de sensibilização sobre os
perigos das redes sociais

Alunos e EE da
EBC

As/
F

Ação de sensibilização sobre os
perigos das redes sociais

OBJETIVOS
Adquirir conhecimentos
sobre os astros de forma
prática.
Sensibilizar alunos e
encarregados de educação
para uma utilização correta
das redes sociais.
Sensibilizar alunos e
encarregados de educação
para uma utilização correta
das redes sociais.

29

DiA

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

Professoras;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

8

Carlos Lobato e Maria
da Luz Fonseca

8

Carlos Lobato e Maria
da Luz Fonseca

Preenchimento
de uma
aplicação online
Preenchimento
de uma
aplicação
on.line

CUSTOS
Escola Alunos

12

Alunos;
Comundade
Educativa

Professores,
alunos e
funcionários
Alunos
Secundário

C/C

Desfie de Carnaval - "Confeção
de trajes carnavalescos;
Decoração do espaço escolar"

Fortalecer as relações entre
a escola e a comunidade
educativa. Vivenciar e
valorizar tradições.

c/C

Baile de Máscaras

Convívio entre professores,
alunos e funcionários.

C/C

Inter-Turmas de Futsal

Básico e
Secundário

C/C

Comemoração do Saint
Valentine's Day (distribuição
de rosas com mensagens de
amor e amizade; elaboração
de cartões "Be my Valentine")

Alunos inscritos
nos grupos-

Co
mp

“Passeio de BTT” – Canoagem

Facilitar o alcance dos
objetivos curriculares
através da prática
desportiva orientada para a
modalidade do Futebol.

Divulgar aspetos da cultura
anglófona

- Promover a prática de
actividades físicas em
ambiente natural de forma

30

9

Educadoras;
Professoras; AEC's;
Assistentes
Operacionais;
Encarregados de
educação; C.M.Seixal
e J.F. de Corroios.

Balanço
Trimestral

9

Graça Salgueiro

9

Augusto Pinto, Luís
Preto, Alexandra
Garcia e Vanessa Melo

Trimestral

14

Professores inglês 3º
ciclo e Secundário

Informal

16

Telmo Preto

Custo
s
delib
erado
s
pela
autar
quia
e
junta
de
fregu
esia.

100

equipa de
Multiatividades
de ar livre da
escola.

/C

“Ponta do Mato – Corroios”

equilibrada e desenvolver o
gosto e respeito pela
natureza;

Luís Preto

- Sensibilizar os alunos para
as Atividades de Exploração
da Natureza, nas dimensões
técnica e ecológica, a sua
importância das novas
tendências de actividades
físicas em ambiente
natural;
- Promover a prática de
actividades de natureza
privilegiando a segurança;
- Desenvolver a autoconfiança e o trabalho em
equipa;

Alunos
(Miratejo)

As/
F

"Matemática a sério" (jogos
matemáticos a nível de escola)

Alunos , Pais e

As/

"Matemática a sério" (jogos

- Promover a prática de
diversas tarefas de natureza
e ar-livre inseridas numa
única actividade.
Criar práticas educativas de
qualidade adequadas às
necessidades da
comunidade escolar,
tornando o agrupamento um
espaço de ensino com
sucesso.
Criar práticas educativas de

31

21

Educadoras e
professores

Balanço
Trimestral

22

Educadoras,

Balanço

50

Encarregados
de
Educação(Mirat
ejo)

Alunos
(Miratejo)

Alunos de todas
as escolas do
agrupamento

Alunos de
1º
ciclo
Comunidad
e
Educativa

F

VE

Co
mp
/C

matemáticos a nível de escola)

Teatro TIL

Pangea

St. Valentine's Day - cartões /
quadras

qualidade adequadas às
necessidades da
comunidade escolar,
tornando o agrupamento um
espaço de ensinom com
sucesso.
Incentivar o gosto pela
cultura e pela arte.
Motivar os alunos para a
aprendizagem da
Matemática.
Estimular o gosto pela
Matemática.
Atrair os alunos que têm
receio da disciplina de
Matemática permitindo que
estes descubram o lado
lúdico da disciplina.
Tentar que os alunos se
divirtam a resolver questões
matemáticas e percebam
que conseguir resolver os
problemas propostos é uma
conquista pessoal muito
recompensadora."
Conhecer aspetos culturais
de países de expressão
inglesa;
Divulgar uma tradição
anglo-saxónica;
Promover a criatividade e a
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23

professores e Alunos

Trimestral

Educadoras,
professores e
Assitentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

1.º Ciclo e Secção
curricular 230, 500
Ana Cristina Silva
Isabel Lourenço
Patrocínia Olhero
Susana Gardete
Ana Queiroz,
Odete Inácio,
Susete Martins
Carlos Dias
António Sobral
Paula Teixeira
Grupo disciplinar de
Matemática

Paula Moreira –Inglês –
1º ciclo

12

Toda a
comunidade

C/C

Dia de São Valentim

7º Ano

VE

Ida ao teatro: "Leandro, Rei da
Helíria"

Alunos de EMRC
3º ciclo

VE

Visita ao Cristo Rei

sociabilidade;
Alargar o campo lexical
Colaborar na preparação das
serenatas que envolvem
alunos e professores
(projeto Clave JB)
Reconhecer a especificidade
do texto dramático;
Estimular o gosto pelo
teatro
Mobilizar os valores da paz,
da tolerância, do respeito
pelo outro, do diálogo, da
colaboração, da liberdade,
da dignidade humana e dos
valores dela decorrentes.

Isabel Vidreiro

10 a
14
euros

Cândida Dias; Rosa
Magalhães

Elvira Torgal de
EMRC

18

Março

POPULAÇÃO
ALVO

T

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Excel

Dotar os participantes de
conhecimentos que lhes
permitam utilizar as
funcionalidades
fundamentais, do uso da

As/
F
Professores EBC
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DiA

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

13

Carlos Lobato e Maria
da Luz Fonseca

Constituição
de um
portfólio das
sessões

CUSTOS
Escola
Alunos

folha de cálculo
Co
mp
/C

de interpretar dados e
situações;
equipa e o trabalho de
grupo;
"Campeonato Interno de
jogos matemáticos

"Alunos da
EBC
ESJB"

situações problemáticas;
Campeonato nacional de
jogos matemáticos
(CNJM13)"

16

Maria da Luz Fonseca
Graça Caixeiro
António Roque
Paula Teixeira
Grupo disciplinar de
Matemática

19

SDEIE e Elvira Torgal

20

Visita interdisciplinar:
Cristina Dias (Hist);
Cecília Simões (Geog)
e docentes de
Ciências Naturais do
7º ano da EB de
Corroios

Relatório da
visita

21

José Luís Nabiça,
Bibiana Amorim

Roteiro
elaborado

investigativas;

matemática pode ajudar a
explicar ou garantir
estratégias ganhadoras para
alguns jogos.
informação na pesquisa,
recolha e visitas virtuais a
espaços de jogos.

Alunos de
EMRC

EX

Encontro Diocesano de
Alunos de EMRC

VE
Visita de estudo ao
Monumento Natural das
Pegadas do Dinossaurio de
Ourém - Torres Novas;
Centro de Ciência Viva de
Constância; e Grutas de
Mira de Aire

Turmas de
7º ano EB
2,3 de
Corroios

Turma D
12º ano

VE

Visita de estudo a Lisboa.
Percurso " Portugal, entre

Consolidação de
aprendizagens do Domínio 1
do Programa; Sensibilizar
para a preservação do
património históricocultural; Promover o
trabalho de equipa e a
sociabilidade entre alunos e
docentes.
Consolidação de
aprendizagens relacionadas
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13

15

o autoritarismo e a
democracia" - Visita ao
Museu do Aljube,
Convento do Carmo e
Assembleia da República
VE
Alunos 3º anos
(Miratejo)

Visita de Estudo: Kidzânia
C/C

Alunos Básico

Alunos e
Comunidade
Educativa
(Miratejo)
Alunos da EB
José Afonso e
D. Nuno

Inter-Turmas de Futsal

C/C
Feira da Ladra

C/C

Encerramento do 2º período:
Ateliês de expressão plástica;
jogos matemáticos e físicomotores.

VE
10ºJ

Futurália

com o módulo 8 do Programa

Incentivar o gosto para
aprender e questionar;
Promover atividades lúdicas
e o convivio entre pares.
Facilitar o alcance dos
objetivos curriculares
através da prática
desportiva orientada para a
modalidade do Futebol.

Promover atividdes lúdicas;
abrir a escola à comuniade
envolvente; valorizar
tradições.
Promover atividades lúdicas;
abrir a escola à comunidade
envolvente; valorizar
tradições.
Mostrar aos alunos dos
cursos profissionais a
diversidade de profissões e
de cursos para prosseguir os
seus estudos nas áreas
tecnológicas,
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pelos alunos

22

Professores e
Assitentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

23

Augusto Pinto, Luís
Preto, Alexandra
Garcia e Vanessa Melo

Trimestral

23

Educadoras,
professores e
Assitentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

23

Educadoras,
professores; AEC's e
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

25

Artur Ramísio

100

3

nomeadamente na
Informática. Trata-se de um
evento virado para a
formação e orientação
educativa, contando com a
presença de diversas
instituições nacionais e
estrangeiras, bem como de
empresas de recrutamento,
etc.
Identificar competências
pessoais e futuras
possibilidades
profissionais;

As/
F

12 º ano Cursos
Profissionais

10º anos cursos
profissionais

CV - Caminhos & Valorização

As/
F

Formação de Formadores de
Informática

Conhecer formas
alternativas para a
apresentação de um
desempregado no mercado
de trabalho;
Saber diferentes
oportunidades nacionais e
internacionais de
valorização curricular para
jovens desempregados nos
domínios da formação,
voluntariado e
empreendedorismo.
Promover o espírito de
autonomia e pro-atividade
dos alunos.
Identificar diferentes
técnicas e metodologias
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Manuel Jorge
Paulo Silva

Associação Rato ADCC

Manuel Jorge

pedagógicas aplicadas às
TIC;

Associação Rato ADCC

Valorizar a formação nas
TIC como via para a
inclusão social.
VE
7º anos

Grutas de Mira Daire

10º Ano

VE

Ida ao teatro:" Farsa de Inês
Pereira"

10º Ano e toda
a Comunidade
Escolar

C/C

Língua Mirandesa, segunda
língua portuguesa

Luis Casiano
Filipa Marques
Sónia Rosa

Conhecer principios básicos
da Geodinâmica externa
Reconhecer a especificidade
do texto dramático;
Estimular o gosto pelo
teatro; Comparar a
representação com o texto
estudado; contactar
diretamente com as técnicas
de encenação e
representação
Sensibilizar e dar a conhecer
o património histórico-social
e linguístico

Graça Salgueiro;
Lucília Achando; Paula
Duarte; Celina Busto;
Guiomar Queluz;
Isabel Vidreiro

10 a
14
euros

Celina Busto; Lucília
Achando

Abril

POPULAÇÃO
ALVO
Alunos do 3º
ano (D.Nuno
Álvares)

T
VE

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Passeio no "Banco do Dragão"
ou "Falua"

Promover a relação entre
pares: Valorizar a tradição
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DiA

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

Professoras;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

CUSTOS
Escola
Alunos

Alunos e
Comunidade
Educativa (José
Afonso)

F

Feira do Livro

Promover o livro e a leitura.

16

Professoras;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

- Promover a prática de
actividades físicas em
ambiente natural de forma
equilibrada e desenvolver o
gosto e respeito pela
natureza;

Alunos inscritos
nos gruposequipa de
Multiatividades
de ar livre da
escola.

Co
mp
/C

Acampamento - Atividades
Exploração Natureza (Lagoa
de Albufeira - SESIMBRA)

- Sensibilizar os alunos para
as Atividades de Exploração
da Natureza, nas dimensões
técnica e ecológica, a sua
importância das novas
tendências de actividades
físicas em ambiente natural;

Telmo Preto
18
Luís Preto

- Promover a prática de
actividades de natureza
privilegiando a segurança;
- Desenvolver a autoconfiança e o trabalho em
equipa;

Comunidade

As/

Dia da Ciência

- Promover a prática de
diversas tarefas de natureza
e ar-livre inseridas numa
única actividade.
Incentivar o gosto para
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20

Educadoras,

Balanço

Educativa da
E.B. de
Miratejo

F

Alunos

C/C

Turmas de 3º
ciclo e do
ensino
secundário História A

aprender e questionar
25 de abril "Exploração de
textos alusivos ao tema;
Elaboração e cartazes"

Conhecer o nosso passado
recente
Contribuir para a
consolidação de saberes
curriculares; Desenvolver as
técnicas de pesquisa da
informação; Desenvolver a
criatividade e a autonomia;
Estimular a aquisição de
atitudes e valores que
permitam a intervenção e a
perservação da memória
coletiva
Criar práticas educativas de
qualidade adequadas às
necessidades da comunidade
escolar, tornando o
Agrupamento um espaço de
ensino com sucesso.

professoras; Alunos

Trimestral

24

Professoras;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

25

Docentes da secção
curricular de História

Trabalhos
apresentados

27

Professoras; Alunos e
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

C/C

Comemoração de dias
históricos

Comunidade
Educativa da
E.B. de
Miratejo

C/C

Lançamento do Livro "As
Aventuras do Constantino- Um
Espantalho que vive numa
Escola"

Alunos com
CEI e outros
que
queiram
participar
(EB de Corroios)

As/
F

Visita ao Centro de atividades
Ocupacionais da CERCISA

Propiciar a interação com a
comunidade local, por forma
a desenvolver a socialização
e partilha de atividades

27

Docentes de EE da 2,3
de Corroios

Dia da Mãe

Mobilizar os valores da
cooperação, da
solidariedade e da
entreajuda na construção da

30

Elvira Torgal

Alunos de EMRC

C/C

39

Alunos do
Concelho;
Comunidade
educativa
Alunos

7.º ano

Alunos de 7º
ano da EB de
Corroios

11º B e C
7º Ano

F

VE

Co
mp
/C

Co
mp
/C

VE
VE

Feira de projetos educativos

vida familiar.
Criar práticas educativas de
qualidade adequadas às
necessidades da comunidade
escolar, tornando o
Agrupamento um espaço de
ensino com sucesso

Expo FCTA

Exploração orientada das
ferramentas Google Earth e
Google Maps

Exploração orientada das
ferramentas Google Earth e
Google Maps

Trabalhar o lugar no espaço
geográfico regional e
mundial, utilizando assim as
diferentes escalas
geográficas e explorando as
imagens de satélites
fornecidas pelo Google Earth

Ida ao teatro: "Leandro, Rei
da Helíria"

Balanço
Trimestral

Ana Fevereiro
Trabalhar o lugar no espaço
geográfico regional e
mundial, utilizando assim as
diferentes escalas
geográficas, e explorando as
imagens de satélites
fornecidas pelo Google
Earth;

Laboratórios da FCT

C.M. Seixal;
Professoras; AEC's;
Assistentes
Operacionais;

Identificar os processos e
materiais no ciclo das rochas
Reconhecer a especificidade
do texto dramático;
Estimular o gosto pelo teatro
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Cecília Simões; Carla
Meira

Cecília Simões; carla
Meira

Nã
o
aca
rre
ta
cus
tos

Hugo Pereira
Margarida Pinheiro;
Natália Anes; Celina
Busto; Ana Sofia
Santos

10 a
14
euros

Maio

POPULAÇÃO
ALVO
Alunos

T

C/C

Turmas de 3º
ciclo e do
ensino
secundário História A

ATIVIDADE
Inter-Turmas de Voleibol

Comemoração de dias
históricos

Alunos com CEI
e alunos das
Unidades

VE

Visita à Horta Pedagógica dos
Olivais

Grupo
Disciplinar de
Informática

As/
F

Dia da Informática

OBJETIVOS
Facilitar o alcance dos
objetivos curriculares
através da prática
desportiva orientada para a
modalidade do Voleibol.
Contribuir para a
consolidação de saberes
curriculares; Desenvolver as
técnicas de pesquisa da
informação; Desenvolver a
criatividade e a autonomia;
Estimular a aquisição de
atitudes e valores que
permitam a intervenção e a
perservação da memória
coletiva
Propiciar o contacto com
uma horta pedagógica e
contacto com animais
Desenvolver as
capacidades de trabalho /
equipa dos alunos
Promover o conhecimento
e a divulgação das Novas
Tecnologias
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DiA

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

9

Augusto Pinto, Álvaro
Lopes e Vanessa Melo

Trimestral

9

Docentes da secção
curricular de História

Informal

10

Inês Trindade
Deolinda Correia

15

Grupo Disciplinar de
Informática

CUSTOS
Escola
Alunos

100

Desenvolver relações de
cooperação entre a
comunidade escolar.
Conhecer uma empresa
de software;
Compreender as funções
de um programador
numa software house
Programadores

As/
F

Via Tecla

Conhecer os produtos
desenvolvidos e
comercializados;

16

Paulo Ribeiro

Conhecer os equipamentos
e softwares envolvidos na
programação dos produtos
produzidos.

Alunos inscritos
nos gruposequipa de
Multiatividades
de ar livre da
escola.

Co
mp
/C

Prova Aventura – Competição
DESP. ESCOLAR
Q.ta Marialva – Corroios
(ORGANIZAÇÃO JB)

- Promover a prática de
actividades físicas em
ambiente natural de forma
equilibrada e desenvolver o
gosto e respeito pela
natureza;
Telmo Preto
- Sensibilizar os alunos para
as Atividades de Exploração
da Natureza, nas dimensões
técnica e ecológica, a sua
importância das novas
tendências de actividades
físicas em ambiente natural;
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17
Luís Preto

- Promover a prática de
actividades de natureza
privilegiando a segurança;
- Desenvolver a autoconfiança e o trabalho em
equipa;

Alunos 2º ciclo
Alunos
(Miratejo e J.I
D. Nuno álvares
Pereira)
Alunos do
Concelho;
Comunidade
educativa

C/C

Concurso/Exposição de
Castelos e Fortalezas

C/C

Dia do Brincar

As/
F

Jogária

Alunos (José
Afonso)

VE

Visita de Estudo: Kidzânia

Comunidade
Educativa

E/P

Dia da Informática

- Promover a prática de
diversas tarefas de natureza
e ar-livre inseridas numa
única actividade.
Promover uma atividade
lúdica da disciplina;
Enriquecer as temáticas das
aulas; Valorizar o património
histórico
Promover atividades lúdicas
e o convívio entre pares.

Promover atividades lúdicas
e o convívio entre pares.
Incentivar o gosto para
aprender e questionar;
Promover atividades lúdicas
e o convivio entre pares.
Divulgar atividades de
Eletrónica e Robotica.
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22

Secção 200

Participação e
empenho dos
alunos

25

IAC, Educadoras e
professores

Balanço
Trimestral

Professores;
educadoras, AEC's e
Entidade Promotora.

Balanço
Trimestral

Professoras;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

Secção informática

60
euros
para
prémi
os

materiai
s usados

Promover o conhecimento e
a divulgação das ciências
experimentais

Junho

POPULAÇÃO
ALVO
Alunos das E.B
e J.I

T

C/C

Toda a
Comunidade
Educativa

F

EB2,3 de
Corroios

E/P

ATIVIDADE
Dia Mundial da Criança - Ida
ao cinema e/ou Atividades
Lúdicas

IV Feira da Educação João de
Barros.

Exposição de trabalhos na IV
Feira da Educação do

OBJETIVOS
Proporcionar a oportunidade
de conhecer vários tipos de
espetáculos
- proporcionar a partilha de
saberes e troca de
experiências;
- promover o espírito
colaborativo da comunidade
escolar do agrupamento;
- dar a conhecer à
comunidade algumas das
iniciativas das diferentes
escolas e níveis de ensino do
agrupamento;
- dar visibilidade ao
agrupamento.
Divulgar e dar a conhecer os
trabalhos realizados ao longo
do ano letivo.
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DAT
A

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO

1

Educadoras,
professoras; AEC's;
Assistentes
Operacionais; APE .

Balanço
Trimestral

Sílvia Rodrigues
1
Manuel João

1

Inês Trindade;
Deolinda Correia;

Relatório
crítico
elaborado com
as opiniões de
todos os que
quiserem
contribuir

CUSTOS
Escola
Alunos

400

Agrupamento

Alunos EMRC 2º
ciclo

EX

Convívio de alunos EMRC, 2º
ciclo Parque Aquático de
Santarém

)Inserido na oficina”
Atividades Ocupacionais de
Vida Diária e costura”)

Cooperar na realização de
trabalhos de equipa.

Manuela Fontinha,
Elvira Torgal e Paula
Sousa

5

Elvira Torgal

- Promover a prática de
actividades físicas em
ambiente natural de forma
equilibrada e desenvolver o
gosto e respeito pela
natureza;
Alunos inscritos
nos gruposequipa de
Multiatividades
de ar livre da
escola.

Co
mp
/C

“Descida do Rio Zêzere”
Barragem de Castelo de Bode
/ Constância

- Sensibilizar os alunos para
as Atividades de Exploração
da Natureza, nas dimensões
técnica e ecológica, a sua
importância das novas
tendências de actividades
físicas em ambiente natural;
- Promover a prática de
actividades de natureza
privilegiando a segurança;
- Desenvolver a autoconfiança e o trabalho em
equipa;
- Promover a prática de
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Telmo Preto
8
Luís Preto

14

Alunos (D.Nuno
Álvares)

VE

Viagem de final de
ano/finalistas ao Zoomarine

Alunos EMRC 3º
Ciclo

EX

Convívio de alunos EMRC, 3º
ciclo Parque Aquático de
Castanheira de Pêra

Alunos 4º ano
(Miratejo)

VE

Viagem de final de
ano/finalistas ao Campo
Aventura

Alunos 4º ano
(Miratejo)

VE

Viagem de final de
ano/finalistas ao Campo
Aventura

Alunos 2º ano
(Miratejo)

VE

Visita de Estudo ao Oceanário

Alunos;
Comunidade
Educativa (D.
Nuno Álvares)

C/C

Encerramento do ano letivo e
Festa de finalistas.

Alunos e
Comunidade
Educativa (José
Afonso e
Miratejo)

C/C

Festa de Final de Ano

diversas tarefas de natureza
e ar-livre inseridas numa
única actividade.
Incentivar o gosto para
aprender e questionar;
Promover atividades lúdicas
e o convivio entre pares.
Desenvolver a sociabilidade;
Promover o convívio entre
alunos
Incentivar o gosto para
aprender e questionar;
Promover atividades lúdicas
e o convivio entre pares.
Incentivar o gosto para
aprender e questionar;
Promover atividades lúdicas
e o convivio entre pares.
Incentivar o gosto para
aprender e questionar;
Promover atividades lúdicas
e o convivio entre pares.
Promover atividades lúdicas
e o convívio entre pares.
Fortalecer as relações entre
a escola e a comunidade
educativa.
Promover atividades lúdicas
e o convívio entre pares.
Fortalecer as relações entre
a escola e a comunidade
educativa.
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8

Professoras; AEC's;
Assistentes
Operacionais.

13

Elvira Torgal

14

Professores

15

Professores

15

Professoras;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

15

Professoras; AEC's;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

15

Professoras; AEC's;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

Balanço
Trimestral

25

17
Balanço
Trimestral
Balanço
Trimestral

15

100

Alunos e
encarregados
de educação do
J.I. de Miratejo
Alunos;
Comunidade
Educativa (D.
Nuno Álvares)
Alunos 4º ano
(Miratejo)

C/C

C/C

Festa de Finalistas

Encerramento do ano letivo e
Festa de finalistas.

Promover a relação entre a
escola e a família
Promover atividades lúdicas
e o convívio entre pares.
Fortalecer as relações entre
a escola e a comunidade
educativa.
Promover atividades lúdicas
e o convívio entre pares.
Fortalecer as relações entre
a escola e a comunidade
educativa.

C/C

Festa de finalistas.

C/C

Marchas Populares " Confeção
das indumentárias
relacionadas com o P.E.E.;
Desfile no Seixal

Promover a socialização, as
relações interpessoais,
valorização da tradição.

C/C

Marchas Populares " Confeção
das indumentárias
relacionadas com o P.E.E.;
Desfile em Corroios

Promover a socialização, as
relações interpessoais,
valorização da tradição.

Alunos 4º ano
(José Afonso)

VE

Viagem de final de ano Campo Aventura

Alunos 4º ano
(José Afonso)

C/C

Jantar de Finalistas e entrega
de Diplomas.

Alunos
(Miratejo)

VE

Quinta Pedagógica /Parque
Natural

Alunos e
comunidade
educativa
(Miratejo e
D.Nuno Álvares)
Alunos e
comunidade
educativa
(Miratejo e
D.Nuno Álvares)

Incentivar o gosto para
aprender e questionar;
Promover atividades lúdicas
e o convivio entre pares.
Promover a socialização, as
relações interpessoais,
valorização da tradição
Incentivar o gosto para
aprender e questionar;
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20

Educadoras,
Assistentes
operacionais e alunos

21

Educadoras,
professoras; AEC's;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

21

Professoras; AEC's;
Assistentes
Operacionais e
APEMIR.

Balanço
Trimestral

22

Professoras; AEC's
(D.Nuno Álvares);
C.M. Seixal; J. F. de
Corroios

Balanço
Trimestral

23

Professoras; AEC's
(D.Nuno Álvares);
C.M. Seixal; J. F. de
Corroios

100

Balanço
Trimestral

Professoras;
Assistentes
Operacionais.

Balanço
Trimestral

Professores, APE e
Pais/Encarregados de
Educação.
Professoras; Alunos e
Assistentes

Balanço
Trimestral
Balanço

25

25

3,20

Alunos
e
comunidade
educativa

F

IV Feira da Educação do
Agrupamento

Comunidad
e Educativa

F

IV Feira da Educação do
Agrupamento

Comunidad
e Educativa

F

Feira da Educação

Grupo
Disciplinar
de
Informática
.
+
Alunos das
turmas do
Curso
Profissional

Feira da Educação

Alunos dos
Cursos
Profissionai
s – 10º/11º
anos

O que é que queres ser
quando fores grande?” oficina para a promoção
de educação não formal
nos jovens

E/P

Promover atividades lúdicas
e o convivio entre pares.
Criar práticas educativas de
qualidade adequadas às
necessidades da comunidade
escolar, tornando o
Agrupamento um espaço de
ensino com sucesso.
Promover a
interculturalidade

Operacionais.
Professores;
Educadoras;
AEC's; Assistentes
Operacionais;
Agrupamento.
Professoras
e
alunos de PLNM

Desenvolver as capacidades
de trabalho / equipa dos
alunos
Desenvolver as
capacidades de trabalho /
equipa dos alunos
Promover o conhecimento
e a divulgação das Novas
Tecnologias

Grupo Disciplinar
de Informática

Desenvolver relações de
cooperação entre a
comunidade escolar.
Desenvolver competências
no domínio da
multiculturalidade.
Ter consciência sobre
diferentes oportunidades
no domínio da educação
não formal,
nomeadamente
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Manuel Jorge

Trimestral

Balanço
Trimestral

Formal/Inform
al

relacionadas com
voluntariado e
associativismo juvenil no
desenvolvimento de um
projeto de vida e da
promoção da
empregabilidade juvenil.
Conhecer e valorizar
diferentes alternativas
para a valorização
curricular assentes na
educação não formal.
Alunos

Feira da educação - Exposição
de
materiais
reutilizados
(REUARTE)

F

David Foguete
Hugo Pereira
Ana Valado
Filipa Marques

Exposição de objetos
contruidos com materiais
reutilizados

Ao longo do ano

POPULAÇÃO
ALVO
Comunidade
Escolar

T

EX

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Exposição de trabalhos
dos alunos de 7.º ano
sobre aspetos culturais
franceses

Comunicar em língua
francesa; Contactar com
aspetos culturais da
realidade francesa;
Aproximar atos de fala de

49

DIA

RESPONSÁVEIS

Secção curricular 32

AVALIAÇÃO

CUSTOS
Escola
Alunos

documentos autênticos

Alunos de PLNM

As/F

Workshops interculturais
em parceria com a
Câmara Municipal do
Seixal

9º Ano

VE

Ida ao teatro: "Auto da
Barca do Inferno"

10º Ano

VE

Ida ao teatro:" Farsa de
Inês Pereira"

10º Ano

VE

Lisboa- espaço de
memórias coletivas

10º A, B, C e D

VE

FCT

Divulgação da
interculturalidade; fomentar
o sucesso escolar e a
participação ativa dos alunos
estrangeiros na comunidade
educativa
Reconhecer a especificidade
do texto dramático;
Estimular o gosto pelo teatro;
Comparar a representação
com o texto estudado
Reconhecer a especificidade
do texto dramático;
Estimular o gosto pelo teatro;
Comparar a representação
com o texto estudado;
contactar diretamente com
as técnicas de encenação e
representação
Revistar a nossa identidade
cultural; Relacionar com os
conteúdod literários e
históricos
Sensibilizar os alunos para a
importância das ciências.
Promover o contacto com
instituições do meio.
Realizar atividades
experimentais utilizando
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Professoras de PLNM e
responsáveis do
pelouro da cultura da
CMS (a agendar em
conformidade com a
disponibilidade da
CMS)

Informal

10
a14
euros

Relatório/
Elisabeth Nogueiro
Ana Maria Jorge

Questionário

5€

11º Ano

VE

Ida ao teatro: Frei Luís
de Sousa"

11º Ano

VE

Lisboa espaço de
memórias coletivas.

12º Ano

as/F

Contos com reflexão, por
Mundo Brilhante

12º Ano

VE

World of discoveries

VE

Lisboa espaço de
memórias coletivas.

técnicas laboratoriais mais
avançadas.
Identificar material e
equipamento de laboratório,
manuseá-lo corretamente e
respeitar regras de segurança
e instruções recebidas.
Motivar e despertar os jovens
para a diversidade de
manifestações artísticas;
comparar o texto estudado
com a representação
teatral;utilizar as técnicas de
teatro como instrumento
pedagógico; fomentar o
espírito crítico.
Revisitar a nossa identidade
cultural.Relacionar com os
conteúdos literários e
históricos.
Sensibilizar os alunos para a
leitura e estudo das obras
Felizmente há luar e
Memorial do Convento nas
turmas do profissional
Contactar com a Odisseia dos
navegadores portugueses; à
conquista de um mundo
desconhecido
Revisitar a nossa identidade
cultural.Relacionar com os
conteúdos literários e
históricos.
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10 a
14
euros

Graça Salgueiro

até 5
euros

Graça Salgueiro

até 30
euros

Comunidade
educativa

F

Feira da EducaçãoWorkshop de Origami

Comunidade
educativa

F

Feira da EducaçãoCiência divertidaAtividades experimentais

Alunos de todas
as escolas do
agrupamento

Comp/C

Concurso
Canguru Matemático sem
Fronteiras

Conhecer conexões entre a
matemática e artes
decorativas; estimular a
capacidade de
visualização;interpretar
vários tipos de
linguagem;Estimular a
relação entre o trabalho
manual e intelectual;
Estimular os alunos para u
Estimular nos alunos uma
cultura científica; adquirir e
partilhar conhecimento
científico e divulgar o
trabalho desenvolvido nas
aulas de Ciências
Estimular o gosto e o estudo
pela Matemática.
Atrair os alunos que têm
receio da disciplina de
Matemática, permitindo que
estes descubram o lado
lúdico da disciplina.
Tentar que os alunos se
divirtam a resolver questões
matemáticas e percebam que
conseguir resolver os
problemas propostos é uma
conquista pessoal muito
recompensadora.
Aumentar todos os anos o
número de participantes no
concurso a nível nacional e
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Ana Queiroz Odete
Inácio
Suzete Martins

Manuela Fontinha

1.º Ciclo e Secção
curricular 230, 500
Ana Cristina Silva
Isabel Lourenço
Patrocínia Olhero
Susana Gardete
Ana Queiroz,
Odete Inácio,
Susete Martins
Carlos Dias
Cátia Borges
Sónia Dâmaso
Vanda Coelho
Ana Martins
Bruno Bastos
Elisabete Ferreira
Maria Figueiredo

"25
€
Insc
riçã
o
15
€
Res
mas
de
pap
el
"

Toda a
comunidade
educativa

Dia da Ciência EB 2,3
Corroios

C. escolar

As/F

Academia de
Eletrónica

C.
educativa

F

IV Feira da Educação

Alunos

As/F

"10 minutos de
Eletricidade"

C. escolar

E/P

Exposição de
trabalhos

Comunidad
e escolar

Comunidade
escolar
do

C/C

Celebração de dias
comemorativos/efem
érides

Comp/C

Concurso Literário
"Um conto de Natal"

tentar atingir as cotas de
participação de outros
países.
Divulgar as atividades
experimentais de física e
química, realizadas em
contexto de um laboratório
de física e química
Estimular a participação dos
alunos nas atividades
escolares.
Desenvolvimento de
atividades práticasde
eletrotecnia e eletrónica
Dar a conhecer à comunidade
as acções do agrupamento
dar a conhecer os princípios
básicos de instalações de
utilização
dar a conhecer as ações
didáticas da secção curricular
Promover o gosto pelos
livros, pela leitura e pela
escrita;desenvolver a
compreensão leitora;
Promover a partilha entre
escolas e com outras
entidades; Valorizar a
biblioteca como espaço de
aprendizagens, de pesquisa e
descoberta
Promover o gosto pela
leitura, pelos livros e pela
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Paula Teixeira
Grupo disciplinar de
Matemática

Professores da EB
2,3 de Corroios

José Carreiras
José Pereira
José Pereira
José Pereira
Equipa da
biblioteca em
articulação com
docentes
disciplinares e
Unidade de
Multideficiência
Equipa da
biblioteca/docent

Informal

Agrupamento

promovido pela BE da
Escola sede

escrita

es disciplinares

As/F

Oficina de escrita
criativa

Promover o gosto pela
escrita; desenvolver a
competência da criatividade

Equipa da
biblioteca

C/C

Semana da leitura:
Leituras imprevistas;
Leitura em sotaques;
Sarau poético

Promover o gosto pela
leitura, pelos livros e pela
escrita

Equipa da
biblioteca

Comunidade
Escolar EB de
Corroios

Livro do mês

Promover o gosto pela
leitura, pelos livros e pela
escrita

Equipa da
biblioteca; alunos
colaboradores da
biblioteca

Comunidade
Escolar EB de
Corroios

Campanha de
solidariedade:
Tampas solidárias

Comunidade
Escolar
do
Agrupamento e
comunidade
exterior
ao
Agrupamento

Blogue/ Facebook atualização

Turmas de 6º, º
e 8º anos
Comunidade
Escolar
do
Agrupamento

Comunidade
escolar
do
Agrupamento

E/P

Exposições temáticas

Sensibilizar para a
importância do ser
solidário;Sensibilizar para a
diferença;promover atitudes
cívicas
Divulgar as atividades da
biblioteca através das redes
sociais;Incentivar o gosto
pela leitura
Divulgar novas aquisições
Dinamizar o intercâmbio
escola/família
Promover o trabalho
colaborativo/parcerias;
valorizar a biblioteca como
espaço de aprendizagens de
pesquisa e de
descoberta;Apoiar a
lecionação de conteúdos
programáticos.
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Equipa da
biblioteca

Equipa da
biblioteca

Equipa da
biblioteca;
docentes
curriculares

Turmas de
ciclo EB
Corroios

3º
de

As/F

Ciclo de cinema:
filmes com História

Comunidade
escolar
do
Agrupamento

Seleção,
aquisição
e
tratamento documental

Comunidade
escolar
do
Agrupamento

Disponibilização
de
materiais passiveis de
utilização
pelos
utilizadores da BE

Alunos
do
Agrupamento:
4º ano; 2º ciclo;
3º ciclo; ensino
secundário

leitura

Disponibilizar materiais e
recursos em vários
suportes;Tratar
estatisticamente dados da
biblitoeca escolar
Dotar os alunos de
ferramentas/recursos que
facilitem a realização da
pesquisa e tratamento da
informação

Comp/C

Concurso
expressiva

Comp/C

Miúdos a votos: "Quais os
livros
mais
fixes?"
(Iniciativa RBE e Visão
Júnior)

Promover a cidadania ativa;
promover o gosto pelos livros
e pela leitura.

Comunidade
escolar:2º,
3º
ciclos e ensino
secundário

Apoio aos Curricula

Colaborar com os docentes e
os alunos na leitura de obras
obrigatórias

Comunidade
educativa/Com

IV Feira da Educação do
Agrupamento

Dar visibilidade ao trabalho
desenvolvido pelas BE

Alunos de 1º, 2º
e 3º ciclos e
ensino
secundário

de

Promover o trabalho
colaborativo/parcerias;
valorizar a biblioteca como
espaço de aprendizagens de
pesquisa e de descoberta

Incentivar o gosto pela
leitura
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Equipa da
biblioteca;
docentes
curriculares da
disciplina de
História
Equipa da
biblioteca /
Direção

Equipa da
biblioteca
Equipa das
bibliotecas/profes
sores curriculares,
professores
titulares de turma
Equipa das
bibliotecas/profes
sores curriculares,
professores
titulares de turma
Equipa das
bibliotecas/profes
sores curriculares,
professores
titulares de turma
Equipa das
bibliotecas

2000

unidade
exterior
ao
Agrupamento
Participação nas reuniões
e comissões técnicas do
Grupo
de
Trabalho
Concelhio da Rede de
Bibliotecas

Desenvolver o trabalho em
rede;Trabalhar de forma
articulada com as restantes
bibliotecas escolares do
concelho; Uniformizar
procedimentos; Participar na
formação e formação
interpares no âmbito
concelhio.

Professores
bibliotecários /
Coordenador
interconcelhio /
Técnicos SABE

Alunos
utilizadores do
empréstimo
domiciliário

Leitor
TOP
Mais
–
Identificação do leitor
que mais livros requisitou

Contribuir para o
desenvolvimento do gosto e
interesse pela leitura.

Equipa da
biblioteca

Docentes
do
Agrupamento

Formação
Professores:
"Aprender
com
a
Biblioteca
Escolar"
Flexibilização Curricular;
Mundo Brilhante

Contribuir para a
aprendizagem ao longo da
vida

Equipa da
biblioteca/formad
ores

Comunidade
Educativa
Turmas de 3º
ciclo e ensino
secundário
História
Turmas de 3º
ciclo EB de

E/P

C/C

Feira da Educação

Exposições temáticas

Ciclo de cinema: Filmes
com
História
(em

Dados
estatísticos (nº
de
requisições)
Inquérito de
avaliação aos
formandos

Elvira Torgal
Contribuir para a
consolidação de saberes
curriculares; Desenvolver as
técnicas de pesquisa da
informação; Desenvolver a
criatividade e a autonomia.
Contribuir para a
consolidação de saberes
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Docentes da
secção curricular
de História
Docentes da
secção curricular

Formal

Formal

15

Corroios

articulação com a BE da
EB de Corroios)

Juvenis Masc.

Comp/C

Voleibol (em regime de
treinos semanais e com
quadro competitivo)

Juvenis Fem.

Comp/C

Voleibol (em regime de
treinos semanais e com
quadro competitivo)

F

Feira
da
EducaçãoWorkshop de Origami

Alunos de todas
as escolas do
Agrupamento

curriculares;
Sensibilizar os alunos para
prática do desporto de
carácter formal. Proporcionar
aos alunos condições para
evoluir nos planos técnicotático e da cultura
desportiva. Estimular hábitos
de prática desportiva
baseados em estilos de vida
ativos / saudáveis
Sensibilizar os alunos para
prática do desporto de
carácter formal. Proporcionar
aos alunos condições para
evoluir nos planos técnicotático e da cultura
desportiva. Estimular hábitos
de prática desportiva
baseados em estilos de vida
ativos / saudáveis.
Conhecer conexões entre a
matemática e artes
decorativas; estimular a
capacidade de
visualização;interpretar
vários tipos de
linguagem;Estimular a
relação entre o trabalho
manual e intelectual;
Estimular os alunos para u
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de História -3º
ciclo

Augusto Pinto

950

Álvaro Lopes

950

Ana Queiroz
Odete Inácio
Suzete Martins

Comunidade
educativa

F

Feira
da
EducaçãoCiência
divertidaAtividades experimentais

Compreender conceitos
básicos de Biologia

Anabela Vidigal/
Luis
Cassiano/Lurdes
Santos

Alunos 9º ano

Comp/C

Alunos 11º A e
B

Comp/C

Olimpiadas da Geologia

Compreender conceitos
básicos de Geologia

Hugo Pereira

Suporte básico de vida

Compreender o modo de
atuação em situações de
emergencia do sistema
cardio respiratório

Lurdes santos/
Anabela Vidigal/
Luis
Cassiano/Sónia
Rosa

As/F

Biologia

Manuela Fontinha

Olimpiadas
Junior

9º anos

de

Estimular nos alunos uma
cultura científica; adquirir e
partilhar conhecimento
científico e divulgar o
trabalho desenvolvido nas
aulas de Ciências

Comunidade
Educativa

EX

Musealização
do
património Geológico

10º A

VE

Visita de Estudo FCT

10º A

VE

Saida de Campo Arriba
Fóssil

F
9ºs anos

VE

Dia das Ciências
Instituto do Sangue

Identificar e catalogar o
património Geológico da
Escola, Partilhar o património
Geologico da Escola com a
comunidade educativa
Observar e identificar fósseis,
rochas e minerais
Observar e identificar
interações entre os
subsistemas do planeta
Sensibilizar os alunos para a
aquisição de conhecimento
científico
Conhecer os diferentes
procedimentos experimentais
no estudo do corpo humano
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Hugo
Pereira/Carlos
Paulino
Carlos Paulino
Carlos Paulino

Anabela Vidigal
Luis Cassiano
Lurdes Santos

11º B e C

VE

DNA-Fingerprint

8º A, B e C

VE

Salinas de Alcochete

Toda
Comunidade

a

Alunos
do
Cursos
Profissionais

12 º ano Cursos
Profissionais e
Cursos
Científicos

Alunos
da
Escola
Secundária
João de Barros

As/F

“Dinamização do Clube
de Informática”

As/F

PC REPAIR– Reparação/
Manutenção
de
computadores

Comp/C

As/F

Implementação
programa
Empresa”
(Criar uma Empresa)

Rádio JB

do
“A

Desenvolver competências na
pratica laboratorial no
âmbito da Biologia

Hugo Pereira

Observar a avifauna
autoctone

Hugo Pereira/ Ana
Valado/ Anabela
Vidigal

Proporcionar o acesso às
diversas tecnologias de
informação.
Desenvolver as capacidades
de trabalho / equipa dos
alunos.
Aprofundar os
conhecimentos técnicos.
Desenvolver as capacidades
de trabalho/equipa dos
alunos.
Promover uma experiência
real de negócio
Angariar competências
para o sucesso no mundo
do trabalho
Fornecer aos alunos
competências no domínio
do audiovisual em geral e
do som em particular.
A manipulação e
manutenção do
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Manuel Jorge
Filipe Nunes
Paulo Ribeiro
Ana Fevereiro
Luís Silva

Manuel Jorge
Paulo Silva
Serafim Pedro
Manuel Jorge
Paulo Silva
Sílvia Teles
Paulo Ribeiro
Participação: JAP
- Júnior
Achievement
Portugal
Manuel Jorge
Artur Ramísio
Colaboração dos
alunos do Curso
profissional

equipamento, seja em
estúdio, seja em “Public
Adress”, permite a estes
alunos adquirir
conhecimentos nesta área,
abrindo-lhes os horizontes
profissionais.
Durante 6 sessões os alunos
vão identificar:
Turmas 8º ano
(E e J)

Características
empreendedoras
As/F

É o Meu Negócio

A importância de ser
criativo e inovador
Quais as suas aspirações de
carreira.

Alunos
do
Cursos
Profissionais

10º/11º
anos
Cursos
Profissionais
Alunos
Escola

da

VE

“Braço Direito – Um
dia no teu futuro”

Comp/C

Implementação
do
programa “Apps For
Good”
promovido
pelo
Centro
de
Inclusão Digital de
Portugal

As/F

Part.Es - Escola da
Participação

Conhecer o quotidiano de
um profissional que irá
revelar as exigências de
uma determinada área.

Manuel Jorge
Carlos Paulino
Participação: JAP
-Junior
Achievement
Portugal
Manuel Jorge
Sílvia Teles
Participação: JAP
- Junior
Achievement
Portugal

Promover a criatividade
dos alunos;
Proporcionar uma
experiência prática no
desenvolvimento de
aplicações;

Paulo Ribeiro
Filipe Nunes

Necessidades sociais e
entender o papel dos

Associação Rato
ADCC
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Secundária
João de Barros

jovens nos processos de
transformação social;
Desenhar, implementar e
avaliar projetos assentes
em programas na área da
Educação e juventude;
Utilizar pensamento critico
e a criatividade na criação
de propostas para a
resolução de problemas
sociais.

Alunos
da
Escola
Secundária
João de Barros

As/F

Programa de
openEUropa

rádio

Dança (em regime de
Aberto

C/C

treinos semanais e com
quadro competitivo)

Divulgar projetos no
domínio da Juventude,
Educação Não-Formal e
Diálogo Intercultural;
Promover oportunidade de
mobilidade internacional
para jovens no domínio da
mobilidade internacional;
Sensibilizar os alunos para
prática do desporto de carácter
formal.
Proporcionar
aos
alunos
condições para evoluir nos
planos técnico-tático e da
cultura desportiva.
Estimular hábitos de prática
desportiva baseados em estilos
de vida ativos / saudáveis.
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Associação Rato
ADCC
Artur Ramísio

Lurdes Figueiredo

Trimestral

950

Ginástica de Grupo(em
regime de treinos
Alunos

C/C

semanais e com quadro
competitivo)

FutSal(em regime de
Alunos

C/C

treinos semanais e com
quadro competitivo)

Boccia(em regime de
Alunos

C/C

treinos semanais e com
quadro competitivo)

Alunos

C/C

Basquetebol(em regime

Sensibilizar os alunos para
prática do desporto de carácter
formal.
Proporcionar
aos
alunos
condições para evoluir nos
planos técnico-tático e da
cultura desportiva.
Estimular hábitos de prática
desportiva baseados em estilos
de vida ativos / saudáveis.
Sensibilizar os alunos para
prática do desporto de carácter
formal.
Proporcionar
aos
alunos
condições para evoluir nos
planos técnico-tático e da
cultura desportiva.
Estimular hábitos de prática
desportiva baseados em estilos
de vida ativos / saudáveis.
Sensibilizar os alunos para
prática do desporto de carácter
formal.
Proporcionar
aos
alunos
condições para evoluir nos
planos técnico-tático e da
cultura desportiva.
Estimular hábitos de prática
desportiva baseados em estilos
de vida ativos / saudáveis.
Sensibilizar os alunos para
prática do desporto de carácter
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Lurdes Figueiredo

Trimestral

950

Vanda Ferreira

Trimestral

950

Vanda Ferreira

Trimestral

950

Joana Araújo

Trimestral

950

de treinos semanais e
com quadro competitivo)

Basquetebol(em regime
Alunos

C/C

de treinos semanais e
com quadro competitivo)

Alunos da UAEM
(EB de Corroios)

As/F

Confeção de chá,
pelos alunos da UAEM

formal.
Proporcionar
aos
alunos
condições para evoluir nos
planos técnico-tático e da
cultura desportiva.
Estimular hábitos de prática
desportiva baseados em estilos
de vida ativos / saudáveis.
Sensibilizar os alunos para
prática do desporto de carácter
formal.
Proporcionar
aos
alunos
condições para evoluir nos
planos técnico-tático e da
cultura desportiva.
Estimular hábitos de prática
desportiva baseados em estilos
de vida ativos / saudáveis.

Criar ambiente que
propicie a socialização e
interação entre todos.

Joana Araújo

Trimestral

Inês Trindade
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Desenvolver a autonomia

Alunos
das
turmas dos 3º e
4º anos e da
UAEAM da EB
José Afonso

As/F

Horto-Floricultura

Arranjar os canteiros da
Escola Básica José Afonso,
plantando e semeando
vários tipos de plantas e
produtos hortículas.
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Eulália
Barroca;
Lucia del Boca

950

Síntese em
grupo (oral) no
final de cada
sessão, com
identificação
dos aspetos a
melhorar;

Registo em
grupo e
análise critíca
no final do 1º
período e no
final de abril

Alunos do 1.º
Ciclo EB1 José
Afonso

Alunos do
D.Álvares
Pereira

Desenvolvimento de
atividades
nãoformais com alunos
com e sem nee (1 x
por período)

Desenvolver competências
sociais e interpessoais e de
respeito mútuo

As/F

Projeto “ Casa das
Emoções”

Prevenir comportamentos
de risco

As/ F

Ações
de
sensibilizaçãocuidados com o frio e
o sol; saúde oral,etc

Promover a saúde e
segurança, promover o
exercício da cidadania
Responsável

Educadoras e
entidades
promotoras

As/F

Participação
em
projetos do P.E.M.Patinhos na Água

Vivenciar atividades
expressivas diversificadas
promotoras da formação
integral do aluno

C:M. S. ,
Educadoras e
Assistentes
operacionais

Projeto “ Brincar e
respeitar
faz
o
mundo girar”

Fomentar valores;
desenvolver competências,
promover a partilha de
conhecimentos
experiências

As/F

J.I

Alunos do J.I de
Miratejo e D.
Nuno
álvares
Pereira
Alunos dos J.I.
de Miratejo e
D. Nuno Álvares
Pereira
Alunos do J.I.
de Miratejo e
D. Nuno Álvares
Pereira

As/F
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Eulália Barroca /
Lucia del Boca

Nov
a
Jun
ho

Out
a
jun

C:MS; ACRESCER e
Educadora

Educadoras,
assistentes
operacionais

Questionário e
relatório da
atividade /
partilha entre
escolas
Balanço
trimestral e
Anual

Balanço anual

Balanço Anual

Balanço
trimestral e
anual

Alunos dos J.I.
de Miratejo e
D. nuno Álvares
Pereira

Ve

Alunos do J.I D.
Nuno
Álvares
Pereira

Local a definir de
acordo com as datas
da
disponibilização
dos autocarros pela
CMS – Museu da
criança
e
Quinta
pedagógica??
Prolongamento
de
horário – 1h antes do
período letivo e 2h
após.

Promover a
transversalidade de
conhecimentos

Out
a
jun

Educadoras e
assistentes
Operacionais

Assegurar atividades
lúdicas no prolongamento
do horário

Out
a
jun

C:MS. Educadora e
assistente
operacional

Trimestral e
anual
6,50 €/aluno

Alunos
envolvidos no
projecto da
Rádio / jornal
da escola

Media
Lab JN
(Diário
de
Notícias
)

 Tomar contacto directo
com actividades da
redacção de um jornal.
 Aprender fazendo, através
da oportunidade de “serem
“jornalistas por um dia”.

(gratuito para

2º
Per
íod
o

acompanhantes.

Grupo Disciplinar de
Informática

Condições
especiais p/
grupos com mais
de 51 alunos.

Alunos
envolvidos no
projecto da
Rádio / jornal
da escola

Tipogra
fia
Popular
(espaço
museol
ógico) Seixal

 Tomar contacto directo
com as técnicas e saberes
de uma tipografia
tradicional.
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2º
ou
3º
Per
íod
o

Grupo Disciplinar de
Informática

Gratuito

Comunidade
educativa

Exercicío de
Evacuação

HST

Todos os alunos

Palestras dinamizadas
pela equipa de HST e
Escola Segura

HST

Comunidade
educativa

“Peddy-paper em
segurança”

HST

(4ª Feira da
Educação)

Sensibilizar para:
Dia Mundial da Proteção
Civil
Alunos do 7º
ano

(“Os Riscos e as medidas
de autoproteção”)

temas associados à proteção
civil;
riscos coletivos e medidas de
prevenção a adotar
medidas para socorrer pessoas
e proteger bens;

“Exposição Plano
População
Escolar

Municipal de Emergência
de Proteção Civil do Seixal”

Sensibilizar para:

Serviço Municipal
da Proteção Civil
(CMS)
Profª Graça
Kullberg
Profª Elisabete
Santos

temas associados à proteção
civil;

Serviço Municipal
da Proteção Civil
(CMS)

riscos coletivos e medidas de

Profª Graça
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20€

20€

prevenção a adotar

Dia Mundial da Cruz
Alunos da ESJB

Vermelha e do Crescente
Vermelho

Kullberg

medidas para socorrer pessoas
e proteger bens;

Profª Elisabete
Santos

- Sensibilizar os alunos para a
importância do voluntariado e
da sua relevância na
“Juventude em ação”.

Profª Elisabete
Santos

- Divulgar o seu papel em
catástrofes e emergências,
bem como no
desenvolvimento de uma
cultura de não-violência e de
paz.

67

Profª Graça
Kullberg
(HST)
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