Ministério
da

PLANO DE ATIVID
IDADES

Educação

2013/2015
5

Versão atualizad
ada

Ano letivo
let
2014/2015

ÍNDICE
Introdução ..................................................................................................................................... 2
PARTE I - ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO ......................................................................................... 4
PARTE II - PLANOS DE AÇÃO DOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES ....................................................... 16
1. DEPARTAMENTO CURRICULAR DO PRÉ-ESCOLAR .............................................................. 17
2. DEPARTAMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO.......................................................................... 48
3 . DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS ............................. 86
4. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS ......................................................................... 127
5. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS ............................................ 147
6. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE EXPRESSÕES..................................................................... 176
7. PLANO DE AÇÃO DAS TURMAS PIEF .................................................................................... 198
PARTE III - PLANOS DE AÇÃO DE OUTRAS ESTRUTURAS EDUCATIVAS .................................................... 207
1. COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ................................................................................ 208
2. COORDENAÇÃO DA DIREÇÃO DE TURMA (CDT) .................................................................... 231
3. COORDENAÇÃO DA DIREÇÃO DE CURSOS DO ENSINO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO... 238
4. GABINETE DE INCLUSÃO E CIDADANIA (GIC) ........................................................................ 240
5. GABINETE DE AVALIAÇÃO INTERNA (GAI) ............................................................................ 276
6. BIBLIOTECAS ESCOLARES (BE’S) ......................................................................................... 284
7. SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) .................................................................... 294
8. CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL (CQEP) ........................................... 296

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

1

Introdução
O Plano de Atividades/Ação do Agrupamento (PAA) sendo o documento que
operacionaliza o Projeto Educativo do Agrupamento, funciona como elemento
orientador da ação de todos os intervenientes refletindo a sua capacidade de
organização e realização.
Assim, o Plano de Atividades/Ação do Agrupamento (PAA) assume-se como um
instrumento de planificação e de concretização de um conjunto articulado de
atividades curriculares e de enriquecimento curricular, enquadrado na orientação
estratégica do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA), para o período definido.
Neste sentido, o Plano de Atividades/Ação do Agrupamento para o biénio
2013/2015, cujo tema unificador é “Tornar-se cidadão… de um local, de uma cidade,
de um país, do mundo”, deverá dar continuidade à concretização do Projeto Educativo
do Agrupamento.
Projeto Educativo que tem por base três dimensões: I – Eu, o Saber e a
Aprendizagem; II – Eu e os Contextos (físico e humano) e III – Eu e os Outros, que se
desenvolvem por Áreas de Intervenção e/ou Objetivos Estratégicos que dirigem as
múltiplas ações e atividades a implementar para dar resposta aos problemas
identificados no PEA.

O desenvolvimento das ações/atividades propostas neste Plano, em condições
de igualdade de oportunidades, visa a melhoria do relacionamento interpessoal de
todos os elementos da comunidade, a prevenção e resolução de situações de
indisciplina, a implementação de ações conducentes à melhoria da saúde e condição
física dos alunos, o desenvolvimento de mecanismos que fomentem a participação e o
envolvimento das famílias e dos Encarregados de Educação, e a rentabilização dos
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recursos disponíveis, contributos essenciais para a melhoria da qualidade da
organização, dos seus constituintes e dos serviços que presta.
O PAA apresenta uma pluralidade de projetos e atividades do Agrupamento,
espelhando o funcionamento da escola e das diferentes estruturas educativas,
nomeadamente, a Direção, os Departamentos Curriculares, os Conselhos de Docentes,
os Conselhos de Turma, as Bibliotecas Escolares, o Serviço de Psicologia e Orientação,
o Gabinete de Inclusão e Cidadania, o Gabinete de Avaliação Interna, entre outros,
através de atividades de âmbito curricular e extracurricular a desenvolver ao longo do
ano letivo.
Sempre que se justifique, este Plano de Atividades/Ação do Agrupamento
poderá ser sofrer ajustamentos decorrentes de necessidades que venham a
evidenciar-se com a reformulação de atividades e/ou a integração de novas propostas,
depois de devidamente aprovadas pelos órgãos competentes.
Posteriormente, as várias estruturas educativas procederão à avaliação dos
respetivos Planos de Ação. Avaliação que servirá de base à avaliação global do Plano
de Atividades/Ação do Agrupamento e integrará o Relatório de Avaliação Final pela
equipa do Gabinete de Avaliação Interna.
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PARTE I - ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO
ATIVIDADES

DESTINATÁRIOS

ATIVIDADES LETIVAS
Abertura do ano letivo

Comunidade
Educativa

Receção aos alunos
REUNIÕES
Conselho Pedagógico
o Organização do ano letivo;
o Organização das Atividades de Enriquecimento Curricular do 1.ºCiclo.

Geral de Professores

Docentes

SETEMBRO

o Receção aos professores
Conselhos de Departamento/ Grupo Disciplinar/ Pré-Escolar/ 1.º e 2.º ano/ 3.º e 4.º
ano
o Organização do ano letivo
o Plano de Atividades do Agrupamento (PAA)
Projetos
o Planificação das atividades a desenvolver durante o ano letivo
Diretores
Conselho de Diretores de Turma
o
o

Regras de funcionamento
Planificação do ano letivo

Pais e Encarregados de Educação
Apresentação
Eleição dos Representantes de Pais e Encarregados de Educação das turmas

de
turma
Diretores de
Turma,
Professores
Titulares de Turma,
Pais e Encarregados
de Educação

OUTRAS ATIVIDADES
Exames de Equivalência à Frequência do Ensino Básico (2.ª fase)
Provas de Avaliação Extraordinária – Cursos Profissionais
Atividades de Enriquecimento Curricular
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ATIVIDADES
ATIVIDADES LETIVAS

DESTINATÁRIOS

Alunos e
docentes

REUNIÕES
Conselho Pedagógico
o Critérios de avaliação;
o Análise e aprovação do Relatório do Plano anual de actividades do
Agrupamento 2012-2013;
o Plano Anual Atividades do Agrupamento;
o Avaliação de desempenho Docente.
Conselhos de Departamento/ Grupos Disciplinar/ Pré-Escolar/ 1.º e 2.º ano/ 3.º e
4.ºanos

OUTUBRO

o Critérios de avaliação
o Plano de Atividades do Agrupamento (PAA)

Docentes

Conselhos de Turma
o Plano de Atividades da Turma
Projetos
o Planificação/avaliação das atividades a desenvolver durante o ano letivo
Coordenadores de Estabelecimento
o Articulação do PAA e das dinâmicas de escola

Pais e Encarregados de Educação
o Critérios de avaliação
o Plano Anual de Atividades do Agrupamento
o Apresentação do Projeto Alicerces aos Encarregados de Educação, do 1º
CEB
o Apresentação do Projeto das AEC aos Encarregados de Educação, do 1º CEB

Diretores de
Turma,
Pais e
Encarregados de
Educação,
Escola
Profissional de
Montijo

OUTRAS ATIVIDADES
Formação em Contexto de Trabalho (Cursos Profissionais)
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ATIVIDADE
ATIVIDADES LETIVAS

DESTINATÁRIOS

Alunos e
docentes

REUNIÕES
Conselho Pedagógico
o Análise e aprovação dos Programas Educativos Individuais;
o Regulamento dos Cursos Vocacionais;
o Aprovação do Relatório do Plano anual de actividades do Agrupamento 20122013;
o Calendarização do processo de Avaliação de Desempenho Docente.

Docentes

Conselhos de Departamento/ Grupo Disciplinar/ Pré-Escolar/1.º e 2.º ano/ 3.º e 4.º

NOVEMBRO

ano

Coordenadores de estabelecimento

Diretores de
Turma,
Pais e Encarregados de Educação (Continuação)
o Critérios de avaliação
o Plano Anual de Atividades do Agrupamento

Professores
Titulares de
Turma,
Pais e
Encarregados
de Educação

OUTRAS ATIVIDADES
Eleição da Associação de Estudantes

Alunos

Formação em Contexto de Trabalho (Cursos Profissionais)
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ATIVIDADE
ATIVIDADES LETIVAS

DESTINATÁRIOS

Alunos e
docentes

REUNIÕES
Conselho Pedagógico
o Plano Anual de Atividades do Agrupamento;
o

Análise e aprovação dos Programas Educativos Individuais;

o

Anteprojetos das Provas de Aptidão Profissional (PAP):

o

Avaliação do 1.ºPeríodo;

o

Avaliação de Desempenho Docente;

o

Avaliação das Bibliotecas Escolares.

DEZEMBRO

Conselhos de Departamento/ Grupo Disciplinar
Conselho de Diretores de Turma
o Avaliação do 1.º Período
Conselhos de Turma de Avaliação
o Avaliação do 1.º Período

Docentes
e
Comunidade
Educativa

Conselhos de 1.º e 2.º ano/ 3.º e 4.º ano
o Avaliação do 1º Período
o Avaliação das AEC – 1º Período
Conselho de Departamento do Pré-Escolar
o Avaliação do 1.º Período
o Avaliação do Projeto das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)
Conselho Geral
o Tomada de posse dos Representantes dos Pais e Encarregados de Educação
o Tomada de posse dos Representantes dos Alunos
Pais e Encarregados de Educação
o Avaliação do 1.º Período

Professores
Titulares de Turma,
Pais e Encarregados
de Educação

OUTRAS ATIVIDADES
Provas de Avaliação Extraordinária – Época Especial

Cursos
Profissionais

Formação em Contexto de Trabalho (Cursos Profissionais)
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ATIVIDADE
ATIVIDADES LETIVAS

DESTINATÁRIOS

Alunos e
docentes

REUNIÕES
Pais e Encarregados de Educação
o Avaliação do 1.º Período

Diretores de
Turma, Pais e
Encarregados
de Educação

Conselho Pedagógico
o Programas de Recuperação dos Cursos de Educação e Formação;

JANEIRO

o Análise e aprovação dos Programas Educativos Individuais;
o Plano de Atividades do Agrupamento (PAA);
o Relatório de Avaliação Interna 2012-2013 e 2013/2014;
o Avaliação Interna 2013-2014 e 2014/2015.

Docentes e
outros
elementos da
comunidade
educativa dos
respetivos
conselhos

Conselhos de Departamento / Grupo Disciplinar/ Pré-Escolar/ 1.º e 2.º ano/ 3.º e 4.º
ano

OUTRAS ATIVIDADES

Avaliação do pessoal não docente (PND)

Pessoal não
docente
Direção
Coordenadores de
Estabelecimento
Câmara Municipal
de Montijo
Comunidade
Educativa

Formação em Contexto de Trabalho (Cursos Profissionais)
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ATIVIDADE
ATIVIDADES LETIVAS

DESTINATÁRIOS

Alunos e
docentes

REUNIÕES

Conselho Pedagógico
o Reuniões do GAI com as Estruturas Educativas do Agrupamento, Pessoal Não

FEVEREIRO

Docente, Pais e Encarregados de Educação – Reuniões do Focus group.

Conselhos de Departamento/ Grupo Disciplinar/ Pré-Escolar/ 1.º e 2.º ano/ 3.º e 4.º
ano
o Balanço da Avaliação do 1.º período
o Avaliação intercalar do Plano de Atividades do Agrupamento

Conselhos de Turma Intercalares
o Avaliação intercalar
o Avaliação intermédia do Plano de Atividades da Turma

OUTRAS ATIVIDADES
Avaliação do pessoal não docente (PND)

Direção,
Equipa do GAI,
Professores
coordenadores
das várias
Estruturas
Educativas,
Pessoal Não
Docente,
Associação de
Pais e
Encarregados de
Educação

Docentes
e
Comunidade
educativa

Pessoal não
docente
Direção
Coordenadores de
Estabelecimento
Câmara Municipal
de Montijo
Comunidade
Educativa

Formação em Contexto de Trabalho (Cursos Profissionais)
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ATIVIDADE
ATIVIDADES LETIVAS

DESTINATÁRIOS

Alunos e
docentes

REUNIÕES
Conselho Pedagógico
Diretores de
o Plano de Ação 2013-2015;
o Regimento interno da Biblioteca da EB1/JI Rosa dos Ventos;
o Análise e aprovação de Programas educativos Individuais;
o Análise e aprovação das Informações - Prova Final de 1.º/2.º e 3.º Ciclos, a
nível de escola, de Português e Matemática;
o Secretariado Exames;

MARÇO

o Avaliação do 2.º Período.

Turma, Pais e
Encarregados
de Educação
Docentes e
outros
elementos da
comunidade
educativa dos
respetivos

Conselho de Diretores de Turma

conselhos

o Avaliação do 2.º Período

Conselho de Departamento/ Grupo Disciplinar

OUTRAS ATIVIDADES
Avaliação do pessoal não docente (PND)

Formação em Contexto de Trabalho (Cursos Profissionais)
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ATIVIDADE
ATIVIDADES LETIVAS

DESTINATÁRIOS

Alunos e
docentes

REUNIÕES
Conselho Pedagógico
o Análise e aprovação de Programas Educativos Individuais
o Análise e aprovação das Informações – Prova Final e de Equivalência à
Frequência dos ensinos Básico e Secundário
o Programas de Recuperação dos Cursos de Educação e Formação
Diretores de
Conselhos de Turma de Avaliação
o Admissão à Formação Contexto de Trabalho
o Avaliação do 2.º Período

ABRIL

Conselhos de 1.º e 2.º ano/ 3.º e 4.º ano
o Avaliação do 2º Período
o Avaliação das AEC – 2º Período
Conselho de Departamento do Pré-Escolar
o Avaliação do 2.º Período
o Avaliação do Projeto das Atividades de Animação e Apoio à Família
(AAAF)

Turma, Pais e
Encarregados
de Educação
Docentes e
outros
elementos da
comunidade
educativa dos
respetivos

Conselho de Departamento/ Grupo Disciplinar

conselhos

Conselho de Diretores de Turma
o Avaliação do 2.º Período
o Informações sobre Exames Nacionais e de Equivalência à Frequência
Pais e Encarregados de Educação
o Avaliação do 2.º Período

OUTRAS ATIVIDADES
Avaliação do pessoal não docente (PND)

Formação em Contexto de Trabalho (Cursos Profissionais)
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ATIVIDADE
ATIVIDADES LETIVAS

DESTINATÁRIOS

Alunos e
docentes

REUNIÕES
Conselho Pedagógico
o Análise da avaliação do 2.º Período
o Avaliação do 3.º período – 9.º, 11.º e 12.ºanos

Diretores de
Turma, Pais e
Encarregados
de Educação

Conselhos de Departamento / Grupo Disciplinar/ Pré-Escolar/ 1.º e 2.º ano/ 3.º e 4.º
Docentes e

ano

MAIO

o Análise da avaliação do 2.º Período

outros

o Aprovação das matrizes dos Exames de Equivalência à Frequência

elementos da

o Elaboração de Exames de Equivalência à Frequência e Equivalentes a Nacionais

comunidade

Avaliação do 3.º período – 9.º, 11.º e 12.ºanos

educativa dos
respetivos

o Entrega de diplomas de mérito e de conclusão do Ensino Básico e Secundário
ESPJS

conselhos

Conselho Geral
o Aprovação do PAA 2013-2015
Pais e Encarregados de Educação
o
o

Avaliação do 2.º Período
Informações sobre Exames Nacionais e de Equivalência à Frequência

Professores
Titulares de
Turma,
Pais e
Encarregados de
Educação

OUTRAS ATIVIDADES
Formação em Contexto de Trabalho (Cursos Profissionais)

Provas de Finais de Ciclo – 1.º e 2.ºCEB
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ATIVIDADE
ATIVIDADES LETIVAS
Termo das atividades letivas – 1.º, 2.º e 3.º ciclo e ensino secundário (regular)

DESTINATÁRIOS

Alunos e
docentes

REUNIÕES
Conselho Pedagógico
Conselho de Diretores de Turma
o Avaliação do 3.º Período
Conselhos de Turma de Avaliação
o Avaliação do 3.º Período
o Avaliação final do Plano de Atividades da Turma
o Admissão a Formação Contexto de Trabalho
o Conselhos de 1.º e 2.º ano/ 3.º e 4.º ano
o Avaliação do 3.º Período
o Avaliação final do Plano de Atividades/Ação do Agrupamento
o Avaliação das AEC

JUNHO

Conselho de Departamento do Pré-Escolar
o Avaliação do 3.º Período
o Avaliação final do Plano de Atividades/Ação do Agrupamento
o Avaliação da AAAF

Diretores de
Turma, Pais e
Encarregados
de Educação
Docentes e
outros
elementos da
comunidade
educativa dos
respetivos
conselhos

Conselho de Departamento/ Grupo Disciplinar
Avaliação final do Plano de Atividades/Ação do Departamento/ Grupo Disciplinar
Conselho Geral
o Aprovação do PAA 2013-2014
o Relatório de Contas de Gerência
o Ação Social Escolar
Critérios de organização das turmas e dos horário
EXAMES
Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário (1.ª fase)

Alunos de 9.º
ano e do Ens.
Secundário

OUTRAS ATIVIDADES
Estágios (Cursos Educação Formação)
Formação em Contexto de Trabalho (Cursos Profissionais)
Matrículas
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ATIVIDADE
ATIVIDADES LETIVAS
Termo das atividades letivas – Educação Pré-Escolar, Cursos Educação Formação e
Cursos Profissionais
REUNIÕES
Conselho Pedagógico
o Balanço do ano letivo em curso
o Planeamento do próximo ano letivo
o Avaliação dos processos de retenção repetida
o Aprovação dos Relatórios Circunstanciados e dos Programas Educativos
Individuais
Conselhos de Departamentos Curriculares / Grupos Disciplinares

JULHO

Conselhos de Turma de Avaliação Final (9.º ano, CEF e Cursos Profissionais)

DESTINATÁRIOS

Alunos e
docentes
Diretores de
Turma, Pais e
Encarregados
de Educação
Docentes e
outros
elementos da
comunidade
educativa dos
respetivos
conselhos

Conselho Geral
o Aprovação do PAA 2013-2015
o Relatório de Contas de Gerência
o Ação Social Escolar
o Critérios de organização das turmas e dos horários
EXAMES
Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário (2.ª fase)

Alunos do
Ensino
Secundário

Provas de Avaliação Extraordinária

Cursos
Profissionais

Provas de Avaliação Final (CEF)
Provas de Aptidão Profissional (Cursos Profissionais)
OUTRAS ATIVIDADES
Formação em Contexto de Trabalho (Cursos Profissionais)

Constituição de Turmas

Docentes

Planeamento do próximo ano letivo
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ATIVIDADE
REUNIÕES
o

Conselho Geral – periodicidade trimestral

DESTINATÁRIOS

Membros do
Conselho Geral

Docentes
o

AO LONGO DO ANO LETIVO

o

Coordenadores de estabelecimento e docentes de cada estabelecimento de
educação e ensino – periodicidade mensal;
Direção com coordenadores de estabelecimento e entidade dinamizadora
das AEC - Planificação/ avaliação das atividades e das dinâmicas estabelecidas
- periodicidade mensal.

e
Escola
Profissional do
Montijo

Professores
o

Equipa Pedagógica de Cursos Educação Formação – periodicidade quinzenal

o

Conselhos de Turma – Turmas de Percurso Curricular Alternativo –
periodicidade quinzenal

SPO

o

Equipa Técnico-Pedagógica das turmas do Programa Integrado de Educação e
Formação (PIEF)

Professores

o

Gabinete de Avaliação Interna (GAI)

Comunidade
educativa

o

Gabinete de Inclusão e Cidadania (GIC)

Comunidade
educativa
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PARTE II

PLANOS DE AÇÃO DOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES

O tema unificador do PAA: “Tornar-se cidadão… de um local, de uma cidade, de um país, do mundo”.

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

16

1. Departamento Curricular do Pré-Escolar
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B2

B4

•

espaço exterior, tornando a resposta social em

B10

contexto escolar mais aprazível e favorável do
desenvolvimento das crianças.
Realizar e atividades idênticas em todas as

AAAF

do

Agrupamento,

dando

assim

Todas as
animadoras
cumprirem os
mesmos objetivos
e todos os alunos
que frequentam as
AAAF terem as
mesmas
oportunidades

Instrumentos:
1 mapa mensal e
uma grelha a
preencher no final
cada período.
A preencher pelas
educadoras com a
colaboração da
animadora /
responsável AAAF

Animadoras e
assistentes
operacionais
Com a
supervisão das
educadoras

Alunos

oportunidades iguais a todos os alunos que as

B11

Melhorar a qualidade dos serviços das AAAF,

através da elaboração de planificações semanais,
por

Orçamento

Alunos

EspaçoData

Animadoras e
assistentes
operacionais
Com a
supervisão das
educadoras

frequentam.

Planificação
semanal AAAF

Todos os alunos
que frequentam as
AAAF devem
participar em todas
as atividades
planificadas

Instrumentos:
1 quadro mensal e
uma grelha a
preencher no final
cada período.
A preencher pelas
educadoras com a
colaboração da
animadora /
responsável AAAF

Realizar atividades essencialmente lúdicas e

em grupo, mais informais, de preferência no

•
(6)

Destinatár
ios

Objetivos Específicos

•
B6

Dinamizadores

00€

B1

Instrumentos
de
Avaliação

00€

(9)
Projeto AAAF
“Pequenas
Pegadas para
um Planeta
Melhor”
Atividades
serão
organizadas
por ateliers
de: expressão
plástica,
musical,
dramática,
motora

Metas

Biénio
2013/14 e 2014/15

Atividade

Biénio
2013/14 e 2014/15

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

1. DEPARTAMENTO CURRICULAR DO PRÉ - ESCOLAR

grupos

de

docentes,

aprovadas

no

departamento curricular da educação pré-escolar.
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Observações

A1

Melhorar os hábitos alimentares dos alunos,
em colaboração com a família.

B4
•

Sensibilizar as famílias para esta temática

Lanches
Saudáveis

(7)
Formação de
educadoras em
departamento
Mensalmente é
realizada uma
sessão de
formação em
grupo

B10
B11

Grelha
elaborada
pelas
educadoras e
preenchida
durante 1
semana por
mês, pelos
alunos com a
colaboração
da animadora

Animadoras e
assistentes
operacionais
Com a
supervisão das
educadoras

Alunos das
AAAF

Trabalho colaborativo:
• Pesquisar e partilhar experiências, adquirir
novos conhecimentos.
• Construir materiais para serem utilizadas por
todas as docentes do departamento, em
contexto de sala com os alunos.
• Estimular à partilha, entreajuda e espírito
critico
entre
colegas
do
mesmo
grupo/departamento
• Transformação da experiência coletiva em
conhecimento profissional

100% das educadoras é
munida de mais e
melhores competências
para inovar, criar e
diversificar práticas
pedagógicas
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Instrumentos
facultados
pelo
CENFORMA
E outros
criados pela
coordenadora
/formadora
Apresentação
das propostas
e experiências
de trabalho da
formação

Coordenadora
de
departamento
*

Educadoras

19

Orçamento

30% das crianças
manifesta:
• aumento do consumo
de alimentos
saudáveis em
detrimento do fast
food;
• melhoria nos
comportamentos
alimentares da hora
de refeição/refeitório
e lanche (a hora da
refeição torna-se mais
xalma e aprazível;
oferecem menor
resistência na hora
das refeições ao
adquirirem mais
conhecimentos sobre
os alimentos

Observações

00€

•

de

Destinatários

Atividades de
animação e
apoio à
família

10,00 €

Semanas

Dinamizadores

EspaçoData

(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

1.

Projeto

Saúde:

Instrumentos
de
Avaliação

Biénio
2013/14 e 2014/15

(9)

Educação para a

Metas

Objetivos Específicos

Biénio
2013/14 e 2014/15

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

*com a
colaboração
direta de
todas as
docentes do
departament
o

Dinamizadores

Destinatários

Orçamento

100% das
educadoras adere e
cumpre com as
propostas.

Por período é
realizada a
avaliação do
trabalho
realizado e da
planificação
elaborada

Todas as
docentes do
Departamento

Educadoras
e alunos

00,00 €

Cumprimento de
prazos na realização
de avaliações,
projetos,
planificações e outras
ações pedagógicas
Partilha de
informação e
materiais via e-mail

Atas
dossiers de
departamento

Coordenadora
de
departamento

Educadoras

Objetivos Específicos

•

Distribuir equitativamente tarefas a todas as
docentes do departamento.

A4
A8

•

Promover a articulação, participação e
partilha.

A9
•

Motivar para o trabalho em equipa.

•
•
A5
(6)
Reuniões de
departamento

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

A3

Metas

Biénio
2013/14 e 2014/15

(6)
Planificação
mensal
conjunta
Mensalmente
um grupo de
educadoras
planifica as
atividades,
temas que
todas as
educadoras do
departamento
devem
trabalhar

Objetivos
Gerais

Atividade

Biénio
2013/14 e 2014/15

(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

1.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

A10
B11

•
•
•
•
•

Promover um espaço de comunicação e
partilha pedagógicos
Estruturar linhas de participação e
atuação concertadas com o PEA
Monitorizar resultados e motivar para a
mudança, sempre que necessário.
Criar relações de confiança profissional
entre pares.
Participar em trabalho colaborativo
Criar e melhorar projetos que visem a
qualidade e continuidade educativas.
Estabelecer os canais de comunicação
dentro do agrupamento
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Observações

100% dos
pressupostos

Instrumentos

regulamentados são

da entidade

Entidade

cumpridos no

Programa de

adquirir

Bomba de
Insulina

B9

• Formação específica aod docentes de alunos
com diabetes

formadora

processo de ADD

(7)
Formação

Docentes
formadora

competências para

Instrumentos
Entidade
da entidade

intervir junto de
crianças diabéticas
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Docentes
formadora

formadora
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Orçamento

externos

Destinatários

10,00E

B9

Dinamizadores

00,00

de avaliadores

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Formação

• Melhorar a qualificação dos avaliadores
externos no âmbito do processo de AEDD;
• Proporcionar uma leitura reflexiva e
convergente do quadro normativo da AEDD;
• Promover o desenvolvimento de competências
de avaliação externa no âmbito do quadro
nacional de referência;
• Desenvolver competências no âmbito da
observação de aulas, designadamente na
aplicação de instrumentos de registo e
utilização dos parâmetros nacionais de AE;
• Explicitar o processo de classificação no âmbito
da AE, tendo em conta a articulação entre os
instrumentos de registo da observação de
aulas e os parâmetros nacionais da dimensão
científica e pedagógica;
• Promover o trabalho colaborativo e partilha de
experiências entre AE;
• Harmonizar procedimentos que visem
simplificação e utilidade do processo no
desenvolvimento profissional.

Metas

Ao longo do ano letivo 2013/2014

(7)

Objetivos Específicos

2014

Objetivos
Gerais

Atividade

4,5,6 fevereiro

(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

1.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Foram
cumpridos
todos os
pressupostos.
Uma docente
integrou a
formação

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

movimento

orgânico

para

promover uma escola onde as relações

70% de cumprimento

positivas e o sentimento de pertença são

dos critérios

privilegiados.

Escola de Afetos

Instrumentos
da entidade
formadora

formadora
Grupo de
trabalho do

docentes

agrupamento
em formação

(7)

•
B9

Smile Dance

Desenvolver novas estratégias que
contribuam para o desenvolvimento
harmonioso da criança
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Aplicação
experimental

Instrumentos
da entidade
formadora

Entidade
formadora

Docentes
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00,00€

B9

um

10,00E

Criar

•

Ao longo do
ano letivo 2013-14

(7)
Formação
B-learning

Ao longo do
ano letivo 2013-14

(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e
práticas educativas

1.

Entidade

Observações

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Dados da

Coordenadora

Docentes da

plataforma

de

educação pré-

Relatório final

departamento

escolar

Matrizes e

Coordenadora

Docentes da

outras

de

educação pré-

propostas

departamento

escolar

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

!00% dos docentes do

fidedigna, a avaliação das atividades de

formulário on-line
para avaliação das
atividades do PAA

A11
B10
B11

departamento.
• Facilitar o processo de realização do relatório
de

avaliação

das

atividades,

coordenadora.

pela

forma objetiva e
atempada
O coordenador de
departamento realiza
o seu relatório com

00,00

Criação de um

sua avaliação de
outubro 2014

instrumento prático que traduza, de forma

Ano letivo 2014/15

(6,12)

pré-escolar realiza a

base em dados
quantificáveis

participa e envolve-se

Melhorar
matrizes e
documentos
pedagógicos

A10

•

nos grupos de

Proceder à reflexão sobre

trabalho

processos e resultados

apresentando
propostas concretas
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00,00

!00% do docentes

(6)

Ano letivo 2014-15

2.
(Criar) Mecanismos de avaliação e autoregulação

• Facultar aos docentes do departamento um

Já está aplicado
em 2014-2015

Construo um

C5

3.
(Fomentar) Comunicação Educativa

Sorriso”

(6,7)

• Rentabilizar recursos externos pro bono que
melhorem a capacidade de resposta por
parte dos EE no que respeita à intervenção a
nível da linguagem

“Com os Outros
Construo um
Sorriso”
B1

Projeto “Eu sou
assim…por um
mundo melhor”

Famílias

Orçamento

Campanha de
sensibilização da
comunidade
educativa
Realização de um
livro
Campanha de
sensibilização e
formação da
comunidade
educativa
Formação aos EE no
domínio da
linguagem
Promover iniciativas
que conduzam a
uma melhor
formação e
informação dos EE,
relativamente ao
processo educativo
dos educandos

A3

Projeto

(8,9)

Alunos

Educadoras

0,00€

A1

“Com os Outros

A1

C5

75% dos EE estão
presentes na
sessão/sessões de
formação da

• Dar
continuidade
à
relação
pedagógica/educativa entre a família e o
jardim-de-infância.

Envolver as famílias num processo educativo
dinâmico e positivo em pareceria com o jardimde-infância/escola

Registo de
presenças

Educadoras
Terapeutas da

EE

fala

linguagem

75% dos EE adere às
propostas e ajuda a
concretizar o livro
com o JI reforçando
o trabalho
desenvolvido longo
do projeto
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Livro final

Educadoras em
articulação com
a

Alunos

Família
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Observações

0,00€

75% dos EE
adere às
propostas e
ajuda a
concretizar o
livro

Ano letivo 2013/2014

Projeto

Destinatários

0,00€

• Envolver as famílias num processo
educativo dinâmico e positivo em pareceria
com o jardim-de-infância/escola

Construir um livro
ilustrativo das
relações positivas em
família.
Livro final

(8,9)

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

2º período

Metas

Ano letivo 2013/2014
1º Período

Objetivos Específicos

Ano letivo 2014/15
Ao longo do ano- escolas e meio
exterior

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Destinatários

100% dos alunos com
5/6 anos participa

Atividades
conjuntas
com o 1º ciclo
e atividades
inter -turmas
de JI

Docentes

Alunos

(6, 11)
Projeto préalicerces

Promover noa alunos uma postura de aceitação
da mudança na transição para o 1ºciclo
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25

Orçamento

Dinamizadores

0,00€

Instrumentos
de
Avaliação

Escolas -2º e 3ºs períodos

Metas

Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

Biénio 2013/14 e 2014/15

4.
(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica e
científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

C2

(1,4)
Ida ao Pavilhão
do
Conhecimento e
Piquenique
Parque Nações

(1,4)
Ida ao Cinema

• Desenvolver nos alunos o gosto pelas artes e

Alunos

80% dos alunos
participa na atividade

Trabalhos de
expressão no
registo da
atividade
vivida

Docentes

Alunos

80% dos alunos
participa na atividade

Trabalhos de
expressão no
registo da
atividade
vivida

Alunos

formas de expressão artísticas.

• Sensibilizar os alunos para a ciência;

B1

• Promover contacto com novos ambientes e

B4

didáticos que despertem curiosidade por

C2

novos conhecimentos.

• Proporcionar aos alunos o contacto com
experiências culturais;
• Desenvolver nos alunos o gosto pela s artes e

Orçamento

Docentes

experiências culturais;

A1

A1
A5
B7
C2

80% dos alunos
participe na atividade

Trabalhos de
expressão no
registo da
atividade
vivida

10,00€/aluno

B7

Destinatários

12,00€/aluno

A5

Dinamizadores

10,00€/aluno

• Proporcionar aos alunos o contacto com

Instrumentos
de
Avaliação

formas de expressão artísticas.
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EspaçoData

A1

Metas

Ano letivo 2013/2014
16 Dez. 2013

Objetivos Específicos

Anos letivos
2013/2014
A definir

(1,4)
Visita de Estudo
Ida ao Teatro
TIL

Objetivos
Gerais

Atividade

Ano letivo 2013/2014
18 Abril 2014

4.
(Promover) Articulação Organizacional,
pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

EB Integrada
do Esteval/JI

EBI Integrada
do Esteval/JI

EBI Integrada
do Esteval/JI

(1,4)
Visita ao Jardim
Zoológico

A2
A5
B4
C1
C3

(4)
O teatro vem à
escola loja dos
sonhos

75% dos alunos
participa na atividade

- Observação
direta
-nº de
participantes
- Registo
gráfico/
escrito da
atividade

Docentes

Alunos do JI
ATALAIA

95% dos alunos
participa na atividade

- Observação
direta
-nº de
participantes
- Registo
gráfico/
escrito da
peça

Docentes

Alunos do JI
ATALAIA

Objetivos Específicos

• Desenvolver a capacidade de atenção/
concentração
• Sensibilizar para outras formas de expressão /
arte
• Fomentar a aquisição de valores sociais
• Saber estar em grupo e respeitar as regras de
convivência e comportamento
• Proporcionar aos alunos o contacto com as
diferentes formas de arte e expressão

• Promover a socialização e o convívio entre os
alunos
• Criar situações que permitam aos alunos:
observar, comparar e conhecer os animais:
caraterísticas , habitats e diferenças
• Sensibilizar os alunos para a importância de
respeitar e preservar a Natureza
• Desenvolver a capacidade expressiva e criativa
dos alunos

• Desenvolver
a
capacidade
atenção/concentração
• Sensibilizar
para
outras
formas
expressão/arte
• Fomentar a aquisição de valores sociais
• Saber estar em grupo e respeitar as regras
convivência e comportamento
• Proporcionar aos alunos o contacto com
diferentes formas de arte e expressão.

de
de

de

Orçamento

Alunos do JI
ATALAIA

A definir

A1

Docentes

A definir

C3

75% dos alunos
participa na atividade

- Observação
direta
-nº de
participantes
- Registo
gráfico /
escrito da
peça

€ 2,00

A5

Destinatários

EspaçoData

A2

Dinamizadores

Ano letivo 2013/2014
data a definir

pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

(Promover) Articulação Organizacional,

4.

(1,4)
Ida ao Circo de
Natal

Instrumentos
de
Avaliação

Ano letivo 2013/2014
3º período 2014

A1

Metas

Ano letivo 2014/2015
Natal 2015

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

as

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015
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Observações

JI Atalaia

JI Atalaia

JI Atalaia

C3

A1
(1,4)
Visita de estudo
Ida ao Jardim
Zoológico

A2
A5
C1
C3
C4

• Possibilitar a todos os alunos o contato com os
animais em diferentes habitats;
• Promover a compreensão do papel do ser
humano no mundo natural e da importância da
sua conservação;
• Encorajar a compreensão das questões
relacionadas com a biodiversidade e a
conservação da natureza.

75% dos alunos
participa na atividade

Questionário

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

Orçamento

75% dos alunos
participa na atividade

A definir

A5

- Observação
direta
- Registo
gráfico/
escrito da
peça

Docentes

Alunos do JI
ATALAIA

12€/aluno

(1,4)
Ida ao teatro

• Desenvolvera
capacidade
de
atenção/
concentração
• Sensibilizar para outras formas de expressão /
arte
• Fomentar a aquisição de valores sociais
• Saber estar em grupo e respeitar as regras de
convivência e comportamento
• Proporcionar aos alunos o contacto com as
diferentes formas de arte e expressão

Alunos do JI
ATALAIA

EB Novos
Trilhos/JI
Atalaia
Jardim

EB Novos
Trilhos/JI
Atalaia
Jardim

- Docentes

Alunos

15,00€ / aluno

A2

75% dos alunos
participa na atividade

- Observação
direta
-nº de
participantes
- Registo
gráfico/
escrito da
atividade

• Desenvolvera
capacidade
de
atenção/
concentração
• Sensibilizar para outras formas de expressão /
arte
• Fomentar a aquisição de valores sociais
• Saber estar em grupo e respeitar as regras de
convivência e comportamento
• Proporcionar aos alunos o contacto com as
diferentes formas de arte e expressão

Destinatários

EspaçoData

A1

Instrumentos
de
Avaliação

Ano letivo 2014/2015
Dia da Criança 2015

A1
A2
A5
C3

Metas

Objetivos Específicos

Ano letivo 2013/2014
Lisboa, 11 /12/2013

(1)
Cinema

Objetivos
Gerais

Atividade

Ano letivo 2013/2014
Junho 2014

pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

4.

(Promover) Articulação Organizacional,

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Dinamizadores

Docentes
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Observações

EB1/JI Areias

Dinamizadores

75% dos alunos
participa na atividade

Número de
alunos
participantes;
Questionários
aos alunos

Todos os
docentes e
assistentes
operacionais

Destinatários

• Comparar e classificar os seres vivos segundo
as suas características;

(1,4)

• Observar o habitat de diferentes seres vivos;

Jardim
A1

• Criar o gosto pela preservação do meio
ambiente;

A2

• Promover o respeito pelo equilíbrio da
Natureza.

Zoológico
(1º ano)

(1)
Kidzania

A5

• Promover a interação social, aquisição de

EB1/JI Alto
Estanqueiro

atitudes e valores;

(2º ano)
• Desenvolver aptidões para a vida real e
compreensão do mundo dos adultos;

• Adquirir bases financeiras e gerir recursos
Financeiros
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Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

8€ (Pré-Escolar)/ 10€50 (1º Ciclo)+transporte para Lisboa
12€ (4 anos)/ 19€50 (outros)+almoço+transporte para Lisboa

Visitas de
estudo

Metas

Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

Biénio 2013/2014 e 2014/2015
Lisboa/ 30 maio
Lisboa/ A definir

4.
(Promover) Articulação Organizacional,
pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observaç
ões

EB/JI Alto
Estanquei
ro

(6)
Produção de
Instrumentos
de Avaliação
para o PAA

A1

B3

C5

• Viver e festejar o espírito de Natal;
• Proporcionar momentosas culturais e conhecer
novas formas de comunicação e representação;
• Promover o convívio e a socialização entre
alunos e professores;
• Promover hábitos e posturas em espaços
culturais;
• Sensibilizar para a expressão dramática, como
forma de arte e comunicação.

• Construir instrumentos de avaliação para a
A3

avaliação das atividades do PAA.

Docentes e
atores da
companhia de
teatro da
Trindade

Todos os
alunos da
EB1/JI Rosa
dos Ventos

20% dos alunos
conseguirá:
Distinguir o tema
trabalhado na peça
de teatro;
Distinguir a
personagem
principal das outras
personagens;
Distinguir o espaço
onde se passa a
ação;
75% dos alunos
participarão na
atividade;
Construir
instrumentos
diversificados para
todas as atividades
do PAA
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Observação
direta;
Ilustrações
Questionários
de resposta
fechada
(aplicado aos
alunos e
docentes).
Reflexão sobre
os
instrumentos
de avaliação
criados

Docentes e
trabalhadores
circenses

Todos os
docentes da
escola

Todos os
alunos da
EB1/JI
Rosa dos
Ventos
Todos os
alunos da
escola

30

Orçamento

Comunidad
e educativa
da EB1/JI
Alto
Estanqueiro

Transporte alunos
da Jardia

Todos os
docentes e
assistentes
operacionais

10,50 €

A1

90% dos alunos
participarão na
atividade;
Elevada
recetividade das
famílias

Número de
alunos
participantes;
Observação
direta;
Lista de
verificação de
E.E.
participantes

00,00€

(4)
CIRCO
(A definir)

C2

Destinatári
os

EspaçoData

Zorro o grande
o musical
Infantil

C1

Dinamizadore
s

Biénio 2013/14 e 2014/15
Polidesportivo A.E.
/ 13 julho

(4)
NATAL

B7

Instrumentos
de
Avaliação

Ano letivo 2013/2014
17 de Dezembro de 2013
Lisboa -Teatro da Trindade

(4/ 8)
Festa de Final
de Ano
(2 anos)

A2

• Valorizar a ação de cada um e partilhar
contributos para a realização de tarefas comuns;
• Ampliar as experiências e saberes das crianças;
• Promover a socialização entre alunos e
comunidade escolar;
• Estimular a criança à exploração individual e
coletiva dos espaços.

Metas

Ano letivo
2013/2014

4.
(Promover) Articulação Organizacional,
pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

A1

Objetivos Específicos

Ao longo
do biénio
2013/14 e
2014/15

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observaçõe
s

EB/JI Alto
Estanqueiro

EB/JI Rosa
dos Ventos

Celebrar o dia
Internacional da
Família no J.I.
com
participação de
pais em
atividade de
sala

100% das
educadoras irão
aderir e cumprir com
as propostas.

Instrumentos
de trabalho
criados e
trabalhados

Todas as
docentes do
Departamento

Educadoras

90% dos alunos
participa na atividade

Partilha de
opiniões dos
alunos e registo
escrito de
famílias

Docentes

• Estimular à partilha entreajuda e o espírito
B10

critica entre colegas do mesmo grupo /
departamento

(Cada

grupo

elabora

instrumentos de trabalho e outros materiais,
dá sugestões para serem utilizadas por todas
B11

as docentes do departamento em contexto de
sala com os alunos).

A1
A4
B7

• Promover atividades de participação da
Família com o meio escolar;
• Proporcionar

momentos

de

trabalho

partilhado entre pais e filhos nas expressões;
C1
C2

• Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido no

Alunos e
E. Educação

J.I.
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Orçamento

Destinatários

Observações

00,00€

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

00,00 €

(3,8)
Festa da Família

Metas

Objetivos Específicos

Ao longo do biénio 2013/2015

(7)
Grupos de
trabalho
integrados na
Formação de
educadoras
Mensalmente,
nas sessões de
formação é
feita uma
apresentação/
Instrumento/
sugestões de
cada grupo que
visem o
cumprimento
das
planificações

Objetivos
Gerais

Atividade

Biénio 2013/14 e 2014/15
15 Maio 2014
15 Maio 2015

pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

(Promover) Articulação Organizacional,

4.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

EB Integrada
do Esteval/JI

B6

• Promover a articulação Escola/ Meio/ Família,
valorizando os interesses comuns;
• Promover estilos de vida saudáveis;
• Promover a socialização entre alunos e

B7

comunidade escolar

95% dos alunos
participa na atividade;
Satisfatória
recetividade das
famílias

• Promover momentos de convívio entre os
B1
(4, 8)
Festa de final de
ano

elementos da comunidade educativa;
• Proporcionar

momento

de

partilha

de

conhecimentos;
B3

• Valorizar aptidões;

70% das famílias está
presente na festa

• Promover a interação escola/comunidade
educativa.
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Dinamizadores

Destinatários

Número de
alunos
participantes;
Questionários
aos alunos;
Lista de
verificação de
E.E.
participantes

- Observação
direta
-nº de
participantes
- Registo
gráfico/
escrito da
atividade

Todos os
docentes e
assistentes
operacionais

Rosa
Teresa

Comunidade
educativa da
EB1/JI Alto
Estanqueiro

Alunos da Eb1
de Sarilhos
grandes
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Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Observações

C EB/JI Alto
Estanqueiro

Sem custos

Cicloturismo/
Gincanas

A1

Objetivos Específicos

Biénio 2013/14 e 2014/15
Escolas/ 9 junho 2014 e 1 maio 2015

(5/ 8)

Objetivos
Gerais

Atividade

Ano letivo 2013/2014
13 de junho

(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica e científica entre os Ciclos de
Ensino do Agrupamento

4.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

EB/JI
(comunidade)
Sarilhos
Grandes

importância

do

consumo

• Fazer

sementeiras

desenvolvendo

o

e

cultivar

vegetais,

gosto

pelas

atividades

agrícolas e de jardinagem;
• Desenvolver

relações

de

partilha

e

de

cooperação entre a Escola e a Comunidade.

(6, 9)
Projeto
“Com os Outros
Construo um
Sorriso”

A3
• Manter uma estreita relação de articulação
pedagógica entre os diferentes jardins-deA9

Registo de
presenças
Trabalhos de
partilha/corre
spondência
Número de
certificados e
medalhas
entregues

infância
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Teresa

Educadoras

Alunos

33

Orçamento

85% de Jardins de
infância e alunos são
envolvidos
85% dos alunos
recebe o diploma e
medalhas relativos ao
projeto

Rosa

Alunos do
J.I de Sarilhos
Grandes

EspaçoData

- Observação
direta
-nº de
participantes
- Registo
gráfico/
escrito da
atividade

Destinatários

Sem custos

a

verduras e legumes;

B4

60% dos alunos da
Comunidade
aumenta o consumo
de legumes e
verduras;
cada turma cultiva
dois produtos
diferentes no
decorrer do projeto
20% dos
pais/encarregados de
educação contribuem
com sementes e/ou
produtos para a horta

Dinamizadores

1,00€ per capita

• Fomentar hábitos de alimentação equilibrada,
reforçando

(4,8,9)
Horta Escolar

Instrumentos
de
Avaliação

Ao longo do biénio 2013/2015

pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

4.

(Promover) Articulação Organizacional,

B1

Metas

Objetivos Específicos

Ao longo do ano
Culmina final terceiro período
2013/14

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

EB/JI
(comunidade)
Sarilhos
Grandes

Intercâmbio
entre Jardinsde-infância
Encontro de
todo o préescolar

C3

a

imaginação

e

possibilidades de expressão;
• Realização de jogos desportivos em articulação

B7

• Comemorar o Carnaval;

Todos os
docentes e
assistentes
operacionais

Comunidade
educativa da
EB1/JI Alto
Estanqueiro

• Promover a socialização entre alunos e
comunidade escolar.

Número de
alunos
participantes;
Questionários
aos alunos

Todos os
docentes e
assistentes
operacionais

EB1/JI Alto
Estanqueiro

A1
Páscoa
(2/ 3/ 4/ 8)
Exposição de
ovos de Páscoa
/ Caça aos ovos
/ Convívio de
Páscoa
(2 anos)

• Comemorar a Páscoa;
B3
• Contactar com diferentes formas de expressão

80% dos alunos
participa na
atividade

B4
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Orçamento

90% dos alunos
participa na atividade;
Boa recetividade das
famílias

Número de
alunos
participantes;
Questionários
aos alunos;
Lista de
verificação de
E.E.
participantes

EspaçoData

Alunos da
EB1/JI Alto
Estanqueiro

várias

com as AEC (se possível)

A1
(4/ 8)
Desfile de
Carnaval
(2 anos)

Todos os
docentes e
assistentes
operacionais

• Conhecer e viver as tradições portuguesas;

Destinatários

Observaç
ões

2€

Magusto/
Manhã
desportiva
(2 anos)

80% dos alunos
participa na atividade

Número de
alunos
participantes;
Questionários
aos alunos

Objetivos Específicos

• Desenvolver
C1

Dinamizadores

Biénio 2013/14 e
2014/15
Escolas/ Polidesp. A.E./
11 novembro

4.
(Promover) Articulação Organizacional,
pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

(3/ 4/ 5)

Instrumentos
de
Avaliação

Biénio 2013/14 e 2014/15
Escolas/ fevereiro

B6

Metas

Ano letivo 2013/2014
Escolas/ 4 abril

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

EB/JI Alto
Estanquei
ro

Número de
alunos
participantes;
Questionários
aos alunos

Todos os
docentes e
assistentes
operacionais

75% dos alunos
participa na
atividade

Questionário
de avaliação
no fim da
atividade

A1
• Comemorar o Natal;
A2

• Contactar com diferentes formas de expressão;

• Alargar a expressão comunicativa das crianças.

Alunos da
EB1/JI Alto
Estanqueiro

C2

B4

• Sensibilizar os alunos para o respeito pelo
ambiente;

B6
B7

• Estimular atitudes de cidadania nos alunos;

Docentes

Alunos e
E. Educação

B9
• Promover o gosto pela reciclagem.
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Orçamento

75% dos alunos
participa na ida ao
cinema;
95% dos alunos
participa no lanche
convívio

Destinatários

EspaçoData

Dinamizadores

Observaçõe
s

4€

(4, 9)
Pilhão vai à
escola
Recolha de
pilhas usadas na
comunidade
escolar e
famílias

Instrumentos
de
Avaliação

EB/JI Alto
Estanqueiro

00,00€

(3/ 4/ 11)
Cinema/
Convívio de
Natal
(2º ano)

Metas

Objetivos Específicos

Ano letivo 2014/2015
Águias Negras/ Escolas/ 17 dezembro 2015
Fórum Montijo/ Escolas/ a definir

Teatro/ convívio
de Natal
(1/ 3/ 4/ 11)
Teatro/
Convívio de
Natal
(1º ano)

Objetivos
Gerais

Atividade

Ao longo do ano letivo
2013/2014

4.
(Promover) Articulação Organizacional,
pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

EB
Integrada
do
Esteval/JI

Apresentação
do teatro de
Natal dos
alunos da
escola
secundária

A2
A9

• Promover a articulação entre a educação préescolar e o 1º ciclo do ensino básico.

80% dos alunos
participa na atividade

Registos
escritos e
gráficos

Alunos

Docentes
Alunos

C2
• Desenvolver o gosto pela leitura.

A4
A10
B1
C1

• Proporcionar o contato com a diversidade
cultural e contribuir para o desenvolvimento
de atitudes de respeito e valorização pelo
património cultural;
• Proporcionar o convívio entre os alunos e os
diferentes elementos da comunidade;
• Proporcionar aos alunos o contato com
diferentes formas de arte e expressão;
• Desenvolver a capacidade de imaginação e
criatividade.
• Promover as atividades do Ji dentro da
escola/outros alunos/outros ciclos.

80% dos alunos adere
positivamente às
propostas.
80% dos alunos
responde de forma
positiva às questões
de compreensão
relativas ao teatro.
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Questionários
de verificação
do grau de
satisfação aos
alunos.
Ficha de
verificação de
compreensão
do teatro
apresentado
(1º CEB).

Docentes do
Pré-escolar e
do 1ºCEB

Orçamento

Destinatários

alunos.

A1
(3, 4)
Festa de Natal
Vinda do oleiro
à escola

Dinamizadores

00,00 €

• Partilhar conhecimentos e experiências entre

Instrumentos
de
Avaliação

Oleiro 4euros/aluno
Teatro - inexistente

A1

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Biénio 2013/14 e 2014/15
Última semana de cada período letivo

(4)
Leituras
partilhadas
(pré-escolar e
1ºciclo)
Leitura de
contos pelos
alunos de
ambas as
valências de
ensino

Objetivos
Gerais

Atividade

EBI do Esteval -1ª atividade :
13/12/2013
2ª atividade: 17/12/2013

4.
(Promover) Articulação Organizacional,
pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Alunos do 1.º
ciclo e préescolar da EBI
do Esteval

36

Observações

EB Integrada
do Esteval/JI
Atividade
promovida
pela BE

EB Integrada
do Esteval/JI

A1
B1
(4,8)
Festa de Final
de Ano

B7
C1

Participar na vida escola no seu todo;
Valorizar os seus laços familiares;
Fomentar o trabalho em equipa;
Promover comportamentos de saber estar;
Promover a articulação entre os dois níveis de
ensino;
• Levar os pais a participar na vida da escola,
percebendo o que nela se faz e para que se faz.
•
•
•
•
•

90% dos diferentes
Ciclos
manifesta um
elevado nível de
satisfação
85% das famílias
participantes
manifesta um
elevado nível de
satisfação.
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Destinatários

Orçamento

85% das famílias
participantes
manifesta um
elevado nível de
satisfação.

Dinamizadores

Verificação do
grau da
satisfação

Docentes da
EPE e do 1.º
ciclo da EBI do
Esteval
Encarregados
de educação

Alunos do préescolar e do 1º
ciclo, pais e
encarregados
de educação,
comunidade
educativa

00,00 €

C1

90% dos diferentes
Ciclos
manifesta um
elevado
nível de satisfação

Instrumentos
de
Avaliação

Observações

EB Integrada
do Esteval/JI

Auscultação
de opiniões
para
verificação do
grau da
satisfação

Docentes da
EPE e do 1.º
ciclo da EBI do
Esteval

Alunos do préescolar e do 1º
ciclo, pais e
encarregados
de educação,
comunidade
educativa
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00,00 €

(4, 8)
Desfile de
carnaval

Participar na vida escola no seu todo;
Valorizar os seus laços familiares;
Fomentar o trabalho em equipa;
Promover comportamentos de saber estar;
Promover a articulação entre os dois níveis de
ensino;
• Levar os pais a participar na vida da escola,
percebendo o que nela se faz e para que se faz.
•
•
•
•
•

Metas

EspaçoData

B7

Objetivos Específicos

Ano letivo 2013/2014
EBI do Esteval – 28/2/2014

Objetivos
Gerais

Atividade

Ano letivo 2013/14
Espaço escolar a defin1ir. –
13/06/2014

pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

(Promover) Articulação Organizacional,

4.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

• Criar o gosto e respeito pela conservação da
Natureza;
• Incentivar a preservação do ambiente e dos
recursos naturais;
• Envolver os alunos na conservação da natureza
e educar para a alteração de comportamentos;
• Criar laços com outros alunos e professores do
Agrupamento;
• Promover momentos de partilha com as outras
escolas do agrupamento.

• Promover o desenvolvimento do gosto pela
arte e pela cultura;

A2
(1,4)
B1
Ida ao Teatro

90% dos alunos
participa no passeio
pedestre;
10%
dos
Pais/Encarregados de
Educação
participa
no passeio pedestre.

Ficha síntese,
por turma,
com os alunos
e
Pais/Encarreg
ados de
Educação que
participaram
nas
atividades.

Todos os
docentes do 1º
ciclo

Todos os
alunos do 1º
ciclo

• Proporcionar
conhecimento
comunicação;

o
de

desenvolvimento
diferentes tipos

do
de

C3

• Fomentar a capacidade de interação com os
pares em diferentes contextos.

Pretende-se que 80%
dos alunos
compreenda as
atitudes a tomar em
diferentes contextos
e desenvolva noções
básicas de
socialização,
atingindo
competências
relacionadas com
conteúdos/
conhecimentos
apresentados
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Registo
gráfico/
escrito da
atividade

Observações

EB/JI Rosa
dos Ventos

Alunos de:

Observação
direta
nº de
participantes

Orçamento

Destinatários

00,,00€

B7

Dinamizadores

Objetivos Específicos

EB1 de
Sarilhos
Grandes

Fátima Santos
Marisa Costa

EB1 de
Lançada
JI de Sarilhos
Grandes
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15€

B6

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Passeio
Pedestre

B4

Metas

Ano letivo 2013/2014

(5,8)
Semana do
Ambiente e do
Exercício Físico

Objetivos
Gerais

Atividade

Ano letivo 2013/2014
Lisboa 05/12/2013

4.
(Promover) Articulação Organizacional,
pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

EB/JI
(comunidade)
Sarilhos
Grande

o

B1

C3

• Promover o gosto pela matemática e pelas
ciências;

• Proporcionar novas experiências e o
conhecimento do mundo;

B1

C3

• Promover o gosto pela matemática e pelas
ciências;
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Destinatários

Orçamento

e

Dinamizadores

Alunos de:
EB1 de
Sarilhos
Grandes
EB1 de
Lançada
JI de Sarilhos
Grandes

Custos associados à ida ao teatro

experiências

conhecimento do mundo;

A2
(1, 4)
Visita
à
Kidzânia

novas

Pretende-se que 80%
dos alunos
compreenda as
atitudes a tomar em
diferentes contextos
e desenvolva noções
básicas de
socialização,
atingindo
competências
relacionadas com
conteúdos/
conhecimentos de
acordo com a
atividade realizada
Pretende-se que 80%
dos alunos
compreenda as
atitudes a tomar em
diferentes contextos
e desenvolva noções
básicas de
socialização,
promovendo a
aquisição de
competências
relacionadas com
conteúdos/
conhecimentos de
acordo com a
atividade realizada

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

(1, 4)
Visita
ao
Pavilhão
do
Conhecimento

• Proporcionar

Metas

Ano letivo 2013/2014
Lisboa 05/12/2013

4.
(Promover) Articulação Organizacional,
pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

A2

Objetivos Específicos

- Observação
direta
-nº de
participantes

Rosa Roque

- Registo

Teresa

gráfico/
escrito da
atividade

Observações

EB/JI
(comunidade)
Sarilhos
Grandes
- Observação
direta
-nº de
participantes

Fátima Santos

- Registo

Marisa Costa

gráfico/
escrito da

Alunos de:
EB1 de
Sarilhos
Grandes
EB1 de
Lançada
JI de Sarilhos
Grandes

atividade
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Ano letivo 2013/2014
Lisboa 05/12/2013

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

(4, 8)
Eco feira

C1

• Promover a participação dos alunos e dos
pais/encarregados de educação na dinamização
de atividades da escola;

C3
• Promover a interação escola/comunidade
educativa.

A1
(1,4)
Visita de estudo
Ida ao cinema /
Teatro

C3

- Observação
direta
-nº de
participantes
- Registo
gráfico/
escrito da
atividade

75% dos alunos
participa na visita

- Ilustração/
reconto

• Proporcionar experiências que contribuam
para o desenvolvimento global dos alunos;

Teresa

Alunos do J.I
de Sarilhos
Grandes

EB/JI
(comunidade)
Sarilhos
Grandes

Docentes

Alunos

Rosa

• Proporcionar às crianças uma vivência em
contexto educativo diferente das habituais e que
não está acessível a todos em contexto familiar.
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Orçamento

EB/JI
(comunidade)
Sarilhos
Grandes

• Proporcionar aos alunos o contato com as
diferentes formas de arte e expressão;

A2
A5

70% das famílias está
presente na feira
Pretende-se que 70%
das famílias contribui
com géneros
alimentícios e outros
para a feira

Sem custos

• Promover momentos de convívio entre os
elementos da comunidade educativa;

Cristina Novaes
Rosa Roque
Teresa
Ana Jota

EB1 de
Sarilhos
Grandes
EB1 de
Lançada
JI de Sarilhos
Grandes

Sem custos

• Promover a integração dos alunos no meio
escolar;

Destinatários

10,00 € / aluno

A1

• Fomentar a partilha de experiências entre os
alunos dos dois ciclos;

- Observação
direta
-nº de
participantes
- Registo
gráfico/
escrito da
atividade

Dinamizadores

EspaçoData

(11)
Intercâmbio
JI/1º ciclo

Pretende-se a
colaboração e
interação entre ciclos
de ensino

Instrumentos
de
Avaliação

Biénio 2013/2015
2º e 3º períodos

4.
(Promover) Articulação Organizacional,
pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

• Promover a articulação entre ciclos;

Metas

Ano letivo 2013/2014
11 de Novembro de 2013 e
28 de Março de 2014

Objetivos Específicos

Ano letivo 2013/2014
17 Dez. 2013

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)
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Observações

EB1/JI Areias

B1
B4

Promover o conhecimento do universo;

•

Motivar para as aprendizagens de forma

(4, 9)
Atividades
didáticas – Casa
do Ambiente
Piratas à pesca

B7
C1

•
•

•
•

C2
•

A1
A5
A8
A9
B1
C1
C3

Alunos

Criar o gosto e o respeito pela conservação
da natureza;
Envolver os alunos na conservação da
natureza e educar para a alteração de
comportamentos;
Sensibilizar os alunos para os cuidados a ter
com o meio ambiente;
Refletir sobre os direitos e deveres de um
cidadão;
Sensibilizar os alunos para a importância e
necessidade do ato de reciclar.

80% dos alunos

Observação

participa nas

direta;
Docentes

Alunos e
E. de
Educação

atividades

Questionário
no final da
atividade.

Orçamento

Docentes

EspaçoData

Questionário

lúdica e dinâmica.

B6
Recolha de
pilhas usadas
junto da
comunidade
escolar para
reciclagem

participa na visita

10,00 € / aluno

•

75% dos alunos

EB1/JI Areias

0, 00€

C2

Despertar nas crianças a curiosidade pelos
astros;

B9

C3

(4, 9)
Pilhão vai à
escola

•

Observações

EB1/JI Areias

0, 00€

A5

Destinatários

Ano letivo 2013/2014
Abril 2014

(1,4)
Visita de estudo
Ida ao
Planetário

Dinamizadores

Metas

Ano letivo 2013/2014
Ao longo do ano letivo

4.
(Promover) Articulação Organizacional,
pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

A1

Instrumentos
de
Avaliação

Objetivos Específicos

EB1/JI Areias

• Sensibilizar para o ambiente;
• Compreender

e

apreender

atitudes

sustentáveis;
• Consolidar

90% dos alunos
conhecimentos

escolares

adquiridos;

participará nas
atividades

Observação
direta
Questionário

Técnicos da

Alunos

Casa do
Ambiente

• Formar futuros cidadãos responsáveis.
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Ano letivo 2013/2014
15 de Janeiro 2014

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Visita ao Badoca
Parque

A5
A8

(1,4)
Comemoração
do Dia da
Criança
Visita ao Jardim
Zoológico

B3
B4

Observação

Casa do

participa nas

direta

Ambiente

atividades

Todos os
alunos da
EB1/JI Rosa
dos Ventos

Questionário
de resposta
fechada

75% dos alunos
participa
promovendo a sua
cidadania
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(aplicado aos
alunos e
docentes).

Todos os
Docentes
da escola
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Orçamento

Alunos

90% dos alunos

• Promover e valorizar os direitos e deveres da
criança;
• Proporcionar aos alunos o contacto com
animais em semiliberdade;
• Promover a compreensão do papel do ser
humano no mundo natural e da importância da
sua conservação;
Encorajar a compreensão das questões
relacionadas com a biodiversidade e a
conservação da natureza;
-Promover o convívio e a socialização.
1) Identificar as diferenças entre animais
selvagens e animais domésticos;
2) Reconhecer as diferenças entre mamíferos
répteis, aves… (revestimento, alimentação,
locomoção…)
3) Reconhecer diferentes tipos de reprodução
(animais ovíparos e animais vivíparos)

Técnicos da

0, 00€

(1,3)
Comemoração
do Dia da
Criança

Destinatários

Valor a definir

• Sensibilizar para o ambiente;
• Compreender
e
apreender
atitudes
sustentáveis;
• Consolidar
conhecimentos
escolares
adquiridos;
• Formar futuros cidadãos responsáveis.

Dinamizadores

EspaçoData

A1
A5
A8
A9
B1
C1
C3

Instrumentos
de
Avaliação

Ano letivo 2013/2014
10 Março 2014

(4, 9)
Atividades
didáticas – Casa
do Ambiente
O senhor
cheirinhos

Metas

Ano letivo 2013/2014

Objetivos Específicos

Biénio 2013/14 e 2014/15

Atividade

Objetivos
Gerais

4.
(Promover) Articulação Organizacional,
pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

EB1/JI Areias

EB/JI Rosa
dos Ventos

EB/JI Rosa
dos Ventos

C1

A1
A5
(3)
Comemoração de
efemérides

A8
A9
B1
B7
B8
C1

• Conhecer e vivenciar tradições
• Desenvolver o espírito crítico dos alunos
• Proporcionar aos alunos contacto com
diferentes formas de arte e expressão
• Alargar a expressão comunicativa das
crianças
• Promover a socialização e o convívio entre os
alunos e restante comunidade educativa
• Promover a relação escola/família

10/% dos E.E./pais
participa

Docentes
(das atividades
letivas e das
atividades de
enriquecimento
curricular)
assistentes
Operacionais e
assistente
Técnica.
E.E./pais

Comunidade
Educativa

- Observação

Alunos do JI

direta

ATALAIA

-nº de
- 90% dos alunos

participantes

participa

- Registo
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gráfico/
escrito da
atividade

Alunos do 1º
Docentes

ciclo Novos
Trihos
Comunidade
educativa
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Orçamento

Destinatários

A definir

B8

Observação
direta.
Questionário
de resposta
fechada
(aplicado aos
alunos
docentes e
E.E.).

Dinamizadores

A definir

B7

- 90% dos alunos
participa

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

B3
(4,8)
Encerramento do
ano
letivo

• Promover a relação escola/família;
• Promover o convívio e a socialização dos
alunos, docentes e encarregados de
educação;
• Desenvolver a imaginação em várias
possibilidades de expressão;
• Apelar à participação dos pais e
encarregados de educação em ações
escolares;
• Organizar momentos de convívio com toda a
comunidade educativa;
• Promover a inclusão e o respeito pela
diferença.

Metas

Biénio 2013/14 e 2014/15

pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

(Promover) Articulação Organizacional,

4.

B1

Objetivos Específicos

Ano letivo 2013/14
Pavilhão Gimnodesportivo da ESPJS.11/6 72013
Horário duplo da tarde.11/6 72013 local:
Escola Básica Rosa dos Ventos

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observaçõe
s

EB/JI Rosa
dos Ventos

EB Novos
Trilhos/JI
Atalaia
Jardim

(5, 11)
Campo Aventura
Feiras:
Outono
Primavera

B1

C3

• Promover o desenvolvimento pelo gosto da
atividade física e desportiva;
• Proporcionar a experiência de participação e
realização
de
atividades
desportivas
diversificadas;
• Promover o respeito por normas e regras.
• Valorizar hábitos de vida saudável.

C1
(3,11)
Vivência do
Carnaval

C3

Pretende-se que 80%
dos alunos
compreenda as
atitudes a toma em
diferentes contextos
e desenvolva noções
básicas de
socialização.
Desenvolvimento de
competências
relacionadas com
conteúdos/
conhecimentos de
acordo com a
atividade realizada

- Observação
direta
-nº de
participantes
- Registo
gráfico/
escrito da
atividade

• Proporcionar momento de partilha de
conhecimentos;
• Valorizar tradições;
• Promover a interação escola/comunidade
educativa

Pretende-se que 80%
dos alunos
compreendam a
tradição e a forma
como é comemorada
na comunidade.

- Observação
direta
-nº de
participantes
- Registo
gráfico/
escrito da
atividade
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Docentes

Alunos do 1º
ciclo
Comunidade
educativa

Docentes do
1.º ciclo

Alunos de:
EB1 de
Sarilhos
Grandes
JI de Sarilhos
Grandes

Docentes préescolar

Alunos do J.I
de Sarilhos
Grandes
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Orçamento

- 90%dos alunos
participa
- 10% dos
encarregados de
educação participa

- Observação
direta
-nº de
participantes
- Registo
gráfico/
escrito da
atividade

Destinatários

0€

• Promover o desenvolvimento global das
crianças
• Fomentar hábitos de vida saudável
• Privilegiar o desporto como forma de realizar
laços sociais de amizade
• Aplicar regras de segurança

Dinamizadores

EspaçoData

A2

Instrumentos
de
Avaliação

Biénio 2013/14 e 2014/15
maio

A1
A8
B1
B6
B7
B8
C1

Metas

Objetivos Específicos

Ano letivo 2014/2015

(5,8)
Cicloturismo

Objetivos
Gerais

Atividade

Ano letivo
2014/2015
Fevereiro

pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

(Promover) Articulação Organizacional,

4.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

EB Novos
Trilhos/JI
Atalaia
Jardim

EB/JI
(comunidade)
Sarilhos
Grandes

EB/JI
(comunidade)
Sarilhos
Grandes

A1

Educação para o
consumo e relações
positivas

A2

Desenvolvimento de
atividades diversas
no âmbito de todas
as áreas e domínios
que promovam a
educação para o
consumo e
utilização
responsável de
materiais

(9)
Protocolos e
parcerias
Diversificar e
multiplicar
estratégias que
promovam
comportamentos
assertivos, de
apoio e
entreajuda

Dinamizadores

Destinatários

comporta75% das crianças

mento

desenvolve os

Registos dos

Alunos de
e desenvolvimento em contexto escolar e social

comportamentos

docentes

esperados na

Estado de

dinâmica diária do

conservação

jardim de infância

dos materiais

75% dos EE adere às
propostas de ajuda
para concretizar a
recolha de
brinquedos/roupa/ali
mentos

Registo de
Contagem de
número de
cabazes

e uma utilização racional e responsável dos

Educadores

todos os JI

GIC
Educadores

Alunos /
famílias

A5
recursos.

B3

A1
B1
B6
C4
C5

• Articulação com algumas iniciativas do
GIC/UCC

Observações

Quadros de

• Munir as crianças de competências sociais e
afetivas que lhes permitam uma boa integração

Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas
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0.00€

(4, 9)
Atividades
curriculares:
Projeto
“Com os Outros
Construo um
Sorriso”

Objetivos Específicos

Ao longo do ano 2013/14 e 2014/15

Objetivos
Gerais

Atividade

Biénio 2013/14 e 2014/15
Natal-1º período

pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

(Promover) Articulação Organizacional,

4.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Em todos os
JI do
Agrupamento

Visita de estudo
ao Museu do Mar

(3)
Comemoração de
efemérides e
participação em
ações solidárias

A4
B1

Motivar os alunos para uma participação na
vida social e cultural de forma responsável e
criativa, dando ênfase ao património nacional

C2

A1
A5
B1
B3
B10
C1
C2
C3

motivar os alunos e toda a comunidade para
uma participação ativa e solidária na vida
cultural e social portuguesa

100% dos jardins de
infância adere a pelo
menos uma ação
deste tipo
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Alunos de
todos os JI

Docentes/depa
rtamento

Alunos de
todos os JI

GIC/Educadore
s e outras
entidades

toda a
comunidade
educativa

Registos dos
alunos
Registos
fotográficos
Ficha de
avaliação da
atividade

plataforma de
avaliação das
atividades
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Orçamento

Docentes/depa
rtamento

S/custos de entrada
Valor de transporte a aferir

Registos dos
alunos e
docentes
Registos
fotográficos
Ficha de
avaliação da
atividade

EspaçoData

Destinatários

Valor de transporte a aferir

(1, 4, 11)

80% dos alunos
participa na visita e
assiste ao teatro de
forma interessada e
responsável

Dinamizadores

S/custos de entrada

A1

80% dos alunos de
todos os JI participa
na atividades
programadas, com
um comportamento
assertivo e
responsável

Instrumentos
de
Avaliação

Cascais - maio e junho 2015

Motivar os alunos para uma participação na
vida social e cultural de forma responsável e
criativa, dando ênfase ao património nacional

Metas

Ano letivo 2014/15
Sacavém
março 2015

A1
A4
B1
C2

Objetivos Específicos

Ano letivo 2014/15

(1, 4, 11)
Visita de estudo
ao Museu da
Cerâmica

Objetivos
Gerais

Atividade

biénio 2013/14 e
2014/15

5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Intercâmbio entre
Jardins-deinfância

A3
A9

Manter uma estreita relação de articulação
pedagógica entre os diferentes jardins-deinfância
Culminar da avaliação da eficácia do projeto

85% dos alunos
receberá o diploma e
medalhas relativos ao
projeto

Dinamizadores

Destinatários

Educadoras

alunos

Registo de
presenças
Trabalhos de
partilha/corre
spondência
Número de
certificados e
medalhas
entregues

Encontro de todo
o pré-escolar
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Orçamento

Projeto “Eu sou
assim…por um
mundo melhor”

85% de Jardins de
infância e alunos
estarão envolvidos

Instrumentos
de
Avaliação

1,00€ per capita

(9,11)

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Culmina final terceiro período

Objetivos
Gerais

Atividade

Biénio 2013/14 e 2014/15

5.

(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação
e responsabilidade

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

2. DEPARTAMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

48

A5
Projeto
Alicerces

A8
A9
B7
B8
B9

(9)
Projeto de
Educação para
a saúde

B6

• Estimular na população escolar o hábito regular
de consumir na sua dieta leite e fruta;
• Contribuir
para
uma
melhoria
dos
relacionamentos afetivo-sexuais entre os jovens;
• Consciencializar o aluno da função da escola
como espaço de formação integral;
• Promover o sentimento de pertença a uma
Comunidade Escolar;
• Contribuir para a redução das possíveis
consequências negativas dos comportamentos
sexuais.

Aproximar os
resultados
escolares
da
avaliação externa
aos da avaliação
interna, no 4º ano.

80% dos alunos
tenha uma atitude
construtiva face à
sua saúde
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Grelhas de registo
de dados relativos
aos resultados
escolares dos
alunos;
Reflexão sobre o
cumprimento dos
objetivos em
Encontros
Pedagógicos
Trimestrais

Docentes do 1º
Ciclo

Orçamento

Aproximar a taxa
de sucesso a 88%,
no 2º ano;

Destinatár
ios

Dinamizadores

EspaçoData

• Intervir ao nível dos conhecimentos essenciais
do Português e da Matemática;
• Melhorar a comunicação, linguagem e literacia
dos alunos;
• Permitir
que
todos
os
alunos,
independentemente do ano de escolaridade que
frequentam e/ou idade, desenvolvam o máximo
do seu potencial de aprendizagem, através de uma
reorganização dos tempos letivos e de uma
organização flexível dos grupos turma;
• Flexibilizar os recursos escolares;
• Incrementar a articulação do trabalho em
equipa.

Instrumentos
de
Avaliação

Alunos do
1º Ciclo

Atas de reuniões
Docentes do 1º
Ciclo

Alunos do
1º Ciclo
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Sem custos

A3

Metas

Sem custos

A1
(6;7;9;10)

Objetivos Específicos

Ao longo do biénio

Atividade

Ao longo do biénio

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

2. DEPARTAMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO
Observações

Higienista da
CMM
Atas de reuniões

Contribuir para a redução das possíveis
consequências negativas dos comportamentos
sexuais;

A1
A4
B3
B6

Compreender a necessidade de regras e do seu
cumprimento;
Colaborar, trabalhar em grupo e participar em
atividades coletivas da turma ou da escola;
Fomentar o civismo e a cidadania.

Higienista do
Centro de
Saúde de
Afonsoeiro

EB1
Afonsoeiro

Nutricionista da
Farmácia Nova

90%
de
participação
dos
alunos das turmas
envolvidas;
90% de satisfação
relativa à visita.

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

Questionário de
verificação do grau
de satisfação dos
alunos

Docentes do 1.º
ano

Alunos do
1.º ano
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Plano de Ação de escola

80% dos alunos
tenha uma atitude
construtiva face à
sua saúde

Observações

Em colaboração com a coordenadora do
Projeto de Educação para a Saúde

Contribuir para uma melhoria dos
relacionamentos afetivo-sexuais entre os jovens;

Orçamento

Docentes do 1º
Ciclo

março de 2015

B6

Destinatár
ios

Dinamizadores

Sem custos

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Promover hábitos de higiene

Projeto de
Educação para
a saúde

(1;4)
“Fun Park”

Metas

Estimular na população escolar o hábito regular
de consumir na sua dieta alimentos saudáveis;

(9)
Atividades no
âmbito do

Objetivos Específicos

Ao longo do ano

Objetivos
Gerais

Atividade

Ano letivo 2014/15

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Instrumentos
de
Avaliação

90%
de
participação
dos
alunos das turmas
envolvidas;

Questionário de
verificação do grau
de satisfação dos
alunos

Dinamizadores

Destinatár
ios

Docentes do
2.º ano

Alunos do
2.º ano

(1;4)

A1
A4

“Cinco ao dia”
MARL
2º ano
2014/15

B3
B6

Reconhecer a criatividade como fator que
fundamenta a qualidade de ensino de docentes e
discentes;
Criar e divulgar procedimentos adequados que
possibilitem a aquisição de hábitos e métodos de
trabalho e estudo;
Respeitar e fazer respeitar a conservação dos
equipamentos, materiais e instalações, cumprindo
e fazendo cumprir regulamentos de ocupação/uso
de espaços.
Estimular na população escolar o hábito regular
de consumir na sua dieta leite e fruta;

90% de satisfação
relativa à visita.
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março de 2015

Desenvolver o espírito crítico nas dimensões:
estética, técnico- científico e cultural;

Orçamento

Metas

Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

Ano letivo 2014/15

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Docentes do 4º
ano de
escolaridade

Alunos do 4º
ano

Orçamento

Alunos do 3.º
ano

A definir

Docentes do
3.º

A definir

Destinatários

EspaçoData

Dinamizadores

( março de 2015)

Instrumentos
de
Avaliação

março de 2015

Metas

Biénio 2013/14 e 2014/15

Objetivos Específicos

Ano letivo 14/15

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Identificar alguns fatores do ambiente que
condicionam a vida das plantas e dos animais
(água, ar, luz, temperatura, solo).

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

(1;4)
Parque e
Palácio de
Monserrate em
Sintra

Distinguir formas de relevo existentes na região
(elevações, vales, planícies…).
A1
A5

Conhecer as espécies de flora e fauna que
caraterizam o Parque de Monserrate.

Participação de um
mínimo de 75% dos
alunos

Criar o gosto pela preservação do meio
ambiente.

(2014/2015)

Número de
alunos
participantes
Questionários
aos alunos

Promover o respeito pelo equilíbrio da
Natureza.

Conhecer factos da história nacional,
relacionados com a Batalha de Aljubarrota;

(1)
Mosteiro da
Batalha
A1
e
A5
Centro de
Interpretação
da Batalha de
Aljubarrota

90% de participação
dos alunos das turmas
envolvidas;

Observar do campo de batalha onde ocorreu a
Batalha de Aljubarrota e respetivas descobertas
arqueológicas da época;
Reconstituir a Batalha de Aljubarrota e os
eventos que a originaram, através do
visionamento de um espetáculo multimédia;

90% de satisfação
relativa à visita.

Questionário
de verificação
do grau de
satisfação dos
alunos

Conhecer o património histórico e cultural
português.
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Observações

A8
A9

(várias ao
longo do ano
letivo)

B1
B7

A1
A5
A9

Orçamento

EspaçoData

Destinatários

Observações

Conhecer e vivenciar tradições;
Desenvolver o espírito crítico dos alunos;
Proporcionar aos alunos contacto com
diferentes formas de arte e expressão;
Alargar a expressão comunicativa das
crianças;
Promover a socialização e o convívio entre
os alunos e restante comunidade educativa;
Promover a relação escola/família.

Observação
direta
Participação de 90% dos
alunos

Alargar o universo de leituras dos alunos,
encarregados de educação e restante
comunidade educativa;

Nº de
participantes
Registo
gráfico/
escrito da
atividade

B8
C1

(4 ; 8)
Semana da
Leitura

Dinamizadores

10%
dos
Pais/Encarregados de
Educação participem na
Semana da Leitura;

Promover o gosto pelos livros e pela leitura.
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Ficha síntese,
por turma,
com os alunos
e
Pais/Encarreg
ados de
Educação que
participaram
nas
atividades.

Docentes do 1º
Ciclo da EB1
Novos Trilhos

Todos os
docentes da
EB1 do
Afonsoeiro
EB1 Novos
Trilhos e JI da
Atalaia

Alunos do 1º
ciclo da EB1
Novos Trilhos
Comunidade
educativa

Todos os
alunos da EB1
do Afonsoeiro
EB1 Novos
Trilhos e JI da
Atalaia
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A definir

Comemoração
de efemérides

Instrumentos
de
Avaliação

Material de Desgaste
Fotocópias (0,10 €)

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

A5

Metas

Dependente da efeméride

A1

Objetivos Específicos

Ano letivo 2014/15
EB1 Afonsoeiro (A definir)
EB1 + JI Novos Trilhos
(16 a 20 de março 2015)

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Faz parte do
Plano de
Ação da
escola

B1
B3

Desenvolver o gosto pela expressão oral e
escrita;
Melhorar a comunicação, linguagem e literacia
dos alunos.

95% dos alunos
participe com
interesse nas
atividades de sala de
aula

Questionários
aos alunos;

90% de participação
dos alunos das turmas
envolvidas;

Questionários

Lista de
verificação de
E.E.
participantes

Alunos do 1º
Ciclo

EB1 Alto
Estanqueiro e
Eb1 Jardia

Das EB1 Alto
Estanqueiro e
EB1 Jardia

Docentes do
3.º e 4.º ano

Alunos do 3.º
e 4.º ano

Orçamento

Todos os
docentes

EspaçoData

Destinatários

(1)

Moinhos do
Montijo e
Museu
Agrícola da
Atalaia

Conhecer factos da história local;
A1

Conhecer e valorizar o património histórico e
cultural do concelho;

B1
Conhecer e valorizar o concelho em que
residem.
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Ilustrações
Textos
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Sem custos

Percurso

Observações

O transporte cedido pela Câmara
Municipal

A2

Número de
alunos
participantes;

Dinamizadores

Sem custos

Semana da
Leitura alusiva
aos Afetos

Utilizar a Língua Portuguesa de forma adequada
às situações de comunicação, numa perspetiva de
construção pessoal do conhecimento;

Instrumentos
de
Avaliação

Salas de aula/ 03 a 07 fevereiro

A1

Metas

2º Período de 2015

(4; 8)

Objetivos Específicos

Biénio 2013/14 e 2014/15

Objetivos
Gerais

Atividade

Montijo/ 2014

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

A1
B3
C5

- Promover o convívio e a socialização entre alunos
e professores;

Participação de um
mínimo de 75% dos
alunos

- Promover hábitos e posturas em espaços
culturais;

União de juntas
de freguesia de
Montijo e
Afonsoeiro

A1
B7

Angariar verbas para a realização das visitas de
estudo ou de outras atividades que impliquem
custos par os alunos;
Adquirir bases financeiras e gerir recursos
financeiros.

EBI/JI Esteval;
EB1
Afonsoeiro

- Sensibilizar para a expressão dramática, como
forma de arte e comunicação.

(1,8)
Atividades
para
angariação de
verbas

EB1/JI Areias,

Conseguir o máximo
d e verba possível
para que o encargo,
para as famílias seja o
mais baixo possível
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Registos das
verbas
realizadas
com
as
atividades

Docentes do
1.º Ciclo das
escolas
envolvidas

Alunos do 1.º
Ciclo das
escolas
envolvidas
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Orçamento

Observações

Promovida pela União de junta de freguesia de Montijo e
Afonsoeiro

(NATAL)
2014/15

- Proporcionar momentosas culturais e conhecer
novas formas de comunicação e representação;

Todos os
alunos da
EB1/JI Rosa
dos Ventos;

Sem custos

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

4
Atividades
Culturais/Espe
táculos

Destinatários

Sem custos

Reconhecer
o
espaço onde se passa
a ação.

Questionários
de resposta
fechada
(aplicado aos
alunos
e
docentes)

- Viver e festejar o espírito de Natal;

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

Cineteatro Joaquim de Almeida dia 10 /12 /2014

Metas

Objetivos Específicos

Ao longo do biénio

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

(10)Elaboraçã
o de matrizes
de construção
de fichas
sumativas
para
Português e
Matemática e
respetiva
aplicação das
mesmas;

Clarificar e uniformizar procedimentos;
A3
A5

Refletir sobre o trabalho desenvolvido;

Frequência de + de
60% dos alunos no
final do ano letivo

Contribuir para uma
melhoria do sucesso
na avaliação externa

Definir e selecionar informações relevantes a ser
analisadas;
Suportar as análises a efetuar.

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

Dados de
“desistência”;
inclusão ou
exclusão

Destinatários

AEPJS;
CMM

Alunos do 1.º
Ciclo

Docentes do 1º
Ciclo

Alunos do 1º
Ciclo

Análise dos
resultados das
fichas de
avaliação
trimestral
versus
Testes
intermédios
de 2º ano e
provas finais
de 4º ano
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Orçamento

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

Observações

As AEC são atividades de inscrição
facultativa

A9

Garantir a diversificação de aprendizagens aos
alunos do 1º CEB;
Promover a aquisição e desenvolvimento de
competências e novos centros de interesse pelas
crianças, motivando-as para novos saberes
enquanto produtores e usufrutuários, para os
estilos de vida saudáveis e para o conhecimento;
Rentabilizar os recursos da comunidade no
sentido do melhor desenvolvimento individual e
coletivo das crianças;
Contribuir para a implementação da escola,
num espaço seguro e variado, a tempo inteiro.

Metas

Sem custos

AEC

A3

Objetivos Específicos

Ao longo do ano letivo nas diferentes
escolas

(4;5;9)

Objetivos
Gerais

Atividade

Ao longo do biénio

2. (Criar) Mecanismos de Avaliação e
autorregulação.

1.
(Melhorar) Qualidade das
aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Dinamizadores

Destinatários

Docentes do 1º
Ciclo

Docentes do
1º Ciclo

Docentes do 1º
Ciclo

Docentes do
1º Ciclo

Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Promover a utilização das TIC;
A5
Promover a partilha;
A8
A9

Aprofundar conhecimentos;

Aumento
significativo da
partilha entre
docentes

Melhorar práticas pedagógicas.

B9

A3
A5

Aferir e uniformizar procedimentos

Verificar que todos
os docentes
aplicaram
convenientemente os
Critérios de Avaliação
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Atas de
reuniões
Número de
atividades
colocadas na
página do
Alicerces

Análise das
grelhas
trimestrais
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Sem custos

A3

Sem custos

(6)
Aplicação dos
Critérios de
Avaliação em
grelha comum a
todos os anos
de escolaridade

Objetivos Específicos

Ao longo do biénio

(7)
Autoformação
na área dos
materiais
pedagógicos,
com recurso a
diferentes
suportes para
partilha entre
docentes;

Objetivos
Gerais

Atividade

Ao longo do biénio

2.
(Criar) Mecanismos de Avaliação e auto-regulação

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

A9

Analisar resultados e apresentar propostas de
melhoria;

A1
(6,9)
Avaliação
permanente do
desenvolviment
o do projeto
Alicerces;

A3
A8

Analisar resultados e propor alterações sempre
que necessário.

Aferir resultados e
propor alterações à
prática pedagógica,
sempre que uma
turma obtenha 30%
ou mais de menções
negativas

Grelhas de
turma;

Verificar evolução
do cumprimento dos
objetivos do Projeto
Alicerces

Análise das
grelhas
trimestrais

Relatórios de
turma

Departamento
de 1º Ciclo
Docentes do 1º
Ciclo

Destinatários

Docentes do
1º Ciclo

Atas

Docentes do 1º
Ciclo

Docentes do
1º Ciclo

A9
B9
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Orçamento

Dinamizadores

Sem custos

A5

Instrumentos
de
Avaliação

Sem custos

A3

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Ao longo do biénio

(6)
Análise
trimestral dos
resultados
escolares dos
alunos e
respetiva
reflexão;

Objetivos
Gerais

Atividade

Ao longo do biénio

2.
(Criar) Mecanismos de Avaliação e auto-regulação

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Permitir aos professores a regulação das suas
práticas.

A1
A3
A9

Aferir resultados;

87% de sucesso a
Português;

Resultados dos
testes

87% de sucesso a
Matemática;

Relatório sobre
resultados dos
testes
intermédios

Analisar resultados
da implementação
dos ninhos de apoio

Atas de
reuniões de
Departamento

Adaptar e avaliar procedimentos;
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Destinatários

Docentes do 1.º
Ciclo

Alunos do 2.º
ano – 1.º CEB

Coordenadora
de
Departamento
e docentes de
Apoio Educativo

Docentes do
1º Ciclo

59

Orçamento

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

Sem custos

Permitir que os alunos se consciencializem da
progressão da sua aprendizagem;

Projeto Testes
Intermédios de
2.º ano

Metas

Sem custos

Contribuir para a progressiva familiarização de
todos os intervenientes com os instrumentos de
avaliação sumativa externa;

(6)

(6)
Avaliação
trimestral dos
Apoios
Educativos.

Objetivos Específicos

27 e 30 de maio de 2014

Objetivos
Gerais

Atividade

Ao longo do biénio

2.
(Criar) Mecanismos de Avaliação e auto-regulação

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Dinamizadores

Destinatários

Construir instrumentos de avaliação para a
avaliação das atividades do PAA.

Construir
instrumentos
diversificados
para
todas as atividades
do PAA

Reflexão sobre
os
instrumentos
de
avaliação
criados

Docentes do 1.º
Ciclo de
diferentes
escolas

Alunos das
diferentes
escolas do 1.º
Ciclo

Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Observações

Sem custos

A3

Objetivos Específicos

Ao longo do ano letivo

(10)
Produção de
Instrumentos
de Avaliação
para o PAA

Objetivos
Gerais

Atividade

Intercâmbio
JI/1º ciclo

Promover a articulação entre ciclos;
A1

Fomentar a partilha de experiências entre os
alunos dos dois ciclos;
Promover a integração dos alunos no meio
escolar.
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Observação
direta

EB1 de
Sarilhos
Grandes

Docentes da
EB1 e JI de
Sarilhos
EB1 Novos
Trilhos e JI da
Atalaia

JI de Sarilhos
Grandes
EB1 Novos
Trilhos e JI da
Atalaia
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Atividade comum ao Departamento
do Ensino pré-escolar

(6)

Pretende-se a
colaboração e
interação entre ciclos
de ensino

Sem custos

Alunos

2º e 3º períodos

2.
(Criar) Mecanismos de Avaliação e auto-regulação

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Promover a articulação entre os vários
elementos da comunidade escolar envolvidos;

(4)
Exercício de
evacuação

B2

Promover a capacidade de autoconhecimento.

90% da comunidade
escolar adota
atitudes adequadas
em situações de
emergência.

Promover o conhecimento de normas
específicas de atuação em situação de
emergência.
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Divulgação e
aprovação
dos
relatórios
de acordo
com a lei em
vigor

Destinatários

Coordenadora
de
Departamento

Comunidade
educativa

Observação
direta

EB1 de
Sarilhos
Grandes

Docentes do 1.º
Ciclo

EB1 Lançada
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Orçamento

Dinamizadores

Sem custos

B1
1

Instrumentos
de
Avaliação

Sem custos

Pretende-se
preencher todos os
requisitos
metodológicos:
1. Levantamento
objetivo de dados;
2. Análise;
3.Resultados/plano
de melhoria.

(6)
Relatórios de
avaliação
trimestral

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Ano letivo

Objetivos
Gerais

Atividade

A definir

3. (Fomentar)Comunicação
Educativa.

2.
(Criar) Mecanismos de
Avaliação e auto-regulação

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

(10)
Analisar e partilhar práticas;
Promover o
trabalho
cooperativo;

(6,9)
Realização
Trimestral de
Encontros
Pedagógicos

A9

Criar espaços de análise partilhada de práticas.

Aumento
significativo da
partilha de
experiências
pedagógicas

Atas de
reuniões

Docentes do 1º
Ciclo

Docentes do
1º Ciclo

A5
Partilhar estratégias;
A8
Divulgar resultados;
A9

Divulgação dos
resultados da
aplicação do projeto
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Nº de
participações
docentes

Docentes do
1º Ciclo

Docentes do
1º Ciclo
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Orçamento

EspaçoData

Observações

Em colaboração com o
GIC

EB1
Afonsoeiro

Sem custos

Docentes da
escola e
Associação
Nacional de
Bombeiros
Profissionais

Destinatários

Sem custos

Promover o conhecimento de normas
específicas de atuação em situação de incêndio e
de sismo.

Observação
direta

Dinamizadores

Sem custos

Promover a capacidade de autoconhecimento.

90% da comunidade
escolar adota
atitudes adequadas
em situações de
emergência.

Instrumentos
de
Avaliação

1.º e 2.º períodos letivos (em
datas a definir)

3.
(Fomentar) Comunicação Educativa

B2

Metas

Ao longo do biénio

Promover a articulação entre os vários
elementos da comunidade escolar envolvidos;

(4)
Exercício de
evacuação

Objetivos Específicos

Ao longo do biénio

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

A5

Partilhar estratégias;

A8

Divulgar resultados.

Divulgação dos
resultados da
aplicação do projeto
Alicerces

Observação
direta

Elevado nº de
visualizações

Número de
visualizações

Destinatários

Docentes do 1.º
Ciclo

Comunidade
educativa

Docentes do 1º
ciclo

Todos

Todos os
docentes da
EB1 do
Afonsoeiro

Todos os
alunos da EB1
do Afonsoeiro

Orçamento

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

Observações

A2
A5
A6

Promover a divulgação do projeto;

Definidos no projeto “As TIC na escola”.

60%
dos
alunos
consigam
desenvolver
competências
de
utilização das TIC
aplicadas ao trabalho
a desenvolver em sala
de aula.
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Relatório Final
com base em
inquéritos
feitos
aos
alunos e aos
professores.
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Em parceria com o GIC

(12)
As TIC na Escola

A7

Sem custos

Atualização
permanente da
página do
Projeto
Alicerces;

Material de Desgaste
Fotocópias (0,10 €)

Promover a utilização das TIC;

Ao longo do biénio

(12)

Ao longo dos anos
letivos 2013/14 e
2014/15

3.
(Fomentar) Comunicação Educativa

A9

Metas

Julho de 2015

Realização de
Jornadas
pedagógicas

Objetivos Específicos

Local a definir

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Dinamizadores

Destinatários

Observação
Direta
(feedback dos
Pais/Encarrega
dos
de
Educação)

Todos os
docentes da
EB1 do
Afonsoeiro

Todos os
alunos e
Pais/Encarreg
ados de
Educação da
escola

A5
A8
A9

Proporcionar aos Encarregados de Educação
competências que lhes permitam ajudar os seus
educandos no trabalho realizado na escola.

Criação
de
uma
brochura por período.

A3

Organizar as planificações de forma a garantir a
exploração dos domínios/temas, em simultâneo,
nos diferentes anos de escolaridade.

Cumprimento dos
programas e das
metas curriculares

Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

Material de Desgaste
Fotocópias (0,10 €)

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Ao longo dos anos letivos
2013/14

(8;10)
Brochuras de
apoio aos
Pais/Encarregad
os de Educação

Objetivos
Gerais

Atividade

Observações

Projeto PréAlicerces

A5
A9

Facilitar o processo de transição para o 1.º Ciclo;
Melhorar os comportamentos e resultados em
sala de aula.

Melhorar a
integração no
1.º ciclo através de
uma melhoria do
saber estar em sala
de aula
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Reuniões do
grupo
responsável,
Questionários

Docentes do
1.º Ciclo

Isabel Castro;
Teresa
Mousinho;
Aurora Sousa;
Cristina
Carracedo;
João Grácio;
Rosa Roque

Alunos do
Pré-escolar

64

Projeto de articulação
com o Departamento do
Ensino pré escolar

A1

Docentes do 1.º
Ciclo

Sem custos

A9

Atas

Sem custos

Organização de
planificações
trimestrais e/ou
mensais para as
diferentes
áreas;

Ao longo do biénio

(4)

Ao longo do ano letivo

(Promover)Articulação Organizacional, pedagógica e
científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento.

4.

3.
(Fomentar)
Comunicação Educativa

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Relatórios de
reuniões

Coordenadoras
do Pré – escolar,
do 1.º ciclo e
Coordenadores
dos grupos 230 e
710 de 2º ciclo

Comunidade
Educativa

Atas

Docentes
responsáveis
pelas BE e outros
docentes

Alunos do 1.º
Ciclo

Orçamento

Metas

Atividade comum aos grupos 230 e 710 de 2.º
ciclo e ao Departamento do ensino Pré-escolar

Identificar e reforçar alguns conteúdos com
vista a promover, no próximo ano letivo, a
melhoria dos resultados escolares, dos alunos
que se encontram este ano a frequentar o 4º
ano de escolaridade.

Concurso de Leitura
para 3.º e o 4.º ano.
Atividade em
articulação com as
bibliotecas escolares

A9

Proporcionar um percurso sequencial e
articulado aos alunos favorecendo deste modo
a transição adequada entre estes ciclos de
ensino;

Atas

Sem custos

A5

Pretende-se que
todos os alunos das
turmas atinjam os
requisitos de uma
avaliação positiva

(4)
A5
Rentabilização
das bibliotecas
escolares.

A9

Promover hábitos de leitura em todas as
escolas;

Pelo menos 75% das
escolas do 1.º Ciclo
tenham a
possibilidade de
assistir a atividades
de leitura promovidas
pelas BE
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Observações

Sem custos

Fomentar a coordenação da ação educativa
entre estes ciclos;

Ao longo do ano letivo

Promover a articulação curricular entre os 1º
e 2º ciclos de ensino, concertando atividades,
estratégias e procedimentos;

(4)
Reuniões de
departamento
alargadas/reuniõe
s com
coordenadores de
Matemática e
Português e do
Ensino Préescolar

Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

Ao longo do biénio

4.
(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica e científica entre os
Ciclos de Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

(9)
Atividades/Projet
os em
colaboração com
outros docentes
do Agrupamento

Dar resposta às necessidades e dificuldades
sentidas por professores e alunos;
A3
A8
A9

A9
B1

Participar em momentos de partilha e troca
de experiências.

Partilha de conhecimentos e de saberes entre
docentes (trabalho colaborativo dinamizado
em conselho de ano);
Criação de redes de professores (em
conselho de ano);
Trabalho colaborativo entre alunos de
diferentes níveis de ensino – Encontros de
leitura.

80% de satisfação
relativa à participação
na ação, por parte
dos formandos.
Pretende-se que as
participações nesta
atividade tenham
interesse/impacto
nas práticas em sala
de aula e no trabalho
colaborativo.

Realização de uma
atividade ao longo do
ano letivo.

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

Alunos e
professores do
1.º Ciclo

N.º de
atividades
aplicáveis/resul
tado do seu
impacto

Docentes do 1.º
ciclo

Alunos do 1.º
Ciclo

Todos os
docentes da
escola e alguns do
Agrupamento de
Escolas

Alunos da EB1
Afonsoeiro

Relatório
conjunto
do
desenrolar das
atividades.

Alunos da
ESPJS
Outros alunos
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Orçamento

Ensaio

Formadoras:
Marta Procópio e
Sandra Raposo
Formandos:
docentes do 1.º
Ciclo

Sem custos

De acordo com os planos de cada Formação

Destinatários

Sem custos

80% de nível Muito
Bom na avaliação dos
formandos.

Dinamizadores

EspaçoData

Dar resposta às necessidades e dificuldades
sentidas por professores e alunos;

Instrumentos
de
Avaliação

Janeiro a julho de 2014
Ano letivo 14/15

Metas

Sem custos

(7)
Jornadas
Pedagógicas
Projeto Fénix

A8
A9

Objetivos Específicos

Ao longo do ano letivo

(7)
Formação
docente
Matemática –
“Números
Racionais no 1º
Ciclo”-

Objetivos
Gerais

Atividade

ESPJS, Dezembro de 2014

4.
(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica e científica entre os
Ciclos de Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Jogos tradicionais

(11)
Promover, na
Oferta de escola,
atividades que
contribuam para
a melhoria das
competências
sociais dos alunos

A1
A5
B3
B6
C1
C3

Relatório de
avaliação de
atividade.

Destinatários

Professores de
Educação Física
da EBI do Esteval

Alunos do préescolar; 1ºciclo;
2º e 3º ciclo da
EBI do Esteval

Docentes do 1.º
Ciclo

Alunos do 1.º
Ciclo

Proporcionar atividade física em forma de
brincadeira.

Orçamento

Dinamizadores

Sem custos

Promover a cooperação entre alunos;

Participação de todas
as turmas que
tiverem aulas de
educação física nesse
dia.

Instrumentos
de
Avaliação

Sem custos

Promover o convívio desportivo entre alunos
de diferentes turmas;

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

EBI/
10 e 11 de Dez 2014

Objetivos
Gerais

Atividade

Ao longo do biénio

(Desenvolver) Cidadania e Valores:
cooperação e responsabilidade.

5.

4.
(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica e
científica entre os
Ciclos de Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

A2
B4
C1
C2

Promover a educação financeira;
Promover a educação rodoviária;

+ de 75% dos alunos
adquira competências
nos temas em estudo
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Fichas de
trabalho
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Observações

B1
B7

Contribuir para uma participação ativa e
efetiva dos Enc. de Educ. na vida escolar dos
seus educandos;

Conseguir que + de
50% dos EE participem
em reuniões ou outras
atividades promovidas
pelas escolas ou pelo
Departamento

Contribuir para divulgação do “papel” da
escola, junto dos Encarregados de Educação;

C5

Folhas de
presenças

Destinatários

Docentes do 1.º
Ciclo
Enc. de educ.

Coordenadora do
Departamento de
1.º Ciclo

Orçamento

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

Sem custos

Realização de
atividades que
promovam a
participação dos
Enc. de Educ;

Metas

1/ 3/ 4/ 11
Cinema/ Convívio
de Natal
(2º ano)

B7

Docentes do 1.º
Ciclo

Apresentar trabalho a
realizar ou realizado
Registos áudio
e/ou vídeo

Apresentar o Projeto Alicerces, dando a
conhecer os objetivos a que nos propomos.

C5

+ de 75% dos alunos
participe no cinema

- Comemorar o Natal;
A1
A2
C2

- Contactar
expressão;

com

diferentes

formas

de

- Alargar a expressão comunicativa das
crianças.
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Número de
alunos
participantes;
Questionários
aos alunos

Todos

Coordenadora do
Departamento de
1.º Ciclo

Alunos do PréEscolar;

Todos os
docentes e
assistentes
operacionais

Alunos do 1º
Ciclo EB1 Jardia
e EB1 Alto
Estanqueiro
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Sem custos

B1

Contribuir para a “abertura” da escola à
comunidade;

A definir

Realização de
atividades de
apresentação
pública nas
escolas do
agrupamento

Ao longo do biénio

(11)

Fórum Montijo/
Escolas/ 16/12/2014

5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

(8)

Objetivos Específicos

Ao longo do biénio

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Convívio de Natal

A2
C2

Número de
alunos
participantes;

- Contactar
expressão;

com

diferentes

formas

de

Questionários
aos alunos

- Alargar a expressão comunicativa das
crianças.

Alunos do PréEscolar;

Todos os
docentes e
assistentes
operacionais

Alunos do 1º
Ciclo

Orçamento

+ de 75% dos alunos
participe nas
comemorações

Destinatários

Continuar a
propor para
Diploma de
Mérito Social os
alunos que
demonstrem ser
merecedores do
mesmo.

C2
Valorizar comportamentos meritórios;
C3
C4

Conseguir aumentar o
número de alunos a
propor para diploma
de Mérito Social
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Atas

Docentes do 1.º
Ciclo

Alunos do 1.º
Ciclo

Relatórios dos
docentes
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Sem custos

(11)
Ao longo do biénio

5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e
responsabilidade

- Comemorar o Natal;

Dinamizadores

Sem custos

A1

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

1/ 3/ 4/ 11

Metas

Objetivos Específicos

Águias Negras/
Escolas/ 17 dezembro
2015

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Promover valores e tradições culturais;
Envolver as famílias dos alunos na confeção
dos adereços para o desfile de Carnaval.

Docentes e
auxiliares de
ação educativa
da EB1
Afonsoeiro

Orçamento

Questionários
de satisfação
aos alunos
participantes e
respetivo
encarregado de
educação.

EspaçoData

Docentes do
Pré-escolar e do
1ºCEB da EBI do
Esteval

Observações

80% dos alunos da
escola participam na
atividade.
90% dos alunos
participantes
manifestam um
elevado nível de
satisfação.
90% das famílias
participantes
manifestam um
elevado nível de
satisfação.

Desfile pelas ruas do Afonsoeiro de acordo
com o tema São Valentim;

Questionários
de satisfação
aos alunos
participantes e
respetivo
encarregado de
educação.

Destinatários

Alunos do 1.º
ciclo e préescolar da EBI
do Esteval

Esta atividade também permite
responder ao objetivo estratégico 1.

Envolver as famílias dos alunos na confeção
dos adereços para o desfile de Carnaval.

Dinamizadores

80% dos alunos da
escola participam na
atividade.
90% dos alunos
participantes
manifestam um
elevado nível de
satisfação.
90% das famílias
participantes
manifestam um
elevado nível de
satisfação.
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Alunos da EB1
Afonsoeiro

70

Plano de Ação de escola

Promover valores e tradições culturais;

Instrumentos
de
Avaliação

sem custos

B7
C1
A1
A4
A10
B1
C1

Dramatizar uma história trabalha em sala de
aula, no âmbito da educação literária, através
de um desfile carnavalesco;

Metas

sem custos

(3; 8)
Comemoração do
Carnaval

B7
C1
A1
A4
A10
B1
C1

Objetivos Específicos

EBI do Esteval – 28/2/2014
A definir em 2015

(8)
Comemoração do
Carnaval

Objetivos
Gerais

Atividade

Afonsoeiro; 13/2/2015

(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

5.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

diferentes

formas

de

80% dos alunos
participe na atividade

Questionários
aos alunos

B4

Valorizar os seus laços familiares;
A1
(8)
B1
Festa final de ano
B7
C1

Fomentar o trabalho em equipa;
Promover comportamentos de saber estar;
Promover a articulação entre os dois níveis de
ensino;
Levar os pais a participar na vida da escola,
percebendo o que nela se faz e para que se faz.

90% dos diferentes
Ciclos manifestaram
um elevado nível de
satisfação
80% das famílias
participantes
manifestam um
elevado nível de
satisfação.
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Verificação do
grau da
satisfação

Docentes e
auxiliares de
ação educativa
da EB1
Afonsoeiro

Alunos da EB1
Afonsoeiro

Docentes d Préescolar e do 1.º
ciclo da EBI do
Esteval

Alunos do préescolar e do 1º
ciclo, pais e
encarregados
de educação,
comunidade
educativa
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Plano de Ação de escola

B3

com

Observações

Atividade comum ao departamento do
Pré-escola

Caça ao ovo/
Convívio de
Páscoa

Contactar
expressão.

Orçamento

A1

Destinatários

Sem custos

( 3; 4; 5)

Número de
alunos
participantes;

Dinamizadores

Sem custos

(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

5.

Comemorar a Páscoa;

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

EB1 Afonsoeiro; 20/3/2015

Objetivos Específicos

Espaço escolar – 12/06/2015
(Horário duplo da tarde)

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observação
direta

Docentes

75% das famílias
participe nas atividades

Novos Trilhos e
JI da Atalaia

Organização de momentos de convívio com
toda a comunidade educativa.

A1
A2
(1)
Jardim Zoológico
(2014/2015)

A5
C1
C3
C4

Possibilitar a todos os alunos o contato com
os animais em diferentes habitats;
Promover a compreensão do papel do ser
humano no mundo natural e da importância da
sua conservação;

+ de 75% dos alunos
participe na visita

Encorajar a compreensão das questões
relacionadas com a biodiversidade e a
conservação da natureza.
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Questionário

Docentes do 1.º
Ciclo

Alunos do 1º
ciclo da EB1 do
Areias
EB1 Novos
Trilhos
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Plano de Ação da Escola

Promover o convívio e socialização dos
alunos;

95% dos alunos
participe nas atividades

Observações

Plano de Ação das escolas

C1

Promover a relação escola/família;

Alunos do
1.ºciclo da EB1
do Areias

Orçamento

B9

Promover valores e tradições culturais;
Sensibilizar a importância da relação da
escola/meio;

Destinatários

Sem custos

B8

Dinamizadores

A definir

B7

Instrumentos
de
Avaliação

12 de junho (EB! Novos Trilhos)

(2014/2015)

B1

Metas

EspaçoData

Magusto com a
família /Carnaval
com a
família/Festa da
Família

A8

Objetivos Específicos

Escola
ou Percurso na Atalaia (se o tempo
permitir) 13 de fevereiro

(3, 8)

Objetivos
Gerais

Atividade

5 de junho de 2015 (EB1 Areias)

(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

5.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

C1

Conhecer e viver as tradições portuguesas –
assar castanhas numa fogueira; comer castanha
assada.

C3

80% dos alunos
participe na atividade

Número de
alunos
participantes;
Questionários
aos alunos

Destinatários

Docentes e
auxiliares de
ação educativa
da EB1
Afonsoeiro

Alunos do 1º
Ciclo
EB1 da
Afonsoeiro

Orçamento

Dinamizadores

Observações

Plano de Ação de escola

B6

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Sem custos

Magusto

Objetivos Específicos

EB1 Afonsoeiro;
11/11/2014

(3;4)

Objetivos
Gerais

Atividade

B4

Semana do
Ambiente e do
Exercício Físico

B6
B7

Envolver os alunos na conservação da
natureza e educar para a alteração de
comportamentos,
Criar laços com outros alunos e professores
do agrupamento;

+ de 75% dos alunos
participem nas Visitas
de Estudo ao INATEL
e Zoomarine;
90%
dos
alunos
participem na manhã
desportiva.

Ficha síntese,
por turma, com
os alunos e
Pais/Encarrega
dos
de
Educação que
participaram
nas atividades.

1.º, 2.º, 3.º anos
(Campo
Aventura
INATEL)

Todos os alunos
da EB1 do
Afonsoeiro

4.º anos
(Zoomarine)

(Campo
Aventura
INATEL)

Promover momentos de partilha com as
outras escolas do agrupamento.
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Plano de Ação de escola

(5; 8)

Incentivar a preservação do ambiente e dos
recursos naturais;

A definir

Criar o gosto e respeito pela conservação da
Natureza;
Entre 8 e12 de junho de 2015

5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Festa final de ano
B7
C1

Promover comportamentos de saber estar;
Levar as famílias a participar na vida da
escola, percebendo o que nela se faz e para
que se faz.

Promover
cortiça…)
A3
(2; 8)
B1
Ecofeira
B7

produtos

regionais

(flores,

Exposição de trabalhos realizados por alunos
ao longo do ano letivo
Mostra de doçaria (produtos confecionados
em família)
Quermesse

80% das famílias
participantes
manifestam um
elevado nível de
satisfação.

Comunidade
educativa da
EB1 Afonsoeiro

Verificação do
grau da
satisfação

Docentes,
auxiliares de
ação educativa
da EB1
Afonsoeiro,
com a
colaboração
com a
Associação de
Pais

Comunidade
educativa da
EB1 Afonsoeiro

90% dos alunos
manifestam um
elevado nível de
satisfação
80% das famílias
participantes
manifestam um
elevado nível de
satisfação.
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Orçamento

Verificação do
grau da
satisfação

Docentes,
auxiliares de
ação educativa
da EB1
Afonsoeiro,
com a
colaboração
com a
Associação de
Pais

Observações

Plano de Ação de escola

Fomentar o trabalho em equipa;

Destinatários

Plano de Ação de escola

B1

(8)

90% dos alunos
manifestam um
elevado nível de
satisfação

Dinamizadores

Sem custos

Valorizar os seus laços familiares;

Instrumentos
de
Avaliação

A definir

A1

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

EB1 Afonsoeiro; 12/06/2015

Objetivos
Gerais

Atividade

EB1 Afonsoeiro; 29/05/2015

(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

5.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

(3;4; 5)
Magusto/ Manhã
desportiva

B6
C1

Conhecer e viver as tradições portuguesas;
Desenvolver a imaginação
possibilidades de expressão;

e

várias

C3

Realização de jogos desportivos
articulação com as AEC (se possível)

(11)

C3

Maçã com sorriso

C4

Contribuir para uma melhoria dos
relacionamentos afetivo-sexuais entre as
crianças;

(2013/2015)

(2013/2014)

C5

80% dos alunos
participe na atividade

em

Consciencializar o aluno da função da escola
como espaço de formação integral.

Número de
alunos
participantes;
Questionários
aos alunos

80% dos alunos
participe na atividade
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Número de
alunos
participantes;
Questionários
aos alunos

EB1 da Jardia e
EB1 do Alto
Estanqueiro

EB1 da Jardia e
EB1 do Alto
Estanqueiro

Todos os
docentes

Alunos do 1º
Ciclo

EB1 da Jardia e
Eb1 do Alto
Estanqueiro

EB1 da Jardia e
Eb1 do Alto
Estanqueiro
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Observações

Plano de Ação de escola

Orçamento

Alunos do 1º
Ciclo

A definir

Todos os
docentes e
assistentes
operacionais

EspaçoData

Comunidade
educativa da
EB1 Afonsoeiro

2€ por aluno

Questionários
aos alunos

Docentes,
auxiliares de
ação educativa
da EB1
Afonsoeiro

Sem custos

Jornal Escolar

Número de
turmas
participantes;

Destinatários

fev e jun de 2015

A8

Promover o gosto pela escrita.

Participação de 90%
das turmas na redação
de cada edição do
jornal escolar.

Dinamizadores

EB1 Afonsoeiro;

Divulgar as atividades na EB1 Afonsoeiro;

Instrumentos
de
Avaliação

Escolas/ Polidesp. A.E./ 11
novembro 2014/2015

Metas

A2
(8)
5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

Objetivos Específicos

Escolas/ 11 fevereiro

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Questionários
aos alunos;

Boa recetividade das
famílias

Lista de
verificação de
E.E.
participantes
Número de
alunos
participantes;

(2; 3;4; 8)
A1
B3

Comemorar a Páscoa;
Contactar
expressão.

com

diferentes

formas

de

80% dos alunos
participe na atividade

B4

(2013/2015)
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Questionários
aos alunos

EB1 da Jardia e
Eb1 do Alto
Estanqueiro

Todos os
docentes e
assistentes
operacionais
EB1 da Jardia e
EB1 do Alto
Estanqueiro

EB1 da Jardia e
EB1 do Alto
Estanqueiro
Comunidade
educativa

Alunos do 1º
Ciclo
EB1 da Jardia e
Eb1 do Alto
Estanqueiro
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Orçamento

Plano de Ação de escola

Promover a socialização entre alunos e
comunidade escolar.

90% dos alunos
participe na atividade;

Alunos do 1º
Ciclo

Observações

Plano de Ação de escola

B7

Comemorar o Carnaval;

Todos os
docentes e
assistentes
operacionais

Destinatários

Sem custos

A1

Dinamizadores

Sem custos

Número de
alunos
participantes;

(2013/2015)

Exposição de ovos
de Páscoa/ Caça
aos ovos/
Convívio de
Páscoa

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

16 a 20 de março 2015

Desfile de
Carnaval

Objetivos Específicos

Escolas/ 13 fevereiro

(3; 4;8)

Objetivos
Gerais

Atividade

Escolas/

5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

A1

- Contactar
expressão;

com

diferentes

formas

de

+ de 75% dos alunos
participe no cinema

Número de
alunos
participantes

A2
(Atividade de
Escola)

C2

- Alargar a expressão comunicativa das
crianças.

Questionários
aos alunos

EB1 alto
Estanqueiro

Alunos do PréEscolar;
Alunos do 1º
Ciclo

+
EB1 Jardia
Promover a articulação Escola/ Meio/ Família,
valorizando os interesses comuns;
(5; 8)
Cicloturismo/
Gincanas
(2013/2015)

A1
B6

95% dos alunos
participe na atividade;

Número de
alunos
participantes;

Promover estilos de vida saudáveis;
Promover a socialização entre alunos e
comunidade escolar.

B7
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Satisfatória
recetividade das
famílias

Questionários
aos alunos;
Lista de
verificação de
E.E.
participantes

Todos os
docentes e
assistentes
operacionais
EB1 da Jardia e
EB1 do Alto
Estanqueiro

Alunos do 1º
Ciclo;
EB1 da Jardia e
EB1 do Alto
Estanqueiro
Comunidade
Educativa

77

Orçamento

Observações

Plano de Ação das escolas

Cinema/ almoço
de Páscoa

Todos os
docentes e
assistentes
operacionais

Destinatários

Plano de Ação de escola

(1: 3; 4; 11)

Dinamizadores

10€

Instrumentos
de
Avaliação

Sem custos

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Fórum Montijo/ Escolas/
20/03/2015

Objetivos
Gerais

Atividade

Escolas/ 29 de maio

(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

5.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

C2

Promover a socialização entre alunos e
comunidade escolar;
Estimular a criança à exploração individual e
coletiva dos espaços.
Ajudar as famílias a tentar resolver alguns dos
seus problemas, os quais afetam diretamente
ou indiretamente os alunos;

(8;11)
Mini palestras (4)
dinamizadas pelos
alunos

B7
B8
C1

Observação
direta;
Elevada recetividade
das famílias

Aproximar ainda mais os pais/ famílias à
escola, fazendo com que venham à escola, não
só nas comemorações, atividades lúdicas e
reuniões de pais ordinárias, mas também
quando existem palestras e reuniões sobre
assuntos do interesse dos alunos, que
normalmente são pouco valorizadas pelos pais,
logo pouco participadas.

Identificação
dos
fatores críticos de
sucesso
(fatores
existentes
que
influenciam
positivamente
o
desempenho
esperado/vantagens);
Conseguir uma boa
divulgação
das
palestras junto dos
alunos e restante
comunidade
educativa;
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Lista de
verificação de
E.E.
participantes

Docentes e
alunos da EB1
Alto
Estanqueiro

Comunidade
educativa

Orçamento

Comunidade
Educativa

EspaçoData

Docentes do 1.º
Ciclo da EB1 de
Jardia e Alto
Estanqueiro

Número de
alunos
participantes

Observações

Plano de Ação de escola

C1

Destinatários

Plano de Ação de escola

B7

Ampliar as experiências e saberes das
crianças;

90% dos alunos
participe na atividade;

Dinamizadores

Transporte alunos da Jardia

(2013/2015)

A2

Instrumentos
de
Avaliação

Sem custos

Festa de Final de
Ano

A1

Valorizar a ação de cada um e partilhar
contributos para a realização de tarefas
comuns;

Metas

Sociedade Águias Negras
A.E./ 12 junho 2015

5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

(4,8)

Objetivos Específicos

Ao longo do ano letivo

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observação
direta;

N.º de
participantes;

Questionários

78

1 – Unidade
Especial de Polícia

(2; 8)

C3
C4

Compra e venda
de produtos/
artigos. Evento de
escola “aberta” à
comunidade

Observação
direta

Fomentar o civismo e a cidadania;
Promover o contato com entidades de
segurança;

95% dos alunos
participe na atividade
Questionário
no final da
atividade

Conhecer diferentes riscos da sociedade;
Conhecer diferentes meios de intervenção da
PSP.

A2
A3

Feira Trocas e
baldrocas

Promover uma cultura de segurança nas
escolas;

B1
B3
B7
C1C
3

- Valorizar e divulgar boas práticas;
- Organizar momentos de convívio com toda a
comunidade educativa;
- Valorizar o trabalho de cooperação e
entreajuda;
- Vivenciar o contacto com práticas do dia-adia;
- Trabalhar o sistema monetário.

Envolvimento/desenv
olvimento
do
sentimento
de
pertença
da
comunidade (escolar
e envolvente).
-Participação de um
mínimo de 90% de
alunos
- Participação
de 20% Encarregados
de Educação. E./pais
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Questionário
de
resposta
fechada
(aplicado aos
alunos
e
docentes
e
E.E.).

Docente do
3.ºano B
da EB1 do
Areias

Alunos do
3.ºano B da EB1
do Areias

Observações

Docentes
(das atividades
letivas e das
atividades
de
enriquecimento
curricular)
assistentes
operacionais e
assistente
técnica.

Comunidade
educativa e
envolvente
Alunos do 1º
ciclo e Jardim
de Infância

Pais/E.E.

79

Plano de Ação de escola

“ Quinta das
Águas LivresBelas”- Polícia

C1

Destinatários

Atividade proposta pela PSP

B1

Dinamizadores

Orçamento

Visita à UEP1

Instrumentos
de
Avaliação

Sem custos

A1

Metas

EspaçoData

(1; 9)

Objetivos Específicos

Loures

Objetivos
Gerais

Atividade

Horário duplo da tarde
8/05/2014
EB Rosa dos Ventos

5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Visita ao Parque
Desportivo
Municipal Eng.º
Ministro dos
Santos e Aldeia
Típica José Franco
- Mafra

2015

A5

- Desencadear estratégias e práticas de ensino
adequadas as metas de aprendizagem

a

Destinatários

Todos os
Docentes

Todos os alunos
da EB1/JI Rosa
dos Ventos

Observação
direta;

Respeitar pelo meio
ambiente

Promover a cidadania

Registo
fotográfico;

B3

B4

C2
C3

-Promover a compreensão do papel do ser
humano no mundo natural e da importância da
sua conservação;

Observações

Participação de um
mínimo de 75% dos
alunos

- Encorajar a compreensão das questões
relacionadas com a biodiversidade e a
conservação da natureza;

Questionários
de
resposta
fechada
(aplicado aos
alunos
e
docentes).

da escola

- Promover o convívio e a socialização entre
toda a comunidade educativa
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Plano de ação de escola

Visita Saloia

A1

com

Dinamizadores

Orçamento

Contactar
natureza
Aprender sobre os costumes e atividades da
vida rural em Portugal,

Instrumentos
de
Avaliação

Metas

A definir

Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

5 de Junho 2015 a confirmar

5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

B3
B7
B8
C1

- Desenvolver a imaginação em várias
possibilidades de expressão;
- Apelar à participação dos pais e encarregados
de educação em ações escolares;
-Organização de momentos de convívio com
toda a comunidade educativa;

- 90% de participação
dos alunos
10/% dos E.E./pais
-

- Promover a inclusão e o respeito pela
diferença.
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Questionário
de resposta
fechada
(aplicado aos
alunos
docentes e
E.E.).

Destinatários

Observações

Docentes da
EB1/JI Rosados-ventos
(das atividades
letivas e das
atividades de
enriquecimento
curricular)
assistentes
operacionais e
assistente
técnica.

Comunidade
Educativa

E.E./pais

81

Plano de Ação de escola

Encerramento do
ano letivo

- Promover o convívio e a socialização dos
alunos, docentes e encarregados de educação;

Observação
direta.

Dinamizadores

Orçamento

B1

Envolvimento/desenv
olvimento do sentido
de pertença à
comunidade escolar
(envolvente).

Instrumentos
de
Avaliação

A definir

5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e
responsabilidade

- Promover a relação escola/família;

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Junho de 2015

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

(3,8)

C1

Proporcionar momento de partilha de
conhecimentos;
Valorizar tradições;

Festa de Natal

Inquérito
Número de Enc.
de Educ.
participantes

C3
Promover a interação escola/comunidade
educativa.

EB1 da Lançada
Docente do 1.º
Ciclo da EB1 da
Lançada

Promover a interação escola/comunidade
educativa.

Primavera

80% dos alunos
compreende a tradição
e a forma como é
comemorada esta
efeméride, na
comunidade
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Orçamento

EB1 de Sarilhos
Grandes

Observação
direta

Observação
direta;
Lista de
verificação de
E.E.
participantes

Docente do 1.º
Ciclo da EB1 da
Lançada

EB1 da Lançada

82

escola

C3

Docentes do 1.º
Ciclo da EB1 de
Sarilhos
Grandes

Observações

Plano de Ação das escolas

Feira da

Promover a participação dos alunos e dos
pais/encarregados de educação na dinamização
de atividades da escola;

Destinatários

Plano de Ação da

C1

Dinamizadores

Sem custos

(4;8)

70% das famílias
esteja presente na
feira e contribua com
géneros alimentícios
e outros para a feira

Instrumentos
de
Avaliação

Sem custos

Promover momentos de convívio entre os
elementos da comunidade educativa;

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

1 de junho de 2015

Objetivos
Gerais

Atividade

16 de dezembro

5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

C3

Promover a interação escola/comunidade
educativa

70% das famílias
assiste ao desfile

Promover o desenvolvimento pelo gosto da
atividade física e desportiva;
(1)
“Campo
Aventura”

B1
C3

Proporcionar a experiência de participação e
realização de atividades desportivas
diversificadas;
Promover o respeito por normas e regras.
Valorizar hábitos de vida saudável.

80% dos alunos
compreende as
atitudes a tomar em
diferentes contextos e
desenvolve noções
básicas de socialização
e desenvolve os seus
conhecimentos

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

Lista de
verificação de
E.E.
participantes

EB1 de Sarilhos
Grandes

Docentes do 1.º
Ciclo da EB1 da
Lançada

EB1 da Lançada

Orçamento

Docentes do 1.º
Ciclo da EB1 de
Sarilhos
Grandes

Alunos do 1.º
Ciclo
Registos
escritos

Docentes do 1.º
Ciclo da EB1 de
Sarilhos

EB1 de Sarilhos
Grandes

EB1 da Lançada

EB1 da Lançada

Observação
direta

83

Observações

Plano de Ação das escolas

Carnaval

Valorizar tradições;

Destinatários

Plano de Ação de escola

C1

Observação
direta;

Dinamizadores

Sem custos

(3,8)

80% dos alunos
compreende a tradição
e a forma como é
comemorada na
comunidade

Instrumentos
de
Avaliação

A definir

Proporcionar momento de partilha de
conhecimentos;

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

13 de fevereiro

Objetivos
Gerais

Atividade

Junho de 2015

5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Docentes do 1.º
Ciclo da EB1 da
Lançada

Eb1 da Lançada

Docentes do 1.º
Ciclo da EB1 de
Sarilhos
Grandes

EB1 de Sarilhos
Grandes

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

(9)
Heróis da Fruta

B1
B6

Promover a interação escola/comunidade
educativa.

Promover o aumento do consumo de fruta
entre os alunos;
Sensibilizar a comunidade para o consumo de
fruta;

60% dos alunos da
comunidade aumente
o consumo de fruta

Lista de
verificação de
E.E.
participantes

Observação
direta;
Inquérito

Valorizar hábitos de vida saudável.
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Plano de Ação da escola

C3

Valorizar aptidões;

Sem custos

Festa de Final de
Ano

C1

Presença de 70% das
famílias

Sem custos

(4,8)

Observação
direta;
12 de junho

Proporcionar momento de partilha de
conhecimentos;

1º período 2013/2’14

5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

Promover momentos de convívio entre os
elementos da comunidade educativa;

Desenvolver relações de partilha, de
solidariedade e de cooperação entre a Escola e
a Comunidade;

Pretende-se que 60%
das famílias participe
na troca de livros
usados.

Desenvolver o gosto pela leitura e pelos
livros;

Inquérito

Docentes do 1.º
Ciclo da EB1 da
Lançada

Comunidade
Educativa da
EB1 da Lançada

C4

Pretende-se que 90%
das famílias participe
na elaboração de um
trabalho para a
exposição.

Inquérito

Docente do 1.º
Ciclo da EB1 da
Lançada

Comunidade
Educativa da
EB1 da Lançada

Promover hábitos de leitura.

Desenvolver o espírito crítico e a
participação dos alunos;

(2)
Exposição “Egg
Parade”

A2
B7

Promover a participação dos alunos e suas
famílias na dinamização de atividades da
escola;
Conhecer e manter as tradições pascais;
Promover o convívio entre turmas e entre os
diversos elementos da comunidade.
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Orçamento

Destinatários

EspaçoData

Dinamizadores

Sem custos

C1

Instrumentos
de
Avaliação

Sem custos

Projeto “Livros de
mão em mão”

B1

Metas

Objetivos Específicos

EB1 da Lançada – 21 março de 2014

(11)

Objetivos
Gerais

Atividade

EB1 da Lançada – março 2015

5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

3 . DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
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Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Orçamento

Metas

Cerca de 12 euros

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Pavilhão do Conhecimento –
Ciência Viva (Lisboa)
Ano letivo 2013/2014
2.º Período 4 de fevereiro

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

3. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS

(1)

Visita de

A2

estudo ao

A3

•

Conhecimento

situações

educativas

que

correspondam aos interesses, motivações e
expetativas dos alunos
•

Pavilhão do

Proporcionar

A4
A5

Relacionar os conteúdos programáticos com
situações do quotidiano

•

Melhorar o sentido de auto-satisfação de

Pretende-se que os
alunos participantes
atinjam um Bom nível
de conhecimentos

todos os intervenientes no processo de ensinoB3

aprendizagem

Teste de
avaliação
onde se
integram
questões
sobre as
temáticas
relacionadas
com a visita
de estudo

Professores de
Física e
Química
(grupo 510)

Alunos de
todas as
turmas do 8.º
ano

(1)

Visita de
estudo ao

A1

do Lousal

Refletir sobre a interação Homem-Ambiente;

•

Reconhecer

•

importância

dos

recursos

Conhecer as reações químicas envolvidas na
extração de minério;

B4
•
C2

a

geológicos para a nossa sociedade;

A2

Centro de
Ciência Viva

•

Compreender os custos, benefícios e riscos das

Grelhas de
observação
Relatórios

Gustavo Bastos
(grupo 520)
Nuno Assis
(grupo 510)
Fátima
Carvalho
(grupo 500)

Alunos das
turmas G, H e I
do 8.º ano
(aproximadam
ente 60
alunos)

inovações científicas e tecnológicas
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Centro de Ciência Viva (Lousal)
Ano letivo 2013/2014
2.º Período – 21 de fevereiro

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

A1

Observações

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Alunos do 9.º
ano

Pretende-se
que os alunos
participantes atinjam um Bom nível
de conhecimentos:
Conhecimento da importância da
produção de energia e da sua
utilização no nosso dia a dia

(1)
Visita de estudo
ao
Museu da
Eletricidade

A1
A2
A3
A4
A5
B3

• Aprofundar a compreensão dos
conteúdos programáticos da
disciplina de Ciências Físicas e
Químicas: “Sistemas Elétricos e
Eletrónicos”
• Proporcionar
situações
educativas que correspondam
aos interesses, motivações e
expetativas dos alunos
• Relacionar
os
conteúdos
programáticos com situações do
quotidiano
• Melhorar
o
sentido
de
autossatisfação de todos os
intervenientes no processo de
ensino - aprendizagem

- O aluno interpreta o significado
de informação existente em
chapas/etiquetas/fichas técnicas
de equipamentos.
-O aluno interpreta significados
de normas gerais e específicas de
segurança, de modo a minimizar
efeitos fisiológicos no corpo
humano.
.-O aluno identifica componentes
em sistemas elétricos e identifica
as principais funções dos mesmos
e as transformações e as
transferências de energia que
nele ocorrem.

Teste de
avaliação onde
se integram
questões sobre
as temáticas
relacionadas
com a visita de
estudo/Relatóri
o sucinto sobre
as visitas aos
laboratórios

Professores de
Ciências FísicoQuímicas do 9.º
ano
(grupo 510)

- O aluno interpreta circuitos
eléctricos, identificando elementos
constituintes, modo de ligação e
representação
esquemática
e
procede à montagem prática em
casos simples.
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Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

Museu Nacional de Eletricidade (Lisboa)
Anos letivos 2013/2014 (13 fevereiro) e ano letivo 2014/2015 (Final do 2.º período

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Visita de estudo
ao Museu
Nacional de
História Natural e
da Ciência
(MNHNC)
Exposição “A
aventura da
Terra” e
Planetário

A1
A2
A3
A5

• Aprofundar a compreensão dos
conteúdos programáticos da disciplina de
Ciências Naturais relativos às unidades: “
a ciência como produto da atividade
humana”; “os fósseis e a sua importância
para a reconstituição da história da
Terra”; “grandes etapas da história da
Terra”.
• Aprofundar os conhecimentos dos
alunos sobre o que existe no Universo:
corpos celestes e organização do
Universo;
• Promover a interdisciplinaridade e a
integração de saberes de várias áreas do
conhecimento.

Teste de
avaliação onde
se integram
questões sobre
as temáticas
Pretende-se que os alunos
relacionadas
participantes atinjam um
com a visita de
Bom nível de conhecimentos
estudo

Pretende-se que os alunos
participantes atinjam um
Bom nível de
conhecimentos
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Questionário

Dinamizadores

Destinatários

Gustavo Bastos
Madalena Cruz
(grupo 520)

Alunos das
turmas A e B
do 11.º ano
(aproximada
mente 45
alunos)

Alunos do
7.º ano,
turmas
C, D, E,
FeG

Carlos Bernardo
Isabel Leal
(grupo 520)

89

Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

Cerca de 13 euros por aluno

(1)

• Conhecer as diferentes Eras da História
da Terra;
• Analisar e interpretar diferentes tipos
de dados que apoiam o Evolucionismo
em oposição ao Fixismo;
• Reconhecer a Importância da
Taxonomia e Nomenclatura nos
estudos biológicos;
• Valorizar a história da Ciência para
compreender as perspectivas atuais.

Metas

EspaçoData

A1
C1

Objetivos Específicos

Museu da Ciência de Lisboa e
Jardim Botânico
Ano letivo 2013/2014 (Final do 2.º período)

(1)
Visita de estudo
ao
Museu da Ciência
de Lisboa
e ao
Jardim Botânico

Objetivos
Gerais

Atividade

MNHNC (Lisboa)
Ano letivo 2013/2014 (Final do 2.º período)

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Atividade
multidisciplinar
englobando
as disciplinas
de CN, FQ,
Matemática e
História.
O preço
inclui
entradas no
MNHNC e no
Museu de
Arqueologia e
transporte

Dinamizadore
s

Destinatários

Orçamento

Instrument
os
de
Avaliação

16 euros

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Ano letivo 2013/14 (4 de abril de 2013)

Objetivos
Gerais

Atividade

• Alargar o ambiente de aprendizagem a
contextos reais
• Promover o desejo da descoberta e o espírito

Pretende-se que, através
da motivação e

de participação

(1)
A1

• Observar as diferentes espécies animais e

Visita de estudo à

A5

vegetais

Tapada de Mafra

B4

reconhecendo as características trabalhadas em

C3

sala de aula

nos

seus

habitats

e

ambientes,

• Incentivar o gosto pela pesquisa e pela recolha

experimentação em

Registos

contexto real, todos os

realizados

Professora

Alunos das

alunos das referidas

durante a

Lília Maia

turmas G e I do

turmas atinjam

visita

(grupo 230)

5.º ano

resultados positivos na

Relatórios

de informação

disciplina de Ciências
Naturais

• Compreender a biodiversidade e as suas
relações com os diversos ambientes
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Tapada de Mafra

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas
educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Instrument
os
de
Avaliação

Metas

Dinamizadore
s

Destinatários

- Aprofundar a compreensão dos conteúdos
-

Conhecer

e

compreender
o que existe no Universo: corpos celestes e
organização do Universo;

A1
(1)
A2
Visita de estudo
ao Planetário da

A3

observação

movimentos real e aparente dos planetas;

instrumentos na nossa

e

dos

perceção do Universo.
- Confrontar os alunos com situações em que
sejam percetíveis as dimensões do Universo e

-

B3

localizando a Terra, e

- Visualizar o Sistema Solar num Planetário e os

Proporcionar

situações

-

Distinguir

corpos

celestes visíveis à vista
desarmada no céu de

A4
A5

constituição do Universo,

reconhecer o papel da

respetivas unidades de medida;

Gulbenkian

a

educativas

que

Portugal.

correspondam aos interesses, motivações e

- Distinguir e reconhecer

expectativas dos alunos;

estrelas,

- Relacionar os conteúdos programáticos com
situações do quotidiano;

Professores
de
Relatório

Físico-

sucinto
sobre
sessão

Ciências

Químicas do
a
7.º ano

Alunos
7.ºano

(grupo 510)

constelações,

galáxias como Via láctea e
Andrómeda

como

estruturas visíveis a olho
- Melhorar o sentido de autossatisfação de todos

nu e pertencentes ao

os intervenientes no processo de ensino -

grupo Local.

aprendizagem.
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do

Planetário da Gulbenkian

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

- Aprofundar os conhecimentos dos alunos sobre

Ano letivo 14/15 (final 1º período/início2º período)

programáticos da disciplina de Física e Química;

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

A1

- Aprofundar a compreensão dos
conteúdos programáticos da
disciplina de Ciências FísicoQuímicas relativos às unidades:
Aos
processos
físicos
de
separação e purificação de
componentes de misturas e aos
processos
químicos
na
transformação de materiais.Sensibilizar para a preservação e
conservação
da
Natureza.
Recurso natural essencial para o
equilíbrio dos ecossistemas e da
vida em geral.- Sensibilizar para a
necessidade de racionalizar o
consumo de água.- Sensibilizar
para uma atitude de preservação
deste recurso, evitando a
contaminação e poluição das
águas.- Transformações físicas e
transformações químicas na
produção de materiais, em
particular a produção de papel.Sensibilizar para a necessidade de
reciclar os materiais, sendo um
deles o papel.- Sensibilizar para a
preservação e conservação da
Natureza, visto que a madeira é
um recurso natural essencial para
o equilíbrio dos ecossistemas.Promover a interdisciplinaridade
e a integração de saberes de
várias áreas do conhecimento.Desenvolver a literacia científica

- Apresentar uma visão prática da Ciência
e da Tecnologia utilizando uma ampla
oferta de recursos;- Motivar para o
ensino
das
Ciências,
explorando
fenómenos e conceitos relacionados com
Ciência e Tecnologia.- Identificar
aplicações de técnicas de separação dos
componentes de uma mistura no
tratamento de resíduos, na indústria e
em casa.- Selecionar o(s) processo(s) de
separação mais adequado(s) para
separar os componentes de uma mistura,
tendo em conta a sua constituição e
algumas propriedades físicas dos seus
componentes.-Separar os componentes
de uma mistura usando as técnicas
laboratoriais básicas de separação, na
sequência correta.- Concluir que a água é
um recurso essencial à vida que é
necessário preservar, o que implica o
tratamento físico-químico de águas de
abastecimento e residuais..- Concluir que
os materiais são recursos limitados e que
é necessário usá-los bem, reutilizando-os
e
reciclando-os.Identificar,
em
exemplos do dia a dia, materiais
fabricados que não existem na Natureza.Indicar a química como a ciência que
estuda as propriedades e transformações
de todos os materiais.- Conhecer
diferentes tipos de reações químicas,
representando-as
por
equações
químicas.

(1)
Visita guiada
à ETAR (estação
de tratamento
de águas
residuais) no
Pinhal Novo

A2
A4

Visita a Amarsul
na Moita

A5
B3
B4
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Instrument
os
de
Avaliação

Questionári
o ou
Relatório
sucinto
sobre
as
visitas aos
laboratórios

Dinamizadore
s

Professores
de
Ciências
FísicoQuímicas do

Destinatários

Alunos do 8º
ano

8.º ano

(grupo 510)
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Orçamento

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Ano letivo 14/15 (2.º período)

Atividade

Objetivos
Gerais

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Instrument
os
de
Avaliação

Metas

Dinamizadore
s

Destinatários

Promover a interdisciplinaridade e a
integração de saberes de várias áreas
do conhecimento.
Desenvolver o gosto pela disciplina
de Física e Química A

(1)
Visita de estudo
à escola de
limitação de
avarias no
Alfeite e ao
Instituto de
metrologia e ao
seu museu

Desenvolver
competências
processuais e de raciocínio
Desenvolver a literacia científica

A1
A4
B6

Aprofundar os conhecimentos dos
alunos sobre Medição, medida e
escala (conteúdo programático da
disciplina).
Conhecer grandezas e das unidades
utilizadas para as medir. E a sua
evolução histórica

O aluno adquirir conhecimentos
sobre procedimentos de segurança
O aluno conhecer
sistemas de medida

diferentes

O aluno perceber a importância das
medições

Questionári
o

Professores
de F.Q. do 10º
ano

Alunos do 10º
ano

(grupo 510)

O aluno adquirir uma visão histórica
dos sistemas de medida.

Promover a interdisciplinaridade e a
integração de saberes de várias áreas
do conhecimento.
Desenvolver o gosto pela disciplina
de Física e Química A
Desenvolver a literacia científica
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Ano letivo 14/15 – 18 Novembro

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

-Aprofundar os conhecimentos dos
alunos sobre segurança em geral e
em
particular
segurança
em
laboratório.

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

áreas

Contacto
direto
com
alunos/professores/laboratórios
e
outras infraestruturas de uma
Instituição de Ensino Superior

Desenvolver uma visão sobre os
princípios gerais, métodos, e
motivações que estão por trás de
toda a ciência;

- Conhecimento geral dos cursos
científicos existentes na Instituição
de Ensino Superior

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Promover o
científicas;
(1)
Visita de estudo

A1

às instalações e
laboratórios de
uma Instituição
de Ensino
Superior

A4
A5

gosto

pelas

Conhecer
as
infraestruturas/instalações/laboratór
ios de uma Instituição de Ensino
Superior;
Estimular novas aprendizagens.

(1)
Visita de Estudo
ao Centro de
Ciência Viva de
Estremoz

A1
,
A5
,
B4

- Obtenção de informações sobre os
vários cursos da Instituição de Ensino
Superior
- Tomar decisões sobre o seu futuro
escolar e profissional

Relatório
sucinto
sobre
a
atividade
desenvolvid
a
na
Instituição
de Ensino
Superior

- Reconhecer que as rochas são
arquivos de informação sobre o
passado da Terra;
- Conhecer diferentes métodos que
têm fornecido dados sobre a
constituição do interior da Terra;

Dinamizadore
s

Professores
de F.Q. do 11º
ano

Destinatários

Alunos do 11º
ano

(grupo 510)

Prof. B.G.
Pretende-se
que
os
alunos
Questionári
participantes atinjam um bom nível de
o
conhecimentos

- Relacionar os fenómenos vulcânicos
e sísmicos com a tectónica de placas;

Gustavo
Bastos

Alunos
10.º A e 10.º B

Madalena
Cruz

- Desenvolver a literacia científica.
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Orçamento

Instrument
os
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Observações

Ano letivo 14/15 (data a definir)

Objetivos Específicos

Ano letivo 14/15 (final do 2.º período)

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

A atividade
também
serve
o
objetivo
estratégico 5:
(Desenvolver)
Cidadania e
Valores:
cooperação e
responsabilid
ade

A1
1
Visita de estudo
a Conímbriga

A2
B4

Pretende-se que os
alunos participantes
atinjam um Bom nível
de conhecimentos

Teste
de
avaliação onde
se
integram
questões sobre
as
temáticas
relacionadas
com av isita de
estudo

- Aprofundar a compreensão dos conteúdos
programáticos da disciplina de Ciências
Naturais relativos ao subtema: “Importância
das rochas e solo na manutenção da vida.”
- Reconhecer a importância das rochas em
diversas atividades humanas.
- Sensibilizar para a conservação e preservação
do património cultural.
- Promover a interdisciplinaridade e a
integração de saberes de várias áreas do
conhecimento.

1.
Visita com
exploração do
Aquário pelos
alunos, com a
utilização de um
guião

A1
A2
A4
A5

- Aprofundar a compreensão dos conteúdos
programáticos da disciplina de Ciências
Naturais relativos às unidades: interações
seres-vivos
ambiente;
dinâmica
dos
ecossistemas; perturbações no equilíbrio dos
ecossistemas; preservação e conservação da
Pretende-se que os
Natureza.
alunos
participantes
atinjam um Bom nível
- Contactar com estratégias de preservação e
de conhecimentos.
conservação da natureza e da biodiversidade
- Compreender o conceito de evolução de
espécies a partir do grupo de vertebrados mais
antigo: os peixes.

Questionário/Guião

Dinamizadores

Destinatários

Observações

Professoras:

Ana Romão
Elsa Belo

Turmas de 5º
ano da EBI do
Esteval.

Sandra
Cavaleiro

Professores de
Ciências
Naturais
(em articulação
com
as
professoras de
Educação
Visual)

Alunos
das
turmas
8.ºB,
8.ºC, 8.ºD, 8.ºE,
8.ºF

- Promover a interdisciplinaridade e a
integração de saberes de várias áreas do
conhecimento.
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Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Objetivos Específicos
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1Ano letivo 14/15 (4 de novembro)

Objetivos
Gerais

Atividade

Ano letivo 14/15
Algés, 2.º período (
Cerca de 8 euros (total das duas visitas)

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

A
visita
decorre no
mesmo dia
da visita ao
Centro
de
Arte
Moderna da
FCG

A4
A5

(2 e 3)

A1
A2

Comemoração
do
Dia Mundial
da
Alimentação

A5
B4
B6

•
Compreender a importância de uma
alimentação saudável para o funcionamento
equilibrado do organismo
•
Sensibilizar a comunidade escolar para a
adoção de hábitos alimentares saudáveis

C3

Questioná-rio

Pretende-se atingir um
Grelha de
bom nível de adesão apreciação dos
dos alunos através da
trabalhos
apresentação de
realizados
trabalhos muito bons
Participação,
dentro dos parâmetros
empenho e
concertados
interesse

Professores que
lecionam
Ciências
Naturais do 8.º
ano

Alunos das
turmas do 8.º
ano da Escola
Poeta

Professores do
grupo
disciplinar de
Matemática e
Ciências
Naturais
(grupo 230)

Comunidade
educativa

Orçamento

Destinatários

EspaçoData

Dinamizadores

Não se aplica

A2

Pretende-se que os
alunos
participantes
atinjam um Bom nível
de conhecimentos.

Instrumentos
de
Avaliação

(entre 12 e 19 de março)

Exposição “O
Sistema Solar- a
nossa casa nas
estrelas”

A1

- Aprofundar a compreensão dos conteúdos
programáticos da disciplina de Ciências
Naturais relativos à unidade “Terra- um planeta
com vida”.
- Compreender as características que permitem
a existência de vida na Terra.
- Conhecer o lugar da Terra no Sistema Solar e a
integração do Sistema Solar no Universo
conhecido.
- Promover a interdisciplinaridade e a
integração de saberes de várias áreas do
conhecimento.

Metas

(2. e 3.)
Comemoração
de Datas: “Dia
Mundial da
Alimentação”
Construção de
Painel de
turmas

A3
A4
A8
B2
B6

- Compreender a informação inerente à Roda
dos Alimentos;
- Conhecer os ensinamentos transmitidos pela
Roda dos Alimentos (alimentação equilibrada,
completa e variada);
- Compreender a importância de uma
alimentação saudável.

- Motivar para a
prática
de
uma
alimentação
saudável.
- Divulgar, junto dos
utentes do refeitório
da escola, a Roda dos
Alimentos
e
a
mensagem
subjacente.
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Ficha
avaliação
disciplina
CN;

de
da
de

- Realização de
questionário
junto
dos
utentes
do
refeitório.

Lília Maia
Célia Gaspar

e

Turmas G e I do
6º ano
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Não tem

A2

Sala de aula e refeitório
Ano letivo 14/15
29/09 a 24 de outubro

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

(2)

Objetivos Específicos

EBI Esteval
Anos letivos 13/14 e
14/15 (16 de outubro)

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

•

C3

Reconhecer a água como um bem vital e

cada vez mais escasso

B4
B6

Pretende-se atingir
um bom nível de
adesão dos alunos
através da
apresentação de
trabalhos muito bons
dentro dos
parâmetros
concertados

Grelha de
apreciação dos
trabalhos
realizados
Participação,
empenho e
interesse

Professores do
grupo
disciplinar de
Matemática e
Ciências
Naturais
(grupo 230)

Comunidade
educativa

•

Sensibilizar os alunos para a preservação

da água

Orçamento

Destinatários

EspaçoData

A5

Dinamizadores

Observações

(1, 3)
Projeto
“Apadrinhamento

B2

Promover o sucesso escolar.

B5

Promover atitudes, comportamentos e valores,
com o objetivo de formar cidadãos plenos e
conscientes.

B8
C1
C3

Prevenir e reduzir situações de violência escolar
e comportamentos de bullying.

Pretende-se
a
integração
e
o
acompanhamento
dos
alunos
da
Unidade de Crianças
Autistas

Questionários

Pretende-se atingir
um bom nível de
adesão dos alunos
através da
apresentação de
trabalhos muito bons
dentro dos
parâmetros
concertados

Grelha de
apreciação dos
trabalhos
realizados
Participação,
empenho e
interesse

Prof.
Fátima
Carvalho

Alunos da
Unidade de
Crianças
Autistas.

Docente Isabel
Palmelão
(grupo 230)

Alunos da
turma K do
6.º ano

EBI do Esteval, ao longo do
ano letivo

A1

C5

• Diversificar
(3 e 4)
Comemoração do
Dia Mundial da
luta contra a SIDA

A1
A5
B6
C3

adequando-as

as
às

estratégias

de

ensino,

especificidades

e

às

necessidades dos alunos
• Promover a melhoria da qualidade das
aprendizagens e dos resultados escolares
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EBI Esteval
Ano letivop 13/14 (2 de
dezembro)

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Comemoração do
Dia Mundial
da
Água

A2

Instrumentos
de
Avaliação

Objetivos Específicos

A1
(2 e 3)

Metas

EBI Esteval
Anos letivos 13/14 e 14/15 (22
de março)

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Grat
uito

Esta atividade
também
permite
responder ao
objetivo
estratégico 5

Dinamizadores

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

(3 e 4)
Natal Geométrico
/
Origami de Natal

•

Docente Isabel
Ricardo

Mostrar o aspeto lúdico e prático da
Matemática

•

Desenvolver a criatividade

•

Fomentar o trabalho de grupo e o

(grupo 500)

Destinatários

Alunos da
turma J do 6.º
ano
Alunos das
turmas: 7.º H,
7.º I e 9.º G

espírito de entreajuda
A4
(3 e 4)
Dia dos
Namorados com
Origami

A9

•

Desenvolver a atenção e concentração

•

Desenvolver competências na área da
Geometria

C1

•

os alunos atinjam uma
avaliação positiva na

Matemática

C3
•
(3 e 4)
Datas festivas
com origami
(Halloween,
Natal, dia dos
namorados,
Páscoa, dia da
Mãe)

Mostrar o aspeto lúdico e prático da

Pretende-se que todos

atividade

Observação
direta
Trabalho

Docente Isabel
Ricardo
(grupo 500)

Alunos das
turmas 6.º J, 7.º
H, 7.º I e 9.º G

realizado

Fomentar o trabalho de grupo e o
espírito de entreajuda

•

Desenvolver a atenção e concentração

•

Desenvolver competências na área da

Docente Sandra
Bolinhas,
Rosário Lóia e
Isabel Ricardo

Geometria
(grupo 500)
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Alunos da
turma 9.º J
Alunos das
turmas 7.º A, B,
CeJ
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Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

EBI Esteval
EBI Esteval
Ano letivo 2013/14 (13 e 14 Ano letivo 2013/14 (2.ª
fevereiro)
semana de dezembro)

Objetivos Específicos

ESPJS e EBI do Esteval
Anos letivos 13/14 e 14/15
Ao longo do ano

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Estas
atividades
também
permitem
responder ao
objetivo
estratégico 5

A2

Portuguesas de

B1

Biologia

B9
C3

A1
(4)

A2

World´s Maths

B1

Day

C3

• Incentivar o interesse pela Matemática
• Desenvolver o raciocínio lógico-abstrato e
a curiosidade dos alunos
• Mostrar o aspeto lúdico e prático da
Matemática
• Fomentar o convívio e as relações
interpessoais

Dinamizadores

Destinatários

Orçamento

Olimpíadas

Instrumentos
de
Avaliação

Custos com as cópias dos testes para os alunos participantes

A1

• Estimular o interesse dos alunos pela
Biologia, em particular fomentando o interesse
pelo ensino prático, laboratorial, desta
disciplina;
• Aproximar a universidade do ensino
secundário, introduzindo conceitos e práticas
que introduzam o estudante à realidade
universitária;
• Relacionar a Biologia com a realidade
económica e social (ecologia, biotecnologia,
conservação, etc.) promovendo uma melhor
cidadania;
• Promover intercâmbio de ideias e de
experiências entre os estudantes, a nível
nacional e internacional;
• Estabelecer relações de amizade entre os
jovens de diferentes países, fomentando a
cooperação entre os povos;
• Estimular o gosto e o prazer pelo Ensino e
pela Aprendizagem da Biologia a nível do
ensino secundário.

Metas

EspaçoData

(4)

Objetivos Específicos

Anos letivos 13/14 e 14/15
ESPJS (1.ª eliminatória: 17/01/13; 2.ª eliminatória: 2/04/13)
Lisboa (3.ª eliminatória: 17/05/13)

Objetivos
Gerais

Atividade

Anos letivos 13/14 e
14/15
ESPJS
12 de Março

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Pretende-se atingir
um bom nível de
adesão e de
resultados.

Participação
Classificação
obtida

Docente
Madalena Cruz
(grupo 520)

Alunos do
ensino regular
secundário do
curso de
Ciências e
Tecnologia

Pretende-se atingir
um bom nível de
adesão

Participação
Classificação
obtida

Docentes de
Matemática da
ESPJS
(grupo 500)

Alunos do 3.º
ciclo e
secundário
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Observaç
ões

A5
A9
C3

(4)

A2
A5
A6
A9
C3

A1
A5

“Vamos construir
um jogo…”

A9
C3

Grelha de
Pretende-se obter um classificação de
n.º de respostas
fichas
corretas superior a 50%
Participação,
em cada uma das
empenho e
turmas
interesse

Docentes Célia
Rodrigues e Elsa
Belo
(grupo 230)

Alunos do 2.º
ciclo da EBI do
Esteval

• Desenvolver o gosto pela Ciência
• Sensibilizar os alunos para o papel da Ciência
e dos cientistas
• Pesquisar, selecionar e organizar informação
para a transformar em conhecimento
• Promover a dinamização e utilização da
Biblioteca Escolar

Pretende-se atingir
um bom nível de
adesão dos alunos
através da
apresentação de
trabalhos muito bons
dentro dos
parâmetros
concertados

Grelha de
apreciação dos
trabalhos
realizados
Participação,
empenho e
interesse

Docentes Carla
Caria e Sandra
Cavaleiro
(grupo 230)

Alunos do 1.º,
2.º e 3.º ciclos
da EBI do
Esteval

• Desenvolver a capacidade de interpretação,
seleção de informação, raciocínio, estratégia,
cálculo e comunicação Matemática
• Proporcionar ao aluno um papel ativo no seu
próprio processo de aprendizagem
• Facilitar a progressão nas aprendizagens
• Estimular a aprendizagem de Matemática de
forma lúdica
• Desenvolver o espírito de participação em
atividades matemáticas

Grelha de
classificação
dos testes
Participação e
Todos os alunos de um empenho dos
grupo devem construir
alunos
um jogo dentro dos
Interesse
parâmetros
revelado pelos
concertados.
alunos e
Pretende-se, ainda,
cumprimento
que os alunos
de regras de
aprendam a jogar
conduta
durante o
desenvolviment
o das
actividades

Docente Isabel
Colaço
(grupo 230)

Alunos das
turmas A, C e
F do 5.º ano
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Orçamento

Destinatários

EspaçoData

Dinamizadores

• Desenvolver a capacidade de interpretação,
seleção de informação, raciocínio, estratégia,
cálculo e comunicação Matemática
• Estimular a aprendizagem de Matemática de
forma lúdica
• Desenvolver o espírito de participação em
atividades matemáticas

A1
(4)
O cientista do
mês
(em articulação
com a Biblioteca
Escolar)

Instrumentos
de
Avaliação

Anos letivos 13/14 e
14/15. EBI Esteval
Ao longo do ano letivo

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

(4)
Problema do mês
de Matemática

Metas

Anos letivos 13/14 e
14/15. EBI Esteval
Ao longo do ano letivo

A1

Objetivos Específicos

Ano letivo 13/14. EBI Esteval
2.º período

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observaç
ões

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatá
rios

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

A 1ª fase é
realizada na
escola.
Datas
provisórias,
definidas
pela
organização
do Pangea:

- Incentivar o interesse pela Matemática;

A1
A2
(4)
Concurso Pangea

- Desenvolver o raciocínio lógico – abstrato e a
curiosidade dos alunos;
-Desenvolver o gosto
pela Matemática

- Mostrar o aspeto lúdico e prático da
Matemática;

B1
C3

-Estimular a autoconfiança dos alunos com
maiores dificuldades;
- Fomentar
interpessoais

o

convívio

e

as

- Promover a imagem
do Agrupamento

Professores de
Matemática do
Relatório
sucinto (adesão
dos alunos e
classificação
obtida)

7.º e 8.º ano

Alunos do
7.º e 8.º
ano

(grupo 500)

relações

1ª fase: 23 a
27 de
fevereiro de
2015
2ª fase: 18
de abril de
2015
Cerimónia
de entrega
de prémios:
9 de maio
de 2015

0€*

*cas
o os
alun
os
pass
em
à 2ª
fase
será
nece
ssári
o
tran
spor
te
para
Lisb
oa.

A escola tem
que imprimir
os
enunciados.
As folhas de
resposta têm
que
ser
enviadas por
correio com
aviso
de
receção para
Lisboa.
Na 2ª fase
participam
os100
melhores
alunos
de
cada ano de
escolar.
A 2ª fase e a
cerimónia são
realizadas em
Lisboa.
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 Desenvolver hábitos de trabalho dentro
e fora da sala de aula;

Utilização
da
aplicação “Class
dojo”

Participação

A9

 Promovera participação na aula;

C1

 Promover o empenho e interesse pela
disciplina de Matemática;

Pretende-se que os
alunos melhorem o
nível
de
conhecimentos

Classificação
obtida

Docentes Isabel
Amaro, Sandra
Bolinhas,
Sandra Raposo,
Rosário Lóia,
Ciro Silva

Destinatá
rios

Alunos de
7.º e de
9.º anos

 Desenvolver competências atitudinais;
C3

(grupo 500)


Promover a comunicação com os
Encarregados de Educação em tempo útil.
- Melhorar as taxas de sucesso;
- Atingir as metas estabelecidas no âmbito do
programa Educação 2015;

6e7
Projeto
+Alicerces 2º
ciclo

A1
A3
A5
A9
B8

- Melhorar a comunicação, linguagem e
literacia dos alunos;
Permitir
que
todos
os
alunos,
independentemente do ano de escolaridade
que frequentam, desenvolvam o máximo do
seu potencial de aprendizagem, através de uma
organização flexível dos grupos turma;

Pretende-se
melhorar
os
resultados
escolares
da
avaliação interna e
os da avaliação
externa, no 6º ano
de escolaridade

Análise
de
indicadores
relacionados
com o sucesso
académico

Coordenadoras
do Projeto:
Sandra
Cavaleiro
(5.º ano) e
Isabel
Colaço
(6.º ano)
Professores de
Matemática do
5º e 6º anos do
ensino regular

Alunos do
2º ciclo do
ensino
regular da
Escola
Básica
Integrada
do Esteval

- Flexibilizar os recursos escolares, sem
sobrecarga horária de alunos e docentes.
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Ano letivo 2014/2015

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

 Desenvolver a atenção e concentração;

Dinamizadores

Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Ao longo do ano letivo 2014/2015

A4

Objetivos Específicos

ESPJS

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Instrumentos
de
Avaliação

Metas

Dinamizadores

Destinatários

Melhorar as taxas de sucesso;
A1
6e7

A3
A5

Projeto
+Alicerces 7º e
9º anos

Coordenador de
7.º:
sandra
Bolinhas

Atingir as metas estabelecidas no âmbito do
programa Educação 2015.

A9
A1
1
B9

Melhorar a comunicação, linguagem e literacia
matemática dos alunos;
Permitir que os alunos, desenvolvam o máximo
do seu potencial de aprendizagem, através de
uma organização flexível dos grupos turma;

Pretende-se
melhorar
resultados

Flexibilizar os recursos escolares, sem
sobrecarga horária de alunos e docentes.
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os

Trabalho
desenvolvido

Coordenador de
9.º:
Sandra
Raposo

Alunos de 7º e
9º
anos
regulares
do
Agrupamento

Professores de
Matemática do
7º e 9º anos
regulares

103

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

Ano letivo 14/15

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens
e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

(7 e 12)
Círculo de
Estudos:
“O uso das TIC
numa
comunidade de
prática de
professores de
Matemática

B10

(7 e 10)

A3

B9

A5

Sessão formativa
sobre metas
curriculares de
Matemática para
o 2.º ciclo

B10

(7)

A3

Formação Metas
Curriculares de
Matemática 3.º
Ciclo

A5

B9

C1

B9
B11
C1

• Incentivar a utilização de fóruns e/ou wikis
para partilhar experiências e saberes

• Conhecer o sistema de referências e
nomenclaturas usadas nas metas
• Usar de forma integrada o documento das
metas e o caderno de apoio
• Construir fichas a partir das metas
compreendendo que a formulação técnica
nelas usada deve ser adequada ao
desenvolvimento do aluno
• Conhecer o sistema de referências e
nomenclaturas usadas nas metas
• Usar de forma integrada o documento das
metas e o caderno de apoio
• Construir fichas a partir das metas
compreendendo que a formulação técnica
nelas usada deve ser adequada ao
desenvolvimento do aluno

Pretende-se atingir um
nível Muito Bom

certificados

Docente Sandra
Bolinhas
(grupo 500)
Cenforma

Pretende-se atingir um
bom conhecimento das
metas curriculares da
disciplina

Pretende-se atingir
um bom
conhecimento das
metas curriculares da
disciplina
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Trabalho
desenvolvido

Trabalhos
diários na
plataforma da
Universidade
Aberta;

Docentes de
Matemática dos
2.º e 3.º ciclos
do ensino
básico e ensino
secundário do
Agrupamento

Docente Isabel
Colaço
(grupo 230)

Docentes de
Matemática do
2.º ciclo

Universidade
Aberta e DGE

Sandra Raposo

Relatório final;
Trabalho final
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Orçamento
10 euros/formando

Destinatários

Gratuita

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

Ao longo do ano letivo 13/14

A6

• Fomentar a utilização das TIC na matemática
num contexto de trabalho auto colaborativo

Metas

Ano letivo 13/14 EBI Esteval
2.º período

Objetivos Específicos

Ano letivo 13/14
1.º e 2.º períodos

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

B9

(7 e 10)
Curso de
Formação:
“Os números
racionais no
1.º ciclo”

(7)
Educação
para
os afetos –
percursos para o
sucesso escolar

De acordo com o plano de formação

A3
A5
B9
B11
C1

A1
A2
A5
A9
B10

• Interpretar as atuais orientações curriculares
para ensino da Matemática nos primeiros anos
para o tópico/subdomínio “Números Racionais
Não Negativos”
• Favorecer a realização de experiências de
desenvolvimento curricular que contemplem a
planificação de tarefas, a serem aplicadas em
sala de aula
• Proporcionar dinâmicas de trabalho entre os
professores com vista a um envolvimento
continuado no ensino da Matemática a nível do
agrupamento de escolas

•

Melhorar a prática educativa
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Pretende-se atingir
um nível Muito
Bom

Grupo 230:
Certificado de
participação

Areal
Editores

Isabel Colaço
Juliana Torres

Trabalho
desenvolvido
certificados

Sandra
Raposo
(grupo 500)
Marta
Procópio

Professores do
1.º ciclo do
agrupamento

Isabel Ricardo;
Isabel Amaro;
Sandra Raposo

Cenforma

Atingir nível muito
bom
Envolver os
docentes nas
atividades

Avaliação da
respetiva
instituição
Certificado

Centro de
formação
de escolas
dos
concelhos
do Barreiro
e Moita
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Orçamento

EspaçoData

Destinatários

10 euros por formando

•

Pretende-se
atingir um bom
conhecimento das
metas curriculares
da disciplina

Dinamizado
res

10 euros/formando

Encontro sobre as
Metas
Curriculares de
Ciências Naturais

A5

Instrumentos
de
Avaliação

Observações

FIL – Centro de
Cobgressos de Lisboa –
22/2/14

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

(7)

Metas

Ano letivo 13/14
2.º e 3.º períodos

Objetivos Específicos

Ano letivo 13/14
Barreiro e / Primeiro
e segundo períodos

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta atividade
também
responde ao
objetivo
estratégico 4

(7)
Mestrado em
Didática da
Matemática
(formação)
Didática dos
números e da
álgebra
(7)
Innovative
Practices for
Engaging STEM
Teaching

A1
A2
A5
A6
A9
A1
A2
A5
A6
A9

Centro de
Formação de
Montijo e
Alcochete

Isabel Ricardo

• Favorecer a aquisição da informação de modo a
capacitar os TORV para uma boa orientação dos
cidadãos;
• Facilitar o modo de atuar da equipa do CQEP,
junto dos cidadão;
• Desenvolver a garantia de qualidade dos
serviços de orientação.
• Incentivar a coordenação e cooperação dos
diversos intervenientes.
De acordo com o plano de formação do
Agrupamento e da ANQEP relativo ao CQEP.

Atingir, por parte
da equipa
CQEP_PJS um
nível elevado de
informação de
modo a que a sua
atuação junto dos
cidadãos seja o
mais correta e
objetiva possível.

Sessões de
acompanhame
nto e
monitorização
por parte do
Ministério da
Educação e
ANQEP

ANQEP

Zita
Domingues

Melhorar a prática educativa

•

Melhorar a prática educativa
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Atingir nível muito
bom

Avaliação da
respetiva
instituição

Instituto de
Educação –
Universidade.
de Lisboa

Atingir nível muito
bom

Avaliação da
respetiva
instituição

European
Schoolnet
Academy

Isabel Amaro

Isabel Amaro
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Orçamento

Avaliação da
respetiva
instituição
Certificado

EspaçoData

Melhorar a prática educativa

Atingir nível muito
bom
Envolver os
docentes nas
atividades

Ano letivo 13/14
Alcochete / Primeiro
e segundo períodos

Destinatários

10 euros por formando

Sessão de
Lançamento dos
Centros de
Qualificação e
Ensino
Profissional
(CQEP);
-Jornadas de
Informação e
Divulgação para a
Rede de CQEP.

Dinamizadores

Ano letivo 13/14
FIL Junqueira – dezembro 2013 e
fevereiro 2014

A1
A2
A5
A9
B10

Instrumentos
de
Avaliação

Ano letivo 13/14

(7)
Workshop
“Conversas à 6ª.
A profissão
docente.
Profissionalidade
e Profissionalismo

Metas

Objetivos Específicos

Ano letivo
13/14

Atividade

Objetivos
Gerais

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

(7)
Mestrado em
Formação
E-learning,
recursos digitais

A1
A2
A5
A6
A7
A8
A9
A1
A2
A5
A6
A7
A8
A9

(7)
Conversas
Inclusivas - Ouvir
para Incluir
(7)
Ação de
Formação:
“Biodiversidade
aquática: a zona
intertidal como
laboratório
natural”

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Atingir nível muito
bom

Avaliação da
respetiva
instituição

European
Schoolnet
Academy

Isabel Amaro;
Sandra Bolinhas

Aprovação

Avaliação da
instituição
organizadora

Instituto de
Educação –
Universidade de
Lisboa

• Melhorar a prática educativa.
• Utilizar recursos disponíveis e conceber
atividades inovadoras de aprendizagem com
recurso a ferramentas digitais e a serviços da Web
2.0.
• Melhorar a prática educativa.
• Utilizar recursos disponíveis e conceber
atividades inovadoras de aprendizagem com
recurso a ferramentas digitais e a serviços da Web
2.0.

Avaliação da
Instituição
organizadora

De acordo com o Plano de formação.

A1
A2
A5

Pretende-se que a docente:
• aprofunde e atualize conhecimentos científicos
sobre a biodiversidade aquática.
• conheça metodologias de trabalho de campo
que melhorem o processo de ensinoaprendizagem da disciplina de Ciências Naturais do
8.º ano e de Biologia e Geologia do ensino
secundário.
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Atingir um bom
nível de
conhecimentos

Certificado
de participação

Educação
Especial de
AEA/Equipa de
Saúde
Escolar/Equipa
de Educação
para a Saúde
Ordem dos
Biólogos (Erica
Sá, Carla Azeda,
Ana Sofia Alves,
João Medeiros e
Gilda Silva)

Orçamento

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Observações

Ano letivo 13/14

(7)
Future Classroom
Scenarios

Objetivos
Gerais

Atividade

Estuário do Tejo e Praia
de S. Pedro do E
Escola Secundária de
storil, entre ~ 11 de
Alcochete - 2013 – Biénio 2012/2014
outubro e e
2014 (27 de FEV)
2 de novembro de

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Sandra Bolinhas

Madalena Cruz

Grupo 520:
Isabel Leal
Paula Ramos
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35 horas, 1,4
créditos

(7) - Curso de
Formação
“Ensino da
Paleontologia no
Campo e na
Cidade. Novas
Abordagens”
(7) - Ação de
Formação:
“Novos desafios
das Ciências
Naturais no 3.º
ciclo:
operacionalização
das Metas
Curriculares do
8.º ano em sala
de aula”

A8

A1
A2
A5
A8

Pretende-se que a docente conheça o novo
manual/projeto para poder selecionar os materiais
mais adequados para o 8.º ano.

Pretende-se que a docente:
•
aprofunde e atualize conhecimentos
científicos sobre paleontologia.
•
conheça metodologias de trabalho de campo
que melhorem o processo de ensinoaprendizagem da disciplina de Ciências
Naturais do 7.º ano e de Biologia e Geologia
do ensino secundário.

Atingir um bom
nível de
conhecimentos

Atingir um bom
nível de
conhecimentos

Pretende-se que a
docente conheça
e reflita sobre as
Metas
Curriculares para
a disciplina de
Ciências Naturais
do 8.º ano

A5
A8
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Certificado de
participação

Certificado de
participação

Dinamizadores

Autores dos
projetos das
editoras:
Areal Editores
Raiz Editores
ASA
Porto Editora

Departamento
de Geologia da
FCUL

Destinatários

Grupo 520:
Isabel Leal

Grupo 520:

(Prof. Carlos
Marques da
Silva)

Isabel Leal

Raiz Editores,
(Carlos Pereira,
Joana Ramos e
José Manuel
Machado)
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Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Hotel Cascais Miragem,
Cascais, 16 de abril de 2014

A5

Objetivos Específicos

Observações

1 hora

FCUL; saídas de compo,;
de 8 de maio a 5 de junho
de 2014.

(7)
Sessões de
apresentação de
novos
projetos/manuais
para o 8.º ano da
disciplina de
Ciências Naturais

Objetivos
Gerais

Atividade

Edifício GBC, Circulo de Leitores,
Leya, 18 de fevereiro de 2014

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

2 horas

(7)
Formação de
professores para
a classificação das
provas de exame
nacional do
ensino secundário

A5
B9

A5
A8

A1
A2
B9

•

•

De acordo com o plano de formação

De acordo com o plano de formação

• Aumentar a fiabilidade da classificação das
Provas, promovendo padrões de qualidade na
avaliação educacional
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Introdução das
regras básicas da
nova norma
ortográfica.

Adquirir
conhecimentos
sobre as metas da
disciplina de FQ
(8ºano)

Atingir um bom
nível de
conhecimentos

Melhorar a
fiabilidade na
correção dos
exames nacionais

Trabalho
prático
Relatório de
reflexão critica
Grelhas de
avaliação
Certificado

Certificado de
participação

Avaliações
inerentes ao
curso
Certificado

Relatório da
classificação
dos exames
nacionais

Dinamizadores

Destinatários

Regina Barbosa
e José Luís
Oliveira

Grupo 230:
Ana Paula
Romão
Sandra
Cavaleiro
Grupo 510

Equipa de
autores do
projeto “Á
Descoberta do
Planeta Azul
FQ_8º ano

Grupo 510
Yolanda Rego

FCT –
Universidade
Nova de Lisboa

Grupo 510
Isabel Coutinho

IAVE

Grupo 520
Anabela
Bernardo
Carlos Bernardo
Gustavo Bastos
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Orçamento

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

Fevereiro 2014

(7)
Mestrado em
Ensino da Física e
da Química

A2

Desenvolver competências linguísticas, de modo
a exercitar a prática na Nova Ortografia.
Explorar a nova grafia das palavras conforme o
Acordo Ortográfico de 1990.
Aplicar exercícios diversificados, com o intuito de
exercitar as novas mudanças na grafia das
palavras.
Analisar documentos e textos tendo em vista a
prática da Nova Ortografia.

Metas

Época de Exames

(7)
A Morte do
comprimento de
onda e outras
estórias Ad

A1

Objetivos Específicos

Observações

Esca Poeta Joaquim Serra 17,
24, 31 de outubro 7 e 14 de
novembro

(7)
Formação
“Novo Acordo
Ortográfico da
Língua
Portuguesa:
Alterações
Linguísticas”

Objetivos
Gerais

Atividade

Ano letivo
2013-2014

2.
(Criar) Mecanismos de
Avaliação e autoregulação

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas
educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

A aguardar
por
instruções do
IAVE

2.
(Criar) Mecanismos de Avaliação e auto-regulação

(7)

Formação de

professores para

a classificação das

• Aumentar a fiabilidade da classificação das
Provas, promovendo padrões de qualidade na

Melhorar a
fiabilidade na
correção dos

provas de exame

avaliação educacional
exames nacionais

nacional do

ensino secundário
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Instrumentos
de
Avaliação
AComponente
online da
formação
(50%):
Assiduidade
/Participação
(10%);
Construção de
itens e
definição de
critérios (25%);
Classificação de
respostas a
itens de exame
(15%).
B - Trabalho
individual a
enviar ao
formador
(50%):
Trabalho
constituído por:
- Itens
construídos
- Critérios de
classificação
definidos
- Identificação
de dificuldades/
constrangimentos

Dinamizadores

IAVE

Destinatários

Grupo 510
Ana Paula
Esperdo
Ana Maricato
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Orçamento

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Época de Exames

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

A aguardar
por
instruções do
IAVE

(7)

2.
(Criar) Mecanismos de Avaliação e auto-regulação

“Research
B9

•

De acordo com o plano de formação

skills

Atingir um bom
nível de
conhecimentos

development”

(7)
“Science
Communication”

(7)
“Smile Dance”

Trabalhos
realizados
durante a
formação

Destinatários

Grupo 510
FCT-UNL
Isabel
Coutinho

Certificado
A1
A4
A5
A8
A10
B10

De acordo com o plano de formação

Atingir um bom
nível de
conhecimentos ao
nível científico

Trabalhos
realizados
durante a
formação

Universidade Nova
de Lisboa

Grupo 510:
Isabel
Coutinho

FCT
Certificado

De acordo com o plano de formação.

Atingir um bom
nível de
conhecimentos

Professores e
profissionais
de saúde
Certificado

CENFORMA
Grupo 520
Paula Ramos
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Orçamento

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

Observações

Setembro 2013

Metas

ANO LETIVO 20132014

Objetivos Específicos

ESPJS, Ao longo do
ano letivo

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

-

-

(9)

Testes
Intermédios
no ensino básico
e secundário

Metas

• Permitir a cada professor aferir o desempenho
dos seus alunos por referência a padrões de
âmbito nacional.
• Ajudar

os

consciencialização

alunos
da

a

uma

progressão

melhor
da

sua

aprendizagem.
• Contribuir para que os alunos se familiarizem
com instrumentos de avaliação externa.
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Pretende-se que
os alunos se
consciencializem
do grau das suas
aprendizagens e
dificuldades e as
ultrapassem

Instrumentos
de
Avaliação

Resultados
obtidos nos
testes
intermédios
Relatório
sobre os
resultados
dos testes
intermédios

Dinamizadores

Destinatários

Professores que
lecionam as turmas
evolvidas:
Gustavo Bastos
Madalena Cruz
Paula Esperto
Isabel Coutinho
Margarida Santos
Rosário Lóia
Feliciana Vieira
Fátima Carvalho
Isabel Amaro
Susana Bernardo
Isabel Ricardo
(grupos 500, 510,
520)
IAVE (Ex-GAVE)

Alunos das
turmas com
exames
nacionais:
9.º ano
11.º A,
11.º B
12.º A, 12.º B
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Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

Biénio 2013/2015
ESPJS
Ao longo do ano

2.
(Criar) Mecanismos de Avaliação e auto-regulação

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Monitorização do

• Analisar e refletir sobre os resultados escolares,
no final de cada período letivo.
• Definir e adequar estratégias face aos resultados

2.
(Criar) Mecanismos de Avaliação e auto-regulação

desempenho
docente

obtidos, no sentido de encontrar uma resposta
eficaz à superação de situações de insucesso no

Pretende-se que
cada docente
monitorize a sua
ação docente

percurso de aprendizagem dos alunos.

(6)
Relatório de
Avaliação
Intermédia

• Analisar e refletir sobre os resultados escolares,
no final de cada período letivo.

Relatório dos
Testes
Intermédios

• Definir e adequar estratégias face aos resultados

Relatório de
Avaliação do
PAAA

eficaz à superação de situações de insucesso no

Os relatórios
deverão
preencher todos
os requisitos
metodológicos:
1.

obtidos, no sentido de encontrar uma resposta
2.

percurso de aprendizagem dos alunos.
3.

Relatório de
Avaliação Final
(relação avaliação
interna / externa)

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

Levantament
o objetivo de
dados
Análise de
resultados
Plano de
melhoria

Fichas de
monitorização da
atividade
docente
(1 / período /
turma)

Divulgação e
Aprovação
dos
Relatórios de
acordo com a
lei em vigor

Dinamizadores

Destinatários

Coordenadores de
Grupos
Disciplinares
(grupos 230, 500,
510, 520, 550)

Docentes
do
Departamento

Coordenadores dos
grupos disciplinares
(ou em quem
delegarem)
Comunidade
educativa

Coordenadora de
departamento
(grupos 230, 500,
510, 520, 550)
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Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Ao longo do biénio 2013/2015
(no final dos 1.º e 2.º períodos)

(6)

Objetivos Específicos

Ao longo do biénio 2013/2015
EBI Esteval e ESPJS
Ao longo do ano

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Professores do
Grupo
disciplinar
de
Matemática e
Ciências
Naturais

•
(4)
“A Química, a
Tecnologia e a
Sociedade”

B1
B10
C4
C5

•

Desenvolver competências atitudinais e de
conhecimento

•

•
(4)
“Equilíbrio
Químico”

•

Desenvolver competências atitudinais e de
conhecimento

•
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O aluno
desenvolva uma
visão CTSA da
ciência
O aluno
desenvolva uma
literacia
científica
O aluno
desenvolva uma
visão CTSA da
ciência
O aluno
desenvolva uma
literacia
científica

Ficha de
avaliação da
atividade

Ficha de
avaliação da
atividade

Grupo 510:
Isabel Coutinho
Paula Esperto
Departamento
Química da FCT
- UNL

Comunidade
Educativa

Alunos do 11.º
A e 11.º B

Alunos 11.º B

Grupo 510:
Isabel Coutinho
Departamento
Física da FCT UNL
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Atas
das
reuniões
de
grupo
disciplinar

Não há

Pretende-se que os
docentes realizem um
trabalho colaborativo
aumentando
significativamente a
partilha
de
experiências
pedagógicas.

Destinatários

EspaçoData

Dinamizadores

Ao longo do biénio 2013/2015

Reuniões de
Grupo
Disciplinar

(Fomentar) Comunicação Educativa.

Instrumentos
de
Avaliação

Ano letivo 2013/2014

Consolidação de um trabalho colaborativo;
Criar espaços de análise partilhada de
práticas;
Transformar a experiência coletiva em
conhecimento profissional

(6)

3.

Metas

Objetivos Específicos

Ano letivo 2013/2014

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

A7

utilização

A8

de páginas no

A9

Moodle

A10

(6 e 12)
Criação e
utilização de
páginas no
Moodle
(Dossier digital)

Elevada adesão dos
alunos
Utilização, pelos
alunos, das páginas
criadas pelos
professores

• Coordenar a articulação do trabalho das
estruturas de coordenação educativa
• Promover a cooperação entre os professores
do departamento
• Assegurar a transmissão a todos os docentes
de todos os assuntos, informações,
documentos elaborados pelo departamento,
Direção e agrupamento de escolas (art.º 8.º Regimento Interno dos Departamentos
Curriculares e Áreas Disciplinares)
• Manter atualizado o processo de avaliação
de desempenho docente
• Melhorar os níveis de comunicação no
departamento

Dinamizadores

Destinatários

Dados
estatísticos
fornecidos pelo
Moodle

Docentes
Ana Basto e
Madalena Cruz
Professores de
Matemática
(grupos 500 e
520)

Alunos
Docentes dos
grupos
disciplinares

Docentes do
Departamento

Manter a disciplina
atualizada
Todos os docentes do
departamento
acedam à página
criada no âmbito da
coordenação do
departamento
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Docente
Madalena Cruz
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Orçamento

Criação e

• Utilização e produção de informação
• Participação dos alunos na criação dos
recursos e na realização de atividades
previstas nas funcionalidades do Moodle
• Produção de recursos de apoio às
aprendizagens

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

A6

Metas

Ao longo do biénio
2013/2015

(10 e 12)

Objetivos Específicos

Ao longo do biénio 2013/2015

Atividade

Objetivos
Gerais

(Fomentar) Comunicação Educativa.

3.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

(6)
Reuniões de
Departamento
/
Grupos
Disciplinares

• Aprovar as planificações anuais das
disciplinas que integram os grupos
disciplinares
• Acompanhar
o
cumprimento
das
planificações
• Planificar a ação docente
• Uniformizar critérios de atuação/avaliação
• Definir estratégias
• Partilhar experiências
• Potenciar a articulação vertical e horizontal
• Elaborar e aprovar matrizes dos exames de
equivalência
à
frequência/avaliação
extraordinária dos cursos profissionais
• Monitorizar o desenvolvimento do PAA
• Arquivar os instrumentos de avaliação
diagnóstica, formativa e sumativa
• Inventariar materiais e equipamentos
• Apreciar trimestralmente os resultados
escolares dos alunos
• Consolidar um trabalho colaborativo
• Criar espaços de análise partilhada de
práticas
• Transformar a experiência coletiva em
conhecimento profissional…

Metas

Manter o dossier de
departamento/grupo
atualizados
(/disciplina moodle)
Pretende-se, ainda,
que os docentes
realizem um trabalho
colaborativo
aumentando
significativamente a
partilha de
experiências
pedagógicas
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Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Atas de
reuniões dos
grupos
disciplinares e
departamen-to
Materiais
produzidos

Coordenado-res
dos grupos
disciplinares:
Isabel Colaço
Margarida
Santos
Anabela
Bernardo
Yolanda Rego
Rui Brotas
Coordenadora
de
Departamento
Madalena Cruz
(grupos 230,
500, 510, 520,
550)

Destinatários

Docentes dos
grupos
disciplinares
Comunidade
educativa
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Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

Ao longo do biénio 2013/2015

4.
(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica e científica
entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

(6 e 10)

• Implementar processos de coordenação
entre as disciplinas do departamento
• Implementar práticas de articulação entre

Articulação

ciclos através da:

curricular, vertical

• Definição do essencial das aprendizagens

e horizontal,
entre os ciclos de

numa perspetiva sequencial, intra e interB10

ensino

ciclos
• Articulação dos conteúdos disciplinares intra
e inter-ciclos

(do 2.º ao ensino

• Definição

secundário)

das

estratégias

de

ensino-

aprendizagem a implementar
B11

• Elaboração de recursos de aprendizagem
• Elaboração de instrumentos de avaliação das
aprendizagens

• Elaborar matrizes
que indiquem as
aquisições
essenciais que os
alunos devem
possuir no final de
cada ano e ciclo em
cada uma das
disciplinas que
integram o
departamento.
• Elaborar matrizes
que identifiquem as
dependências entre
os vários ciclos de
ensino nas
disciplinas que
integram o
departamento
• Elaborar as
planificações a
longo e médio
prazo que atendam
à articulação
curricular…
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Instrumentos
de
Avaliação

Atas das
reuniões
efetuadas
Documentos
produzidos

Dinamizadores

Coordenado-res
dos grupos
disciplinares
e/ou
professores
indicados (6.º,
7.º, 9.º e 10º
anos)

Destinatários

Professores do
departamento

Coordenadora
de
departamento
(grupos 230,
500, 510, 520,
550)
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Orçamento

Metas

Material de desgaste – fotocópias, pens

A5

Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

ESPJS
Ao longo do biénio (em data a definir)

4.
(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica e científica
entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Nota:
Esta atividade
poderá ser
desenvolvida
através da
implementação de uma
ação de
formação.
As metas
poderão ser
alteradas de
acordo com o
que o grupo
definir como
mais
adequado

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

• Promover a articulação curricular entre os

atividades, estratégias e procedimentos
(6 e 10)
• Fomentar a coordenação da ação educativa

Grelhas de
Coordenadores

entre estes ciclos
Reuniões de

apreciação do
Pretende-se que todos

A5
articulação

• Proporcionar um percurso sequencial e

os alunos das turmas
atinjam os requisitos
de uma avaliação

A9

educativa
do 2.º ciclo

Participação,

ensino

científica entre o

Comunidade
do grupo 230

pelos alunos

a transição adequada entre estes ciclos de
pedagógica e

1.º e 2.º ciclos na

Coordenadora
realizado

articulado aos alunos favorecendo deste modo
organizacional

do 1.º ciclo e
trabalho

positiva
• Identificar e reforçar alguns conteúdos com

empenho e

vista a promover, no próximo ano letivo, a

interesse

Grupo 230)

disciplina de
melhoria dos resultados escolares, dos alunos
Matemática
que se encontram este ano a frequentar o 4.º
ano de escolaridade.
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Ao longo do biénio 2013/2015

4.
(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica e científica
entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

1.º e 2.º ciclos de ensino, concertando

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Partilhar experiências
V

das

Encontro de

escolas/agrupamentos

Educadores e
•

De acordo com o programa / plano de

Professores de
formação
Montijo e
Alcochete
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associados ao
Cenforma

Certificado

Destinatários

Dinamizadores

Cenforma

Grupo 230:
Abel Morais
Carla Caria
Célia Rodrigues
Isabel Colaço
Grupo 500:
Sandra Raposo;
Sandra Bolinhas;
Margarida Santos;
Rosário Lóia;
Fátima Carvalho;
Isabel Ricardo;
José Rico;
Feliciana Vieira;
Paula Póvoas
Isabel Matias
Grupo 520:
Ana Basto
Madalena Cruz
Carlos Bernardo
Isabel Leal
Grupo 510:
Ana Paula Esperto
Valentina Patinho
Isabel Coutinho
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Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

Teatro Joaquim de Almeida – Montijo
Ano letivo 2013-2014 (8 de abril)

4.
(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica e científica
entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

8 horas

Esta atividade
também
pode estar
incluída nas
áreas 1 e 3
Ação
integrada no
PAA do GAI

Dinamizadores

Destinatários

Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

-

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Hospital do Barreiro, Jan-14

Objetivos
Gerais

Atividade

Observações

(7)
“Formação sobre

•

De acordo com o programa

Certificado de
participação

UCC

Certificado de
participação

Equipa Diabetes
Pediátrica do
Hospital do
Barreiro

Grupo 520
Carlos Bernardo
Paula Ramos

(7)
“A escola e a

•

De acordo com o programa

Diabetes Melitus

Professores e
profissionais de
saúde
Grupo 520
Paula Ramos

Tipo 1”

(7)

A1

Mestrado em

A2

Educação na

A5

especialidade
Didática das
Ciências

B9
C3

Melhorar o sucesso
escolar, desenvolver o
gosto e a curiosidade
pelas ciências e pelo
conhecimento
científico.
De acordo com o plano de formação

Certificado
Adquirir competências
de cidadania
participativa na
resolução de
problemas de questões
sociocientificas
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Universidade de
Lisboa Instituto
Superior de
Educação

Grupo 510
Ana Paula
Esperto

120

-

Diabetes”

2012 - 2013

4.
(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica e científica entre os Ciclos de
Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Saída de campo
integrada no PESA
da Casa do
5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores:
cooperação e responsabilidade

Ambiente
“Praia Fluvial –

A1
A2
A4
B1

pela

• Desenvolver competências de observação,
espírito crítico e para a intervenção cívica

Montijo

Visita de
estudo à
quinta do
Crestelo

• Desenvolver atitudes de respeito
biodiversidade e pela conservação

B4

zona ribeirinha do

10

• Conhecer o meio natural, e aspetos
económicos e sociais a ele associados, da
região em que a escola está inserida

• Fomentar o trabalho de grupo e o espírito
de entreajuda;
• Desenvolver a atenção e concentração;
1 • Fomentar o sucesso escolar;
• Estimula a criação de
padrões
de
C2
C3
comportamento de
tipo
assertivo,
e
aprender
novos
padrões de resposta e relação (de
acordo com
o
nível
de
desenvolvimento do
aluno.
B3
B4
B1

Pretende-se
melhorar os
resultados
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Questionário

Observaçã
o direta

Orçamento

Dinamizadores

Destinatários

Professoras
Isabel Leal
(Grupo 520)
Aurora Aveiro
Técnicos da
Casa do
Ambiente

Alunos da
turma 7.º G

Sandra
Bolinhas

alunos do
7ºB, 7ºC e
do 11ºC
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12, 13 e 14 de junho de 2015

(9 e 11)

• O aluno identifica in
loco
as
principais
ameaças ao ambiente e
à biodiversidade, em
termos de dispêndio de
recursos, poluição e
acumulação
de
resíduos
• O aluno avalia as
repercussões
ambientais dos seus
comportamentos
• O aluno reconhece
que os problemas
ambientais
locais
podem
assumir
proporções ao nível
local e mundial

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Ano letivo 13/14
Casa do Ambiente e
Zona ribeirinha do Montijo
Início do 3.º período

Objetivos Específicos

Ano letivo 2014/15

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

(Desenvolver) Cidadania e Valores:
cooperação e responsabilidade

5.

Participação em

B4

atividades a
desenvolver no

B5

âmbito da ECR:
Educação para os

B6

Direitos Humanos
/ Educação para a

C3

paz; Educação
para a Saúde e a
Sexualidade

C5

Destinatários

Os alunos:
•
Participam em
debates
•
Têm atitudes
responsáveis e
respeitadoras do
Instrumen-tos
outro na vivência da utilizados em
sua sexualidade
ECR:
•
Adotam
comportamentos
Grelhas de
responsáveis e
registo de
interventivos na
defesa da qualidade
atitudes
do ambiente, a
nível local e global
Questioná•
Reconhecem sinais
rios
de trânsito e regras
a ter na via pública
•
Avaliam a
segurança de
comportamentos na
via pública

Professores
Carlos Bernardo
e Isabel Leal
(grupo 520)
Agentes da
Escola Segura

Alunos das
turmas 7.º D e
7.º G

Objetivos Específicos

• Compreender a importância para a vida em
sociedade do conhecimento de direitos e
deveres;
• Desenvolver competências de resolução de
conflitos: saber ouvir o outro, tentar
compreender as emoções e os pontos de
vista do outro, compreender as suas
emoções e saber expressá-las de forma
assertiva;
• Compreender a sexualidade nas suas
dimensões física, afetiva, emocional e social;
• Identificar as principais ameaças ao
ambiente, em termos de dispêndio de
recursos, poluição e acumulação de resíduos;
• Avaliar as repercussões ambientais dos seus
comportamentos individuais;
• Reconhecer que os problemas ambientais
locais podem assumir proporções ao nível
local e mundial;
• Desenvolver uma atitude responsável
enquanto cidadão que usufrui do espaço
público;
• Conhecer regras e comportamentos a adotar
na via pública, por forma a assegurar a sua
segurança e a dos demais utentes

Metas
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Dinamizadores

EspaçoData

A1
(9 e 11)

Instrumentos
de
Avaliação

E.S.P.J.S.
Ao longo do ano 2013/2014

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

(4, 12)

Semana
5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores:
cooperação e responsabilidade

da
Informática

A2
A3
B1
B3
B4
B5
C1
C2

restante Comunidade Educativa:

Envolver os alunos e a

• A importância das Tecnologias da Informação

comunidade educativa

E Comunicação para o desenvolvimento das

com a utilização das

Sociedades

novas tecnologias de

• Os trabalhos desenvolvidos no âmbito das

informação e

tecnologias da Informação e Comunicação e

comunicação

•
A10

C2

Professores do

avaliação

Grupo

elaborado

Disciplinar de

pelo grupo

Informática

disciplinar

(grupo 550)

Comunidade
Educativa

Desenvolver competências atitudinais e
processuais
•

C3
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O aluno
desenvolver uma
visão CTSA da
ciência
Questionário
O aluno conhecer as
diferentes áreas da
ciência

Grupo 510:
Isabel Coutinho

Alunos do 11.º
A e 11.º B

Paula Esperto
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Orçamento

Relatório de

Destinatários

das demais disciplinas da área da Informática.

A1

B1

Dinamizadores

Sensibilizar/dar a conhecer aos alunos e

(1/2/4)
Visita à FCT: Dia
aberto da FCT UNL

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Biénio 13/14 e 14/15
ESPJS - Sala de Informática
(em data a definir)

A1

Objetivos Específicos

Ano letivo 2013/2014 – 23 de abril de
2014

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

O aluno
desenvolver uma
visão CTSA da
ciência
O aluno conhecer as Questionário
on-line do
diferentes áreas da
Ciência Viva
ciência
O aluno
desenvolver
metodologias de
trabalho científico

•
A1
A10
(4)
B1
5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores:
cooperação e responsabilidade

Ciência Viva

Desenvolver competências atitudinais,
processuais e de conhecimento

C2

•

•

C3

A1
(7)
Formação
no

A3
A9
B5

âmbito
do
Projeto Trilhos

B6
B8
C2

• Desenvolvimento de competências pessoais
e sociais;
• Promover maior rigor técnico-científico,
conferindo sustentabilidade às intervenções;
• Disseminar a intervenção preventiva e obter
orientações claras para a ação;
• Encontrar formas saudáveis e alternativas
aos comportamentos de risco;
• Aumentar o conhecimento sobre o consumo
de substâncias;
• Promover a participação ativa na criação de
estilos de vida saudáveis.

Dinamizadores

Destinatários

Grupo 510:
Isabel Coutinho

Alunos do 11.º
B

Ciência Viva

Certificados
Envolver os docentes
Questionários

Administração

de avaliação

Regional de

ser implementado nas

das várias

Saúde de Lisboa

suas turmas

componentes

e Vale do Tejo

no projeto, com vista a
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Isabel Ricardo

Fátima Carvalho

do projeto
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Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Ano letivo 2013/2014 – julho de 2014

Objetivos Específicos

EBI do Esteval / Todo o ano letivo

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

(7)

5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores:
cooperação e responsabilidade

Oficina de

B9

formação:

Smile
B1
Bilbau

II
C1

• Desenvolver conhecimentos relativos ao
desenvolvimento da cidadania europeia;
• Destacar a importância e as mais-valias do
exercício da cidadania europeia;
• Situar a União Europeia no contexto mundial
e no contexto dos seus estados-membros
por forma a proporcionar uma visão
orientada para a oportunidade e abertura de
horizontes pessoais e profissionais que o
contexto europeu proporciona;
• Contactar com o património cultural e
natural da cidade;
• Identificar na cidade vários percursos
interpretativos e várias formas de conhecer.
• Reconhecer a cidade como um espaço de
convivência, fomentado o espírito de
cidadania.
• Contactar
com
elementos
materiais
(monumentos, gastronomia, doçaria) e
imateriais (tradições) na cidade de Bilbao.
• Reconhecer elementos da identidade
europeia na cidade de Bilbao (Museu
Guggenheim) e San Sebastian.
• Utilizar recursos disponíveis e conceber
atividades inovadoras de aprendizagem com
recurso a ferramentas digitais e a serviços da
Web 2.0.

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Cenforma

Sandra Bolinhas

Trabalho

desenvol-

Pretende-se atingir

vido

um nível Muito Bom
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Certificados
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Orçamento

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Bilbau/18 a 21 de Julho

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Colaborativo para

5.
(Desenvolver) Cidadania e Valores:
cooperação e responsabilidade

uma Cidadania
Responsável e
para uma Cultura
de Valores

integração e para o

Avaliação da

sucesso dos alunos

respetiva

Cenforma

do Agrupamento;

instituição

Ana

Contribuir para a
“humanização” da

contacte com professores em mobilidade

“Agentes da

que estão a trabalhar em ONGA de âmbito

Educação

B3

nacional,

desenvolvendo

projetos

de

Ambiental,

educação ambiental para a sustentabilidade

contributos de

sob diversas metodologias e diferentes

participação e

temáticas junto das comunidades escolares

cidadania”

e a população em geral.
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Paula Póvoas

Albuquerque
Certificado

Escola.

Pretende-se que a docente conheça e

Seminário

Orçamento

Destinatários

Contribuir para a

(7)
•

Dinamizadores

Adquirir
conhecimentos no
âmbito da temática

Certificado de
participação

Grupo de
Trabalho da
Educação
Ambiental para
a Educação e
Sustentabilidad
e
(Agência
Portuguesa de
Ambiente, DGE,
DGeste, ICNF)

Grupo 520
Isabel Leal

126

10 euros/formando

Trabalho

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

B1
B2
B3
B4
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C4
C5

• Refletir, discutir, partilhar, cooperar no
sentido de desenvolver trabalho de equipa;
• Debater conceitos, estratégias, metodologias,
técnicas de trabalho cooperativo para a
intervenção nos casos que vão surgindo ao
longo do ano letivo;
• Reformular, elaborar, partilhar e divulgar
materiais e documentação de suporte;
• Partilhar experiências;
• Refletir sob a forma como a Mediação, a
Educação e a Escola se cruzam, focando as
possibilidades de intervenção pragmáticas e
transformadoras

(7)

Metas

Ano letivo 2013/2014

Objetivos Específicos

Escola Secundária maria A
mália Vaz de carvalho,
Lisboa, a 9 de maio de 2014

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

4. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS
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4.DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS

Desenvolver a prática da escrita.

Todas as turmas do
segundo ciclo devem
participar na
atividade.

Desenvolver a prática da escrita.

(4)
Concurso de
ortografia em
Inglês e
Português
(4)
Concurso de
poesia

(4)
O autor do
mês

A1
C1

A1
C1

A1
B1

Desenvolver o gosto pela leitura.

Professores de
línguas do 2.º
ciclo

Comunidade
educativa

Professores de
português do
2.º ciclo

Alunos do 2.º
ciclo da EBI

Ditados
resolvidos
pelos alunos.

Professores de
línguas do 2.º
ciclo

Alunos do 2.º
ciclo da EBI

Todas as turmas do
segundo ciclo devem
participar na
atividade.

Poemas
produzidos
pelos alunos.

Professores de
português do
2.º ciclo

Alunos do 2.º
ciclo da EBI

Todas as turmas do
segundo ciclo devem
participar na
atividade.

Boletins de
concurso

Prof. Português
BE ESteval
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Os trabalhos
produzidos
pelas
diferentes
turmas
Os trabalhos
produzidos
pelas
diferentes
turmas

Alunos do 2.º
ciclo da EBI
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Orçamento

Todas as turmas do
segundo ciclo devem
participar na
atividade.

Destinatários

EspaçoData

A1
C1

Promover o conhecimento da literatura do
património popular.

(2 e 4)
Conhecer o
país através
de lendas

Dinamizadores

EBI do Esteval,
Biénio 20132015

Promover conhecimentos culturais a partir de
textos e de vivências do património popular.

Todas as turmas do
segundo ciclo devem
participar na
atividade.

Instrumentos
de
Avaliação

EBI do Esteval,
Biénio 20132015

A1
B1
B8

Metas

EBI do Esteval,
Biénio 20132015

(3)
Troca de
cartões de
Natal

Objetivos Específicos

EBI do Esteval,
3º período,
Biénio 20132015

Atividade

EBI do
Esteval,
Biénio 20132015

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

(2.ºCICLO)
Observações

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

EspaçoData

Orçamento

Promover conhecimentos culturais
intertextuais.

Todas as turmas de 6º
ano devem participar.

Participação
de metade
dos alunos do
6º ano.

Professores de
português do 2º
ciclo

Alunos do 6.º
ano da EBI

Lisboa Biénio
2013-2015

A definir

Promover conhecimentos culturais

Todas as turmas do 2.º
ciclo devem participar.

Alunos do 2º
ciclo da EBI

EBI Esteval, Biénio
2013-2015

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

(1)
Ida ao teatro
“Ulisses”

A1

(2 e 3)

A1
B1
B8

Valentine’s day

(6, 1)
Trabalho
colaborativo em
línguas

A9

Promover uma avaliação uniforme em
Português e Inglês no 2.º ciclo

Avaliar todas as turmas
segundo os mesmos
parâmetros

Os trabalhos
produzidos
pelos alunos
do 2º ciclo.

Grelhas de
excel e
documento
de
monitorização

Professores de
inglês do 2º
ciclo

Professores de
línguas do 2º
ciclo

( 6, 7 e 10)
Construção de
materiais de
avaliação

A8

Criação de materiais de avaliação.

Formar 7 professores
do agrupamento
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Relatórios dos
formandos

Regina Barbosa
e Luís Oliveira

Professores de
línguas do 2º
ciclo

Professores de
português do 2º
ciclo
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Observações

EBI Esteval Biénio
2013-2015

Metas

Objetivos Específicos

Esta atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico 4

EBI Esteval Biénio
2013-2015

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico 4

A1
A4
A5

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Sensibilizar os alunos para o estudo de um dos
mais brilhantes autores de texto dramático da
nossa Literatura;
Promover o gosto por uma das formas de arte
que mais rapidamente despertam emoções
críticas ou outras.
Desenvolver o espírito crítico e a sensibilidade,
face a manifestações de carácter cultural e
artístico, que contribuam para a formação
global dos alunos.
Promover o contacto direto com o espetáculo
teatral.
Reconhecer a especificidade do texto
dramático.
Participar em atividades interpessoais e de
grupo, respeitando regras e critérios de
atuação e de convivência em diversos
contextos.
Proporcionar novas experiências culturais.

Que 75% dos alunos
participantes
consigam: Ler e
interpretar textos
literários. Apreciar
textos literários
. Situar obras literárias
em função de grandes
marcos históricos e
cultural

Oficina de
escrita:
- produção de
um texto de
apreciação
crítica;
- resolução de
um guião
orientador

Professores de
português que
lecionam o 9º
ano.

Alunos do 9º
ano

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

130

Orçamento

Metas

Cerca de 15 euros/12 euros

(1)
Visionamento da
peça: Auto da
Barca do Inferno
(inspirada na obra
de Gil Vicente);

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Biénio 13/14 e 14/15
Lisboa 1º Período 29 de Novembro 18 Novembro

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas
educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

(3.ºCICLO E ENSINO SECUNDÁRIO)
Observações

A1
A4
A5

• Sensibilizar os alunos para o estudo de um
dos mais brilhantes autores de texto
dramático da nossa Literatura;
• Promover o gosto por uma das formas de
arte que mais rapidamente despertam
emoções críticas ou outras.
• Desenvolver o espírito crítico e a
sensibilidade, face a manifestações de
carácter cultural e artístico, que contribuam
para a formação global dos alunos.

Que a maioria dos
alunos participantes
consiga:
.Ler e interpretar
textos literários
. Apreciar textos
literários
. Situar obras literárias
em função de grandes
marcos históricos e
culturais
. Planificar a escrita de
textos

Oficina de
escrita:
- produção de
um texto de
apreciação
crítica;

(1, 4)
Percurso pedestre
pela baixa
lisboeta.
Leitura expressiva
de excertos
d’ Os Maias.

dos mais brilhantes autores de texto
dramático da nossa Literatura.

A4
• Desenvolver
A5

o

espírito

crítico

e

a

sensibilidade, face a manifestações de
carácter cultural e artístico, que contribuam

Que a maioria dos
alunos participantes
consiga:
.Ler e interpretar
textos literários
. Apreciar textos
literários
. Planificar a escrita de
textos

Destinatários

Professores de
português que
lecionam 9.º
ano

Alunos do 9º
ano

Professora
Paula Gregório

Alunos das
turmas 11ºD1,
D2 e E

para a formação global dos alunos.
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Orçamento

Dinamizadores

• Sensibilizar os alunos para o estudo de um
A1

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

Cerca de 15 euros

Visionamento do
espetáculo: “ Os
Lusíadas de
calções”

Metas

Cerca de 8 euros

(1)

Objetivos Específicos

Lisboa – 13 de fevereiro 2013-2014

Objetivos
Gerais

Atividade

Lisboa 2º período, 2013-2014

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)
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Observações

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

EspaçoData

Participação de, pelo menos,
75% dos alunos.

Produção
escrita
(reflexão
pessoal sobre
a visita

Professor Alda
Saraiva e Mário
Santos
Paula Gregório

Alunos do 12.º
ano, turmas A,B
eC

Biénio 13/14 e 14/15
Mafra, data a definir, 2.º período

Cerca de 21 euros

Por volta de 75% /A maioria
dos alunos participantes:
reconhecem a existência de
diversidade e interinfluência
cultural nos períodos
estudados e infere a
emergência de uma consciência
intercultural nos séculos XV e
XVI.
- interpretam, in loco, a interrelação de diversos povos e
culturas na organização de um
determinado espaço desde o
séc. XV ao séc. XIX, utilizando
nomeadamente objetos
patrimoniais

Questionário

Professor José
Navarro

Alunos do
12º D

15 euros

Orçamento

Metas

Lisboa, 18 de dezembro 2013

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos Específicos

• Sensibilizar para a leitura da obra

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

(1, 4)
Visita guiada ao
Palácio Nacional
de Mafra.
Leitura encenada
da obra Memorial
do Convento.

A1

A4

C3

Memorial

do Convento, de José

Saramago.

• Desenvolver o espírito crítico e a
sensibilidade, face a manifestações
de caráter cultural e artístico, que
contribuam para a formação global
dos alunos.

(1)

Visita de Estudo à

A1

A4

• Desenvolver nos alunos a capacidade
de

observação

e

valorização

do

património edificado.

“Lisboa
Quinhentista” e
ao Museu de Arte
Antiga

C2

C4

• Promover

o

interesse

património

histórico

enquanto objeto de estudo

pelo

existente,
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Observações

A1

Professores de
Português

queirosiano

A4

Desenvolver o gosto pela leitura.

A5

Sensibilizar para a análise do romance Os Maias
de Eça de Queirós.

Participação de, pelo
menos, 75% dos alunos
da turma.

Texto livre

(Alda Saraiva e
Mário Santos)

11.º A, B, C, D e
E
(+/- 110)

Orçamento

Destinatários

Observações

Esta atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico 5

Esta atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico 5

A1

A2
(1)
Visita de estudo a

A4

um meio de
A5
comunicação
social

- Consolidar conhecimentos adquiridos sobre
os textos dos Media e os textos de caráter
transacional e educativo.
-Desenvolver o espírito crítico, face a
manifestações de caráter cultural e artístico,
que contribuam para a formação global dos
alunos.

A8
- Promover a interdisciplinaridade.

Produção
escrita:
Que a maioria dos
alunos participantes
consiga:

. Planificar e redigir
textos de diferentes
tipologias.

C3
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- elaboração
de um
relatório da
atividade;

Professoras
Paula Gregório
e Clara Santos

10.º ano
Turmas A e C

- redação de
artigos a
publicar no
jornal “ O
Poeta”
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Ano letivo 14/15
Lisboa- 1º período

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

(1)
Percurso

Dinamizadores

Por definir

Instrumentos
de
Avaliação

Cerca de 12 euros

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Ano letivo 14/15
Sintra / Data a definir

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

C3

de Sttau Monteiro

(2, 3 e 8)
Exposição de
Trabalhos
realizados pelos
alunos
Comemoração de
Efemérides:
Halloween
(4)
Conferência:
“ O Jornalismo
escrito e o
Jornalismo
Televisivo”

A1
A4
A5
A10
B1
B4
C3
C4

- Sensibilizar para a leitura da obra Memorial
do Convento, de José Saramago.
-Desenvolver o espírito crítico e a sensibilidade,
face a manifestações de caráter cultural e
artístico, que contribuam para a formação
global dos alunos.

• Promover o interesse pela
civilização inglesa e americana.

cultura

e

• Motivar os alunos para a aprendizagem de
línguas estrangeiras
• Promover os hábitos de Leitura/escrita.

.Ler, interpretar e
apreciar textos
literários

Alunos do 12.º
ano

. Planificar a escrita de
textos

Que 95% dos alunos
envolvidos na atividade
escrevam um texto de
forma adequada ao
contexto, com
coerência e correção
linguística.

Trabalhos
realizados pelos
trabalhos

Professoras
de Inglês

Alunos do
ensino básico

Orçamento

Professores
Mário
Santos e
Paula
Gregório

EspaçoData

Produção escrita
(reflexão pessoal
sobre a visita)

Que a maioria dos
alunos participantes
consiga:

Destinatários

Cerca de 6 euros

Há Luar, de Luís

A5

Dinamizado
res

Observações

Esta atividade
também
permite
responder ao
objetivo
estratégico 5

Esta atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico 5

Esta atividade
também
permite
responder
aos objetivos
estratégicos 3
e5

A1
A4
B1
B11
C1
C3

- Refletir sobre o papel e as responsabilidades
dos media na formação pessoal e social do
indivíduo;
- Distinguir factos de sentimentos e de
opiniões;- Programar a produção da escrita e
da oralidade observando as fases de
planificação, execução e avaliação.

Que a maioria dos
alunos consiga:
identificar os
diferentes códigos
utilizados pelos
diferentes media;
- refletir sobre a função
desses códigos na
produção dos sentidos.
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Produção escrita:
-elaboração de
um texto
informativo/expo
sitivo sobre a
temática
abordada e/ou de
um texto de
opinião

Professora
Paula
Gregório

Turmas de
Humanidades
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Sem custos

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

peça Felizmente

A4

Instrumentos
de
Avaliação

Ano letivo 14/15
Mafra – 2.º período

Visionamento da

A1

Metas

Átrio do Bloco C e
Biblioteca - Out/Nov
2013-2015

(1)

Objetivos Específicos

Ano letivo 14/15
Agrupamento 1.º período

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

A5
A10
C3

- Promover a criatividade dos alunos;
- Desenvolver o espírito crítico e a
sensibilidade, face a manifestações de
carácter cultural.

(4)
Desenvolver o gosto pela Literatura oral
e Tradicional.

Contador de
histórias na escola
Sessão com o
contador de
histórias Jorge
Serafim.
Os alunos ouvirão
textos da
literatura oral e
tradicional.

A1
A2

Promover o contacto com um contador
de histórias.

A3
C1
Contribuir para o enriquecimento da
formação geral do aluno.

Que a maioria do alunos consiga:
- compreender as várias temáticas da
poética Pessoana

Que a maioria dos alunos consiga ao
nível da
- Oralidade:
1. Interpretar discursos orais com
diferentes graus de formalidade e
complexidade.
4. Distinguir diferentes
intencionalidades comunicativas em
diversas sequências textuais
(informar, narrar, descrever, explicar
e persuadir).

Tarefas
diversifica
das
realizadas
durante o
workshop

Relatório
sucinto
sobre a
sessão

Mário
Santos e
Paula
Gregório

Professores
de
Português

Alunos de
12.º ano

Alunos
do
Agrupamento

2. Registar, tratar e reter a
informação.
1. Identificar ideias-chave.
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Orçamento

EspaçoData

Destinatários

Observações

Cerca de 5 euros

Intransmissível”

A4

Dinamizado
res

Esta atividade
também
permite
responder ao
objetivo
estratégico 5

80 euros por sessão

“Pessoal e

- Consolidar conhecimentos adquiridos
sobre Fernando Pessoa ortónimo e
heterónimos;

Instrumen
tos
de
Avaliação

Escola

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Workshop:

A1

Metas

Ano letivo 14/15
Cineteatro Joaquim de Almeida
Data a definir

(4)

Objetivos Específicos

Ano letivo 14/15

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta atividade
também
permite
responder ao
objetivo
estratégico 5

(2, 3 e 8)
Elaboração de
Calendários para
o ano 2014
Comemoração de
Efemérides:
New Year

A4
A5
A8
A10
B1
B4
C3
C4

Que 95% dos alunos
envolvidos na atividade
escrevam uma
mensagem de forma
adequada ao contexto,
com coerência e
correção linguística.
Recolher uma
mensagem de cada um
dos anos de
escolaridade, para
publicar na
Página/Jornal da
Escola.

línguas estrangeiras.

• Fomentar a diversidade de estratégias na
sala de aula.

• Desenvolver capacidades cognitivas, afetivas,
estéticas e culturais.

C5
A1
A4
A5
A8
A10
B1
B4
C3
C4
C5

• Motivar os alunos para a aprendizagem de
línguas estrangeiras.
• Fomentar a diversidade de estratégias na
sala de aula.
• Desenvolver capacidades cognitivas, afetivas,

Ter pelo menos 4
calendários para
distribuir pelo
Agrupamento

Trabalhos
realizados
pelos alunos

Dinamizadores

Professoras dos
grupos
disciplinares de
Inglês, Francês
e Espanhol

Destinatários

Comunidade
Educativa

Professoras dos
Calendários

grupos

realizados

disciplinares de

pelos alunos

Inglês e

Comunidade
Educativa

Espanhol

estéticas e culturais.
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Orçamento

• Motivar os alunos para a aprendizagem de

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Elaboração /
Exposição de
cartões com
votos de Ano
Novo;
Publicação dos
melhores votos
de Ano Novo
Comemoração de
Efemérides:
Christmas /
New Year

A1

Metas

Átrio do Bloco C/ Biblioteca / Dezembro
2013 - 2014

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

(2, 3 e 8)

Objetivos Específicos

Átrio do Bloco C/ Biblioteca /
Dezembro 2013- 2014

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Esta atividade
também
permite
responder
aos objetivos
estratégicos 3
e5

Esta atividade
também
permite
responder
aos objetivos
estratégicos 3
e5

Que 95% dos alunos
envolvidos na atividade
escrevam uma
mensagem de forma
adequada ao contexto,
com coerência e
correção linguística.

(10)
A5
Criação /
Realização de
Fichas de
Sistematização e
de Remedial Work

(6, 10)
Realização de um
teste globalizante,
por nível, para
todos os anos /
turmas

Comunidade
Educativa

• Motivar os alunos para a importância da
organização no estudo;
• Facilitar a progressão nas aprendizagens;

A9

Os próprios
trabalhos

Professoras dos
grupos
disciplinares de
Inglês e
Espanhol

Destinatários

• Promover a autoavaliação dos alunos;

Ultrapassar os
resultados percentuais
atingidos no ano
transato

Próprias
fichas
Grelhas

Possibilitar a reflexão
por parte de todos os
intervenientes (alunos,
pais e professores) e
que, sempre que
necessário, haja
mudança de
práticas/atitudes.

Grelha de
Síntese e
relatório de
resultados

Grupo
disciplinar de
Inglês

Alunos do
ensino Básico e
Secundário

• Melhorar os resultados escolares.

A5
• Diagnosticar dificuldades
A9
• Reformular estratégias
B7

• Uniformizar critérios
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Grupo
disciplinar de
Inglês

Alunos do
ensino básico e
secundário
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• Promover o interesse pela cultura e
civilização inglesa e americana.
• Desenvolver capacidades afetivas, estéticas e
culturais.
• Promover um bom clima relacional entre os
elementos da comunidade educativa.

Dinamizadores

EspaçoData

A1
A4
A5
A10
B1
B4
C3
C4
C5

Instrumentos
de
Avaliação

Observações

Átrio Bloco C / 11 a 15
de Fevereiro 2014-2015

Escrita de
mensagens
Comemoração de
Efemérides:
Valentine’s Day

Metas

Esta atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico 5

Biénio 2013-2015

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

(2, 3)

Objetivos Específicos

Esta atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico 2

Biénio 2013-2015

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico 2

(4, 9)
Estabelecimen-to
de protocolos de
parceria com
entidades
exteriores ao
Agrupamento

(4, 8)
Atividades de
apresentação oral

A5
C2

A1
A5
B1
C2

A1
A5
A8
B7

• Sensibilizar
para
a
importância
da
comunicação oral Desenvolver capacidades de
comunicação oral
• Interagir na língua estrangeira

Que 80% dos alunos
participem a atividade
proposta

Destinatários

Texto crítico

Grupo
disciplinar de
Inglês

Alunos do
ensino básico
e secundário

Que o maior número
possível de alunos
participe nas várias
iniciativas

Participação e
empenho dos
alunos.

Que 80% dos alunos
realizem a atividade
proposta
Que metade dos
encarregados de
educação visualizem o
trabalho

Grelha de
Avaliação Oral
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Embaixada dos
Estados Unidos
da América
Universidade
Católica
Portuguesa

Grupo
Disciplinar de
Inglês

Orçamento

A2

Dinamizadores

Aproximadamente 5 €

Assistir a uma
Peça de teatro
representada por
uma companhia
de teatro Inglesa

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

A1

• Promover o interesse pela cultura e civilização
inglesa e americana.
• Desenvolver capacidades afetivas, estéticas e
culturais.
• Proporcionar um contacto direto com falantes
nativos;
• Refletir sobre temáticas relacionadas com a
sua faixa etária
• Alargar os horizontes dos alunos
• Promover o interesse por outras formas
culturais.
• Desenvolver capacidades cognitivas através de
atividades lúdicas.
• Promover o interesse pela cultura e civilização
inglesa e americana.
• Desenvolver capacidades afetivas, estéticas e
culturais.
• Proporcionar um contacto direto com falantes
nativos;
• Alargar os horizontes dos alunos
• Promover o interesse por outras formas
culturais.
• Promover o reconhecimento da utilidade da
aprendizagem da língua inglesa

Metas

Biénio 2013-2015
CTJA / Data a definir

(1, 4)

Objetivos Específicos

Alunos do
Ensino Básico
e Secundário

Biénio 2013-2015

Objetivos
Gerais

Atividade

Alunos do
Ensino Básico
e Secundário

AEPJS / Biénio
2013-2015

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)
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Observações

Comenius

B1

1.
(Melhorar) Qualidade das
aprendizagens e práticas educativas

B7

(4)
Concurso
de
ortografia

(4)
Mensagens
natalícias em
diferentes suportes

(4)
Concurso "Sigue la
estrella"

A1
C1

• Promover junto dos alunos o conhecimento
explícito da Língua Portuguesa e a aplicação de
regras de ortografia.

Completar com
sucesso o programa

Relatório de
Avaliação
Final

Professora
coordenadora
Clara Santos

Alunos do
Ensino Básico e
Secundário do
AEPJS

Todos os alunos
devem participar

Fichas

Professora
Teresa Pinto
e….

Alunos do 7º
ano

A1
A4

Promover conhecimentos culturais a partir de
textos e de vivências do património popular.

Participação de,
pelo menos, 75%
dos alunos.

Os trabalhos
produzidos
pelas
diferentes
turmas

Divulgar a diversidade cultural de Espanha no
que respeita as suas tradições natalícias

Participação de,
pelo menos, 90%
dos alunos.

Os trabalhos
produzidos
pelas
diferentes
turmas

B1
B8
A1
C1
C3
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Professores de
línguas
(Espanhol e
Francês)

Turmas do 3º
ciclo

Professores de
línguas
(Espanhol e
Francês)

Turmas de 7º e
8º anos
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Orçamento

EspaçoData

Destinatários

Orçamento próprio

A9

Dinamizadores

AEPJS e Mobilidades /
Biénio 2013-2015

A2

Instrumentos
de
Avaliação

AEPJS
Ano letivo 13/14
2º e 3º períodos

(9)

• Organização de iniciativas que possam dar
visibilidade a todo o trabalho que se têm
desenvolvido no âmbito do Programa Comenius;
• Dar visibilidade a alguns dos impactos e
resultados das práticas levadas a cabo no âmbito
das diferentes ações
• Incentivar a criatividade dos alunos
participantes no Programa Comenius.

Metas

EBI do Esteval e
e ESPJS 2013/2014

A1

Objetivos Específicos

EBI do Esteval e
e ESPJS
2013/2014

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observaçõe
s
Esta
atividade
também
permite
responder
aos
objetivos
estratégicos
3, 4 e 5

Contribuir para a aquisição, consolidação e
ampliação de vocabulário da língua
espanhola e francesa

Campeonato
inter turma
online

Professores de
línguas
(Espanhol e
Francês)

Alunos do 7º
ano

Participação de, pelo
menos, 75% dos
alunos.

Leques
produzidos
pelos alunos

Professores de
línguas
(Espanhol e
Francês)

Turmas de 8º e
9º anos

Facilitar a
interpretação dos
resultados

fichas
grelhas

Grupo
disciplinar de
Inglês

Comunidade
Educativa

Reforçar a componente lúdica na
aprendizagem do espanhol e francês

(2)
Exposição de
"abanicos"

A1
C1

Fomentar o interesse pela aprendizagem da
língua e cultura espanhola

(6, 10)
Grelha de
sistematização e
apresentação dos
resultados

A5
A9

• Tratamento e sistematização de dados.
• Análise de resultados .
• Reflexão crítica sobre as práticas.
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Participação de todos
os alunos das turmas
envolvidas

Destinatários

2014/2015

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

EBI do Esteval e ESPJS 3º período, 2014/2015

Objetivos
Gerais

SuperTmatik

A1
A6

Metas

Objetivos Específicos

ESPJS -3º período

Atividade

Biénio 2013-2015

2.
(Criar) Mecanismos de
Avaliação e autoregulação

.
(Melhorar) Qualidade das
aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Possibilitar a reflexão
por parte de 100% os
elementos do Grupo
disciplinar e que,
sempre que necessário,
haja mudança de
práticas

Relatório

Grupo
disciplinar de
Inglês

Comunidade
Educativa

Objetivos Específicos

(6, 10)
Relatório de
Avaliação
Intermédia
Relatório de
Avaliação do
PAAA
Relatório de
Avaliação Final
(Interna /
Externa)

A3
A5

• Levantamento de dados

• Análise de resultados

A9
• Reflexão crítica sobre as práticas
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Metas

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

Biénio 2013-2015

2.
(Criar) Mecanismos de Avaliação e autoregulação

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Que a maioria dos
alunos consiga:
- enfrentar os conflitos,
escolhendo uma
posição adequada ante
os mesmos e adotando
comportamentos
saudáveis.

Elaboração de
folhetos
informativos
sobre as
temáticas
abordadas.

- Reconhecer a importância dos sentimentos e
da afetividade na vivência da sexualidade;
- Saber como se protege o próprio corpo,
prevenindo a violência e a abuso físico e sexual.
- Saber dizer não a pressões emocionais e
sexuais.
- Promover a transdisciplinaridade.

Que a maioria dos
alunos consiga:
- prevenir a violência e
o abuso, adotando e
promovendo
comportamentos
saudáveis.
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Exposição de
trabalhos
sobre a
temática
abordada.

Destinatários

10.º C
12.º D

10.º C
12.º D

Professora
Paula Gregório
e
GIC

Professora
Paula Gregório
e
GIC
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- Conhecer formas de lidar com o bullying,
Cyberbullying e Sexting,
- Promover a adoção de comportamentos
saudáveis, conducentes ao bem-estar físico,
emocional e social;
- Desenvolver o sentimento de empatia pelo
outro;
- Promover a divulgação de boas práticas,
- Promover a transdisciplinaridade.

Dinamizadores

Observações

Sem custos

Instrumentos
de
Avaliação

Esta atividade
também
permite
responder ao
objetivo
estratégico
5

Sem custos

A1
B5
B6
B8
C3
C4
C5

Metas

EspaçoData

(4)
Conferência:
“Violência
doméstica”

A1
B5
B6
B8
C3
C4
C5

Objetivos Específicos

Agrupamento
Ano letivo 14/15 - 1.º período

(4)
Palestra:
“Bullying,
Cyberbullying e
Sexting

Objetivos
Gerais

Atividade

Agrupamento
Ano letivo 14/15 - 2º período

3.
(Fomentar) Comunicação Educativa

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta atividade
também
permite
responder ao
objetivo
estratégico
5

- identificar
comportamentos de
risco de forma a
prevenir a violência e o
abuso.

Exposição de
trabalhos
sobre a
temática
abordada.

Dinamizadores

Destinatários

Professora
Paula Gregório
10.º C

e

12.ºD

GIC

Orçamento

- Promover a transdisciplinaridade.

Que a maioria dos
alunos consiga:

Instrumentos
de
Avaliação

Sem custos

- Propiciar ambientes de aprendizagem
adequados ao desenvolvimento pessoal e
social do aluno.
- Valorizar a criação de recursos/materiais
didático-científicos, e a sua respetiva
divulgação à comunidade educativa.
- Possibilitar o alargamento cultural e ligação
ao mundo através de Parcerias.

Metas

EspaçoData

A1
B5
B6
B8
C3
C4
C5

Objetivos Específicos

Ano letivo 14/15 - 2.º período

(4)
Conferência: “O
papel da
enfermagem
forense na
deteção da
violência e dos
abusos sexuais

Objetivos
Gerais

Atividade

Agrupamento

(6, 12)
A6
Utilização de
meios de
comunicação
significativos para
os alunos (Correio
electrónico /
Moodle)

A7
A8
A9

• Facilitar a comunicação entre os diversos
intervenientes;
• Utilizar meios de comunicação / TIC mais
facilitadores e apelativos.

Potenciar que 90% dos
alunos e 100% dos
professores adiram às
atividades
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Dados
estatísticos do
Moodle

Grupo
disciplinar de
Inglês

Alunos do
Ensino Básico e
Secundário
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Biénio 2013-2015

3.
(Fomentar) Comunicação Educativa

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

EspaçoData

Formar 15 professores
do agrupamento

Relatórios dos
formandos

Regina Barbosa
e Luís Oliveira

Professores do
AEPJS

Objetivos Específicos

A nova norma
ortográfica

(7)

A8

A5

Formação
docentes nas
Metas

A8

(7)

A5

Formação
Docente nos
Projetos
Educativos
(Manuais)

A8

A9
B9

A9
B9

• Promover o rigor ortográfico
comunidade educativa

para

a

• Desenvolver competências ao nível da
planificação, de acordo com as alterações
introduzidas ao nível do ensino das Línguas
Estrangeiras.

Que todos os
professores sejam
capazes de planificar
de acordo com as
novas orientações

• De acordo com os planos de cada Formação

Pretende-se que pelo
menos um docente
tenha assistido à
apresentação de cada
manual, sujeito a
análise
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Planificações

Certificados

Editoras e
Associações
(APPI)

Professoras do
Grupo
Disciplinar

Biénio 2013-2015

(7)

Editoras

Professoras do
Grupo
disciplinar de
Inglês
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Metas

AEPJS 1º período
ano letivo 13/14

Objetivos
Gerais

Atividade

Biénio 2013-2015

4
(promover) Articulação Organizacional, pedagógica e científica entre os ciclos de ensino
do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Esta atividade
também
permite
responder
aos objetivos
estratégicos
1e3

(6)
Elaboração /
adaptação das
planificações de
acordo com as
Metas
A3
(6)

A5

Reuniões de
Departamento e
Disciplinar

A8
A9

Dinamizadores

Destinatários

• Definir estratégias
• Planificar e uniformizar critérios
• Acompanhar o cumprimento das planificações
por trimestre
• Elaborar e aprovar matrizes e provas de Provas
de Equivalência à Frequência e Provas
Extraordinárias dos cursos profissionais
• Articular planificações
• Partilhar experiências
• Elaborar materiais didáticos específicos
• Definir estratégias e planos de acção

Pretende-se atingir
um nível Muito
Bom

Certificados

Grupos
disciplinares de
Inglês, Espanhol

Professoras do
grupo
disciplinar

• Planificar de acordo com as alterações
introduzidas ao nível do ensino das Línguas
Estrangeiras

Introduzir as novas
alterações em
todos os anos do
ensino básico

Planificação

Professoras do
grupo
disciplinar de
Inglês

Professoras

• Definir estratégias
• Planificar e Uniformizar critérios
• Acompanhar o cumprimento das planificações
por trimestre
• Elaborar e aprovar matrizes e provas de Provas
de Equivalência à Frequência e Provas
Extraordinárias dos cursos profissionais
• Articular planificações
• Partilhar experiências
• Elaborar materiais didáticos específicos
• Definir estratégias e planos de acção

Fomentar a
sistematização e
organização de
materiais
Cumprir com o
solicitado a nível
superior

Reuniões de
Departamento
e Disciplinar

Professores do
Departamento
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Atas
Dossiê
Dossiê Digital
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Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Biénio 2013-2015

A5
A8
A9
B9

Objetivos Específicos

Anop letivo 13/14
AEPJS 1º período

(7)
Formação
Trabalho
Colaborativo

Objetivos
Gerais

Atividade

Biénio 2013-2015

4.
(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica
e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Promover o interesse pela cultura e
civilização inglesa e americana.

•

Desenvolver nos alunos o espírito de
partilha.

•

Promover a educação para a cidadania e o
respeito pela diferença.

-----------------

Grupo
Disciplinar de
Inglês

Comunidade
Educativa

dos recursos naturais e da preservação da

Visita de Estudo
Amarsul

Natureza;
•

A1
C1

Que 75% dos alunos
participem na atividade

Texto crítico

Incentivar hábitos de vida sustentáveis

Consolidar conhecimentos adquiridos ao
longo do ano
Promover o convívio entre alunos de
diferentes turmas

Participação de todos
os alunos das turmas
envolvidas
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Questionário
Guião de
orientação

Professoras do
grupo
disciplinar de
Inglês

Professoras
estagiárias da
Universidade
Nova de Lisboa

Alunos do
Ensino Básico e
Secundário

Turmas da
prof.ª Mónica
Valadas
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Que os alunos
compreendam e
comparem as tradições
cultura e civilização
inglesa e americana;
Recolher alimentos
suficientes para 9
entregar cabazes ao
GIC

• Consciencializar os alunos para importância

(1, 3, 4 e 8)

(4)
Peddy Paper

•

Observações

Esta atividade
também
3 euros

C8

Destinatários

EspaçoData

Recolha de
alimentos para a
realização de um
Cabaz de Natal:
Comemoração de
Efemérides:
Thanksgiving

Dinamizadores

Átrio do Bloco C/ Biblioteca
/Dezembro 2013

(Desenvolver) Cidadania e Valores:
cooperação e responsabilidade

5.

B1

Instrumentos
de
Avaliação

Palmela/Fevereiro 2014

(3, 4 e 8)

Metas

Objetivos Específicos

EBI do Esteval,
3º período ano
letivo 14/15

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

permite
responder ao
objetivo
estratégico 1

5. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
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(2 e 3)

A1
A2

Exposição:

A3

O Dia da
filosofia

B8

(9)
Projeto de
apoio ao

A3
A5

• Identificar a importância do estudo da
Filosofia para o desenvolvimento de um
pensamento informado e crítico.
• Reconhecer o carácter teórico-prático da
atitude filosófica, nas dimensões pública e
privada da existência de cada indivíduo.
• Promover o gosto e o interesse pelo estudo
dos conteúdos programáticos da disciplina de
Filosofia.
• Identificar as competências lógicas e
argumentativas da filosofia.
• “Conhece-te a ti mesmo” para agir do melhor
modo em sociedade – reconhecer as vicissitudes
do lema, e exercer uma cidadania responsável.

• Facilitação das aprendizagens/ promoção do
sucesso escolar: o exame nacional de filosofia

Metas

Todos os grupos de
alunos apresentam
propostas de trabalho
dentro dos
parâmetros
previamente
concertados.

Pretende-se melhorar
o desempenho escolar
obtido em 2012/2013

Exame de

Instrumentos
de
Avaliação

Grelha de
apreciação
dos trabalhos
em grupo

Pautas de
exame

Dinamizadores

Destinatários

Professores de
Filosofia e
alunos das
turmas de 10.º
e 11.º anos

Comunidade
educativa

Professora
Fátima Baia
turmas
de11.ºano

Alunos
propostos a
exame

Filosofia
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Ao longo
do ano
letivo
13/14

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

BE- 18 a 22 de Novembro 2013

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

5. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Observações

(1)

B3
B1

Visita de estudo

C1

ao Pavilhão do

Professores de
História e Física
Química

Alunos do 8.º
ano

Questionário
- Relatório da
visita de estudo

Pretende-se
que
todos os
alunos das

Conhecimento e à
A1
Torre de Belém

Destinatários

Orçamento

A5

Dinamizadores

2 euros

A4

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

A2

• Proporcionar
situações
educativas
que
correspondam aos interesses, motivações e
expectativas dos alunos;
• Relacionar os conteúdos programáticos com
situações do quotidiano;
• Melhorar o sentido de autossatisfação de todos os
intervenientes no processo de ensino aprendizagem.
• Valorizar o património cultural português.
• Consolidar conteúdos referentes ao Tema E –
Expansão e mudança nos séculos XV e XVI.
• Reconhecer as características e elementos
arquitetónicos do estilo Manuelino e Gótico.
• Reconhecer a Torre de Belém como local de
defesa da Lisboa Quinhentista.
• Identificar a Torre de Belém como um cárcere
político a partir do século XVI.

Metas

Lisboa (locais indicados)
2.º P, ano letivo 13/14

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

A1

Objetivos Específicos

A2
A3
A5
A8
A9
A10
C1

• Sensibilizar os alunos para o estudo de um dos
mais brilhantes autores da nossa Literatura;
• Desenvolver o espírito crítico e a sensibilidade,
face a manifestações de carácter cultural e artístico,
que contribuam para a formação global dos alunos.
• Incentivar o espírito de grupo e a interação entre
as diferentes turmas.
• Promover experiências de análise de casos
práticos;
• Desenvolver competências para acolher, informar
e orientar grupos de acordo com as motivações
identificadas.

C5
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turmas envolvidas
façam a visita

Oficina de
escrita:
elaboração de
um roteiro.
- produção de
um texto de
opinião.
Elaboração de
um roteiro
cultural/arquitétonico
complementar
à atividade de
Português

Professoras
Paula Gregório
e Fátima Vilelas

11.º ano
Turmas D e E
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Lisboa
2.ºP, ano letivo 13/14

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Universidade de

A5

Coimbra

B3

Recolher informação
essencial sobre os
vestígios deixados
pelos Romanos em
Portugal.

Dinamizadores

Destinatários

Alunos do 5º
ano da EBI do
Esteval

Alunos do 6º
ano da EBI do
Esteval

Relatório de
avaliação de
atividade.

C3

Visita de estudo
ao Centro de

A1

Interpretação da

A4

Batalha e

A5

Mosteiro da

B3

Batalha

C3

• Identificar a 4ª dinastia como a dinastia de
Bragança.
• Reconhecer o Rei D. Carlos como o
penúltimo rei de Portugal.
• Distinguir Monarquia de República.
• Definir o conceito de regicídio.
• Localizar no tempo a queda da monarquia
e a implantação da República.

Recolher informação
essencial sobre os
conceitos e
acontecimentos
desta realidade
histórica.
Pretende-se que os
alunos participantes
atinjam um Bom
nível de
conhecimentos
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Relatório de
avaliação de
atividade.

Professores de
5º ano:
Professora
Isabel Beatriz e
Professor Paulo
Paiva
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Orçamento

Conimbriga e

A4

• Identificar vestígios deixados pelos
Romanos na Península Ibérica.
• Reconhecer as mudanças originadas pela
romanização na Península Ibérica.
• Reconhecer as construções principais que
se podiam encontrar numa cidade romana.

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

A1

Metas

27 de Novembro 2013–
Conímbriga

Visita de estudo a

Objetivos Específicos

Ano letivo 13/14 - 2º Período Vila Viçosa

Atividade

Objetivos
Gerais

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas
educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

•
Visita de Estudo a
locais do
concelho

A1
•
A4

Contacto presencial com roteiros e
itinerários turísticos
Identificar as diferentes terminologias e
modalidades utilizadas nos itinerários
turísticos.

Pretende-se que
todos os alunos (8)
realizem a atividade

Dinamizadores

Destinatários

Cartaz
publicitário
(Inglês)
Recolha de
dados e/ou
imagens para
produção de
trabalho em
grupo (Geo. A)

Professora
de Inglês.
Colaboração da
docente de
Geografia A

Alunos da
turma (21)

_ Observação
Direta
- Listas de
desempenho

(2)

Turma 12.ºC1

Ilda Soares e
Fátima Vilelas

(8 alunos)

B1
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Orçamento

Que 75% dos alunos
participem na
atividade

Instrumentos
de
Avaliação

A definir

• Consciencializar os alunos para a
importância dos recursos naturais e da
preservação da Natureza (Inglês e
Geo. A);
• Incentivar hábitos de vida sustentáveis
(Inglês e Geo. A);
• contactar com exemplos de realizações
importantes na Política Ambiental
nacional (Geo. A)

Metas

EspaçoData

A1
A2
A5
B2
B4
B6

Objetivos Específicos

Ano letivo 14/15
Palmela / Data a definir

Amarsul - Visita
Guiada

Objetivos
Gerais

Atividade

2-º e 3.ºperíodo ano letivo 14/15

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

•

•

•

(1)
Visita de Estudo
ao Museu
Arqueológico do
Carmo

A1
A4
B1

•
•

Consolidar a compreensão dos
conteúdos programáticos da disciplina
de Historia conhecendo a importância
da Arqueologia para o estudo das
primeiras comunidades humanas.
Promover o interesse pelo património
histórico nacional e sensibilizar para a
sua conservação;
Proporcionar situações educativas que
correspondam aos interesses,
motivações e expectativas dos alunos;
Relacionar os conteúdos programáticos
com situações do quotidiano;
Melhorar o sentido de autossatisfação
de todos os intervenientes no processo
de ensino - aprendizagem.

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Pretende-se:
- Promover, a partir
do processo
educativo, uma
socialização
competente entre
alunos, professores e
sociedade em geral.
- Possibilitar o
alargamento cultural
e ligação ao meio
envolvente, e ao
mundo através da
visita a espaços
culturais e de
conhecimento da
cidade de Lisboa.

Questionário/
guião sobre as
exposições

Professores de
História do 7.º
ano

Alunos do 7.º
ano

- Pelo menos 75%
dos alunos de cada
turma participem na
atividade.
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Orçamento

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Final do 1.ºperíodo ou inicio do 2.º período ano letivo 14/15
Lisboa

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

(1)
Visita de estudo
ao Palácio
Nacional de
Queluz

A1
A4
B1

- Identificar as manifestações que faziam da
Corte um centro de representação
permanente;

Pretende-se que pelo
menos 75% alunos
realizem a atividade

Guião da visita
de estudo

- Identificar as manifestações do ritual de
corte;
- Promover o interesse pelo património
histórico nacional e sensibilizar para a sua
conservação;

Dinamizadores

Profª Fátima
Vilelas,
professores
Mário Santos e
Alda Saraiva
(Português)

Destinatários

Alunos das
turmas C e D
do 11.º ano

- Proporcionar situações educativas que
correspondam aos interesses, motivações e
expectativas dos alunos.
A1
(1)
A4
Visita de estudo a
uma Caravela e
ao Teatro

B1

- Proporcionar situações educativas que
correspondam aos interesses, motivações e
expectativas dos alunos.

Pretende-se que pelo
menos 75% alunos
realizem a atividade
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Guião da visita
de estudo

Profª Mónica
Pinto e
professores de
Português

Alunos do 8.º
ano

153

Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

Ano letivo 14/15 - 2.º
período

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

- Compreender os fundamentos da
organização político-social do Antigo Regime
e as expressões que a mesma assumiu;

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Ano letivo 14/15 - 2.ºperíodo
Queluz

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

B1

-Identificar as diferentes terminologias e
modalidades utilizadas em armazenagem.

Pretende-se que
todos os alunos da
turma realizem a
atividade

Ilda Soares
7º L
- Listas de
desempenho

e Outro

A definir

Visita de Estudo a
um Armazém

A1

_ Observação
Direta

Ano letivo 14/15 -3º Período

Conhecer
as
técnicas
de
armazenagem/logística de uma empresa;

- Permitir uma visão globalizante da
realidade;

A4
Visita de estudo
ao Christmas
Shopping

C1
C2
C3

- Promover o desenvolvimento pessoal e
social;
-Promover o gosto pelas aprendizagens e
pela procura autónoma do saber.
- Promover atitudes, comportamentos e
valores, baseado em princípios de
responsabilidade, empenho e solidariedade

Aumentar o grau
de conhecimento
dos alunos
relativamente ao
comércio
tradicional e
tradições natalícias
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-Relatório da
visita de estudo
-Cumprimento
das tarefas
indicadas no
guião da visita

Fernanda
Filipe e
outra

Alunos
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A definir

A1

Lisboa 9 Dezembro de 2014

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

- Contacto presencial com a realidade
empresarial da região;

Observações

- Visualizar o Sistema Solar num Planetário e
os movimentos real e aparente dos planetas;

A1
(1)

A2

Visita de estudo
ao Planetário da
Gulbenkian

A3
A4
A5
B3

- Proporcionar situações educativas que
correspondam aos interesses, motivações e
expectativas dos alunos;
- Relacionar os conteúdos programáticos com
situações do quotidiano;
- Melhorar o sentido de autossatisfação de
todos os intervenientes no processo de
ensino - aprendizagem.

- Conhecer e
compreender a
constituição do
Universo, localizando
a Terra, e reconhecer
o papel da
observação e dos
instrumentos na
nossa perceção do
Universo.
- Conhecer diferentes
formas de localização
(pelo Sol, pela Estrela
Polar e pela
constelação Cruzeiro
do Sul);
- Distinguir diferentes
formas de
localização;
- Associar períodos
do dia às formas de
localização passíveis
de serem utilizadas;
- Reconhecer
constrangimentos à
utilização de algumas
formas de
localização.
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Dinamizadores

Destinatários

Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

Observações

Relatório
sucinto sobre a
sessão

Professores de
Física e Química
e Geografia do
7.º ano

Alunos do 7.º
ano
(turmas C, J e I)
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Museus da Politécnica e Jardim Botânico da Universidade de Lisboa

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

-Aprofundar a compreensão dos conteúdos
programáticos da disciplina de Geografia.

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Ano letivo 14/15 - 1º Período

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objetivo
estratégico 5

A7

Ser cidadão

A8

Europeu»

B1
C3

(4)
Concurso Rosados-Ventos

(2)
Exposição de
Trabalhos alusivos
ao Consumo
Sustentável “Dia
do Consumidor”

A1
A3
A4
A10

• motivar para a disciplina de Geografia
• promover situações de aprendizagem
diversificadas
• desenvolver o espírito criativo dos alunos
• envolver a comunidade escolar na seleção
de trabalhos

Garantir a
participação de
alunos de 5º e 7º
anos de escolaridade
(escola sede e EBI
Esteval)

Proporcionar a tomada de consciência
da atual sociedade de consumo;
Contribuir para o fomento do consumo
responsável;
Contribuir para a melhoria da formação
integral dos alunos.

Pretende-se o
envolvimento de
todos os alunos das
turmas envolvidas

•
A1
A2
B4

•
•
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Relatório de
avaliação de
atividade.

Relatório de
avaliação da
atividade
Nº de Rosas a
concurso por
ano de
escolaridade.

Professores do
Grupo de
Economia e
Contabilidade

Destinatários

Alunos das
turmas 7º J e 9º
I / Comunidade
Educativa

Docentes de
HGP e
Geografia
responsáveis
pelos 5º e 7º
anos de
escolaridade do
agrupamento

Alunos dos 5º e
7º anos de
escolaridade do
agrupamento

3/4

70

Observação
direta
Listas de
desempenho

Orçamento

Pretende-se a
participação ativa,
em trabalho de
grupo, de todos os
alunos das turmas
envolvidas

Dinamizadores

EspaçoData

• Promover um melhor conhecimento da
União Europeia;
• Sensibilizar os alunos para a Cidadania
existência de uma Europeia;
• Contribuir para a melhoria da formação
integral dos alunos.

Instrumentos
de
Avaliação

2.ºP – Semana de 5 a
9 de Maio 2014–
Biblioteca

«Dia da Europa»

Metas

Bibliotecas Escolares da
escola sede e da EBI
Esteval
Ano letivo 14/15 2º
período
A definir

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

A1

Objetivos Específicos
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Ano letivo 14/15
Escola
15 de março

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

(7.)
Formação
docente
em
Avaliação
e
Cyberbullyng

(7)
Formação na base
de dados
PORDATA

B9

Nº
de presenças

Pretende-se
B9

• De acordo com os planos de cada Formação.
atingir um nível Bom

Certificados

Destinatários

Representante
da
Porto Editora

Docentes do
grupo
disciplinar de
Geografia

Instituto de
Educação de
Lisboa

Professores
Formandos
M.ª João
Mendes

A1
A5
A6
B9

- Alargar a gama de recursos disponíveis para
a atividade docente e para a organização das
aprendizagens dos docentes do grupo
disciplinar

Garantir a participação

- Promover a troca de experiência entre
docentes no que respeita a metodologias de
trabalho
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Registo de
presença
Fundação FMS
em parceria
com a
biblioteca
escolar

Docentes do
grupo
disciplinar de
Geografia,
alunos de
Geografia do
ensino
secundário,
docentes de
Economia e
MACS
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Orçamento

Dinamizadores

EspaçoData

A6

Garantir a participação
de todos os membros
do grupo disciplinar

Instrumentos
de
Avaliação

sala multiusos –
29/01/14

A5

• Alargar a gama de recursos disponíveis para
a atividade docente e para a organização das
aprendizagens dos docentes do grupo
disciplinar.
• Promover a troca de experiência entre
docentes no que respeita a metodologias de
trabalho.

Metas

Observações

Ano letivo 13/14

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens
e práticas educativas

Formação
docente
em ESCOLA
VIRTUAL PARA A
GEOGRAFIA

A1

Objetivos Específicos

Este objectivo
permite
responder
igualmente ao
objetivo
estratégico
2

Ano letivo 14/15
A definir

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta atividade
também
permite
responder ao
objetivo
estratégico 4

(4)
Produzir para
Vender

(4)
Promoção e
venda de
produtos

A1,
A2,
B3,
B4
C1

• Criar dinâmicas de trabalho colaborativo
entre os professores de 2º e 3º ciclo, visando
o gosto pela disciplina;
• Mudar práticas docentes e procedimentos
metodológicos através da partilha de
estratégias e experiências inovadoras,
visando tornar as aulas de História mais
apelativas e enriquecedoras;
• Produção de materiais motivadores e
pedagógicos para a disciplina;
• Utilizar as TIC em contexto sala de aula como
recurso enriquecedor e apelativo na
disciplina.

Formar docentes

Relatórios

do
departamento

dos

Desenvolver a atividade de vendas

Destinatários

Professores
Professora
Joaquina
Martins

dos
Grupos 200,
400 e 420.

de Ciências Humanas e
Sociais
formandos

Produção de um bem e as diferentes Técnicas
de Vendas num Centro Comercial
Central de Cervejas e Centro Comercial
Colombo

Dinamizadores

A Sustentabilidade e o
nosso país

A dinâmica e a
promoção de vendas

A2
A9
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Relatório
Final

Balanço das
receitas com
base num
relatório de
contas

Carmo Franco

10ºF- 24

e outros

11ºE1, E2 23

Carmo Franco

10.º F
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Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Ao longo do ano letivo 13/14 - EBI
do Esteval

A8

Objetivos Específicos

Ano letivo 14/15 – 2.º
período

Produção de
Materiais para
História e
Geografia

Objetivos
Gerais

Atividade

Ano letivo 14/15 –
1.º e 2.º períodos

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens
e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

(7)
Fazer Geografia e
as novas metas
curriculares:
utilização dos SIG
Geografia | 3.º
ciclo
(7)
Descobrir
Portugal - um
projeto em ação –
Geografia
Secundário

•

Comemorar a efeméride;

• Estimular o gosto pelo conhecimento da
Historia nacional;
• Dar a conhecer os principais momentos da
Revolução de Abril;

Recolher informação
essencial sobre os
períodos históricos em
causa.
Pretende-se que os
alunos participantes
atinjam um Bom nível
de conhecimentos

• Contribuir para uma melhor abordagem de
algumas das Metas Curriculares da disciplina de
Geografia.
A1
• Conhecer os Sistemas de Informação
A5
Geográfica (SIG) e utilização de ferramentas
A6
como o Google Earth e o GPS.
B9
• Conhecer propostas de atividades que
permitam não só uma melhor compreensão
das TIc como também a sua utilização na sala
de aula para lecionação de conteúdos.
• Conhecer
propostas
pedagogicamente
desafiadoras para o ensino de Geografia A.
A1
A5 • Alargar o conhecimento sobre recursos e
actividades que envolvam os jovens
A6
numa procura constante e renovada das
B9
potencialidades de Portugal.
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Dinamizadores

Destinatários

Relatório da
atividade

Professores de
História
(2º e 3ºciclo)

Alunos do 6.º e
9.º ano

Espaço
Professor
da
Porto Editora

Docentes do
grupo
disciplinar de
geografia

Espaço
Professor
da
Porto Editora

Docentes do
grupo
disciplinar de
geografia

Certificado
Garantir
de
a
presença
participação

Garantir

Certificado

a

de

participação

presença

159

Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Ano letivo 13/14
2.ºP

Objetivos Específicos

Lisboa ( Hotel Vila Rica,)
29 de Março 2014

Comemoração dos 40 anos
do 25 de Abril:
«Testemunhar
História»:
Testemunho de
um capitão de
Abril;
Testemunho de
um excombatente na
Guerra Colonial

Objetivos
Gerais

Atividade

Lisboa ( Hotel Vila
Rica)
29 de Março 2014

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens
e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

A1
A9

• Contribuir para uma melhor abordagem de
algumas das Metas Curriculares da disciplina de
História.

As Tic nos
Processos de
Ensino /
Aprendizagem
(Moodle Inicial)

A1
A6

III Congresso
internacional " Educação
Inclusiva e
Equidade"

Sessão
esclarecimento
sobre Diabetes

•

De acordo com o plano da formação

•

De acordo com o plano de formação

Garantir a participação
dos docentes do grupo

Certificado de
presença

Pretende-se atingir o
nível Bom

Relatório da
ação

Certificado de
presença

B9

• Sensibilizar para a problemática da doença
B6

Conhecer a
problemática da
doença e os
procedimentos a tomar
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Certificado de
presença

Destinatários

Cenforma

Professora
Fátima Vilelas

Espaço
Professor da
Porto Editora

Professora
Fátima Vilelas e
Patrícia Santos

Cenforma

Professora
Eulália Paulo

Instituto Piaget
de Almada

Professora
Eulália Paulo

Escola sede do
agrupamento
(GIC)

Professora
Mónica Pinto
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Orçamento

A História e as
novas metas
curriculares

De acordo com o plano da Formação.

Relatório da
ação

Dinamizadores

EspaçoData

•

Atingir o nível de Bom

Instrumentos
de
Avaliação

Ano letivo
2.º período
13/14
(Fev/Março 2014)
2.º período

A1
B9

Metas

1.º período
Ano letivo 13/14
(Novembro, 2014)
1.º período

A Aprendizagem
da História – da
teoria à prática

Objetivos Específicos

Ano letivo
13/14
2.º período

Atividade

Objetivos
Gerais

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

B9

• Conhecer o Museu Nacional de Arqueologia
na sua dinâmica pedagógica

Dinamizar visitas de
estudo

Certificado de
presença

Santillana
editores

B5
B9

• De acordo com o plano de formação do
Gabinete

Pretende-se
atingir o nível de Bom

Relatórios de
atividades

Escola Sede do
agrupamento
(GIC)

Professora
Patrícia Santos

Pretende-se
atingir
o nível Bom

Relatório
Da
ação

Cenforma

Professores
avaliadores
(Fátima Vilelas,
Mª Isabel
Beatriz e Mª
João Mendes

Pretende-se que os
alunos não repitam nos
testes sumativos os
erros identificados nas
fichas formativas
(identificação
quantitativa dos dados)

Sumários
/Grelhas Excel
de Avaliação
final de
período

Professores do
Grupo de
Filosofia

Alunos da
turma

• Melhorar a qualificação dos avaliadores
externos no âmbito do processo de avaliação
externa do desempenho docente;
• Desenvolver competências no âmbito da
observação de aulas, designadamente na
aplicação de instrumentos de registo e
utilização dos parâmetros nacionais de
avaliação externa;
• Promover o trabalho colaborativo e a
partilha de experiências entre avaliadores
externos.
• Defesa da pedagogia do erro

Avaliação externa
da dimensão
científica e
pedagógica

(10)
Criação
/
Realização de
Fichas Formativas

A5
A9

• Promover a autoavaliação dos discentes
• Facilitar a progressão nas aprendizagens
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Professora
Patrícia Santos
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2.º
período

Destinatários

Orçamento

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

Ao longo
do ano
letivo
13/14

Formação GIC

Metas

2.º período
(Fev/Março, 2014)

Descobrir o
Museu Nacional
de Arqueologia

Objetivos Específicos

Ao longo do ano
letivo 13/14

Atividade

Objetivos
Gerais

2.
(Criar) Mecanismos de Avaliação e auto-regulação

1.
(Melhorar) Qualidade
das aprendizagens e
práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

(12)
Criação e utilização de
páginas no Moodle

(6)
Articular as Planificações
e as metas Curriculares
(proceder à divulgação
das mesmas)

A6
A8
A9

A6
A7
A8
A9
A10

A9

• Melhorar
progressivamente
os
resultados escolares e as classificações
dos alunos nos exames nacionais.
• Fomentar a reflexão sobre as práticas
pedagógicas e a implementação de
estratégias facilitadoras do processo de
ensino aprendizagem.

Pretende-se preencher
todos os requisitos
metodológicos:
1. Levantamento
objetivo de dados;
2. Análise;
3. Resultados / plano
de melhoria.

• Melhorar a comunicação entre
docentes
criando
circuitos
de
comunicação e informação mais
eficientes e eficazes

Pretende-se que todos
os professores do
Departamento
realizem trabalho
colaborativo

• Utilização e produção de informação
• Participação dos alunos na criação
dos recursos e na realização de
atividades previstas nas funcionalidades
do Moodle

(85% dos alunos
aderem positivamente
às propostas)

• Análise
e
interpretação
de
documentos
• Consolidação de um trabalho
colaborativo
• Divulgação do trabalho realizado

Pretende-se que os
professores designados
realizem um trabalho
colaborativo com o
Coordenador
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Instrumentos
de
Avaliação

Aprovação e
divulgação
dos Relatórios

Grelha de
utilização/
Participação
Verificação do
grau de
satisfação
Divulgação do
trabalho
realizado

Dinamizadores

Destinatários

Professores dos
grupos
disciplinares

Professores dos
grupos
disciplinares

Coordenado-res
dos grupos
disciplinares e
professores do
Departamento

Professores dos
grupos
disciplinares

Professores do
grupo
disciplinar de
filosofia e
alunos das
turmas

Comunidade
Educativa

Professores do
Grupo
Disciplinar de
Filosofia

Comunidade
Educativa
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Orçamento

Metas

EspaçoData

3.
(Fomentar) Comunicação Educativa

(12)
Utilização do e_mail
institucional como forma
de comunicação
privilegiada entre
professores

A9
B11

Objectivos Específicos

No final de cada
período letivo

(6)
Fichas de monitorização
resultados dos alunos
- Relatório de Avaliação
do PAAA
-Relatório de Avaliação
Final (relação avaliação
interna /externa)

Objetivos
Gerais

Atividade

Ano letivo

2.
(Criar) Mecanismos de
Avaliação e auto-regulação

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Pretende-se
criar no Moodle
uma página do
Grupo
disciplinar
aberta à
consulta (e/ou
integrar uma
pagina conjunta
com outros
grupos)

B1
B6
B8
C1
C3

-Promover a aproximação entre a
comunidade e a escola, uma cidadania
responsável, a partilha, a solidariedade,
o desenvolvimento pessoal e social, os
afetos e a autoestima e a
autoconfiança.

Pretende-se que os
alunos
compreendam a
importância do
voluntariado.

(2, 3)
Dia Mundial do não
fumador – exposição de
trabalhos alusivos aos
perigos do tabaco

- Promover a educação para a saúde.
A1
B6

Dinamizadores

Destinatários

GIC
Observação
direta

-Promover atitudes, valores e
comportamentos no exercício de uma
cidadania responsável.

- Conhecer os perigos do consumo do
tabaco.

Instrumentos
de
Avaliação

Fernanda Filipe

Comunidade
Educativa

Alunos do 9ºJ

Pretende-se que os
alunos obtenham
informação que lhes
permita rejeitar o
tabaco.

- Promover atitudes, valores e
comportamentos no exercício de uma
cidadania responsável.
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Observação
direta

Fernanda Filipe
Alunos do 9ºJ

Comunidade
Educativa
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Orçamento

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Ao longo do ano letivo 14/15

(11)
Ação de voluntariado:
Recolha de bens
essenciais junto da
comunidade

Objetivos
Gerais

Atividade

Ao longo do ano letivo 14/15

3.
(Fomentar) Comunicação Educativa

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Reuniões

de

A8

A9

B11
Departamento

• Planificar e adequar à realidade de cada grupo/turma
de alunos e a cada ano de escolaridade as orientações
curriculares /currículo nacional e objetivos de
aprendizagem;
• Articular com os diferentes Departamentos
Curriculares o desenvolvimento dos conteúdos
programáticos e objetivos de aprendizagem, tendo em
vista a articulação entre os diferentes níveis de ensino;
• Assegurar a articulação de procedimentos, no âmbito
da aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica
e da avaliação das aprendizagens;
• Identificar necessidades de formação e formular
propostas a integrar no plano de formação e de
atualização do pessoal docente e não docente;
• Promover a articulação entre as transições de ciclo;
• Promover a articulação curricular e a troca de
experiências entre os docentes;
• Formular propostas para a elaboração do regulamento
interno e dos planos anuais de atividades;
• Avaliar o cumprimento do Plano Anual de Atividades;
• Promover a análise e a avaliação dos resultados
escolares e do comportamento dos alunos e apresentar
propostas de estratégias que visem o sucesso educativo;
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Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Pretende-se que todos os

Dinamizadores

Destinatários

Coordenador de
Departamento

Professores
do
Departament
o

professores do
Departamento

Atas de reunião

realizem trabalho
colaborati-vo
entre si e com o

Relatórios
Planificações

coordenador.

164

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

Ano letivo

4.
(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica e científica entre
os Ciclos de Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Pretende-se que

Atas de reunião

Dinamizadores

Destinatários

• Produzir materiais de apoio à atividade letiva;
• Elaborar matrizes e provas extraordinárias dos
Reuniões
periódicas de

Cursos profissionais;
A5

equivalentes a nacionais;

Grupo disciplinar
A8

• Fazer
A9

estratégias e/ou
atividades letivas,
sempre que
necessário.)

do Grupo realizem

• Preparar e avaliar a formação técnica dos Cursos
profissionais;

(Reformular
planificações,

• Elaborar e aprovar matrizes e provas de Exames

o

todos os professores

acompanhamento

técnico

Planificações

trabalho colaborativo.

Coordenado-res
dos

Professores do

Grupos

Departamento

Disciplinares
Ano letivo

(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica e científica entre
os Ciclos de Ensino do Agrupamento

4.

• Planificar as atividades letivas e não letivas;

Relatórios

pedagógico dos estágios.
• Definir os critérios de avaliação;

B11

• Elaborar e aplicar medidas de reforço no
domínio

das

didáticas

específicas

das

disciplinas/áreas curriculares;
• Elaborar o plano de atividades do grupo e
proceder à respetiva avaliação;
• Elaborar o relatório anual sobre a avaliação e
aprendizagem dos alunos.
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Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

A5

Articulação
curricular, vertical
e horizontal,

B10

entre os ciclos de
ensino
(do 2.º ao
ensino

B11

• Implementar processos de coordenação entre as
disciplinas do departamento
• Implementar práticas de articulação entre ciclos
através da:
• Definição do essencial das aprendizagens numa
perspetiva sequencial, intra e inter-ciclos;
• Articulação dos conteúdos disciplinares intra e
inter-ciclos;
• Definição
das
estratégias
de
ensinoaprendizagem a implementar;
• Elaboração de recursos de aprendizagem;
• Elaboração de instrumentos de avaliação das
aprendizagens.
• Fomentar a coordenação da ação educativa
entre estes ciclos
• Proporcionar um percurso sequencial e
articulado aos alunos favorecendo deste modo a
transição adequada entre estes ciclos de ensino.

.-elaborar matrizes
que indiquem as
aquisições essenciais
que os alunos devem
possuir no final de
cada ano e ciclo em
cada uma das
disciplinas que
integram o
departamento.
.- elaborar matrizes
que identifiquem as
dependências entre
os vários ciclos de
ensino nas disciplinas
que integram o
departamento
.-elaborar as
planificações a longo
e médio prazo que
atendam à
articulação
curricular…

secundário)
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Instrumentos
de
Avaliação

Atas das
reuniões
efetuadas

Dinamizadores

Destinatários

Orçamento

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

dos
Grupos

Esta atividade

Disciplinares
Documentos
produzidos

Observações

Coordenado-res

Professores

deverá ser

e/ou
professores

do

indicados (6.º,

Departamento

7.º, 9.º e 10º
anos)
Coordenadora
de
Departamento

Material de desgaste – fotocópias, pens

(6, 10)

Objetivos
Gerais

Atividade

Ao longo do ano letivo - ESPJS

(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica e científica entre
os Ciclos de Ensino do Agrupamento

4.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

desenvolvi-da
através da
implementação de
uma ação de
formação (à
semelhança
do que já
acontece este
ano com
outros temas)
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(4)

A4

B9

Filosofia para
crianças

de pensamento crítico em particular (Lipman).
• Promover hábitos de questionamento.

A10
Projeto

argumentação em geral, e técnicas pedagógicas

C4

• Estimular a aptidão criativa dos alunos.
• Permitir o contato com as grandes questões e
dilemas da filosofia ao nível ético, político,
estético…
• Permitir a construção e o exercício de uma
cidadania responsável.

C1
(4)

Apoio à vítima:
Cyberbulling

• O abuso, a vítima e o agressor:
• Identificação de situações de Cyberbulling.

C2
C3
C5

• A difusão de uma informação para fins
difamatórios em formato eletrónico.
• As tecnologias, o agressor e o anonimato.

- Permitir a
colaboração e
interação entre Ciclos
de ensino (pretendese que todos os
alunos da turma
atinjam os requisitos
de uma avaliação
positiva – os
elementos que
tenham uma
avaliação de muito
bom integrarão o
grupo de trabalho
com o 1.º Ciclo)

Recursos
criados pelos
alunos e
professora
Grelha de
requisitos
(ao nível das
técnicas de
facilitador)

Pretende-se que
todos os grupos
realizem um trabalho
positivo (em todos os
indicadores)

Criação de
recursos de
caráter
pedagógico
(avaliação por
grelha de
indicadores)

Professora
de
Filosofia e
alunos das
turmas do 10.º
A, B e C

Professora M.ª
João Mendes e
Alunos das
turmas 10.º A, B
eC

• Contributos para o diagnóstico do cyberbullying
• Da prevenção e intervenção.
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Destinatários

Uma turma do
1º Ciclo
do
Agrupamento
de Escolas
Poeta Joaquim
Serra
(em 2014/2015)

Comunidade
educativa

Orçamento

Dinamizadores

Observações

Responde
igualmente
ao objetivo
estratégico 1

Não há

A1

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica e científica entre
os Ciclos de Ensino do Agrupamento

4.

• Desenvolver as capacidades de raciocínio e

Metas

Ao longo do presente ano letivo e próximo

Objetivos Específicos

Ao longo do ano 13/14

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta atividade
embora
pensada para
este objetivo
estratégico,
também
permite
responder ao 3
e4

A8

• Criar dinâmicas de trabalho colaborativo entre
os professores de 2º e 3º ciclo, visando o gosto
pela disciplina;
• Mudar práticas docentes e procedimentos
metodológicos através da partilha de estratégias
e experiências inovadoras, visando tornar as
aulas de História mais apelativas e
enriquecedoras;
• Produção de materiais motivadores e
pedagógicos para a disciplina;
• Utilizar as TIC em contexto sala de aula como
recurso enriquecedor e apelativo na disciplina.

Formar docentes do
departamento de
Ciências Humanas e
Sociais

Exposição
A1
de

• Despertar o gosto pela História;

A4
final
A5
de
B3

• Desenvolver hábitos culturais.

ano
C3
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Enriquecimento da
comunicação através
da análise e produção
de materiais
iconográficos
(gravuras, fotografias
etc…)
- Utilização de
diferentes formas de
comunicação escrita
na produção de
pequenos trabalhos
de pesquisa sobre
aspetos da História e
Geografia de
Portugal.

Instrumentos
de
Avaliação

Relatórios dos
formandos

Relatório de
avaliação de
atividade.

Dinamizadores

Professora
Joaquina
Martins

Destinatários

Professores dos
Grupos 200,
400 e 420.

Professores de
5º e 6º ano da
disciplina de
História e
Geografia de
Portugal:
Professora
Joaquina
Martins,
Professora
Isabel Beatriz,
Professor Paulo
Paiva,
Professora Ana
Paula Clara
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Alunos do 5º e
6º ano da EBI
do Esteval

Orçamento

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Ao longo do ano letivo 13/14
- EBI do Esteval

Produção de
Materiais para
História e
Geografia

Objetivos
Gerais

Atividade

Ano letivo 13/14
3.º Período

(Desenvolver) Cidadania e Valores:
cooperação e responsabilidade

5.

4.
(Promover) Articulação
Organizacional, pedagógica e
científica entre os Ciclos de Ensino
do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

(Desenvolver) Cidadania e Valores:
cooperação e responsabilidade

5.

Quermesse

B7

A1
A2
(11)
Voluntariado:
Feira da Saúde

A3
A5

Partilha de tarefas, desenvolvimento do trabalho
colaborativo

- Promover a aproximação entre a comunidade e a
escola, uma cidadania responsável, a partilha, a
solidariedade, o desenvolvimento pessoal e social,
os afetos e a autoestima e a autoconfiança.

Relatório Final

Pretende-se que os
alunos
compreendam a
importância do
voluntariado.

- Promover atitudes, valores e comportamentos no
exercício de uma cidadania responsável.

Destinatários

Carmo Franco

10ºF

GIC
Observação
direta

Fernanda Filipe

Comunidade
Educativa

Alunos do 9ºJ

A10
B1
PES –
Parentalidade na
adolescência ou
Maternidade e
paternidade na
adolescência

B1
B6
B9

A disponibilizar pelos parceiros externo à data da
sessão que irão dinamizar

C5
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Garantir a
participação das
turmas de 8º ano de
escolaridade de
escola sede

Registo de
presença

Docentes Ana
Correia e
Anabela Reis
em colaboração
com o GIC e
parceiros
externos
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Alunos do 8º
ano de
escolaridade da
escola sede

Orçamento

Angariação de fundos
para apoio aos alunos
mais carenciados

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

Observações

Ano letivo 14/15
1.º e 2.º períodos

A9

Metas

Ao longo do ano letivo 14/15

(8)

Objetivos Específicos

Ano letivo 14/15
1.º período

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta atividade
também
permite
responder ao
objetivo
estratégico 5

Metas

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Pretende-se:

Visita de Estudo
ao Seixal:
Encontro de
alunos de EMRC
do 3.º Ciclo e
Secundário.

A1
A10
B3
C3
C5

- Evidenciar a importância de E.M.R.C. na formação
integral dos alunos;
- Promover o intercâmbio e o convívio dos alunos
de E.M.R.C. das várias escolas da Diocese de
Setúbal;
- Compreender a fé em Jesus Cristo como atitude
que leva à comunhão eclesial;
- Proporcionar situações educativas que
correspondam aos interesses, motivações e
expectativas dos alunos.
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Promover os valores
da disciplina, respeito
mútuo, tolerância,
autonomia e do
esforço, como
elementos essenciais
na construção do ser
humano e
desenvolvimento
pessoal e social,
através de uma
educação para a
ação.

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Prof.º Duarte
Fontes

Alunos do 7.º,
8.º e 9.º anos

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Observações

- Observação
Direta

- Guião da Visita
de Estudo

(47 alunos)

- Pelo menos 50% dos
alunos inscritos no 3.º
Ciclo a EMRC
participem na
atividade.
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Seixal (Quinta do Álamo)

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA

Esta atividade
também
permite
responder ao
objetivo
estratégico 5

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

A1
A10
Semana Nacional
de EMRC

B3
C3

- Evidenciar a importância de E.M.R.C. na formação
integral dos alunos;
- Compreender a fé em Jesus Cristo como atitude
que leva à comunhão eclesial;
- Proporcionar situações educativas que
correspondam aos interesses, motivações e
expectativas dos alunos.
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Promover os valores
da disciplina, respeito
mútuo, tolerância,
autonomia e do
esforço, como
elementos essenciais
na construção do ser
humano e
desenvolvimento
pessoal e social,
através de uma
educação para a
ação.

- Observação
Direta
Prof.º Duarte
Fontes

Alunos do 2.º e
3.º ciclos
(Todos os
alunos)

- Pelo menos 95% dos
alunos inscritos no 2.º
Ciclo a EMRC
participem na
atividade.
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Esteval)

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Pretende-se:

Esta atividade
também
permite
responder ao
objetivo
estratégico 5

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Prof.º Duarte
Fontes

Alunos do 5.º e
6.º anos

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

A1
Visita de Estudo:
A10
Encontro de
alunos de EMRC
do 2.º Ciclo

B3
C3

- Evidenciar a importância de E.M.R.C. na formação
integral dos alunos;
- Promover o intercâmbio e o convívio dos alunos
de E.M.R.C. das várias escolas da Diocese de
Setúbal;
- Compreender a fé em Jesus Cristo como atitude
que leva à comunhão eclesial;
- Proporcionar situações educativas que
correspondam aos interesses, motivações e
expectativas dos alunos.
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Promover os valores
da disciplina, respeito
mútuo, tolerância,
autonomia e do
esforço, como
elementos essenciais
na construção do ser
humano e
desenvolvimento
pessoal e social,
através de uma
educação para a
ação.

- Observação
Direta

- Guião da Visita
de Estudo

(80 alunos)

- Pelo menos 75% dos
alunos inscritos no 2.º
Ciclo a EMRC
participem na
atividade.

172

3.ºperíodo 16 de Abril (A definir)

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Pretende-se:

Esta atividade
também
permite
responder ao
objetivo
estratégico 5

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Professor de
Educação
Moral e
Religiosa
Católica do 3.º
Ciclo

Alunos do 7.º,
8.º e 9.º anos
(várias
turmas)

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

- Promover, a partir
do processo
educativo, uma
socialização
competente entre
alunos, professores
e sociedade em
geral.

A1
Visita de Estudo
à Igreja local

A5

- Evidenciar a importância de E.M.R.C. na
formação integral dos alunos;

B3

- Destacar a bondade e a grandeza de Deus;

C3

- Reconhecer a Fé como elemento
constitutivo da experiência da felicidade;
- Motivar para a maturidade religiosa cristã;
- Compreender a fé em Jesus Cristo como
atitude que leva à comunhão eclesial;
- Motivar os jovens para a vivência e
celebração da Fé.
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- Possibilitar o
alargamento
cultural e ligação ao
meio envolvente, e
ao mundo através
da visita a espaço
cultural e de
conhecimento da
cidade do Montijo.

Guião da
Visita de
Estudo

- Pelo menos 90%
dos alunos inscritos
no 3º Ciclo a EMRC
participem na
atividade.
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Montijo

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Pretende-se:

Esta atividade
também
permite
responder ao
objetivo
estratégico 3

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Profº Duarte
Fontes

Alunos do 3.º
Ciclo

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

- Preservar o
ambiente através
de iniciativas no
domínio do
respeito pela
natureza;
- Evidenciar a importância de E.M.R.C. na
formação integral dos alunos;
I.º
Acampamento
de EMRC

A10
B4

- Proporcionar aos alunos o contacto com a
natureza e criar neles o sentido de
responsabilidade para a preservar;

- Pelo menos 70%
dos alunos inscritos
no 3.º Ciclo a EMRC
participem na
atividade.

- Observação
Direta

(50 alunos)

C5
- Descobrir as “Pegadas de Deus” nas
maravilhas da natureza;
- Proporcionar situações educativas que
correspondam aos interesses, motivações e
expectativas dos alunos.
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3.º Período 11 e 12 Junho (Espaço a definir)

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Pretende-se:

Esta atividade
também
permite
responder ao
objetivo
estratégico 5

4.

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

Observações

Pretende-se:

A10
B4

- Proporcionar aos alunos o contacto com a
natureza e criar neles o sentido de
responsabilidade para a preservar;

C3
- Proporcionar situações educativas que
correspondam aos interesses, motivações e
expectativas dos alunos.

- Valorizar a mudança como condição do
crescimento humano;
- Valorizar a diversidade dos membros de um
grupo como um fator de enriquecimento;

Visita de Estudo à
Kidzânia

A1
A10
B3
C3

- Comprometer-se com a construção de um mundo
mais fraterno promovendo o bem comum e o
cuidado do outro;

Pretende-se que
pelo menos 75%
dos alunos realizem
a atividade

Lista de
desempenho

Pretende-se que
grande parte dos
alunos (48) 50%
realizem a atividade

- Observação
Direta

Profº Duarte
de Fontes

(24 alunos)

- Questionário/
guião sobre os
parques
temáticos
Prof.º Duarte
Fontes

- Mobilizar o valor da vida na orientação do
comportamento em situações do quotidiano;
Promover as condições para que cada um viva
como a pessoa que é.
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Alunos do 9.º
ano
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Alunos do 5.º e
6.º anos (48
alunos)

A definir

Visita de Estudo

Observação
Direta
3ºperíodo (Final)

- Evidenciar a importância de E.M.R.C. na
formação integral dos alunos;

Lisboa (Dolce Vita – Lisboa)
- 2-º Período

(Fomentar) Comunicação Educativa

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e
práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta atividade
também
permite
responder ao
objetivo
estratégico 5

Esta atividade
também
permite
responder ao
objetivo
estratégico 5

6. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE EXPRESSÕES
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6. DEPARTAMENTO CURRICULAR DE EXPRESSÕES
2º Ciclo do Ensino Básico
Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

5º e 6º anos
para toda a
comunidade
educativa

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Ultima semana de aulas do 1º Período

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

EDUCAÇÃO VISUAL (240)
Observações

A1
•

Dar a conhecer e promover tradições
populares portuguesas.

•

Promover o gosto pelas expressões artísticas.

A10

•

Desenvolver a criatividade e a imaginação.

B2

•

Desenvolver o espírito cooperativo de trabalho
em grupo.

C1

•

Integrar os alunos com maior risco de
insucesso escolar.

•

Promover atividades culturais e artísticas que
contribuam para a formação global dos alunos.

A2

Embelezamento
do

A4

espaço escolar

C2
C5

Fomentar uma maior
participação dos pais
na vida da escola.
Favorecer o convívio
entre os vários
agentes do processo
educativo;
Promover a
interiorização, por
parte dos alunos, de
valores sociais e de
regras de conduta;
Promover atividades
culturais e artísticas
que contribuam para
a formação global dos
alunos.
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Avaliação
formativa
Observação
do processo
aula a aula.
Ficha de
observação
do processo
de preparação
das
atividades.
Observação
direta do
produto final.

Professores
responsáveis
pela disciplina
de Educação
Visual
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Esta atividade
também
permite
responder
aos objetivos
estratégicos
3e5

Parque
das
Nações

A1
A4
A5
B1
B3
B4
C2
C3

•

Analisar características de diversos suportes.

• Reconhecer que a estrutura está intimamente
ligada à forma função, que nos objetos e materiais,
quer nos seres vivos.

• Explicar a noção e o valor do património.
• Identificar tipos de património cultural (natural,
material e imaterial).
• Enquadrar a obra de arte enquanto património
cultural e artístico.
• Distinguir a importância do património artístico,
cultural e natural de cada região, para a afirmação
da identidade de cada uma.
• Relacionar que a experiência pessoal condiciona o
modo como se interpretam imagens e artefactos.
• Desenvolver ações orientadas para o estudo de
trajetórias históricas reconhecendo a sua influência
até ao momento presente.
• Distinguir o papel das trajetórias históricas na
perceção do futuro.
• Contactar diretamente com o património
histórico- cultural da região.
• Sensibilizar os alunos para a defesa, preservação e
valorização do património.
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Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Promover
atividades culturais
e artísticas que
contribuam para a
formação global dos
alunos;

Avaliação
formativa
Observação do
processo aula a
aula. Ficha de
observação do
processo de
preparação das
atividades.
Observação
direta do
produto final.

Professores
responsáveis
pela disciplina
de Educação
Visual

5º ano para
toda a
comunidade
educativa

Ficha/questioná
rio de
observação da
atividade.

Professores
responsáveis
pela disciplina
de Educação
Visual

Fomentar de forma
de lúdica e
pedagógica o
conhecimento do
património.

Orçamento

Metas

EspaçoData

Visita de estudo

A1
A5
A6
A8
B8
B9
C1
C3
C5

Objetivos Específicos

Átrios da escola/Semana
antecedente ao Carnaval

Exposição
de
Máscaras
de
Carnaval

Objetivos
Gerais

Atividade

Observações

Estas
atividades
também
permitem
responder
aos objetivos
estratégicos
3e5
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Alunos de 6º
ano

12 de fevereiro

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Parada

• Promover e partilhar aprendizagens.
• Sensibilizar os alunos para a ideia de partilhar as
suas aprendizagens e produtos escolares com a

A2
A3

de

A8

final

A9

de

B2

ano

C1
C2
C3

Promover atividades
culturais e artísticas
que contribuam para

comunidade de forma saudável.
• Promover atividades culturais e artísticas que
contribuam para a formação global dos alunos.

a formação global dos
alunos;

Avaliação
formativa
Observação do
processo aula a
aula. Ficha de
observação do
processo de
preparação das
atividades.
Observação
direta do
produto final

Destinatários

Professores
6º ano para
responsáveis
toda a
pela disciplina
comunidade
de Educação
educativa
Visual

Orçamento

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

Observações

Estas
atividades
também
permitem

A1
Exposição

Metas

Ultima semana de aulas do 2º Período

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Egg

A1
A5
A6
A8
B8
B9
C1
C3
C5

Objetivos Específicos

• Promover e partilhar aprendizagens.
• Sensibilizar os alunos para a ideia de partilhar as
suas aprendizagens e produtos escolares com a
comunidade de forma saudável.
• Promover atitudes, comportamentos e valores
baseados em princípios de empenho e
responsabilidade.
• Promover o desenvolvimento pessoal e social.
• Promover atividades culturais e artísticas que
contribuam para a formação global dos alunos.
• Integrar os alunos com maior risco de insucesso
escolar.
• Promover a imagem do agrupamento
contribuindo para a valorização do papel da
escola no meio a que pertence.
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Fomentar uma maior
participação dos pais
na vida da escola.
Favorecer o convívio
entre os vários
agentes do processo
educativo;
Promover a
interiorização, por
parte dos alunos, de
valores sociais e de
regras de conduta;
Promover atividades
culturais e artísticas
que contribuam para
a formação global dos
alunos;

responder
Professores
Ficha de

5º e 6 anos para
responsáveis

observação do

toda a
pela disciplina

processo de

comunidade
de Educação

preparação das

educativa
Visual

atividades.
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Duas ultimas semanas do ano letivo.

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

aos objetivos
estratégicos
3e5

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Alunos de 6º
ano

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

12 de fevereiro

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (240)
Observações

A1
Visita ao Pavilhão
A2
do Conhecimento
A5
(Lisboa)
C3

Promover atividades
culturais e artísticas
que contribuam para
a formação global dos
alunos;
Promover a
interiorização, por
parte dos alunos, de
valores sociais e de
regras de conduta.

Ficha /

responsáveis

questionário de

pela disciplina

observação da

de Educação

atividade.

Tecnológica /

Estas
atividades
também

Professores de

permitem

LP

responder
aos objetivos

A5

•

Casa do ambiente

B1
B4
C3

Ficha /

responsáveis

questionário de

pela disciplina

culturais e

A10
“Sr. R. Hortelão”

Promover atividades

Identificar recursos naturais.

•

ambientalistas que

Respeitar o meio ambiente.

contribuam para a
•

Desenvolver

ações

orientadas

para

a

identificação de requisitos e recursos disponíveis.

C4
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formação global dos
alunos;

estratégicos

Professores

observação da
atividade.

de Educação
Tecnológica /
Casa do
ambiente

180

3e5

Todos

Sem custos

A1

a confirmar

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Professores
• Desenvolver
ações
orientadas
para
experiências que se transformam numa parte ativa
do conhecimento.
• Distinguir grupos singulares de recursos e
tecnologias.
• Promover
atividades
que
visem
o
desenvolvimento pessoal e social dos alunos.
• Estabelecer uma articulação curricular clara e
significativa no percurso escolar dos alunos.
• Promover e consolidar aprendizagens dentro
de uma visão interdisciplinar

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

A2
A3
Exposição

A8

de

A9

final

B2

de
ano

C1
C2
C3
C5

• Sensibilizar os alunos para a ideia de partilhar as
suas aprendizagens e produtos escolares com a
comunidade de forma saudável.
• Desenvolver ações orientadas para a
identificação de requisitos e recursos
disponíveis.
• Desenvolver capacidades que se direcionam
para a procura da melhor solução, para a
apreciação dos prós e dos contras e para a
avaliação critica das soluções alcançadas.
• Promover atitudes, comportamentos e valores
baseados em princípios de empenho e
responsabilidade..
• Promover o desenvolvimento pessoal e social.
• Integrar os alunos com maior risco de insucesso
escolar.
• Promover a imagem do agrupamento
contribuindo para a valorização do papel da
escola no meio a que pertence.
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Avaliação
Promover atividades

formativa
Esta atividade

culturais e artísticas
que contribuam para

Observação do

a formação global dos

processo aula a

Professores

alunos;

aula. Ficha de

responsáveis

observação do

pela disciplina

Toda a

Promover a

processo de

de Educação

comunidade

interiorização, por

preparação das

Tecnológica

parte dos alunos, de

atividades.

valores sociais e de
regras de conduta;

Observação
direta do
produto final.
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Duas últimas semanas do ano letivo.

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

A1

também
permite
responder
aos objetivos
estratégicos
3e5

• Contribuir para a educação estética;

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Apresentação
Musical

A1
A4
A5

de

A9

Natal

B7
B8
C3

• Cultivar a preservação do património cultural e
artístico;
• Contribuir para a sociabilidade e maturação
psicológica;
• Desenvolver a capacidade de análise crítica;
• Promover

a

aproximação

dos

pais

e

encarregados de educação à escola, através de
uma festa/convívio entre toda a comunidade
escolar.

A1
A4
A5
A6
Karaoke

A9
A10
B8
C3
C5

• Contribuir para a educação estética;
• Cultivar a preservação do património cultural e
artístico;
• Contribuir para a sociabilidade e maturação
psicológica;
• Desenvolver a capacidade de análise crítica;
• Promover o convívio entre toda a comunidade

Promover a
interiorização, por
parte dos alunos, de
valores sociais e de
regras de conduta;
Promover atividades
culturais, desportivas
e artísticas que
contribuam para a
formação global dos
alunos;
Fomentar uma maior
participação dos pais
na vida da escola.
Promover a
interiorização, por
parte dos alunos, de
valores sociais e de
regras de conduta;
Promover atividades
culturais, desportivas
e artísticas que
contribuam para a
formação global dos
alunos.

Instrumentos
de
Avaliação

Ficha de
observação do
processo de
preparação das
atividades e
apresentação
pública

Ficha de
observação das
participações
musicais

Dinamizadores

Destinatários

Professores de
Ed. Musical

Toda a
Comunidade
Escolar, Pais,
Encarregados
de Educação e
familiares dos
alunos

Professores de
Ed. Musical

escolar.

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

182

Comunidade
escolar (alunos,
docentes e
auxiliares de
ação educativa)

Orçamento

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Auditório da EBI do Esteval –
Final do 1.º período em datas e horas a
designar

Atividade

Final do 2.º período em data, hora
e local a designar

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

EDUCAÇÃO MUSICAL (250)
Observações

Estas
atividades
também
permitem
responder
aos objetivos
estratégicos
3e5

• Cantar

e

tocar,

coletivamente,

utilizando

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

A1
técnicas e práticas musicais apropriadas e
A4

contextualizadas.

• Cultivar a preservação do património cultural e
Musical
artístico;

A10

• Contribuir para a sociabilidade e maturação
psicológica;

B7
Ano Letivo
B8

parte dos alunos, de

Promover atividades
culturais, desportivas

contribuam para a
formação global dos
alunos;

de
• Desenvolver a capacidade de análise crítica;
• Promover

a

aproximação

dos

pais

Fomentar uma maior
e

Toda a
Ficha de

Comunidade

observação do
processo de
preparação das
atividades e

Escolar, Pais,
Professores de

de Educação e

apresentação

familiares dos

pública

participação dos pais

alunos

na vida da escola.

uma festa/convívio entre toda a comunidade
escolar.
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Encarregados

Ed. Musical

encarregados de educação à escola, através de
C3

Observações

interiorização, por

e artísticas que

de
Final

Destinatários

Promover a

regras de conduta;

A5

A9

Dinamizadores

valores sociais e de

• Contribuir para a educação estética;
Apresentação

Instrumentos
de
Avaliação

Orçamento

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos
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Auditório da EBI do Esteval - 1ª quinzena de Junho de 2013

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta
atividade
também
permite
responder
aos objetivos
estratégicos
3e5

Objetivos Específicos

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

escolar

A1
A5
B3

–
fase escola

B6
C1
C3

distrital;
• Dar a conhecer e motivar os alunos para estas
disciplinas do Atletismo;
• Sensibilizar os alunos para adquirirem hábitos de

Participação de 75%
dos alunos
selecionados.

Relatório de
avaliação de
atividade.

vida saudável;

Professores de
Alunos do 2º e
Educação Física
3º ciclo da EBI
da EBI do
do Esteval
Esteval

• Incentivar o aluno para a ideia de competir de

10 Dezembro

Observações

ATIVIDADE
INTERNA Esta
atividade
também
permite
responder
aos objetivos
estratégicos
2e5

uma forma saudável.

A1
Mega sprint,
mega salto e

A5
B3

mega quilómetro

B6

– fase escola

C1
C3

• Apuramento de alunos para Mega distrital;
• Dar a conhecer e motivar os alunos para estas
disciplinas do Atletismo;
• Sensibilizar os alunos para adquirirem hábitos de
vida saudável;
• Incentivar o aluno para a ideia de competir de

Participação de 75%

Relatório de

dos alunos

avaliação de

selecionados.

atividade.

Professores de
Alunos do 2º e
Educação Física
3º ciclo da EBI
da EBI do
do Esteval
Esteval

uma forma saudável.
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EBI /Fevereiro 2014

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Corta mato

EBI / Dezembro 2013

• Apuramento de alunos para o Corta mato

Orçamento

Atividade

EspaçoData

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

EDUCAÇÃO FÍSICA (260)

ATIVIDADE
INTERNA Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico 5

A1

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

A5
Torneio
inter-turmas
de
Basquetebol

• Proporcionar a prática desportiva e competitiva
extracurricular;
• Promover o desenvolvimento de atitudes
positivas ao nível da cooperação e fair-play;

B3
Torneio
inter-turmas
de
Bola ao Cesto

Professores de
• Promover o convívio desportivo entre alunos de
diferentes turmas;

Torneio
inter-turmas de
Futebol

• Desenvolver conhecimentos ao
organização da prática desportiva;

nível

da

• Sensibilizar os alunos para adquirirem hábitos de
vida saudável;

B6

• Incentivar o aluno para a ideia de competir de
uma forma saudável;

Participação de 90%

Relatório de

Educação Física

das turmas de 2º e 3º

avaliação de

da EBI do

ciclo

atividade.

Esteval

Relatório de

das turmas de 6º ano

avaliação de

e de 3º ciclo

atividade.

Educação Física
da EBI do

Relatório de

das turmas de 5º ano

avaliação de
atividade.

3º ciclo da EBI

Alunos do 2º e
3º ciclo da EBI
do Esteval

Esteval
Professores de

Participação de 90%

Alunos do 2º e

do Esteval

Professores de
Participação de 90%

Destinatários

Educação Física
da EBI do

Alunos do 2º e
3º ciclo da EBI
do Esteval

Esteval

• Promover a cooperação entre o corpo docente e
os alunos na realização de iniciativas internas;

Torneio
de
Voleibol

C1

• Promover o respeito pelas normas do espírito
desportivo, fomentando o estabelecimento,
entre todos os participantes, de um clima de
boas relações interpessoais e de uma
competição leal e fraternal.

Professores de
Participação de 50%

Relatório de

Educação Física

das turmas de 2º e 3º

avaliação de

da EBI do

ciclo

atividade.

Esteval

3º ciclo da EBI
do Esteval

C3
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Alunos do 2º e
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Orçamento

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

EBI /Última
semana de aulas
do 1º período

Metas

EBI /Última semana de aulas do 2º
período

Objetivos Específicos

EBI /Última semana de aulas do
3º período

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

ATIVIDADE
INTERNA
Estas
atividades
também
permitem
responder
aos objetivos
estratégicos
1e5

Corta mato
–
fase distrital

Mega sprint,
Mega salto e
Mega quilómetro
– fase distrital

A1
A5
B1
B6
C1
C3

• Fomentar a participação dos alunos, professores
e funcionários em atividades físicas;
• Promover o gosto pela atividade física;
• Promover o combate à inatividade física e a luta
contra a obesidade;
• Projetar a imagem da escola na comunidade.

• Promover o gosto pela atividade física/desporto;
• Fomentar a participação dos alunos em
atividades físicas e desportivas;
• Desenvolver o espírito competitivo;
• Participação
em
grandes
organizações
desportivas;
• Promoção de estilos de vida saudável que
contribuem para o desenvolvimento saudável
dos alunos;
• Promover o combate à inatividade física e a luta
contra a obesidade;
• Integrar os alunos com maior risco de insucesso
e de abandono escolar.
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Dinamizadores

Destinatários

Professores, do
1º ciclo, préescolar e
professores de
Educação Física
da EBI do
Esteval

Alunos do 2º e
3º ciclo da EBI
do Esteval

Relatório de
avaliação de
atividade.

Professores de
Educação Física
da EBI do
Esteval

Alunos do 2º e
3º ciclo da EBI
do esteval

Relatório de
avaliação de
atividade.

Professores de
Educação Física
da EBI do
Esteval

Alunos do 2º e
3º ciclo da EBI
do esteval

Participação de
alunos e professores
do pré-escolar, 1º e
2º ciclo e
encarregados de
educação

Relatório de
avaliação de
atividade.

Participação de
alunos da EBI do
Esteval

Participação de
alunos da EBI do
Esteval
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Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

EBI /30 de maio de 2014

A1
A5
B3
B6
C1
C3

Objetivos Específicos

EBI / a definir

“Caminhada
da
criançada”

Objetivos
Gerais

Atividade

EBI / a definir

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações
ATIVIDADE
INTERNA
Esta
atividade
também
permite
responder
aos objetivos
estratégicos
4e5

ATIVIDADE
EXTERNA
Estas
atividades
também
permitem
responder ao
objetivo
estratégico 5

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

A5

• Divulgação

dos

resultados

• Fomentar a participação dos alunos, professores
e funcionários em atividades físicas;
B6

Professores de

dos

Encarregados de Educação;
FITNESSGRAM

ATIVIDADES
A maioria dos alunos

junto

• Promover o gosto pela atividade física;

Alunos do 2º e
situam-se na zona

Tratamento de

Educação Física
3º ciclo da EBI

saudável da aptidão

dados

da EBI do
do esteval

física

Esteval

• Promover o combate à inatividade física e a luta

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo

contra a obesidade.
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Observações

OUTRAS

• Proceder ao tratamento e análise dos resultados
da aplicação dos Testes Fitnessgram;

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

EBI /Ao longo do ano letivo

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens
e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

estratégico 5

187

3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário

A9
Semana das Artes
c/ Egg parade e
outras actividades

A10

• Operar na concretização de projectos segundo

A11
• Promover e sensibilizar para a actividade

Decoração
do
espaço escolar

Decoração do
espaço escolar,
Workshop de BD,
na receção do
projeto Comenius

Dossier Digital do
Grupo

A1
A3
A9
A10
A11
B2
B3
B8
B9
C1
C3

A2
A6
A7

Alunos e
professores da
disciplina de
Artes Visuais

uma metodologia de trabalho.

• Contribuir para a valorização estética do espaço
escolar.

• Divulgar e Partilhar conhecimentos e criações

• Atualização da informação do Grupo na
plataforma MOODLE
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Prevê-se que as ações
praticadas possam
possibilitar aos alunos
o acesso ao “saber
ser”, ao “saber estar”
e ao “
saber fazer”,
utilizando métodos
(suportados na
originalidade),
aumentando o
aproveitamento
escolar, numa
divulgação a toda a
comunidade escolar.

Melhorar os níveis de
comunicação no seio
do Grupo

Comunidad
e escolar

Ficha de registo
de atitudes e
comportamento
dos alunos;

Auto e hetera

Alunos e
professores da
disciplina Artes
Visuais

Comunidad
ee escolar

avaliação

----

Prof. Bruno,
Ana Teresa,
Nazaré
Artes Visuais

Participante
s no projeto
Comenius e
comunidade
escolar

Coordenadora
do Grupo
disciplinar

Docentes do
Grupo
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Orçamento

Destinatári
os

EspaçoData

Dinamizadores

Ano letivo 13/14
Final do 2º Período

Instrumentos
de
Avaliação

A8

artística.
4.
(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica
e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

Metas

Ano letivo 13/14
Final do 1º, 2º e 3ºs
Períodos

Objetivos Específicos

IAno letivo 13/14
nício do 2º período

Atividade

Ao longo do
ano letivo
13/14

1.
(Melhorar) Qualidade das
aprendizagens
e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

EDUCAÇÃO VISUAL (600)
Observações
Esta
atividade
também
permite
responder
aos
objectivos
estratégicos
3, 4 e 5
Esta
Atividade
também
permite
responder
aos
objectivos
estratégicos
1, 3 e 5
Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
7

- Analisar e valorizar o contexto em que surge o
design (evolução histórica,

(1)
Visita de estudo
ao

A1
A2

MUDE-MUSEU
DO DESIGN E DA
MODA.

A4
A5

artesanato, produção em série indiscriminada, a
primeira escola: Bauhaus, objetos de design, etc.).
- Identificar disciplinas que integram o design
(antropometria, ergonomia, etc.).
- Distinguir e analisar diversas áreas do design
(design comunicação, produto e ambientes).
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Lions Club do
Montijo

- identifiquem o
museu como espaço
privilegiado de
conservação do
património de um
local, comunidade ou
nação.

Questionário
/Guião

Professora de
Educação Visual
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7.ºF

Orçamento

EspaçoData

- Explorar princípios
básicos do Design

Observações

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Não se aplica

Professora
Teresa Sousa

Destinatá
rios

de 8 euros

B9

Grelha de
observação e
grelha de auto
avaliação dos
alunos

Dinamizadores

ESPJS / novembro 2014

C1

- Desenvolver nos
alunos o espirito de
intervenção nos
problemas da
sociedade e cooperar
de forma criativa e
em parceria, com
várias entidades da
comunidade escolar.

Instrumentos
de
Avaliação

Ano letivo 14/15 - 2º Período

A4

. Desenvolver soluções criativas no âmbito do
design, aplicando os seus
princípios básicos, em articulação com áreas de
interesse da escola. -Utilizar corretamente
diferentes materiais e técnicas de representação
na
criação de formas e na procura de soluções (lápis
de cor, marcadores, lápis
de cera, pastel de óleo e seco, tinta da china,
guache, aguarela, colagem).

Metas

Lisboa- MUDE

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens
e práticas educativas

(9)
Concurso de
desenho sobre a
Paz

Objetivos Específicos

Alunos de 7º ano

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

(1)
Visita de estudo
ao
Centro Cultural de
Belém- Museu
Coleção Berardo e
ao Teatro, peça
“Auto da Barca do
Inferno” de Gil
Vicente

A2
A3
A4
A5

B3

-Compreender e distinguir a arte contemporânea
no âmbito da expressão.
-Identificar o património e identidade nacional,
entendendo-os numa perspetiva global e
multicultural.
-Analisar o conceito de museu, no âmbito do
espaço, da forma e da funcionalidade.
- Distinguir o conceito de museu do conceito de
coleção.
-Identificar as diferentes tipologias de museus de
acordo com a natureza das suas colecções.
-Desenvolver ações orientadas para o
conhecimento da trajetória de manifestações
culturais, reconhecendo a sua influência até ao
momento presente.
-Investigar o objeto/imagem numa perspetiva de
reflexão que favorece percepções sobre o futuro.
-Ilustrar o conteúdo programático.
-Desenvolver o gosto pelas artes.
-Motivar para a leitura da obra.

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

Que os alunos:
- Observem
diferentes realidades
artísticas
-Identifiquem o
museu como espaço
privilegiado de
conservação do
património de um
local, comunidade ou
nação.
-Vivenciem o espaçomuseu.
-Compreendam e
distinguiam a arte
contemporânea.
- Reconheçam os
valores culturais,
éticos, estéticos e
religiosos.

Instrumentos
de
Avaliação

Reflexão critica
Preenchimento
em ficha de
avaliação
própria

Dinamizadores

Professores de
Educação Visual
e de Português
das turmas
9ºano
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Destinatá
rios

Alunos do
9.º ano

Orçamento

Metas

EspaçoData

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens
e práticas educativas

A1

Objetivos Específicos

Centro Cultural de Belém (Lisboa)
e Companhia de Teatro o Sonho (Lisboa) a realizar a 18 de
novembro 2014 2014

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
3

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Questionário/Guião

Professora de
Ciências
Naturais e
professora de
Educação Visual

Destinatá
rios

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Visita de estudo
ao
Aquário Vasco da
Gama e Centro de
Arte Moderna:
Fundação
Gulbenkian

A1
A2
A4
A5

- Compreender o conceito de evolução de espécies - O aluno apresenta o
a partir do grupo de vertebrados, mais antigo: os significado do conceito
peixes.
de ecossistema, com
todos os seus
- Promover a interdisciplinaridade e a integração
componentes e
de saberes de várias áreas do conhecimento.
interrelações.
- Aprofundar a noção de composição em
diferentes composições plásticas;
- Analisar elementos formais em diferentes
produções plásticas.
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Alunos
das
turmas
8ºB; 8.ºC;
8ºD;8.ºF e
8º E

-O aluno descreve
consequências para
os ecossistemas de
uma utilização não
sustentável dos
recursos naturais e
indica medidas
promotoras de
proteção e
conservação da
Natureza.
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de 9 euros

(1)

Ano letivo 14/15 - 2.º período

- O aluno apresenta
evidências da
biodiversidade no
Planeta, através da
observação de
diferentes seres vivos,
e relaciona-a com
- Contactar com estratégias de preservação e ambientes
conservação da natureza e da biodiversidade
diversificados.

Lisboa

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens
e práticas educativas

- Aprofundar a compreensão dos conteúdos
programáticos da disciplina de Ciências Naturais
relativos às unidades: interações seres-vivos
ambiente;
dinâmica
dos
ecossistemas;
perturbações no equilíbrio dos ecossistemas;
preservação e conservação da Natureza.

Observações

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatá
rios

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

A9
(2)
Decoração do
espaço escolar
Exposições
temáticas de
trabalhos dos
alunos

A10
A11

• Operar na concretização de projectos segundo
uma metodologia de trabalho
• Promover e sensibilizar para a actividade
artística
• Contribuir para a valorização estética do espaço
escolar

B2
• Divulgar e Partilhar conhecimentos e criações
B3
B8
B9
C1

Partilhar com os alunos e comunidade escolar a
nossa cultura e festividades;
Desenvolver a criatividade;
Fomentar o trabalho de grupo e o espírito de
entreajuda;

Prevê-se que as ações
praticadas possam
possibilitar aos alunos
o acesso ao “saber
ser”, ao “saber estar”
e ao “

.Ficha de registo
de atitudes e
comportamento
dos alunos;

saber fazer”,
utilizando métodos
(suportados na
originalidade),
aumentando o
aproveitamento
escolar, numa
divulgação a toda a
comunidade escolar.

. Grau de
satisfação dos
Destinatários;

Alunos e
professores da
disciplina

. Auto e hetera
avaliação

C3
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Ao longo do a 14/15no letivo

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens
e práticas educativas

A3

Comunidade escolar

A1

A
def
inir

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
2, 4 e 5

B3
B4

Jardinagem e
espaços Verdes

Professores de
Educação Visual

Grelha de
observação

Professora
Leontina Pinto

-Promover o espírito de iniciativa e intervenção no
meio escolar e fora deste.

A3

- Desenvolver o gosto pela observação e pelo
contacto com a Natureza.

- Elevado grau de
empenho e
participação dos
alunos.
- Elevada qualidade

B2
- Adquirir uma maior consciência ambiental
B3
B4

- Participar na manutenção dos espaços verdes da
escola.
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do trabalho na
manutenção e
embelezamento dos
espaços verdes.
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Orçamento

Grelha de
observação

- Desenvolver capacidades relacionadas com a
imaginação, criatividade, originalidade, percepção
e pensamento visuais e sentido crítico;

EspaçoData

Pretende-se que os
alunos, a par de
compreenderem o
funcionamento da
linguagem plástica,
possam iniciar um
fazer/ ser apoiado no
pensamento artístico.

- Diversificar as atividades de ocupação de tempos
livres dos alunos.

(9)
Clube de

- Diversificar as atividades de ocupação de tempos
livres dos alunos.

Destinatá
rios

Não se aplica

B2

Dinamizadores

Não se aplica

Clube Atelier
d´Artes

Instrumentos
de
Avaliação

Escola Secundária Poeta ESPJS e Escola
Básica Integrada dos Esteval/Todo ao
ano letivo 14/15

A3

Metas

Espaços verdes da Escola Secundária
Poeta Joaquim Serra/Todo ao ano
letivo. 14/15

(9)

Objetivos Específicos

Comunidade escolar

Objetivos
Gerais

Atividade

Comunidade escolar

4.
(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica e científica entre os Ciclos de
Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Formação
Contínua Interna

A9
B11

experiências

entre

os

diferentes

docentes do Departamento, tendo em conta as

Promover a formação

características de formação de cada um deles, bem

em duas novas áreas

como, o desenvolvimento e a experimentação de

de atividades.

novas metodologias de organização e leccionação

Dinamizadores

De acordo com

Todos os

o documento

Professores do

Professores do

orientador a

Grupo

Grupo

emanar do CP

Disciplinar

Destinatários

Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

Observações

Sem custos

• Partilhar

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

Ao longo do ano letivo

Atividade

de algumas matérias específicas.
•

Manter atualizados os conteúdos informativos

Esta

e interactivos do Grupo Disciplinar na Plataforma
Moodlle
Projeto
TIC

•
A6
A7

Manter

actualizados

os

conteúdos

informativos e interactivos na relação com as
turmas
•

Manter atualizados,

De acordo com

Todos os

mensalmente, os

o documento

Professores do

conteúdos

orientador a

Grupo

informativos

emanar do CP

Disciplinar

Professores do
Grupo

Manter atualizados os conteúdos desportivos

atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
3

no site da Escola
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Alunos e

Ao longo do ano letivo

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

EDUCAÇÃO FÍSICA (620)
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Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Orçamento

Objectivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

Observações

1. Proceder ao tratamento e análise dos
resultados da aplicação dos Testes Fitnessgram.

Projeto

B6

Saúde
em

2. 2.Disponibilizar

junto

da

comunidade

educativa e de forma individualizada, a prescrição
C1

Movimento

e aconselhamento de actividades físicas de acordo
com o seu perfil de capacidades;
3.3.Reforçar

a

abordagem

dos

Aumentar em 10% a
participação dos
alunos em relação ao
ano anterior.

De acordo com
o documento
orientador a
emanar do CP

Todos os
Professores do
Grupo
Disciplinar

Alunos

seguintes

A definir

de Educação.

Ao longo do ano letivo

Divulgação dos resultados junto dos Encarregados

conteúdos indicados pelo ME: (1) Alimentação e
Actividade Física, (2) Consumo de substâncias

A1
A9
A11
Desporto Escolar

B1
B3

De acordo com

• Promover o convívio desportivo entre alunos de
diferentes turmas;
• Proporcionar a prática desportiva e competitiva
extra-curricular;

B6

• Promover a cooperação entre o corpo docente e

C2

os alunos na realização de iniciativas internas;

C3
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Aumentar em 10% a
participação dos
alunos em relação ao
ano anterior.

ficha de
avaliação
informatizada
pelos serviços
do Desporto

Todos os
Professores do
Grupo
Disciplinar

Escolar
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Alunos

4000€ a disponibilizar pelo DE

psicoativas

Ao longo do ano letivo

5.
1.
(Desenvolver) Cidadania e Valores:
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas
cooperação
educativas
e responsabilidade

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Realização
de um
Pedypaper

B9

Visita de Estudo
aos
Bombeiros

C1
C3
B9

• Desenvolver a capacidade de interpretação,
seleção de informação, raciocínio, estratégia e
comunicação
• Estimular a aprendizagem de forma lúdica
• Desenvolver o espírito de participação em
atividades diversificadas

• Promover a participação dos alunos com NEE no
conhecimento e dinâmica dos Bombeiros
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Grupo
disciplinar
de Educação
Especial

Comunidade
educativa

Grelha de
Apreciação de
participação e
Interesse

Grupo
disciplinar
de Educação
Especial

Comunidade
educativa

Grelha de
Recolha de
informação
sobre da visita
realizada

Grupo
disciplinar
de Educação
Especial

Pretende-se que, no
final da atividade os
alunos participem
com sucesso até ao
final da atividade

Pretende-se que os
alunos obtenham
conhecimento sobre
os Bombeiros
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Alunos
abrangidos pelo
Decreto-Lei
3/2008

Orçamento

Grelha de
apreciação
da participação
de turmas

_

Todos os grupos de
alunos apresentam
trabalhos dentro
dos parâmetros
concertados.

EspaçoData

Destinatários

_

• Promoção uma escola inclusiva;

Dinamizadores

_

• Sensibilização para a diferença;

Instrumentos
de
Avaliação

1º periodo
3-12-2013

• Comemoração do Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência;

Metas

2º período
1ª Semana de março

A1
B8
C3
C5

Objetivos Específicos

3º período
1ª semana de
maio

Objetivos
Gerais

Realização de um
Marcador de Livro
e exposição do
mesmo

(Desenvolver) Cidadania e Valores:
cooperação e responsabilidade

Atividade

5.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)
1.
(Melhorar) Qualidade
das aprendizagens e
práticas educativas

EDUCAÇÃO ESPECIAL (910)
Observações

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Orçamento

Metas

_

Objectivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

Durante o ano letivo

Observações

A2

Dossier Digital do

plataforma MOODLE
A7

Melhorar os níveis de

_

• Atualização da informação do Departamento na
A6

Coordenador
comunicação no seio

Departamento

Departamento

Docentes do
Departamento

do Departamento
A2
Notas Informativa

Avaliação do

B11

A9

Desempenho

A11

Docente

B10

• Elaboração de Notas Informativas mensais com

-

os assuntos mais relevantes do Dpto

• Colaborar com a Secão da ADD na definição de

Melhorar os

SADD
-

instrumentos e critérios de avaliação

processos de ADD
Coordenador de

• Proceder à ADD
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Departamento
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Comunidade
educativa

_

4.
(Promover) Articulação Organizacional, pedagógica e científica entre os
Ciclos de Ensino do Agrupamento

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
2

B7
Reunião com
Encarregados de
Educação

C3
C4
C5

Promover a integração dos alunos na escola
como local de aprendizagens;
Sensibilizar para o trabalho em equipa (definir
direitos e deveres);
Apresentar os objetivos e modo de operar do
PIEF (projetos, critérios de análise, etc.);
Incentivar a participação dos Encarregados de
Educação na vida da Escola.

Dinamizadore
s

Destinatários

30% da presença dos
encarregados de
educação

- Observação
direta da
presença dos pais
e Enc. de
Educação.

Professores
do PIEF

Enc. de
Educação

Professores e
alunos do
PIEF

Comunidade
escolar

A3
A5
(2)
Exposição de
trabalhos sobre o
Halloween

A9
A10
B1
C1

Partilhar com os alunos e comunidade escolar
aspetos da cultura Americana;
Desenvolver a criatividade;
Fomentar o trabalho de grupo e o espírito de
entreajuda;
Desenvolver competências na área da Língua
Inglesa.

C3
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90% do empenho dos
alunos

100% da
concretização da
atividade

- Registo
fotográfico;Atenção,
concentração e
comportamento
dos alunos ao
longo da
atividade;Observação direta
do empenho dos
alunos;- Trabalho
realizado durante
as aulas;Interesse e
motivação ao
longo das
atividades.
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Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Observações

A atividade
integra-se no
objetivo
estratégico 5.

2 euros

A5
(8)

Objetivos Específicos

ESPJS/outubro

Atividade

ESPJS/outubro

1
(Melhorar) Qualidade das
aprendizagens e práticas
educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

7. PLANO DE AÇÃO DAS TURMAS PIEF

A atividade
integra-se
nos objetivos
estratégicos
3 e 5.

“Crescer em
Segurança –
Educação para a
Prevenção”

(3)
Exposição de um
painel alusivo
Direitos da
Criança

A2
B1
B2
B3
B6

Educar para prevenir.
Alertar para o uso indevido de equipamentos.
Alertar para os riscos psicossociais, tais como
mobbing e bullying.
Contribuir para a implementação de uma cultura
de prevenção.
Fomentar medidas de proteção coletiva.
Informar sobre os acidentes de trabalho e
respectivo impacto na vida dos trabalhadores
(económicos e sociais).
Promover princípios ergonómicos.

Pretende-se que
todos os alunos
obtenham
informação que lhes
permita uma melhor
integração no mundo
do trabalho.

Dinamizadore
s

Destinatários

Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Observações

GIC
Observação direta

Autoridade
para as
Condições do
Trabalho

Alunos do 9.º K;
9.º L; 12.º C;
12.º D

A atividade
integra-se no
objetivo
estratégico 5.

A atividade
integra-se
nos objetivos
estratégicos
3,4 e 5.

C1

A1
A5
A9
A10
B1
B8
B9
C1
C3
C4
C5

Promover o desenvolvimento pessoal e social;
Promover a aquisição de atitudes responsáveis
face aos mais novos;
Divulgar o Dia Internacional dos Direitos da
Criança;
Promover a interiorização, por parte dos alunos,
de valores sociais e de regras de conduta;
Conhecer os Direitos da Criança.

90% do empenho dos
alunos

100% da
concretização da
atividade

- Registo
fotográfico;Atenção,
concentração e
comportamento
dos alunos ao
longo da
atividade;Observação direta
do empenho dos
alunos;- Trabalho
realizado durante
as aulas;

Professores e
alunos das
turmas PIEF

Interesse
e
motivação
ao
longo
das
atividades.
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Comunidade
Escolar

3 euros

Ação de
Sensibilização

A1

Objetivos Específicos

ESPJS / outubro

(9)

Objetivos
Gerais

Atividade

BE da ESPJS /novembro

1
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens
e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

A1

Magusto

A5

de

C2

S. Martinho

C3

Estimular um são convívio entre os alunos;
Reforçar o sentido de pertença dentro da
comunidade escolar;
Desenvolver o espírito das tradições locais e
regionais;
Motivar e incentivar a participação dos alunos na
vida escolar;
Envolver os alunos e professores numa atividade
pedagógica e cultural;
Preservar o património literário oral;
Promover o conhecimento das tradições orais;
Educar para os valores e atitudes.

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadore
s

Destinatários

Professores e
alunos das
turmas PIEF

Professores e
alunos das
turmas PIEF

Observações

- Registo
fotográfico;

100% do empenho
dos alunos

100% da
concretização da
atividade

-Atenção,
concentração e
comportamento
dos alunos ao
longo da
atividade;
-Observação
direta do
empenho dos
alunos;
- Trabalho
realizado durante
as aulas;
- Interesse e
motivação ao
longo das
atividades.
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Orçamento

Metas

200

17 euros

(3)

Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

ESPJS/novembro

1
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

A atividade
integra-se no
objetivo
estratégico 5.

(3)

A5

Decoração do
espaço escolar no
NATAL

A9
A10
C3

Educar para a cidadania e para os valores;
Desenvolver o sentido estético;
Sensibilizar os alunos para os valores de
solidariedade e família;
Manter as tradições e costumes da época;
Conhecer tradições natalícias de outros países;
Decorar o espaço escolar;
Fomentar o convívio e os laços afetivos entre
diferentes elementos da comunidade;
Promover e estreitar a relação
professores/alunos.
Desenvolver a criatividade;
Fomentar o trabalho de grupo e o espírito de
entreajuda.

C5
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90% do empenho dos
alunos

100% da
concretização da
atividade

Instrumentos
de
Avaliação
- Registo
fotográfico;
- Atenção,
concentração e
comportamento
dos alunos ao
longo da
atividade;
- Observação
direta do
empenho dos
alunos;
- Trabalho
realizado durante
as aulas;
Interesse
e
motivação
ao
longo
das
atividades.

Dinamizadore
s

Destinatários

Professores e
alunos das
turmas PIEF

Comunidade
Escolar
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Orçamento

Metas

3 euros

A1

Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

BE da ESPJS/dezembro

1
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas
educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

A atividade
integra-se no
objetivo
estratégico
5.

Comemoração de
Datas: “Dia
Mundial da
Alimentação; Dia
do Não Fumador;
Dia da Floresta;
Dia Mundial da
Água”...

A1
A2
A5
A6
A10
B4
B6

Compreender a importância de uma alimentação
saudável para o funcionamento equilibrado do
organismo;
Sensibilizar a comunidade escolar para a adoção
de hábitos alimentares saudáveis;
Promover hábitos saudáveis de comportamento
através da divulgação de informação sobre os
malefícios do tabaco;
Desmotivar a iniciação de hábitos tabágicos;
Compreender a importância das florestas;
Sensibilizar para comportamentos adequados à
preservação da Floresta;
Reconhecer a água como um bem vital e cada
vez mais escasso;
Sensibilizar os alunos para a preservação da
água.

C3
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70% do empenho dos
alunos

100% da
concretização da
atividade

Instrumentos
de
Avaliação
Registo
fotográfico;
Participação e
empenho dos
alunos;
Qualidade dos
trabalhos
apresentados;
Interesse
revelado pelos
alunos
e
cumprimento
de regras de
conduta
durante
o
desenvolviment
o
das
atividades;
Curiosidade e
gosto
pela
procura
do
conhecimento.

Dinamizadore
s

Destinatários

Professores e
alunos das
turmas PIEF

Alunos das
turmas PIEF
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Orçamento

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

5 euros

(3)

Objetivos
Gerais

Atividade

Sala de aula/Ao longo do ano

1
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas
educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

A atividade
integra-se
no objetivo
estratégico
5.

1
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

(3)
A6
Comemoração de
datas históricas

100% da
concretização da
atividade

A10
B1

A5
(3)
Exposição de
trabalhos de
S.Valentim

A9

Alunos das
turmas PIEF

- Observação direta
do empenho dos
alunos;

Reconhecer a história do dia de São Valentim;
Leitura de cartas/poemas de amor;
Despertar o gosto pela leitura;
Redigir um a carta e/ou um poema de amor;
Articular com as várias atividades desenvolvidas
no espaço escolar.

90% do empenho dos
alunos

Professores
e alunos das
turmas PIEF

Comunidade
escolar

100% da
concretização da
atividade

A10
B1

Interesse
e
motivação ao longo
das atividades.
- Registo fotográfico;
- Atenção,
concentração e
comportamento dos
alunos ao longo da
atividade;
- Observação direta
do empenho dos
alunos;
- Trabalho realizado
durante as aulas;

C1
C3

Interesse
e
motivação ao longo
das atividades.

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

203

Orçamento

Professores
e alunos das
turmas PIEF

- Registo fotográfico;
- Atenção,
concentração e
comportamento dos
alunos ao longo da
atividade;

EspaçoData

Destinatários

- Trabalho realizado
durante as aulas;

C3

A1

Dinamizado
res

Observações

5 euros

70% do empenho dos
alunos

Instrumentos
de
Avaliação

A atividade
integra-se no
objetivo
estratégico
5.

3 euros

A5

Reconhecer o significado histórico das datas;
Reconhecer a validade das comemorações
históricas e a relação entre o presente e o
passado;
Despertar o gosto pela História,
Desenvolver hábitos culturais.

Metas

Sala de aula/Ao longo do ano

A1

Objetivos Específicos

ESPJS/14 de fevereiro

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

A atividade
integra-se
nos objetivos
estratégicos
3 e 5.

- Desenvolver atitudes de respeito
biodiversidade e pela sua conservação.
A1
(1)
A2
Atividade “Praia
Fluvial-zona
ribeirinha do
Montijo”

pela

- Desenvolver competências de observação,
espírito crítico e para a intervenção cívica.

A4
B1
B4
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80% da concretização
da atividade

- O aluno identifica in
loco as principais
ameaças ao ambiente
e à biodiversidade,
em termos de
dispêndio de
recursos, poluição e
acumulação de
resíduos.
- O aluno avalia as
repercussões
ambientais dos seus
comportamentos
individuais.
- O aluno reconhece
que os problemas
ambientais locais
podem assumir
proporções ao nível
local e mundial.

- Atenção,
concentração e
comportamento dos
alunos ao longo das
visitas;
- Interesse e
motivação ao longo
da visita.

Comunidade
escolar

Professores
das turmas
PIEF e
Técnicos da
Casa do
Ambiente

Alunos das
turmas PIEF
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Orçamento

Professores
e alunos das
turmas PIEF

EspaçoData

Destinatários

Observações

A definir

- Conhecer o meio natural, e aspetos económicos e
sociais a ele associados, da região em que a escola
está inserida

70% do empenho dos
alunos

- Registo fotográfico;
- Atenção,
concentração e
comportamento dos
alunos ao longo das
atividades;
- Observação direta
do empenho dos
alunos;
Interesse
e
motivação ao longo
das atividades.
- Questionário;
- Registo fotográfico;

Dinamizado
res

A atividade
integra-se no
objetivo
estratégico
5.

Gratuito

Promover o desenvolvimento pessoal e social
dos alunos;
Estimular um são convívio entre os alunos;
Fomentar o raciocínio lógico dos alunos, através
dos jogos;
Promover a atividade física e desportiva dos
alunos e da restante comunidade educativa;
Promover a salutar competição desportiva;
Promover a socialização e união de toda
comunidade educativa em eventos desportivos.

Instrumentos
de
Avaliação

ESPJS/ Ao longo do ano

1
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Torneio de jogos

Metas

2.º período (meio dia, em período de biaxa-mar)

(4)

A1
A5
B1
B8
C1
C2
C3
C4
C5

Objetivos Específicos

Casa do Ambiente/ Zona ribeirinha do Montijo/

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

A atividade
integra-se no
objetivo
estratégico
5.

A8

Semana das Artes
c/ Egg parade e
outras atividades

A9
A10

- Operar na concretização de projetos segundo
uma metodologia de trabalho;
- Promover e sensibilizar para a atividade artística;
- Contribuir para a valorização estética do espaço
escolar;
- Divulgar e Partilhar conhecimentos e criações

Destinatários

Professores
e alunos
das turmas
PIEF

Comunidade
escolar

Professores
e alunos
das turmas
PIEF

Comunidade
escolar
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Observações

- Registo fotográfico;

- Prevê-se que as
ações praticadas
possam possibilitar
aos alunos o acesso
ao “saber ser”, ao
“saber estar” e ao “
saber fazer”,
utilizando métodos
(suportados na
originalidade),
aumentando o
aproveitamento
escolar, numa
divulgação a toda a
comunidade escolar.

- Ficha de registo de
atitudes e
comportamento dos
alunos;
- Auto e
heteroavaliação.

- Registo fotográfico;
- Ficha de registo de
atitudes e
comportamento dos
alunos;
- Auto e
heteroavaliação

A11

Orçamento

Dinamizado
res

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação
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A definir

(4)

- Operar na concretização de projetos segundo
uma metodologia de trabalho;
- Promover e sensibilizar para a atividade artística;
- Contribuir para a valorização estética do espaço
escolar;
- Divulgar e Partilhar conhecimentos e criações.

Metas

A atividade
integra-se
nos objetivos
estratégicos 3
e 5.

A definir

Decoração do
espaço escolar

A1
A3
A9
A10
A11
B2
B3
B8
B9
C1
C3

Objetivos Específicos

Final do 1º, 2º e 3ºs Períodos

(4)

Objetivos
Gerais

Atividade

Final do 1º, 2º e 3ºs Períodos

1
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

A atividade
integra-se
nos objetivos
estratégicos 3
e 5.

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizado
res

Destinatários

Professores
e alunos das
turmas PIEF

Alunos das
turmas PIEF

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

Observações

A1
70% do empenho dos
alunos

A5
(1)
Visitas de Estudo
Temáticas

B8
C2
C3

Promover a interiorização, por parte dos alunos,
de valores sociais e de regras de conduta;
Facilitar a consolidação de competências ao nível
da gestão de atitudes, comportamentos e afetos.

100% da
concretização da
atividade

- Atenção,
concentração e
comportamento dos
alunos ao longo das
visitas;
Interesse
e
motivação ao longo
das visitas.

C4
C5
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A definir

- Registo fotográfico;

A definir

1
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e
práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

A atividade
integra-se no
objetivo
estratégico
5.

PARTE III - PLANOS DE AÇÃO DE OUTRAS ESTRUTURAS EDUCATIVAS

PLANOS DE AÇÃO DE OUTRAS ESTRUTURAS EDUCATIVAS

O tema unificador do PAA: “Tornar-se cidadão… de um local, de uma cidade, de um país, do mundo”.
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1. COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
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1. COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
E.B./J.I. Rosa dos Ventos
PLANO DE AÇÃO
2013/14 e 2014/15
Designação do Estabelecimento de Ensino:EB1/JI Rosa dos Ventos
Níveis de Ensino do Estabelecimento: Pré-escolar (grupo100); 1ºCiclo (Grupo 110); Educação Especial (grupo
910).
N.º da Ação proposta:1

Coordenador: Rosa Feijó

Recursos humanos envolvidos: Pessoal docente e não
docente, alunos, Encarregados de Educação/Pais ,
Associação de pais .

Destinatários: Alunos, Pais/ Encarregados de
Educação e comunidade escolar.

Resposta ao(s)Objetivo(s)Estratégico(s) do PEA:
- (Melhorar) a Comunicação Educativa

Resposta ao(s)Objetivo(s)Operacional(ais) do PEA:
- Proporcionar ambientes de aprendizagem adequada aos contextos/desenvolvimento pessoal e social do
aluno;
- Desencadear estratégias e práticas de ensino adequadas às metas de aprendizagem;
- Fomentar o trabalho colaborativo e articulado, incentivando a partilha de informação, experiências e
saberes;
- Reforçar o diálogo com os Pais/Encarregados de Educação envolvendo-os na educação dos seus filhos,
através de iniciativas planeadas;
- Implementar práticas de atuação e comunicação mais eficazes no serviço educativo;
- Utilizar as TIC como meio de comunicação educativa;
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Descrição da Ação (relação entre o existente e o pretendido): O desconhecimento do trabalho realizado,
quer na escola ,quer em sala de aula, por alguns Pais /Encarregados de Educação leva à não existência de um
fio condutor, entre aquilo que é realizado na sala de aula e em casa. Neste sentido, pretendemos dinamizar
uma página de Facebook da escola, onde será partilhado o trabalho que é realizado no contexto
escola/turmas /grupos /U.E.E..
Ao longo dos anos letivos serão realizadas atividades que envolvam a participação dos Pais/Encarregados de
Educação e outros elementos da comunidade.
Objectivo(s) da Ação:
- Dar a conhecer o trabalho que é realizado na escola;
- Melhorar a qualidade de participação das famílias na escola.
- Intercâmbio com a comunidade.
Atividades a realizar:
- Construção e manutenção de uma página do Facebook da escola;
- Realização de atividades envolvendo a participação direta dos Pais/Encarregados de Educação (semana da
leitura; semana do ambiente, jogos tradicionais …..)

Resultado(s)/metas a alcançar:
- Melhorar a relação entre a escola e as famílias;
- Melhorar os resultados escolares dos alunos;
- Melhorar o nível de participação dos Pais/Encarregados de Educação na escola.

Identificação dos Factores críticos de sucesso (fatores existentes que influenciam positivamente o
desempenhoesperado/vantagens):
- Envolvimento de todos os docentes;
- Promover o trabalho colaborativo entre todos os intervenientes do processo educativo;
- Melhorar o trabalho realizado, com vista ao sucesso educativo.

Constrangimentos:
- Pouca adesão das famílias

Instrumentos de avaliação (modo de averiguação dos resultados/metas pretendidas):

Datas: No final de cada ano letivo, reuniões de escola.

Mecanismos:
Conversas/reuniões entre todos os envolvidos;
Acompanhamento das atividades realizadas e reflexão das mesmas (reuniões de escola).
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COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
EB1 Novos Trilhos
PLANO DE AÇÃO
2013/14
Designação do Estabelecimento de Ensino:EB1/JI Rosa dos Ventos
Níveis de Ensino do Estabelecimento: Pré-escolar (grupo100); 1ºCiclo (Grupo 110); Educação Especial (grupo
910).
Designação da ação de melhoria: Atividade de cicloturismo e feira/quermesse
N.º da Ação proposta:1

Coordenador: Gabriela Lourenço

Recursos humanos envolvidos: Comunidade escolar e
GNR.

Destinatários: Alunos, Pais/ Encarregados de
Educação e comunidade escolar.

Resposta ao(s)Objetivo(s)Estratégico(s) do PEA:
- Melhorar a qualidade das aprendizagens e práticas educativas
- Fomentar a comunicação educativa.
- Desenvolver a Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade.

Resposta ao(s)Objetivo(s)Operacional(ais) do PEA:
- Aplicação de estratégias que favoreçam a motivação e o envolvimento dos alunos com vista ao sucesso
escolar
- Desenvolver uma comunicação educativa (ética e justa) quer com os discentes, quer com os pares, e
respetivo trabalho colaborativo.
- Promover atividades (em sala de aula e extra sala de aula) concordantes com princípios éticos e uma
educação
emocional.
- Reconhecer socialmente e valorizar comportamentos assertivos e exemplares para a comunidade.
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Descrição da Ação de Melhoria (relação entre o existente e o pretendido):
Com estas atividades pretende-se uma aproximação dos pais/encarregados de educação à vida escolar, para
que participem ativamente com os professores e filhos/educandos na dinamização destas atividades.
Objetivo(s) da Ação de Melhoria:
Sensibilizar os pais e encarregados de educação para a necessidade de trabalharem em conjunto com a
escola, participando não só como espetadores, como também como intervenientes ativos nas atividades.

Atividades a realizar:
Passeio de bicicleta (cicloturismo) com os alunos da EB1 e os pais/ encarregados de educação ou familiares
diretos dos alunos. O percurso será desde a escola até à Barroca D´Alva ida e volta.
Realização de uma feira/quermesse para angariar fundos para a visita de estudo à Kidzania.
Resultado(s) a alcançar:
Melhoria da relação escola/família; proporcionar aos pais/EE a colaboração ativa em atividades escolares;
fomentar hábitos de vida saudáveis

Identificação dos Factores críticos de sucesso (factores existentes que influenciam positivamente o
desempenho esperado/vantagens):
A parceria entre os pais/EE e os professores será uma mais-valia para o sucesso das atividades, pois a
participação dos pais é essencial para a realização das mesmas.
A possibilidade de participação, nas atividades, da comunidade educativa em geral
Constrangimentos:
Baixa adesão dos pais/EE/Comunidade educativa.

Revisão e avaliação da Ação (mecanismos e datas):
Na atividade cicloturismo a avaliação será feita de acordo com o número de participantes
(pais/EE/Comunidade Educativa).
Na atividade feira/quermesse, será aplicado um questionário aos pais/EE dos alunos participantes.
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COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
JI Sarilhos Grandes
PLANO DE AÇÃO
Ano letivo 2013/2014 e 2014/2015
Designação do Estabelecimento de Ensino: Jardim de Infância de Sarilhos Grandes
Níveis de Ensino do Estabelecimento: Pré Escolar
N.º da Ação proposta: Intercâmbio com o 1º ciclo

Coordenador: Rosa da Piedade Peralta Roque

Recursos humanos envolvidos: Pessoal docente e
não docente do Pré Escolar e docentes da EB1 de
Sarilhos Grandes e da Lançada .

Destinatários: Alunos do Pré Escolar, alunos do 1º
Ciclo da EB1 de Sarilhos Grandes e da EB1 da Lançada

Resposta ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) do PEA:
1. ( Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas
3. (Fomentar) Comunicação Educativa
4. (Promover) Articulação Operacional, pedagógica e cientifica entre o pré escolar e o 1º ciclo
5. (Desenvolver) Cidadania e Valores de Cooperação e responsabilidade

Resposta ao(s) Objetivo(s) Operacional(ais) do PEA:
A1- Propiciar ambientes de aprendizagem adequados aos contextos/desenvolvimento pessoal e social do
aluno.
A5- Desencadear estratégias e práticas de ensino adequadas às metas de aprendizagem
A9- Fomentar o trabalho colaborativo e articulado, incentivando a partilha de informação, experiências e
saberes, alicerçadas no exercício de uma pedagogia do erro.
A11- Criar e divulgar procedimentos adequados que possibilitem a aquisição de hábitos e métodos de
trabalho e estudo.
B11- Defender a excelência em todos os serviços educativos, implementando melhores e mais eficazes
práticas de atuação e comunicação.
C1- Promover, a partir do processo educativo, uma socialização competente e pró-social dos seus agentes
(projeto comum e integrador “de” e “para a” comunidade).
C2- Estimular a criação de padrões de comportamento de tipo assertivo, e aprender novos padrões de
resposta e relação (de acordo com o nível de desenvolvimento do aluno).
C3- Promover os valores da disciplina, respeito mútuo, tolerância, autonomia e do esforço, como elementos
essenciais na construção do ser humano e desenvolvimento pessoal e social, através de uma educação para a
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ação.
Descrição da Ação (relação entre o existente e o pretendido):
Após breve reflexão dos anos transatos, posso concluir que o trabalho de intercâmbio realizado não foi o
suficiente nem talvez o mais adequado para uma boa transição das crianças que vão do pré escolar para o 1º
ano de escolaridade. Contudo este ano lectivo foram programadas algumas actividades no PAA já com o
propósito de articulação entre ciclos .
Face ao exposto pretendo reforçar a articulação com a proposta de um trabalho diferente entre os dois
níveis de ensino, de forma a que as crianças:
• Conheçam a organização e funcionamento do ambiente educativo inerente a uma sala de aula do 1º
ciclo
• Conheçam as regras e comportamentos esperados dentro de uma sala de aula do 1º ciclo.
•
Desenvolvam Valores de Cooperação e responsabilidade
Objectivo(s) da Ação:
• Reforçar a articulação existente entre os 2 níveis de ensino –Pré escolar e 1ºciclo ( docentes e
alunos)
• facilitar o processo de transição para o primeiro ciclo
• Regular comportamentos
• Compreender como está organizado o espaço no 1º ciclo, envolvendo os alunos do JI na dinâmica
de sala de aula e , consciencializando-os da importância de uma conduta adequada, para o sucesso
educativo de todos.
Atividades a realizar:
• Todas as atividades conjuntas delineadas no PAA
• implementação e desenvolvimento do projeto «Pré-alicerces»
• atividades de trabalho orientado e preparado em conjunto pelas docentes, entre as crianças de
matricula obrigatória do JI / turma 1º ano e/ ou 2ºano em sala de aula ( EB1 de Sarilhos e EB1 da
Lançada )
• Participação nos recreios do 1º ciclo entre todos as crianças do pré - escolar e os alunos das EB1
• A elaboração e implementação de um projeto os padrinhos e a realizar com as turmas do pré
escolar e as turmas do 4º ano
Resultado(s)/metas a alcançar:
Atingir 70% dos objetivos delineados neste plano de ação
Identificação dos Factores críticos de sucesso (fatores existentes que influenciam positivamente o
desempenho esperado/vantagens):
Colaboração, partilha e disponibilidade por parte das docentes para melhorar a situação..
Constrangimentos:
a gestão de tempo, relativamente à realização das atividades sugeridas, face ao
cumprimento do programa curricular do ensino básico é frequentemente
apontada pelas colegas do 1º ciclo. Da parte do pré, como constrangimento
poderá ser o tempo, pois se tiver de chuva é impossível a saída das crianças do pré
– escolar uma vez que o percurso é feito a pé.
Instrumentos de avaliação (modo de averiguação dos resultados/metas pretendidas):
Auto avaliação por parte das crianças com o preenchimento de uma ficha elaborada pelas docentes
do pré e 1º ciclo ao final de cada período
• Avaliação e reformulação das atividades em reunião de docentes no final de cada período.
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COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO - EB1 Sarilhos Grandes
PLANO DE AÇÃO
Ano letivo 2013/2014 e 2014/15
Designação do Estabelecimento de Ensino: Escola Básica do 1º ciclo de Sarilhos Grandes
Níveis de Ensino do Estabelecimento: 1º ciclo
N.º da Ação proposta:1
Coordenador: Fátima Catarina dos Santos

Recursos humanos envolvidos:
Coordenadora de Estabelecimento
Técnicos do Centro de Saúde
Pais/Encarregados de Educação

Destinatários:
Resposta ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) do PEA: II. Eu e os Contextos (físico e huma
Resposta ao(s) Objetivo(s) Operacional(ais) do PEA: Promover a educação
para a saúde, através da
adoção de comportamentos saudáveis, conducentes
ao bem-estar físico, emocional e social e
divulgação de boas práticas
Descrição da Ação (relação entre o existente e o pretendido)
- Verificamos que alguns alunos não têm hábitos de sono saudáveis e que isso perturba a sua concentração e
aprendizagens em sala de aula.
- Verificamos que alguns alunos revelam algum descuido com a sua higiene pessoal.
Pretendemos uma melhoria do desempenho dos alunos nas situações referida.
Objectivo(s) da Ação:
- Sensibilizar os pais para a necessidade de estabelecerem, aos educandos, as horas de sono necessárias à sua
idade.
- Sensibilizar os pais para orientarem os seus educados no sentido de valorizarem a sua higiene pessoal.
Atividades a realizar:
Ação de sensibilização para pais/encarregados de educação orientada pelos técnicos do Centro de Saúde.
Resultado (s)/metas a alcançar:
Melhoria do desempenho dos alunos nas situações referida.
Identificação dos Factores críticos de sucesso (fatores existentes que influenciam positivamente o
desempenho esperado/vantagens):
Constrangimentos:
Imprevisibilidade de adesão dos pais/encarregados de educação
Instrumentos de avaliação (modo de averiguação dos resultados/metas pretendidas):
Questionário aos pais
Questionário aos alunos
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COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
EB1 Sarilhos Grandes
PLANO DE AÇÃO

Ano letivo 2013/2014 e 2014/2015
Designação do Estabelecimento de Ensino: Escola Básica do 1º ciclo de Sarilhos Grandes
Níveis de Ensino do Estabelecimento: 1º ciclo
N.º da Ação proposta:2
Coordenador: Fátima Catarina dos Santos

Recursos humanos envolvidos:
Coordenadora de Estabelecimento
Técnicos da CIN

Destinatários:
Resposta ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) do PEA: II. Eu e os Contextos (físico e humano)
Resposta ao(s) Objetivo(s) Operacional(ais) do PEA: - Desencadear iniciativas de proximidade com as
comunidades locais.
Descrição da Ação (relação entre o existente e o pretendido)
- O edifício e muros da escola encontram-se com a pintura já muito degradada e suja. Pretendemos contactar
com a empresa CIN no sentido de conseguir a sua colaboração e, assim, tentarmos obter tintas para pintar
todo o edifício.
.
Objectivo(s) da Ação:
- Contactar a empresa CIN para obter tintas para pintar todo o edifício da escola.
Atividades a realizar:
- Elaborar uma carta de apresentação do problema e pedido de colaboração.
Resultado (s)/metas a alcançar:
Melhoria das condições e aspeto físicos da escola.

Identificação dos Factores críticos de sucesso (fatores existentes que influenciam positivamente o
desempenho esperado/vantagens):

Constrangimentos:
Imprevisibilidade da resposta ao nosso pedido.

Instrumentos de avaliação (modo de averiguação dos resultados/metas pretendidas):
Concretização ou não do pretendido
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COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO - EB1 Lançada
PLANO DE AÇÃO
Ano letivo 2013/2014 e 2014/2015
Designação do Estabelecimento de Ensino: EB1 da Lançada
Níveis de Ensino do Estabelecimento: 1º Ciclo
N.º da Ação proposta:1
Coordenador: Manuela Santos

Recursos humanos envolvidos: Professores em
exercício de funções na EB1 da Lançada

Destinatários: Alunos e famílias
Resposta ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) do PEA: Comunicação Educativa
Resposta ao(s) Objetivo(s) Operacional(ais) do PEA: Desenvolvimento das TIC: promoção da
plataforma Moodle, divulgação da informação.
Descrição da Ação (relação entre o existente e o pretendido):
- Foi criado um blog sobre a escola, com o objetivo de divulgar informações aos pais e encarregados de
educação, bem como atividades realizadas pelos alunos. Todavia, o blog apresentou uma taxa de adesão e
consulta muito baixa, desmotivando os professores que cessaram a sua atualização. Tendo em conta que um
úmero significativo de alunos e seus familiares tem conta no “Facebook”, pretende-se a dinamização de uma
página nessa rede social, de acesso limitado a alunos e suas famílias, para divulgação de recursos educativos,
trabalhos realizados com e pelos alunos, sugestões de ocupação de tempos livres, informações sobre
atividades do PAAA e Planos de Turma, artigos e outras publicações de interesse pedagógico, links de relevo
educativo.
Objectivo(s) da Ação:
- Promover o acesso dos alunos a recursos educativos que possam contribuir para melhorar as aprendizagens,
divulgando links de acesso a ficheiros ou páginas com materiais que os alunos possam descarregar e/ou
consultar para reforçarem/melhorarem/aprofundarem os conteúdos trabalhados em sala de aula;
- Divulgar iniciativas, projetos, atividades de interesse lúdico-pedagógico que permitam às famílias planear
tempo de qualidade com os seus educandos;
- Informar e prestar esclarecimentos de uma forma mais célere sobre atividades realizadas pelos alunos na
escola, quer no âmbito do PAAA, quer no âmbito dos Planos de Turma, promovendo uma estreita relação
entre escola/família;
- Partilhar informações e imagens das atividades realizadas pelos alunos em contexto de sala de aula, alusivas
a datas comemorativas, ou no âmbito do PAAA, conferindo visibilidade e significado às experiências e
vivências dos alunos na escola;
- Divulgar artigos e publicações de interesse pedagógico e links de revelo educativo que permitam às famílias
um conhecimento mais profundo do currículo do º Ciclo do Ensino Básico, dos Novos Programas, da
nomenclatura e linguagem utilizadas, das expetativas, atitudes e valores promovidos junto das crianças desta
faixa etária.

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

217

Atividades a realizar:
- Criação/manutenção/atualização da página “EB1 da Lançada” no Facebook.
- Divulgação da iniciativa aos alunos/pais/encarregados de educação.
Resultado(s)/metas a alcançar:
- Adesão de, no mínimo 50% dos alunos ou seus familiares, à página da EB1 da Lançada;
- Utilização de, no mínimo, 3 dos recursos educativos partilhados, por parte de, no mínimo, 40% dos alunos
ou seus familiares;
- Partilha/comentário de, no mínimo, 3 imagens adicionadas, por parte de, no mínimo, 40% dos alunos ou
seus familiares.
Identificação dos Fatores críticos de sucesso (fatores existentes que influenciam positivamente o
desempenho esperado/vantagens):
- A popularidade da rede social em causa;
- A possibilidade de acesso a esta forma de comunicação por um número significativo de indivíduos;
- A possibilidade de acesso em qualquer dia, a qualquer hora.

Constrangimentos:
- A existência de alunos/famílias sem possibilidade de utilizar esta ferramenta;
- A passividade de algumas famílias face à escola e ao seu papel no processo de ensino/aprendizagem das
crianças.
Instrumentos de avaliação (modo de averiguação dos resultados/metas pretendidas):
- Consulta dos dados estatísticos da página;
- Inquérito realizado aos pais/encarregados de educação no final de cada ano letivo.
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COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
EB1 Afonsoeiro
PLANO DE AÇÃO
(Anos letivos 2013/14 e 2014/15)
Designação do Estabelecimento de Ensino: EB1 Afonsoeiro
Níveis de Ensino do Estabelecimento: 1.º Ciclo (Grupo 110)
N.º da Ação proposta: 1
Coordenador: João Carlos da Silva Grácio

Recursos humanos envolvidos: Pessoal Docente e
Não Docente; Alunos; Entidades Parceiras.

Destinatários: Alunos, Pessoal Docente e Não Docente; Comunidade Educativa.
Resposta ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) do PEA:
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas
Resposta ao(s) Objetivo(s) Operacional(ais) do PEA:
- Propiciar ambientes de aprendizagem adequados aos contextos/desenvolvimento pessoal e social do aluno;
- Defender condições de segurança e bem-estar em todo o espaço escolar através de uma intervenção
adequada no meio;
- Respeitar e fazer respeitar a conservação dos equipamentos, materiais e instalações, cumprindo e fazendo
cumprir regulamentos de ocupação/uso de espaços.
Descrição da Ação (relação entre o existente e o pretendido): A Escola necessita de alguns melhoramentos
ao nível do seu espaço físico, principalmente a parte exterior. Assim, pretende-se dotar a escola de melhores
condições, através da construção de parcerias com entidades externas, que possam, de alguma forma, ajudar
a escola neste objetivo.
Objectivo(s) da Ação:
- Melhorar o espaço físico da escola (principalmente o exterior);
- Proporcionar melhores condições para os nossos alunos;
- Fazer da escola um espaço de referência para a Comunidade Educativa, com e para todos.
Atividades a realizar:
- Envio de cartas de apresentação para entidades que possam ajudar a escola;
- Reuniões com as Entidades/Entidades Parceiras;
- Outras a realizar ao longo do ano letivo.
Resultado(s)/metas a alcançar:
- Melhorar as condições físicas da Escola;
- Melhorar a imagem da Escola (Física) na Comunidade.
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Identificação dos Factores críticos de sucesso (fatores existentes que influenciam positivamente o
desempenho esperado/vantagens):
- Vontade e concentração de esforços por parte de todos na consecução do objetivo;
- Fomenta o trabalho colaborativo;
- Melhora as condições da escola, acentuando a motivação de todos para a construção de uma escola de
sucesso.
Constrangimentos:
- A dificuldade em encontrar Entidades Parceiras que possam contribuir para a melhoria do espaço.

Instrumentos de avaliação (modo de averiguação dos resultados/metas pretendidas):
Datas:
- A Ação será revista e avaliada sempre que se considere necessário, sendo momentos chave os momentos de
avaliação de final de período letivo (reuniões de escola) onde se poderão propor ajustes e novos caminhos a
seguir.
Mecanismos:
- Conversas informais entre todos os envolvidos;
- Realização de sessões de acompanhamento e de reflexão (reuniões de Escola).
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COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
EB1 Afonsoeiro
PLANO DE AÇÃO
(Anos letivos 2013/14 e 2014/15)
Designação do Estabelecimento de Ensino: EB1 Afonsoeiro
Níveis de Ensino do Estabelecimento: 1.º Ciclo (Grupo 110)
N.º da Ação proposta: 2
Coordenador: João Carlos da Silva Grácio

Recursos humanos envolvidos: Pessoal Docente e
Não Docente; Alunos; Associação de Pais.

Destinatários: Alunos; Pais/Encarregados de Educação.
Resposta ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) do PEA:
(Melhorar) Comunicação Educativa
Resposta ao(s) Objetivo(s) Operacional(ais) do PEA:
- Propiciar ambientes de aprendizagem adequados aos contextos/desenvolvimento pessoal e social do aluno;
- Desencadear estratégias e práticas de ensino adequadas às metas de aprendizagem;
- Explorar as vicissitudes que as TIC aplicadas à educação podem produzir
- Valorizar a criação de recursos/materiais didático-científicos, e a sua respetiva divulgação à comunidade
educativa;
- Fomentar o trabalho colaborativo e articulado, incentivando a partilha de informação, experiências e
saberes, alicerçadas no exercício de uma pedagogia do erro;
- Criar e divulgar procedimentos adequados que possibilitem a aquisição de hábitos e métodos de trabalho e
estudo;
- Reforçar o diálogo com os pais e encarregados de educação envolvendo-os na educação dos seus
filhos/educandos através de iniciativas planificadas;
- Defender a excelência em todos os serviços educativos, implementando melhores e mais eficazes práticas
de atuação e comunicação.
Descrição da Ação (relação entre o existente e o pretendido):
Existe ainda algum desconhecimento, por parte de alguns Pais/Encarregados de Educação, do trabalho
realizado, quer na escola, quer em sala de aula. Para além disso, não existe, por vezes, um fio condutor entre
aquilo que é realizado na sala de aula em casa. Por isso, pretendemos dinamizar, em primeiro lugar, uma
página do facebook da Escola onde mostraremos todo o trabalho que é desenvolvido na escola e nas turmas.
Em segundo lugar, pretendemos produzir materiais de apoio ao trabalho que os Pais/Encarregados de
Educação desenvolvem em casa, com os seus educandos. Para além disso, ao longo do ano letivo, serão
realizadas atividades que envolvam a participação direta dos Pais/Encarregados de Educação.
Objectivo (s) da Ação:
- Dar a conhecer o trabalho que é realizado na escola;
- Melhorar a qualidade da participação das famílias na escola, através de uma ação informada;
- Melhorar a qualidade do trabalho que é realizado em casa, pelos Encarregados de Educação.
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Atividades a realizar:
- Construção e manutenção de uma página no facebook da escola;
- Construção de Brochuras de Apoio para Pais/Encarregados de Educação sobre diferentes temáticas;
- Organização de Formações para Pais/Encarregados de Educação sobre diferentes temáticas;
- Realização de atividades envolvendo a participação direta dos Pais/Encarregados de Educação (Carnaval,
Semana da Leitura, Semana do Ambiente e Exercício Físico…).
Resultado(s)/metas a alcançar:
- Melhorar a relação entre a Escola e as Famílias;
- Melhorar os resultados escolares dos alunos;
- Melhorar o nível de participação dos Pais/Encarregados de Educação na escola.
Identificação dos Factores críticos de sucesso (fatores existentes que influenciam positivamente o
desempenho esperado/vantagens):
- Disponibilidade de todos os Docentes;
- Fomenta o trabalho colaborativo entre todos os agentes do processo educativo;
- Melhora o trabalho realizado, acentuando a motivação de todos para a construção de uma escola de
sucesso.
Constrangimentos:
- Pouca adesão das famílias.

Instrumentos de avaliação (modo de averiguação dos resultados/metas pretendidas):
Datas:
- A Ação será revista e avaliada sempre que se considere necessário, sendo momentos chave os momentos de
avaliação de final de período letivo (reuniões de escola) onde se poderão propor ajustes e novos caminhos a
seguir.
Mecanismos:
- Conversas informais entre todos os envolvidos;
- Realização de sessões de acompanhamento e de reflexão (reuniões de Escola).
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COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
EBI Esteval
PLANO DE AÇÃO
(Anos letivos de 2013/2014 e 2014/2015)
Designação do Estabelecimento de Ensino: Escola Básica Integrada do Esteval
Níveis de Ensino do Estabelecimento: Pré-.escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico
N.º da Ação proposta: 1
Coordenador: Ana Basto

Recursos humanos envolvidos: Professoras Ana Basto e Juliana
Torres e todos os funcionários da escola

Destinatários: Funcionários da escola e
alunos
Resposta ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) do PEA:
5. (Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade.
Resposta ao(s) Objetivo(s) Operacional(ais) do PEA:
Reconhecer socialmente (valorizar) comportamentos assertivos e exemplares para a comunidade.
Descrição da Ação (relação entre o existente e o pretendido):
Existem muitas situações de conflito/comportamentos desadequados fora da sala de aula, essencialmente nos
átrios. Com esta ação pretende-se uma intervenção mais ativa e assertiva dos funcionários de forma a evitar
que a situação se agrave e/ou tentar que seja minimizada, diminuindo, ao mesmo tempo, a necessidade de
intervenção do GIC.
Objectivo(s) da Ação:
Envolver ativamente os assistentes operacionais (auxiliares de ação educativa) na melhoria da disciplina na
escola.

Atividades a realizar:
- Questionário aos funcionários, para levantamento dos problemas sentidos (março de 2014)
- Ação de sensibilização/formação “Que importância temos para o funcionamento da escola” (interrupção da
Páscoa)
- Ficha de monitorização, a preencher individualmente e a aplicar semanalmente – situações de intervenção
direta, sem intervenção do GIC/situações de intervenção direta com recurso ao GIC
- Análise dos dados recolhidos nas fichas de monitorização
- Relatório final de autoavaliação a efetuar pela coordenadora de estabelecimento no final deste
Resultado(s)/metas a alcançar:
- Aumentar o número de intervenções, tentando solucionar o problema ou amenizá-lo, sem recurso ao GIC
- Diminuir a indisciplina/comportamentos desadequados nos espaços exteriores à sala de aula.
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Identificação dos Factores críticos de sucesso (fatores existentes que influenciam positivamente o
desempenho esperado/vantagens):
- Haver um grupo de funcionários com contrato indeterminado, embora bastante restrito
- Boa vontade manifestada por alguns destes elementos, já demonstrada em diferentes ações
Constrangimentos:
- Número de funcionários insuficiente (existe um número elevado de baixa médica)
- Corpo não docente muito instável (a maioria dos funcionários têm contrato a
prazo e mudam frequentemente a meio do ano letivo); destes a maioria conclui o
contrato nos últimos meses de 2014
- Inexistência de um chefe de funcionários
- Número de alunos que frequenta a escola é muito elevado (cerca de 800)

Instrumentos de avaliação (modo de averiguação dos resultados/metas pretendidas):
- Quadro síntese dos resultados das fichas de monitorização
- Relatório elaborado no final do ano letivo
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COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
EBI Esteval
PLANO DE AÇÃO
(Ano letivo de 2013/2014)
Designação da Ação de Melhoria: “Importância do corpo não docente (funcionários) na diminuição da
indisciplina na escola (EBI)”
Data de Início: Março de 2014
Data da Conclusão: Junho de 2014
Estrutura de Orientação Educativa (Grupo Disciplinar, Departamento Curricular, Gabinete de Inclusão...):
Coordenação de Estabelecimento da EBI do Esteval
Coordenador: Ana Basto

Recursos humanos envolvidos: Professoras Ana Basto e
Juliana Torres e todos os funcionários da escola

Destinatários: Funcionários da escola e alunos
Resposta ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) do PEA:
5. (Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade.
Resposta ao(s) Objetivo(s) Operacional(ais) do PEA:
Reconhecer socialmente (valorizar) comportamentos assertivos e exemplares para a comunidade.
Descrição da Ação de Melhoria (relação entre o existente e o pretendido):
Existem muitas situações de conflito/comportamentos desadequados fora da sala de aula, essencialmente nos
átrios. Com esta ação pretende-se uma intervenção mais ativa e assertiva dos funcionários de forma a evitar que
a situação se agrave e/ou tentar que seja minimizada, diminuindo, ao mesmo tempo, a necessidade de
intervenção do GIC.
Objetivo(s) da Ação de Melhoria:
Envolver ativamente os assistentes operacionais (auxiliares de ação educativa) na melhoria da disciplina na
escola.
Atividades a realizar:
- Questionário aos funcionários, para levantamento dos problemas sentidos (março de 2014)
- Ação de sensibilização/formação “Que importância temos para o funcionamento da escola” (interrupção da
Páscoa)
- Ficha de monitorização, a preencher individualmente e a aplicar semanalmente – situações de intervenção
direta, sem intervenção do GIC/situações de intervenção direta com recurso ao GIC
- Análise dos dados recolhidos nas fichas de monitorização
- Relatório final de autoavaliação a efetuar pela coordenadora de estabelecimento no final deste ano letivo
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Resultado(s) a alcançar:
- Aumentar o número de intervenções, tentando solucionar o problema ou amenizá-lo, sem recurso ao GIC
- Diminuir a indisciplina/comportamentos desadequados nos espaços exteriores à sala de aula.

Identificação dos Factores críticos de sucesso (factores existentes que influenciam positivamente o
desempenho esperado/vantagens):
- Haver um grupo de funcionários com contrato indeterminado, embora bastante restrito
- Boa vontade manifestada por alguns destes elementos, já demonstrada em diferentes ações
Constrangimentos:
- Número de funcionários insuficiente
- Corpo não docente muito instável (a maioria dos funcionários têm contrato a prazo
e mudam frequentemente a meio do ano letivo)
- Inexistência de um chefe de funcionários
- Número de alunos que frequenta a escola é muito elevado (cerca de 800)
Revisão e avaliação da Ação (mecanismos e datas):
- Análise das fichas de monitorização e relatório de autoavaliação no final do ano letivo (junho)
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COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
EB1 Sarilhos Grandes
PLANO DE AÇÃO 1
2014/2015
Designação do Estabelecimento de Ensino: EB1 de Sarilhos grandes
Níveis de Ensino do Estabelecimento: 1º Ciclo
N.º da Ação proposta:1
Coordenador: Gabriela Lourenço

Recursos humanos envolvidos: Funcionários da
autarquia

Destinatários: Alunos
Resposta ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) do PEA:
- Cidadania e valores: cooperação e responsabilidade.

Resposta ao(s) Objetivo(s) Operacional(ais) do PEA:
- Defender condições de segurança e bem-estar em todo o espaço escolar através de uma intervenção
adequada no meio.
- Respeitar e fazer respeitar a conservação dos equipamentos, materiais e instalações, cumprindo e
fazendo cumprir regulamentos de ocupação/uso de espaços.

Descrição da Ação (relação entre o existente e o pretendido):

Ao iniciar as minhas funções de coordenadora de estabelecimento, verifiquei que o recinto escolar,
principalmente o pátio da frente da escola, se encontrava em muito mau estado. Existiam canteiros de
pedra no meio do recinto sem árvores, tubos em ferro que em tempos serviram para uma vedação da
horta escolar, agora inexistente; uma estrutura em ferro de um antigo placard que servia apenas para as
crianças se pendurarem, fazendo baloiço e vários lancis em pedra espalhados pelo recinto.
Como se trata de um recinto escolar cuja finalidade é os alunos brincarem à vontade e em segurança,
considero imprescindível uma intervenção no sentido de minorar os riscos de acidentes neste recinto.

Objectivo(s) da Ação:

- Diminuir os riscos de acidentes no recinto escolar;
- Proporcionar aos alunos um espaço adequado onde possam brincar livremente.
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Atividades a realizar:
- Eliminação dos canteiros vazios no centro do pátio; eliminação das estruturas de ferro sem
funcionalidade; eliminação dos lancis e obras de conservação do espaço exterior.
Resultado(s)/metas a alcançar:
Pretendo que o pátio tenha um espaço amplo, sem obstáculos, nem materiais que possam ser susceptíveis
de provocar quedas ou outro tipo de acidentes nos alunos.
Identificação dos Fatores críticos de sucesso (fatores existentes que influenciam positivamente o
desempenho esperado/vantagens):
O apoio da Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes.

Constrangimentos:
- Disponibilidade do pessoal da autarquia para efetuar as intervenções necessárias;
- Apesar de ter solicitado para que as intervenções sejam realizadas nas interrupções escolares, algumas
poderão ocorrer em período escolar.

Instrumentos de avaliação (modo de averiguação dos resultados/metas pretendidas):
- Concretização das remodelações pretendidas.

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

228

COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
PLANO DE AÇÃO 2
2014/2015
Designação do Estabelecimento de Ensino: EB1 de Sarilhos grandes
Níveis de Ensino do Estabelecimento: 1º Ciclo
N.º da Ação proposta: 2
Coordenador: Gabriela Lourenço

Recursos humanos envolvidos: Professores,
alunos e encarregados de educação

Destinatários: Alunos e encarregados de educação
Resposta ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) do PEA:
- Qualidade das aprendizagens e práticas educativas
- Comunicação educativa.

Resposta ao(s) Objetivo(s) Operacional(ais) do PEA:
- Aplicação de estratégias que favoreçam a motivação e o envolvimento dos alunos com vista ao sucesso
escolar

- Desenvolver uma comunicação educativa (ética e justa) quer com os discentes, quer com os pares, e
respetivo trabalho colaborativo.

- Promover atividades (em sala de aula e extra sala de aula) concordantes com princípios éticos e uma
educação emocional.

- Reconhecer socialmente e valorizar comportamentos assertivos e exemplares para a comunidade.

Descrição da Ação (relação entre o existente e o pretendido):

Com a atividade proposta, pretende-se que os pais/ encarregados de educação se aproximem mais da
escola, valorizando o trabalho dos professores e criando uma relação de maior proximidade entre os
encarregados de educação e a instituição.
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Objectivo(s) da Ação:
- Desencadear iniciativas de proximidade com as comunidades locais;
- Fomentar o trabalho colaborativo e articulado, incentivando a partilha de informação, experiências e
saberes, alicerçadas no exercício de uma pedagogia do erro;
- Reconhecer a criatividade como factor que fundamenta qualidade de ensino de docentes e discentes.
- Sensibilizar os pais e encarregados de educação para a necessidade de trabalharem em conjunto com a
escola, participando não só como espectadores, como também como intervenientes ativos.
- Proporcionar o contacto direto com a sala de aula.
Atividades a realizar:
Os pais/encarregados de educação serão convidados a apresentar a sua profissão aos alunos da turma dos
seus filhos/educandos. Esta apresentação será realizada em sala de aula e previamente marcada com a
professora titular de turma. A professora titular de turma estará disponível para orientar os participantes
na dinamização da atividade.
Resultado(s)/metas a alcançar:
- Melhoria da relação escola/família;
- Proporcionar aos pais/EE a colaboração ativa em atividades escolares;
- A participação de ¼ de pais/EE por turma
Identificação dos Fatores críticos de sucesso (fatores existentes que influenciam positivamente o
desempenho esperado/vantagens):
- O empenho dos pais realização de atividade poderá ser maior pelo facto de também ser dirigida aos seus
filhos;
- Os alunos podem insistir na participação dos pais/EE.

Constrangimentos:
- O facto das apresentações serem realizadas durante o horário lectivo pode ser incompatível com os
horários de trabalho dos pais/EE.
- A passividade de algumas famílias face à escola e ao seu papel no processo de ensino/aprendizagem das
crianças.
Instrumentos de avaliação (modo de averiguação dos resultados/metas pretendidas):
- Inquérito realizado aos pais/encarregados de educação no final da aula;
- Inquérito realizado aos alunos no final da actividade.
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2. COORDENAÇÃO DA DIREÇÃO DE TURMA (CDT)
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2. COORDENAÇÃO DA DIREÇÃO DE TURMA (CDT)
COORDENAÇÃO DE DIRETORES DE TURMA
PLANO DE AÇÃO
Anos letivos 2013/2014 e 2014/2015
Designação do Estabelecimento de Ensino: Escola EBI Esteval/Secundária Poeta Joaquim Serra
Níveis de Ensino do Estabelecimento: 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário
N.º da Ação proposta: 1 - Orientação do trabalho dos Diretores de Turma
Coordenadoras:

Recursos humanos envolvidos:

Teresa Reis, Isabel Leal e Alda Saraiva.

Direção/Coordenadoras/Diretores de Turma

Destinatários: Diretores de Turma
Resposta ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) do PEA:
- Criar mecanismos de avaliação e auto-regulação (2.);
- Fomentar comunicação educativa (3.);
- Promover a articulação organizacional entre os ciclos de ensino do Agrupamento (4.).

Resposta ao(s) Objetivo(s) Operacional(ais) do PEA:
-Desenvolver procedimentos adequados que permitam uma avaliação organizacional concordante com o
exercício da docência (2.2.);
-Desenvolver a comunicação educativa com os pares, e respetivo trabalho colaborativo (3.2);
-Estabelecer uma articulação entre processos e resultados ao nível das dinâmicas organizacionais, partindo dos
recursos existentes (4.2).

Descrição da Ação (relação entre o existente e o pretendido):
Há uma organização de base do trabalho da Direção de Turma comum aos três ciclos de ensino. No entanto, em
cada ano letivo há necessidade de reajustar documentos internos e/ou procedimentos, de acordo com
mudanças relativas a: nova legislação, novos diretores de turma na função e/ou no Agrupamento, novas
realidades decorrentes da alteração da composição e características da comunidade educativa, alterações na
estrutura organizacional. Em suma, é necessária uma adaptação constante no sentido de encontrar soluções
para os novos desafios que vão surgindo.

Objetivo(s) da Ação:
- Organizar todos os documentos relativos aos alunos e às turmas destinados aos Diretores de Turma (DT);
- Divulgar regras internas da escola, modo de trabalho dos DT e documentos e legislação relativos à Direção de
Turma;
- Articular e harmonizar procedimentos;
- Representar os DT junto do Conselho Pedagógico;
- Assegurar a comunicação entre DT / Direção relativa a procedimentos, projetos, oferta educativa.
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Atividades a realizar (ao longo do ano letivo):
- Arrumação dos Processos Individuais do Aluno (PIA) e dos livros de ponto;
- Organização e manutenção das Salas de DT e de Atendimento;
- Acolhimento dos novos DT;
- Reuniões periódicas com os DT: elaboração do guião; disponibilização dos documentos e legislação relativa à
DT;
- Reuniões periódicas com a Direção e outras estruturas educativas;
- Comunicação com os DT para: divulgação de orientações da Direção e do Conselho Pedagógico; recolha de
recomendações dos DT; apoio na resolução de problemas dos DT, respeitantes a alunos e Encarregados de
Educação;
- Preparação do ano letivo: divulgação da oferta educativa; formação de turmas;
- Elaboração de documentos orientadores com base na análise da legislação publicada.

Resultado(s) / metas a alcançar:
- Melhor articulação dos procedimentos entre os diretores de turma;
- Agilização de procedimentos;
- Melhor comunicação dos DT com as diferentes estruturas educativas.

Identificação dos fatores críticos de sucesso (fatores existentes que influenciam positivamente o
desempenho esperado / vantagens):
- Existência de uma dinâmica já implementada no que respeita a procedimentos e com documentos adequados.

Constrangimentos:
- Ocorrência de frequentes mudanças ao nível legislativo, organizacional e da composição do Conselho de
Diretores de Turma.

Instrumentos de avaliação (modo de averiguação dos resultados / metas pretendidas):
- Relatório final de autoavaliação.
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COORDENAÇÃO DE DIRETORES DE TURMA
PLANO DE AÇÃO
Anos letivos 2013/2014 e 2014/2015
Designação do Estabelecimento de Ensino: Escola EBI Esteval/Secundária Poeta Joaquim Serra
Níveis de Ensino do Estabelecimento: 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário.
N.º da Ação proposta: 2 - Preparação das reuniões de avaliação de alunos (avaliação sumativa
e intercalar)
Coordenadoras:

Recursos humanos envolvidos:

Teresa Reis, Isabel Leal e Alda Saraiva

Direção/Coordenadoras/Diretores de Turma

Destinatários: Diretores de Turma
Resposta ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) do PEA:

- Criar mecanismos de avaliação e auto-regulação (2.);
- Fomentar comunicação educativa (3.);
- Promover a articulação organizacional entre os ciclos de ensino do Agrupamento (4.).

Resposta ao(s) Objetivo(s) Operacional(ais) do PEA:

- Desenvolver procedimentos adequados que permitam uma avaliação organizacional concordante com o
exercício da docência (2.2.);
- Desenvolver a comunicação educativa com os pares e respetivo trabalho colaborativo (3.2);
- Estabelecer uma articulação entre processos e resultados ao nível das dinâmicas organizacionais,
partindo dos recursos existentes (4.2).

Descrição da Ação (relação entre o existente e o pretendido):

Há uma organização de base do trabalho da Direção de Turma comum aos três ciclos de ensino. No
entanto, em cada ano letivo há necessidade de reajustar documentos internos e/ou procedimentos, de
acordo com mudanças relativas a nova legislação. Por outro lado, é necessário fazer um trabalho de
articulação entre os Conselhos de Turma e os Departamentos na avaliação dos alunos.
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Objetivo(s) da Ação:
- Informar os Diretores de Turma sobre critérios gerais de avaliação, legislação sobre avaliação de alunos,
documentos internos da escola;
- Articular e harmonizar procedimentos entre os Diretores de Turma dos três ciclos;
- Elaborar documentos orientadores com base na análise da legislação publicada;
- Acompanhar todo o processo da avaliação.

Atividades a realizar:

- Leitura e análise de legislação e normas internas aplicáveis;
- Elaboração de documentos de apoio à avaliação dos alunos;
- Elaboração dos guiões e sua apresentação em Conselho Pedagógico para análise e aprovação;
- Reuniões de Conselho de Diretores de Turma: análise e discussão do guião; explicitação de normas e
procedimentos; divulgação e análise de documentos internos, legislação e normas aplicáveis;
- Coordenação do trabalho da equipa de verificação de documentos de avaliação;
- Verificação de todos os documentos relativos à avaliação sumativa;
- Reuniões periódicas das coordenadoras dos três ciclos.

Resultado(s) / metas a alcançar:
- Harmonização do processo de avaliação em todos os Conselhos de Turma;
- Procedimentos e documentos internos em consonância com as alterações da legislação e normas
internas.

Identificação dos fatores críticos de sucesso (fatores existentes que influenciam positivamente
o desempenho esperado / vantagens):
- Existência de uma dinâmica já implementada no que respeita a procedimentos e com documentos
adequados.

Constrangimentos:
- Ocorrência de frequentes mudanças ao nível legislativo.

Instrumentos de avaliação (modo de averiguação dos resultados / metas pretendidas):
- Fichas de verificação dos documentos de avaliação;
- Relatório final de autoavaliação.
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COORDENAÇÃO DE DIRETORES DE TURMA
PLANO DE AÇÃO
Anos letivos 2013/2014 e 2014/2015
Designação do Estabelecimento de Ensino: Escola EBI Esteval/Secundária Poeta Joaquim Serra
Níveis de Ensino do Estabelecimento: 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário
N.º da Ação proposta: 3 - Orientação na relação Escola / Encarregados de Educação
Coordenadoras:

Recursos humanos envolvidos:

Teresa Reis, Isabel Leal e Alda Saraiva

Direção / Coordenadoras / Diretores de Turma

Destinatários: Diretores de Turma
Resposta ao(s) Objetivo(s) Estratégico(s) do PEA:

- Criar mecanismos de avaliação e auto-regulação (2.);
- Fomentar comunicação educativa (3.);
- Promover a articulação organizacional entre os ciclos de ensino do Agrupamento (4.).

Resposta ao(s) Objetivo(s) Operacional(ais) do PEA:

- Desenvolver procedimentos adequados que permitam uma avaliação organizacional concordante com o
exercício da docência (2.2.);
- Desenvolver a comunicação educativa com os pares, e respetivo trabalho colaborativo (3.2);
- Estabelecer uma articulação entre processos e resultados ao nível das dinâmicas organizacionais,
partindo dos recursos existentes (4.2).

Descrição da Ação (relação entre o existente e o pretendido):

Existe falta de informação tratada sobre o grau de envolvimento dos Encarregados de Educação (EE) na
vida escolar dos alunos. Por outro lado, constata-se que surgem com alguma frequência situações de
conflito devidas a, entre outros fatores, incompreensão por parte de EE das funções da escola e das suas
responsabilidades, e erros de comunicação mútua.
É necessário criar procedimentos e elaborar documentos no sentido de fazer um levantamento do número
e tipologia de contactos estabelecidos e assuntos abordados.
Torna-se também importante capacitar os Diretores deTurma (DT) para melhorar a relação escola /
família, através do desenvolvimento de competências de comunicação e mediação de conflitos.
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Objetivo(s) da Ação:
- Ter um melhor conhecimento do grau de envolvimento dos EE na vida escolar;
- Sensibilizar os DT para a importância da relação EE / Escola;
- Desenvolver competências de comunicação e mediação de conflitos por parte dos DT;
- Articular e harmonizar procedimentos no contacto com os EE.

Atividades a realizar:
- Levantamento do grau de participação / envolvimento dos EE na vida escolar;
- Preparação de uma ação de sensibilização dos DT para a necessidade de dominar técnicas de: condução
de reuniões com EE; resolução de conflitos escola / família; levantamento de informação relevante para o
trabalho de DT;
- Preparação das reuniões com os EE: leitura e análise de legislação e normas internas aplicáveis;
elaboração dos guiões; divulgação de procedimentos, legislação e normas internas.

Resultado(s) / metas a alcançar:
- Ter um melhor conhecimento do grau de participação/envolvimento dos EE;
- No final do ano, ter concluída a preparação da ação de sensibilização dirigida aos DT;
- Harmonização do processo de comunicação com os EE.

Identificação dos Fatores críticos de sucesso (fatores existentes que influenciam positivamente
o desempenho esperado / vantagens):
Existência de uma dinâmica já implementada no que respeita à articulação Escola/EE, com instrumentos
de registo adequados.

Constrangimentos:
- Ocorrência de frequentes mudanças ao nível da composição do Conselho de
Diretores de Turma;
- Disponibilidade de técnicos para dinamizar a ação de sensibilização.

Instrumentos de avaliação (modo de averiguação dos resultados / metas pretendidas):
- Relatório final de autoavaliação.
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3. COORDENAÇÃO DA DIREÇÃO DE CURSOS DO ENSINO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
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A9

Profissionais

(6)
Reunião

C2

periódica com
Diretores de

• Auscultar sugestões de melhoria organizacional do
funcionamento dos cursos Profissionais e CEF.

C3

Curso

(6)

A3

Reunião
periódica com
Encarregados

C1

• Incentivar o uso de uma linguagem comum para
com alunos e encarregados de educação.
• Promover a explicitação, à comunidade Escolar dos
critérios e processos de avaliação a cada disciplina,
tornando-os claros, objetivos e adequados.

de Educação
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Todos os
professores que
leccionam
turmas de
Cursos
Profissionais ou
CEF utilizam
uma linguagem
comum nas
interacções com
alunos e EE
Todos os
Diretores de
Curso de Cursos
Profissionais ou
CEF tornam
claros os
processos e
critérios de
avaliação

Inquérito

Inquérito
Relatório

Orçamento

dos Cursos

• Clarificar o processo de avaliação das diferentes
disciplinas dos Cursos Profissionais e CEF

Coordenador
dos cursos
Profissionais e
CEF

Professores
que leccionam
cursos
Profissionais e
CEF

Não se aplica

Regulamento

Destinatários

---

Coordenador
dos cursos
Profissionais e
CEF

Professores
que leccionam
cursos
Profissionais e
CEF

Não se aplica

do

Inquérito

Dinamizadores

---

Coordenador e
Diretores de
Curso

Alunos e EE
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Não se aplica

A3

Todos os
professores que
leccionam
turmas de
Cursos
Profissionais ou
CEF conhecem e
aplicam o
Regulamento
dos cursos

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Reformulação

• Melhorar a organização operacional dos Cursos
Profissionais e CEF baseada no seu Regulamento.

Metas

Ano letivo 2014- 2015

3.
(Fomentar)
Comunicação Educativa

2.
(Criar) Mecanismos de Avaliação e auto-regulação

(6)

Objectivos Específicos

Ano letivo 2014-2015

Atividade

Ano letivo 2014-2015

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

3. COORDENAÇÃO DA DIREÇÃO DE CURSOS DO ENSINO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Observações

---

4. GABINETE DE INCLUSÃO E CIDADANIA (GIC)
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B11

•

•
•

Planificar a ação do GIC e do NES.
Uniformizar critérios de atuação.
Definir estratégias.
Partilhar experiências.
Monitorizar o desenvolvimento do PAA.
Consolidar um trabalho colaborativo.
Criar espaços de análise partilhada de práticas.
Transformar
a
experiência
coletiva
em
conhecimento profissional.
Promover a articulação entre todas as escolas e os
diferentes ciclos de ensino (do pré-escolar ao
secundário).
Promover a articulação entre o GIC e os diferentes
parceiros.
Promover a colaboração escola – família.

(5)
Monitorização

A9

do
GIC

B11

•

Refletir sobre o funcionamento do GIC.

•

Definir e adequar estratégias, no sentido de explorar
os pontos fortes e melhorar os pontos fracos.
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Pretende-se
realizar um
trabalho
colaborativo a
nível interno e
externo que
otimize o
funcionamen-to
do gabinete na
comunidade
educativa.

Pretende-se
melhorar e
otimizar a
atuação do GIC.

Atas

Coordenação

Materiais

do

produzidos

GIC

Relatórios de
avaliação

Destinatários

Equipa GIC
Direção
NES
DTs
Docentes
Assistentes
operacionais
Alunos
Encarrega-dos
de educação
Parceiros

Coordena-ção
Equipa GIC

do

periódicos

GIC
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Orçamento

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

Observações

Gratuito

Reuniões

•
•
•
•
•
•
•
•

Metas

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
4

Gratuito

(5, 6, 7)

A9

Objetivos Específicos

AEPJS, ao longo do biénio

Atividade

AEPJS, ao longo do
biénio

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

4. GABINETE DE INCLUSÃO E CIDADANIA (GIC)

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
2

Projeto
“Apadrinhamento”

Pretende-se que o
maior número
Questionários
possível de alunos
a alunos e
tenha ao seu
Encarregados
dispor os manuais de Educação
de que necessita.

A1
B2
B5
B8
C1
C3
C5

• Promover o sucesso escolar.
• Promover atitudes, comportamentos e valores, com o
objetivo de formar cidadãos plenos e conscientes.
• Prevenir e reduzir situações de violência escolar e
comportamentos de bullying.
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Pretende-se a
integração e o
acompanhamento dos
novos alunos
pelos seus
pares.

Questionários

Orçamento

• Promover o sucesso escolar.
• Promover o desenvolvimento pessoal e social dos
alunos.
• Combater o abandono escolar.
• Melhorar os resultados escolares dos alunos.
• Promover a reutilização de manuais escolares.
• Promover o respeito pelo Meio Ambiente.
• Incentivar a Reciclagem e a Reutilização.

GIC
Voluntários
Alunas do 11.º
E

Famílias
carenciadas

GIC
Voluntários

Alunos
Comunidade
educativa

GIC
Prof. Nazaré
Costa

Novos alunos
das escolas
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Observações
Apoiamos
várias
instituições

Gratuito

A1
B3
B4
B7
B8
B9
C1
C3

Trabalho
realizado

EspaçoData

Pretende-se
apoiar o maior
número possível
de famílias
carenciadas.
Pretende-se que
as alunas do
Apoio
Psicossocial
participem em
projetos sociais.

Destinatários

Gratuito

(1, 3)

• Promover o sucesso escolar.
• Promover a solidariedade, o respeito pelas diferenças
sociais, a partilha de recursos, a educação para a
saúde, o respeito pelo meio ambiente, o
desenvolvimento pessoal e social e os afetos.
• Promover atitudes, comportamentos e valores,
baseados em princípios de responsabilidade,
empenho e solidariedade.
• Criar um espaço para o armazenamento e distribuição
dos bens.

Dinamizadores

Gratuito

Projeto
“Partilha de
Manuais
Escolares”

A1
A3
B1
B4
B7
B8
B9
C1
C3
C4

Instrumentos
de
Avaliação

AEPJS, ao longo do biénio

(6, 7)

Metas

AEPJS, ao longo do biénio

(1, 3, 6, 7)
Projeto
“Solidariedade”

Objectivos Específicos

ESPJS e EBI do Esteval,
ao longo do biénio

Atividade

Objetivos
Gerais

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5
Excedentes
são
distribuídos
Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5
Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

(1, 3, 7)
Projeto
“Voluntariado”

B1
B4
B5
B6
B8
B9
B11
C1
C2
C3
C4
C5

• Promover a aproximação entre a comunidade e a
escola, uma cidadania responsável, a partilha, a
solidariedade, o desenvolvimento pessoal e social, os
afetos e a autoestima e a autoconfiança.
• Promover atitudes, valores e comportamentos no
exercício de uma cidadania responsável.
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Pretende-se
potenciar o
desenvolvimento integral dos
alunos.

Pretende-se que
os alunos
compreendam a
importância do
voluntariado.

Observação
direta

Observação
direta

GIC
Professores
tutores

GIC
Parceiros

Alunos

Comunidade
Educativa
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Orçamento

Destinatários

EspaçoData

Dinamizadores

Gratuito

“Tutoria”

• Promover o sucesso escolar.
• Promover medidas de apoio aos alunos,
designadamente de integração na turma e na
comunidade escolar.
• Orientar a responsabilidade e autonomia no estudo,
facilitando a apropriação pelo aluno de estratégias
básicas de construção das aprendizagens.
• Promover capacidades sociais nos alunos para
melhorarem as relações interpessoais, respeitando as
diferenças individuais e culturais.
• Promover o desenvolvimento sócio afetivo e uma
educação emocional/de afetos.

Instrumentos
de
Avaliação

Gratuito

Projeto

A1
B2
B5
B8
B9
C2
C3
C4
C5

Metas

Ao longo do biénio

(1)

Objectivos Específicos

AEPJS, ao longo do biénio

Atividade

Objetivos
Gerais

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5
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Pretende-se
que os alunos
percebam a
importância da
escola.

Observação
direta

Observação
direta

GIC
Voluntária

GIC
We Can Dance

Comunidade
escolar

Alunos
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Orçamento

Destinatários

Observações

Gratuito

Sessões
“A Escola da Vida
e a Vida na
Escola”

A1
B1
B5
B8
B9
C1
C3
C5

Promover o sucesso escolar.
Valorizar o papel da formação e da educação.
Promover o desenvolvimento pessoal e social.
Fomentar o relacionamento pessoal e interpessoal.
Promover afetos.
Promover o respeito pela diferença.
Promover a interiorização de valores sociais e de
regras de conduta.
• Promover a autoestima e a autoconfiança.
• Prevenir o abandono escolar.
• Promover a imagem do Agrupamento, contribuindo
para a valorização do papel da escola.
•
•
•
•
•
•
•

Pretende-se
resolver o maior
número possível
de conflitos, num
enquadramento
legal.

Dinamizadores

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Gratuito

(1, 7)

• Promover o sucesso escolar.
• Promover atitudes e comportamentos assertivos.
• Promover estratégias saudáveis de resolução de
conflitos.
• Formar voluntários para a mediação de conflitos
entre pares.
• Promover a relação escola-família.
• Promover a valorização da imagem do Agrupamento.

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Projeto
“Mediação de
Conflitos”

A1
A2
A9
B1
B2
B5
B8
B9
B11
C1
C2
C3
C4
C5

Metas

AEPJS, ao longo do biénio

(1, 6, 7)

Objectivos Específicos

AEPJS, ao longo do biénio

Atividade

Objetivos
Gerais

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Projeto
“Educação
para
a
Saúde”

A1
A3
A5
A8
A9
A10
A11
B1
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
C1
C2
C3
C4
C5

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover o sucesso escolar.
Munir os alunos de informação e formação para
promover estilos de vida saudáveis com reflexo no
seu desenvolvimento global, integração sócio
afetiva e aprendizagens.
Promover o respeito pela igualdade de género.
Envolver a comunidade educativa em ações
globalizantes e promotoras de comportamentos
sociais positivos.
Sensibilizar as famílias para hábitos alimentares
saudáveis.
Desmistificar comportamentos de bullying.
Conhecer os perigos duma sexualidade de risco.
Conhecer os perigos do consumo de substâncias
psicoativas.
Conhecer diferentes formas de proteção do
corpo/postural.
Promover a educação para a saúde.
Promover os afetos e o relacionamento pessoal e
social.
Promover uma cidadania responsável.
Promover a solidariedade.
Promover a transversalidade entre os vários ciclos.
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Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Orçamento

Metas

EspaçoData

Objectivos Específicos

Observações

Pretende-se
potenciar um
desenvolvimen-to
físico, social e
Auscultação de
emocional
resultados em
equilibrados, ao
todos os ciclos

GIC
Professores
Parceiros

longo de todas as
etapas do
desenvolvimen-to
de cada aluno.
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Alunos

Esta
atividade
também
Gratuito

(1, 2, 3, 4, 6, 7)

Objetivos
Gerais

Atividade

Sala de aula/outros espaços, ao longo do biénio

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

permite
responder
aos
objectivos
estratégicos
4e5

(5, 7)
Reuniões com
Coordenado-res
do PES e
Diretores dos
Agrupamen-tos
de Escolas /
Profissionais de
Saúde

• Promover projetos comuns aos vários agrupamentos,
em articulação com os profissionais de saúde.
• Planificar as atividades a desenvolver.
• Organizar as Jornadas Pedagógicas.
• Preparar formações para professores de todos os
ciclos de ensino.
• Contribuir para a elaboração dos Projetos de
Educação para a Saúde.
• Promover o trabalho colaborativo.
• Promover a articulação entre os vários ciclos de
ensino.
• Avaliar as atividades da Educação para a Saúde.
• Promover a participação dos pais e encarregados de
educação na vida da escola.
• Promover o trabalho colaborativo e a divulgação e
partilha de procedimentos e experiências.
• Promover a valorização da imagem do agrupamento.
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Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Coordena-dores
Pretende-se
do PES
motivar os
Diretores dos
professores e os
Comparência
profissionais de

Agrupamen-tos
GIC

nas reuniões e
saúde para o

de Escolas
ACES Arco

participação
desenvolvimen-to

Profissionais de
Ribeirinho

nos projetos.

Saúde

de um trabalho
Professores
conjunto.
envolvidos nos
projetos
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Orçamento

A1
A3
A5
A6
A8
A9
A10
A11
B1
B4
B6
B7
B8
B9
B10
B11
C1

Metas

EspaçoData

Objectivos Específicos

Centros de Saúde, Agrupamentos de Escolas, Biblioteca
Municiapl
do Barreiro, Escola Superior de Tecnologia do Barreiro,
ao longo do biénio
Gratuito

Atividade

Objetivos
Gerais

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas
educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
4

•

Promover o sucesso escolar.

•

Promover os afetos e o relacionamento pessoal e

social.

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

envolvimento das

Esta

várias escolas e

atividade

dos vários

GIC/NES
Observação

Promover a solidariedade.

Comunidade
Professores e

direta

Promover uma cidadania responsável.
Agrupamento em

•

escolar
parceiros

atividades de e

permite
responder
aos
objectivos

4e5

Promover a transversalidade entre os vários ciclos.
comunidade.
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também

estratégicos

para a
•

Observações

Pretende-se o

parceiros do
•

Destinatários

Orçamento

Metas

Gratuito

A1
A3
A5
A6
A8
A9
A10
A11
B1
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) B2
B3
Projeto
B4
B5
“Escola de Afetos" B6
B7
B8
B9
B10
B11
C1
C2
C3
C4
C5

Objectivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

Ao longo do biénio

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)
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A1
A3
A4
A5
(1, 2, 6, 7)
A6
A7
Projeto
A8
A9
“Aprender com
A10
A11
um sorriso –
B1
B5
Escola de afetos,
B6
B8
escola de sucesso”
B9
B10
B11
C1
C3

humanização e o desenvolvimento do sentimento de
pertença nas relações da comunidade escolar,
baseado no exercício da cidadania.
• Promover o trabalho colaborativo e a divulgação e
partilha de procedimentos e experiências.

• Sensibilizar a comunidade educativa para a
importância dos afetos e do sorriso para o sucesso
educativo e para realização pessoal.
• Participar nas atividades que se realizam em todas as
localidades envolvidas no projeto “Cidade dos Afetos”.

Pretende-se criar
um movimento
orgânico baseado
nas escolas com o
apoio dos
Serviços de Saúde
Pública.

produzido

GIC

3 Professores

ACES Arco

por cada

Ribeirinho

agrupamento

Orçamento

EspaçoData

Observações
Esta
atividade
também
permite
responder
aos
objectivos
estratégicos
4e5
Centro de
Formação
BarreiroMoita

atividade

colaborar na

também

criação e

de um projeto

Avaliação feita
pelos ACES

GIC/NES

Comunidade
educativa

envolvidos

“humanização da

permite
responder
aos
objectivos
estratégicos
4e5

escola”.

• Contribuir para a valorização da imagem do
Agrupamento.
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Destinatários

Pretende-se

para a
• Participar com outros agrupamentos num projeto
colaborativo e globalizante.

Trabalho

Dinamizadores

Esta

implementação
• Participar em atividade de divulgação e partilha de
experiências, metodologias e saberes.

Instrumentos
de
Avaliação

Gratuito

• Desenvolver uma cultura de afetos, tendo em vista a

Metas

Gratuito

A3
A5
(5, 7)
A7
A8
Formação
A9
“Aprender com
A10
um sorriso –
A11
Escola de afetos, B10
B11
escola de sucesso”
C1
C5

Objectivos Específicos

Barreiro, ao longo do biénio

Objetivos
Gerais

Atividade

AEPJS, ao longo do biénio

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)
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(1, 5, 6, 7)
Sessões de
esclarecimento
sobre a diabetes

seu papel de educadores e contribuir para a sua
responsabilização na otimização das potencialidades
dos seus educandos.
• Promover o associativismo, o trabalho de parceria e o

Sessões
Sobre
Higiene Oral

abranger o maior

Avaliação

número possível

elaborada pelos

de jovens da EBI

técnicos,

GIC

do Esteval na área

psicólogos e

CLDS

da intervenção

assistentes

familiar e

sociais do CLDS

Alunos do 2.º
ciclo da EBI
Esteval

parental.

voluntariado.

• Compreender a diabetes.
• Conhecer as máquinas dos alunos, a forma de fazer as
medições, valores de glicémia de alerta e a medicação
de emergência numa situação de hipoglicémia grave.

Pretende-se que
os professores e
os assistentes
operacionais
obtenham
informação que
lhes permita
ajudar os alunos
diabéticos.

• Compreender a importância de uma boa higiene oral.
• Conhecer técnicas para melhorar a higiene oral.
• Promover a saúde oral.

Pretende-se que
os alunos
obtenham
informação que
lhes permita
cuidar melhor da
sua higiene oral.

(1, 3, 6, 7)
A1
B6
B7

Pretende-se
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EspaçoData

Orçamento
Gratuito

• Informar e formar pais/EEs de forma a facilitar-lhes o

Destinatários

Observação
direta

GIC
UCC
Enfermeira
Paula Friães

Professores e
assistentes
operacionais

Gratuito

Livre”

• Prevenir o insucesso e o abandono escolar.

Dinamizadores

Observação
direta

GIC
Higienista Oral
do C. de Saúde
do Afonsoeiro
Alunas do 12.º E

Alunos das
turmas do 2.º,
5.º e 8.º anos,
PIEF e CEFs

Gratuito

“CLDS – Roda

integrada.

Instrumentos
de
Avaliação

EBI do Esteval, ao longo do biénio

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Projeto

• Promover a inclusão social, de forma multissectorial e

Metas

AEPJS, ao longo do biénio

()

A1
A2
A3
A5
A9
B1
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C4
C5
A1
A9
B2
B6
B7
B8
B10
B11
C1
C3
C4

Objectivos Específicos

AEPJS, ao longo do
biénio

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

249

Observações

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Em articulação com a
Biblioteca
Escolar

(1, 2, 6, 7)
Projeto
“Eu e a
Escola Segura”

A1
A9
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B11
C1
C2
C3
C4
C5

• Promover a melhoria dos níveis de saúde oral.
• Promover hábitos de higiene e de saúde, no âmbito
do Programa Nacional de Saúde Oral.

Destinatários

Pretende-se
contribuir para a
diminuição do
número de cáries
da populaçãoalvo.

Observação
direta

GIC
Higienista Oral
do C. de Saúde
do Afonsoeiro

Alunos nascidos
em 2000, 2003
e 2006

Pretende-se
• Prevenir acidentes rodoviários, comportamentos de
risco, criminalidade e toxicodependência.
• Promover o cumprimento de normas e regras.
• Promover a responsabilidade, o respeito, a tolerância.

formar cidadãos
responsáveis,

GIC

Alunos

com reflexo

Observação

Equipa da

direto nos

direta

Escola Segura

• Promover atitudes e valores.

comportamentos

• Promover a valorização da imagem do Agrupamento.

dentro e fora da

GNR

escola.
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Encarregados
de educação

Orçamento

A1
B6
B7

Dinamizadores

Gratuito

Triagem para os
Cheques Dentista
e para
a Consulta
Higienista

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

(6, 7)

Metas

AEPJS, ao longo do
biénio

Objectivos Específicos

Sala de aula /outros espaços, ao longo do
biénio

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5
Em articulação com a
Biblioteca
Escolar

(1, 3, 7)

Projeto
“Trilhos”

Trabalho
produzido

A1
A9
A11
B1
B6
B8
B9
C1
C2
C3
C4
C5

• Promover o sucesso escolar.
• Incrementar os fatores de proteção e prevenção da
toxicodependência.
• Prevenir comportamentos desviantes e de risco.
• Prevenir a exclusão social.
• Promover o desenvolvimento de competências
sociais, associadas à firmeza e à resistência à pressão
de pares.
• Promover atitudes esclarecidas sobre o consumo de
substâncias psicoativas e as suas consequências para a
saúde.

Pretende-se
prevenir a
toxicodependênci
a e reduzir o
número de alunos
de risco.

Resultados
observados
pelos técnicos
do Projeto
“Trilhos”, de
acordo com os
objetivos do
mesmo
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GIC
ARSLVT

GIC
ARSLVT e
professores das
turmas
aderentes
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Professores

Alunos do 3.º
ciclo

Orçamento

Pretende-se
desenvolver nos
alunos atitudes
esclarecidas
sobre o consumo
de substâncias
psicoativas e as
suas
consequências
para a saúde.

Destinatários

Gratuito

• Promover o sucesso educativo e prevenir o abandono
escolar.
• Incrementar os factores de proteção e prevenção da
toxicodependência, comportamentos desviantes e de
risco.
• Promover a saúde.
• Prevenir a exclusão social.
• Promover o desenvolvimento de competências
sociais, associadas à firmeza e resistência à pressão de
pares.
• Promover o trabalho colaborativo e a partilha de
experiências.

Dinamizadores

Gratuito

“Trilhos”

A3
A5
A7
A8
A9
A10
A11
B10
B11
C1
C5

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Formação

Metas

ESPJS e EBI do Esteval, ao longo do
biénio

(5, 7)

Objectivos Específicos

AEPJS, ao longo do biénio

Atividade

Objetivos
Gerais

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Sorrir e Dançar +
nas Escolas”

(1, 7)
Projeto
“Smile Dance”

Pretende-se
formar
professores e
técnicos de saúde
no âmbito da
aplicação de um
projeto inovador.

sorriso

como

comportamento

potenciador da saúde.
• Promover competências sociais.

Pretende-se criar
e divulgar novas
estratégias de

• Reduzir o stress psicossocial.

intervenção

• Desenvolver a liderança, a cooperação e trabalho

pedagógica.

em equipa.

Professores e
técnicos de
saúde

Resultados

abandono escolar.
o

GIC
Associação
Sorrir

Alunos de duas

observados
pelos técnicos
da Associação
Sorrir nos
alunos das

turmas do 3.º
GIC

ano da EB1 do

Associação

Afonsoeiro e de

Sorrir

uma turma do
3.º ano da EB1

turmas

da Lançada

intervenientes

• Promover a autoestima e o autoconhecimento.
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Orçamento

EspaçoData

Destinatários

Observações

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5
Em articulação com a
Biblioteca
Escolar
Cenforma

• Promover o sucesso educativo e prevenir o

• Promover

Avaliação feita
pela Associação
Sorrir

Dinamizadores

10 €

“Smile Dance –

• Participar num projeto-piloto nacional para a
promoção da saúde, do bem-estar, da autoestima e da
resolução saudável de conflitos.
• Promover o sucesso escolar.
• Promover a utilização do Moodle como plataforma
colaborativa de aprendizagem.
• Promover o trabalho colaborativo entre os vários
ciclos de ensino e a saúde escolar.
• Conhecer, discutir e negociar o modo de
implementação do Projeto “Sorrir e dançar + nas
escolas”.
• Promover a imagem do Agrupamento, através da
criação e divulgação de novas estratégias de ensino
(RTP).

Instrumentos
de
Avaliação
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Gratuito

Formação

Metas

ESPJS, ao longo do biénio

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

(4, 5, 7)

A5
A7
A8
A9
A10
A11
B1
B5
B6
B8
B9
B10
C1
C2
C3
C4
C5
A1
A3
A5
A8
A9
A10
A11
B1
B2
B5
B6
B8
B9
B11
C1
C2
C3
C4
C5

Objectivos Específicos

EB1 do Afonsoeiro e EB1 da Lançada, ao longo do
biénio

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

sobre educação
sexual

(5)
Formação
“Trabalho
colaborativo para
uma Cidadania
Responsável e
para uma Cultura
de Valores”

A1
A3
A9
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
C1
C2
C3
C4
C5

•
•

•
•
•

Promover o sucesso educativo e prevenir o
abandono escolar.
Promover o trabalho colaborativo entre todos os
elementos do GIC para a inclusão e para o exercício
de uma cidadania responsável e para a promoção de
valores.
Produzir documentos e materiais para os vários
projetos e parcerias.
Adotar estratégias e linhas de ação comuns.
Explorar diferentes formas de articulação entre os
vários ciclos e as diferentes escolas.
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Pretende-se
contribuir para
um
relacionamento
afetivo-sexual

Questionário

GIC

aos alunos

UCC

Alunos

saudável entre os
jovens.

Pretende-se dotar
os elementos do
GIC de uma
linguagem global
de intervenção.

Relatórios e
Elementos do
documentos

GIC
GIC

produzidos
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Orçamento

Destinatários

EspaçoData

Dinamizadores

Gratuito

esclarecimento

• Promover o sucesso escolar.
• Contribuir para a tomada de decisões conscientes na
área da educação para a saúde e educação sexual.
• Promover estilos de vida saudáveis.
• Promover uma sexualidade esclarecida e responsável,
reforçando os afetos.
• Promover o conhecimento e a aceitação das
alterações do corpo.

Instrumentos
de
Avaliação

Gratuito

Sessões de

A1
A9
B1
B6
B8
C1
C2
C3
C4
C5

Metas

AEPJS, ao longo do biénio

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

(1, 7)

Objectivos Específicos

AEPJS, ao longo do ano letivo 2013/14

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações
Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5
Em articulação
com a
Biblioteca
Escolar
Esta
atividade
também
permite
responder
aos
objectivos
estratégicos
2,3,4 e 5
Cenforma
Vários grupos
de trabalho
para
abranger
todas as
áreas de
intervenção

“Crescer em

B2

Segurança –

B3

Educação para a

B6

Prevenção”

C1

A4
A10
(1, 2, 4, 7)
B1
B5
Elaboração de um B8
B9
Cartaz sobre a Paz C1
C3
C5
A4
A10
B1
1, 2, 4, 7)
B5
Elaboração de um
B8
texto sobre a Paz
B9
C1
C3
C5

•

•

Promover a educação para a paz e a solidariedade, o
desenvolvimento pessoal e social, a criatividade, a
autoconfiança e a autonomia.
Participar no concurso através da apresentação de
textos realizados pelos alunos.
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Pretende-se que
os alunos se
envolvam em
projetos
internacionais.

Observação

Autoridade para

Alunos do 7.º J

direta

as Condições do

e 9.º I

Trabalho

Orçamento

EspaçoData

Promover a educação para a paz e a solidariedade, o
desenvolvimento pessoal e social, a criatividade, a
autoconfiança e a autonomia.
Participar no concurso através da apresentação de
trabalhos realizados pelos alunos.

Pretende-se que
os alunos se
envolvam em
projetos
internacionais

GIC

Gratuito

B1

GIC

desenvolvido

Lions Clube

11 e os 13 anos
de idade

Trabalho
desenvolvido

GIC
Lions Clube
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Alunos entre os
11 e os 16 anos
de idade

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5
Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Alunos entre os
Trabalho

Observações

Gratuito

Sensibilização

Destinatários

Gratuito

A2

Pretende-se que
todos os alunos
obtenham
informação que
lhes permita uma
melhor
integração no
mundo do
trabalho.

Dinamizadores

Biénio - 1.º Período

Ação de

• Educar para prevenir.
• Alertar para o uso indevido de equipamentos.
• Alertar para os riscos psicossociais, tais como mobbing
e bullying.
• Contribuir para a implementação de uma cultura de
prevenção.
• Fomentar medidas de proteção coletiva.
• Informar sobre os acidentes de trabalho e respectivo
impacto na vida dos trabalhadores (económicos e
sociais).
• Promover princípios ergonómicos.

Instrumentos
de
Avaliação

biénio Período

A1

Metas

ESPJS,

(1, 7)

Objectivos Específicos

EBI do Esteval, 1.º

Objetivos
Gerais

Atividade

AEPJS - Ano letivo
204/2015 1.ºPeríodo

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

GIC

•
•
•

Informar sobre a diabetes.
Promover a cidadania esclarecida e a solidariedade
entre pares.
Esclarecer dúvidas dos alunos.
Fomentar o exercício do voluntariado.
Promover a Educação para a Saúde.

•

Comemorar o Dia Internacional para a Eliminação da

•
•

Contribuir para uma educação sobre os direitos

humanos e relações não violentas.

•

Lions Club
Questionário

Turmas com

UCC
Centro de

alunos

Saúde do

diabéticos

Montijo

Violência contra as Mulheres.

•

Pretende-se que
os alunos
compreendam o
que é a diabetes.

Promover a valorização da imagem do

Agrupamento.

Promover a higiene oral.
Informar sobre os benefícios de uma alimentação
equilibrada.
Esclarecer dúvidas dos alunos.
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Pretende-se
consciencializar
os jovens para a
temática da
violência

Observação

GIC

direta

CMM

Alunos

doméstica e/ou
namoro.

Pretende-se que
os alunos
compreendam a
importância da
alimentação
equilibrada e de
uma boa higiene
oral.

Questionário

Farmácia Nova
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Alunos do 3º
e 4º ano

Orçamento

EspaçoData

Observações

Gratuito

A1
A4
(1, 2, 7)
A6
A10
B1
Concurso
B5
B6
“Não Esconder,
B8
B9
Não Calar,
C1
C2
Agir!”
C3
C4
C5
A1
A2
A3
(1,7)
B1
Sessões
B6
“Alimentação
B9
saudável e higiene
B11
oral”
C1
C2
C5

Destinatários

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5
Em articulação
com a
Biblioteca
Escolar

Gratuito

Diabetes

Dinamizadores

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Gratuito

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

alunos sobre a

Instrumentos
de
Avaliação

Biblioteca ESPJS, biénio
novembro

Sessão para

A1
B1
B2
B6
B8
C1
C3
C4
C5

Metas

ESPJS, biénio - 25 novembro

(1, 7)

Objectivos Específicos

Ano letivo 14/15
Escolas de 1º ciclo, out e nov

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

(1, 2, 7)
Elaboração e
Distribuição
de Cabazes
de Natal

A2
A4
A10
B1
B8
B9

•

(1,7)
Sessões Casa do
Ambiente “O Ar
da Floresta”

A1
A5
B1
B4
C1

• Desenvolver valores e comportamentos baseados
em princípios de solidariedade social, motivando para a
partilha, respeito pelas diferenças sociais e para os
afetos.

•
•
•
•
•

Rede ex
aequo

Alunos dos
8º e 11º
anos

Conhecer aspetos essenciais relacionados com a
qualidade do ar e a importância das árvores e
florestas.
Educar e sensibilizar para as questões ambientais.
Promover e incentivar comportamentos defensores
do ambiente
Consciencializar para atitudes que respeitem o meio
e o nosso ecossistema
Consolidar conhecimentos escolares adquiridos
Garantir a satisfação e a proximidade com a
comunidade escolar

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

Pretende-se envolver a
escola e a comunidade
no auxílio a alunos e
famílias mais
carenciadas.

Pretende-se que os
alunos adotem
comportamentos próativos e amigos do
ambiente

Observação

GIC

Famílias

direta

Parceiros

carenciadas

GIC
Observação
Casa do
direta
Ambiente
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Alunos

Orçamento

EspaçoData

Destinatári
os

Gratuito

Questionário

Dinamiza
dores

Estimular a aproximação entre a comunidade e a

escola.

•

Pretende-se que os
alunos sejam mais
tolerantes
relativamente às
questões da orientação
sexual e identidade de
género.

Instrumentos
de
Avaliação

Gratuito

A1
A2 A3
(1,7)
B1 B5 Promover uma educação para a cidadania e para os
Sessões
B6
direitos humanos, em específico na área da orientação
“Orientação e
B11 sexual e da identidade do género.
identidade sexual”
C1 C2
C4 C5

Metas

EBI Esteval. ESPJS; Ano
letivo 14/15
novembro

Objectivos Específicos

AEPJS, biénio - novembro
e dezembro

Objetivos
Gerais

Atividade

EBI/JI Bairro do Areias
Ano letivo 13/14 – novembro

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações
Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5
Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

(6, 7)
A1
Rastreio
B6
Visual

1, 7)
Sessões de
esclarecimento:
“Comunicar em
segurança”

A1
A2
B1
B2
B5
B8
C1
C2
C3
C4
C5

•
•
•
•

Promover o sucesso escolar.
Promover a saúde.
Rastrear problemas de visão.
Facultar óculos aos alunos
económicas.

com

a

dificuldades

Promover a segurança na internet.
Alertar para os perigos da utilização indevida da
internet.
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Pretende-se que
os alunos
elaborem a maçã
representativa do
Agrupamento.

Pretende-se
beneficiar alunos
carenciados,
promovendo a
saúde visual e o
sucesso escolar.

Pretende-se
dotar os alunos
de competências
para uma
utilização mais
responsável da
internet.

Trabalho
desenvolvido

GIC

Comunidade

ACES Arco

educativa

Ribeirinho

Observação

GIC

Alunos do 7.º

direta

Lions Clube

ano

Questionários

GIC
PT

Alunos
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Orçamento

EspaçoData

Destinatários

Observações
Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Gratuito

Afetos

Promover a formação integral do aluno.
Promover a cooperação.
Promover o sentido de pertença no Agrupamento.
Participar num projeto que contribui para
valorização da imagem do Agrupamento.

Dinamizadores

Gratuito

dos

•
•
•
•

Instrumentos
de
Avaliação

AEPJS, biénio - 1.º e 2.º
Período

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Maçã

A1
A2
A3
A4
A9
A10
B1
B6
C1

Metas

AEPJS, biénio 2.º Período

(1, 2, 4, 7)

Objectivos Específicos

Sede do Rancho Folcl. do Afonsoeiro,
EBI Esteval Biénio - 2.º Período

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

esclarecimen-to
sobre os perigos
do tabaco

(1, 5, 7)

Sessão de
esclarecimento
sobre epilepsia

A1
B1
B2
B6
B8
B10
B11
C1

Conhecer os perigos do consumo do tabaco.
Promover a educação para a saúde.

•

Compreender o que é a epilepsia.

• Aprender a ajudar um aluno num episódio de
epilepsia.
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Pretende-se que
os alunos
obtenham
informação que
lhes permita
rejeitar o tabaco.

Pretende-se que
os professores e
assistentes
operacionais
obtenham
informação que
lhes permita
ajudar um aluno
em caso de
episódio
epilético.

Questionário
aos alunos

Alunos

GIC
Linde Sogás

Alunos do
5.º ano

Professores
Observação

GIC

direta

UCC

e
assistentes
operacionai
s
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EspaçoData

Orçamento
Gratuito

GIC
PT

Destinatári
os

Gratuito

(1, 7)
Sessões de

Questionários

Dinamizadores

Gratuito

segurança”

Promover a segurança na internet.
Alertar para os perigos da utilização indevida da
internet.

Pretende-se
dotar os alunos
de competências
para uma
utilização mais
responsável da
internet.

Instrumentos
de
Avaliação

Sede do Rancho Folcl. do
Afonsoeiro, EBI Esteval
Biénio - 2.º Período

“Comunicar em

Metas

AEPJS,
Ano letivo 14/15 -2.º
Período

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

(1, 7)
Sessões de Teatro:

A1
A2
B1
B2
B5
B8
C1
C2
C3
C4
C5
A1
B1
B2
B4
B6
B9
C1
C2
C3

Objectivos Específicos

EBI do Esteval,
Biénio - 2.º Período

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Promover o sucesso escolar.
Munir os alunos de informação e formação para
promover estilos de vida saudáveis com reflexo no seu
desenvolvimento global, integração sócio afetiva e
aprendizagens.
Envolver os alunos em ações globalizantes e promotoras
de comportamentos sociais positivos.
Conhecer diferentes formas de proteção do
corpo/postural.
Promover a educação para a saúde.
Promover uma cidadania responsável.
Promover a solidariedade.
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Pretende-se
potenciar a
competência de
intervir em
situações de risco
da vida com
técnicas básicas
de suporte de
vida.

Questionário
aos alunos

Questionários

GIC
PSP

GIC
Parceiros

Destinatários

Alunos
da EBI do
Esteval e da
EB do Areias

Alunos
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Orçamento

Dinamizadores

Gratuito

Pretende-se
formar cidadãos
responsáveis,
com reflexo
direto nos
comportamentos
dentro e fora da
escola.

Instrumentos
de
Avaliação

Gratuito

(1,5)
Sessões de
Esclarecimento
sobre “Primeiros
Socorros”

A1
B2
B6
B11
C1
C2
C3
C5

Prevenir comportamentos de risco.
Promover o cumprimento de normas e regras.
Promover a responsabilidade, o respeito, a tolerância.
Promover atitudes e valores.

Metas

EspaçoData

A1
A9
B1
B2
(1, 2, 6, 7)
B3
Sessões de
B4
esclarecimento
B5
sobre o “Dia do nº B6
Europeu de
B7 B8
Emergência,
B9
“Bullying” e os “ B11
Perigos na Net”
C1
C2
C3
C4
C5

Objectivos Específicos

Auditório da EBI do Esteval
Biénio 13/14 e 14/15 - 2º Período

Objetivos
Gerais

Atividade

Sala de aula/outros espaços, ao longo do
ano letivo 14/15

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Promover o sucesso escolar.
Munir os professores e assistentes operacionais de
informação e formação para promover estilos de
vida saudáveis..
Envolver os professores e assistentes operacionais
em ações globalizantes e promotoras de
comportamentos sociais positivos.
Promover a educação para a saúde.
Promover uma cidadania responsável.
Promover a solidariedade.
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Pretende-se
potenciar a
competência de
intervir em situações
de risco da vida com
técnicas básicas de
suporte de vida, que
culminem n uma
atuação correta em
situações de
emergência préhospitalar.
Pretende-se
potenciar a
competência de
intervir em situações
de risco da vida com
técnicas básicas de
suporte de vida, que
culminem n uma
atuação correta em
situações de
emergência préhospitalar.

Questionários

Questionários

GIC /
Associação
Nacional de
Bombeiros
Profissionais

GIC /
Associação
Nacional de
Bombeiros
Profissionais
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Destinatários

Alunos

Professores e
Assistentes
Operacionais

Orçamento

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

Observações

Gratuito

A1
B1
B2
(5, 7)
B6
Formação sobre
B8
“Suporte Básico de
B9
vida”
B10
B11
C1

Promover o sucesso escolar.
Munir os alunos de informação e formação para
promover estilos de vida saudáveis com reflexo no
seu desenvolvimento global, integração sócio afetiva
e aprendizagens.
Envolver os alunos em ações globalizantes e
promotoras de comportamentos sociais positivos.
Conhecer diferentes formas de proteção do
corpo/postural.
Promover a educação para a saúde.
Promover uma cidadania responsável.
Promover a solidariedade.

Metas

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
3e 5

Gratuito

A1
B2
B6
B11
C1
C2
C3
C5

Objectivos Específicos

Agrupamento
Ano letivo 14/15 - 2º período

(1,5)
Sessões de
Esclarecimento
sobre “Suporte
Básico de vida”

Objetivos
Gerais

Atividade

Agrupamento
Ano letivo 14/15 2º período

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5
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Pretende-se
potenciar a
competência de
intervir em
situações
inerentes a
problemas
associados com o
desenvolvimento
das crianças na
fase da infância.

Observação
direta

Questionários

GIC
Voluntária

GIC /
Associação
Nacional de
Bombeiros
Profissionais

Comunidade
educativa

Professores
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Orçamento

Destinatários

EspaçoData

Dinamizadores

Observações

Gratuito

Promover o sucesso escolar.
Munir os professores e assistentes operacionais de
informação e formação para promover estilos de vida
saudáveis..
Envolver os professores e assistentes operacionais em
ações globalizantes e promotoras de comportamentos
sociais positivos.
Promover a educação para a saúde.
Promover uma cidadania responsável.
Promover a solidariedade.

Pretende-se
estabelecer um
elo com a
comunidade.

Instrumentos
de
Avaliação

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
3

Gratuito

5, 7)
Formação sobre
“ Incidência na
infância e
problemas
associados”

A1
B1
B2
B6
B8
B9
B10
B11
C1

Divulgar atividades, materiais e informação à
comunidade.
Promover a valorização da imagem do Agrupamento.

Metas

Ao longo do biénio

Atualização do
Facebook do
GIC

A6
A8
A10
A11
B5
C1
C3
C4
C5

Objectivos Específicos

Agrupamento
Ano letivo 14/15 - 2º período

Atividade

Objetivos
Gerais

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

A1
B2
B6
C1
C2
C3
C5

Promover o sucesso escolar.
Promover a educação para a saúde.
Promover uma cidadania responsável.
Promover a responsabilidade, o respeito e a
tolerância.
Promover atitudes e valores.
Prevenir comportamentos de risco.
Envolver os alunos em ações globalizantes e
promotoras de comportamentos sociais positivos.

Promover o sucesso escolar.
Promover a educação para a saúde.
Promover uma cidadania responsável.
Promover a responsabilidade, o respeito e a
tolerância.
Promover atitudes e valores.
Envolver os alunos em ações globalizantes e
promotoras de comportamentos sociais positivos.
Prevenir comportamentos de risco, criminalidade
e toxicodependência.

Pretende-se formar
cidadãos
responsáveis, com
reflexo direto nos
comportamentos
dentro e fora da
escola.

Pretende-se formar
cidadãos
responsáveis, com
reflexo direto nos
comportamentos
dentro e fora da
escola.
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Questionários

Questionários

Dinamizadores

Destinatários

GIC
Parceiros

Alunos

GIC
Parceiros

Alunos
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Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

Observações

Gratuito

(1,5)
Sessões de
Esclarecimento
sobre “Drogas de
Abuso”

A1
B2
B6
C1
C2
C3
C5

Objectivos Específicos

Esta
atividade
também
permite
responder
aos
objectivos
estratégicos
2, 3 e 5

Gratuito

(1,5)
Sessões de
Esclarecimento
sobre “Consumo
de Álcool e
Tabaco”

Objetivos
Gerais

Atividade

Sala de aula/outros espaços, ao longo Sala de aula/outros espaços, ao longo
do Biénio 13/14 e 14/15
do Biénio 13/14 e 14/15

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta
atividade
também
permite
responder
aos
objectivos
estratégicos
2, 3 e 5

Tipo 1

(5, 7)

4.º Encontro “A
Escola e a
Diabetes Mellitus
Tipo 1”
(6, 7)
Projeto de
intervenção no
âmbito da
Psicologia
Educacional

A1
B1
B2
B6
B8
B9
B10
B11
C1
A1 A3
A5 A9
A11
B1 B2
B5 B6
B7 B8
B9
B11
C1 C2
C3 C4
C5

Conhecer as bombas de insulina dos alunos, a forma
de fazer as medições, valores de glicémia de alerta e
a medicação de emergência numa situação de
hipoglicémia grave.

•

Conhecer e compreender a diabetes.

• Conhecer as máquinas dos alunos, a forma de fazer as
medições, valores de glicémia de alerta e a
medicação de emergência numa situação de
hipoglicémia grave.

•
•

•

Otimizar as potencialidades para a aprendizagem e
o desenvolvimento biopsicossocial da criança/jovem
Informar e formar pais /EEs de forma a facilitar-lhes
o seu papel de educadores e contribuir para a sua
responsabilização na otimização das potencialidades
dos seus educandos.
Promover estratégias de atuação por parte dos
docentes e não docentes
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Pretende-se que
os professores e
os assistentes
operacionais
obtenham
informação que
lhes permita
ajudar os alunos
diabéticos.

Pretende-se que
os alunos
melhorem o seu
rendimento e
produtividade
escolar, assim
como a sua
integração no
contexto social

Professores dos

Equipa da

alunos com

Observação

Diabetes

bomba de

Direta

Pediátrica do

insulina e

Hospital do

assistentes

Barreiro

operacionais

Questionário
aplicado pela
equipa da
Diabetes
Pediátrica do
Hospital do
Barreiro

Questionários

Orçamento

GIC

EspaçoData

Destinatários

Gratuito

•

Dinamizadores

GIC
Equipa da

Professores e

Diabetes
Pediátrica do
Hospital do

assistentes
operacionais

Barreiro

GIC

Alunos

Centro

Professores

Comunitário +

EEs

Cidadão

Comunidade
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Gratuito

Diabetes Mellitus

Conhecer e compreender a diabetes.

Pretende-se que
os professores
dos alunos com
bomba de
insulina e
assistentes
operacionais
conheçam a
forma de
funcionar da
mesma.

Instrumentos
de
Avaliação

Hospital do Barreiro, Biénio 2.º Período

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Formação sobre a

•

Metas

Hospital do Barreiro,
Biénio - 3 janeiro

(5, 7)

A1
B1
B2
B6
B8
B9
B10
B11
C1

Objectivos Específicos

AEPJS
Ano letivo 13/14

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
4e5

A5
Sessões Casa do
B1
Ambiente
B4
“Folhas Verdes”
C1

(1, 7)
Sessões Casa do
Ambiente
“Piratas à Pesca”

A1
A5
B1
B4
C1

• Identificar animais que vivem no mar ou que
dependem deste para sobreviver.
• Educar e sensibilizar para as questões ambientais.
• Promover e incentivar comportamentos defensores
do ambiente.
• Consciencializar para atitudes que respeitem o meio e
o nosso ecossistema.
• Consolidar conhecimentos escolares adquiridos.
• Garantir a satisfação e a proximidade com a
comunidade escolar.
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Destinatários

Orçamento

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

Pretende-se que
os alunos adotem
comportamen-tos
pró-ativos e

GIC
Observação
Casa do

Alunos

direta
Ambiente

amigos do
ambiente.

Pretende-se que
os alunos adotem
comportamen-tos
pró-ativos e
amigos do

GIC
Observação
Casa do

Alunos

direta
Ambiente

ambiente.
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Gratuito

(1, 7)

• Conhecer aspetos essenciais relacionados com a
qualidade do ar e a importância das árvores e
florestas.
• Educar e sensibilizar para as questões ambientais.
• Promover e incentivar comportamentos defensores
do ambiente.
• Consciencializar para atitudes que respeitem o meio e
o nosso ecossistema.
• Consolidar conhecimentos escolares adquiridos.
• Garantir a satisfação e a proximidade com a
comunidade escolar.

Metas

Gratuito

A1

Objectivos Específicos

JI Atalaia,
biénio - 17 janeiro

Objetivos
Gerais

Atividade

EB1/JI Bairro do Areias e JI Alto
Estanqueiro, biénio - janeiro e
fevereiro

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Orçamento

Objectivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Sessões Casa do
Ambiente
“O Tesouro do
Mar”

B1
B4
C1

os alunos adotem
GIC
comportamen-tos

Observação

pró-ativos e

direta

Casa do

Alunos

Ambiente
amigos do
ambiente.
Pretende-se que

A1
(1, 7)
A5
Sessões Casa do
B1
Ambiente
B4
“Sr. Cheirinhos”
C1

• Utilizar os sentidos, para ficar a conhecer cheiros,
cores, materiais e produtos do nosso dia-a-dia.
• Educar e sensibilizar para as questões ambientais.
• Promover e incentivar comportamentos defensores
do ambiente.
• Consciencializar para atitudes que respeitem o meio e
o nosso ecossistema.
• Consolidar conhecimentos escolares adquiridos.
• Garantir a satisfação e a proximidade com a
comunidade escolar.
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os alunos adotem
GIC
comportamen-tos

Observação

pró-ativos e

direta

Casa do

Alunos

Ambiente
amigos do
ambiente.
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Gratuito

A5

EB1/JI Bairro do Areias e EB1
Jardia,
biénio - janeiro e fevereiro

(1, 7)

• Dar a conhecer a biodiversidade marítima, a
importância do mar e a relação do homem com o mar.
• Educar e sensibilizar para as questões ambientais.
• Promover e incentivar comportamentos defensores
do ambiente.
• Consciencializar para atitudes que respeitem o meio e
o nosso ecossistema.
• Consolidar conhecimentos escolares adquiridos.
• Garantir a satisfação e a proximidade com a
comunidade escolar.

EB1/JI Alto Estanqueiro, EB1/JI
Atalaia e EB1/JI Bairro do Areias,
biénio - janeiro, fevereiro e
março
Gratuito

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Pretende-se que
A1

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Afetos

(1, 6, 7)
Dia
dos
Afetos

Destinatários

• Promover a formação integral do aluno.
• Promover a cooperação.

Pretende-se que

• Promover os afetos entre a comunidade escolar.

todas as escolas

GIC
Trabalhos

Comunidade
ACES Arco

adiram à

• Promover o sentido de pertença no Agrupamento.
• Participar num projeto

que contribui para

produzidos

Educativa
Ribeirinho

a

atividade.

valorização da imagem do Agrupamento.

Observação
• Promover os afetos entre a comunidade escolar.
• Participar num projeto

que contribui para

valorização da imagem do Agrupamento.
• Promover o sentido de pertença no Agrupamento.
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Pretende-se
a

direta

GIC

(elementos do

ACES Arco

ACES Arco

Ribeirinho

atingir um nível

Comunidade

bom de adesão à

Educativa

atividade.
Ribeirinho)
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Orçamento

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

Gratuito

dos

Metas

Observações
Esta
atividade
também
permite
responder
aos
objectivos
estratégicos
4e5
Em articulação com a
Biblioteca
Escolar

Gratuito

Exposição

A1
A2
A3
A4
A9
A10
B1
B6
B8
B9
C1
C3
C4
C5
A1
A3
A10
B1
B8
B9
C1
C3
C4
C5

Objectivos Específicos

Biblioteca Escolar, biénio - fevereiro

(1, 2, 3, 4, 6, 7)

Objetivos
Gerais

Atividade

AEPJS, biénio - 11 fevereiro

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

B1

“Pescadinhas

B4

de

C1

Rabo na Boca”

(1, 7)

Projeto
“Regras
de
Jogo”

A1
A3
A4
A9
A10
A11
B1
B2
B5
B6
B8
B9
B11
C1
C2
C3
C4
C5

•

os alunos adotem
comportamen-tos

Observação

pró-ativos e

direta

amigos do

•

Promover a educação para os valores.

Pretende-se

competências
sociais dos
alunos.

•

Prevenir a violência em meio escolar.

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

GIC
Alunos

Casa do
Ambiente

ambiente.

melhorar as
a autonomia e a assertividade.

Questionários,
registos de
participação,
grelhas de
observação e
relatórios de
avaliação
diagnóstica e
intermédia Escola Superior
de Saúde de
Setúbal

GIC
UCC
Escola Superior
de Saúde de
Setúbal

267

7.º ano

Orçamento

EspaçoData

Destinatários

Pretende-se que

Promover competências pessoais e interpessoais,
desenvolvendo o autoconhecimento, a autoestima,

Dinamizadores

Observações

Gratuito

Ambiente

A5

• Promover a discussão sobre as cadeias alimentares,
levando os alunos a relacionar os animais do mar e
outros nestas teias/cadeias.
• Educar e sensibilizar para as questões ambientais.
• Promover e incentivar comportamentos defensores
do ambiente.
• Consciencializar para atitudes que respeitem o meio e
o nosso ecossistema.
• Consolidar conhecimentos escolares adquiridos.
• Garantir a satisfação e a proximidade com a
comunidade escolar.

Instrumentos
de
Avaliação

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Gratuito

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Sessões Casa do

A1

Metas

EB1/JI Bairro do Areias e EB1 Jardia,
fevereiro e março

(1, 7)

Objectivos Específicos

ESPJS, biénio - 2.º e 3.º Períodos

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

CMM, CMA,
Associação de
Floricultores do
Montijo e
Alcochete

Alunos do Préescolar e 1º
Ciclo

Orçamento

Destinatários

EspaçoData

Observação
direta

Dinamizadores

Esta
atividade
também
permite
responder
aos
objectivos
estratégicos
5

Esta
atividade
também
permite
responder
aos
objectivos
estratégicos
5

Pretende-se a
integração e o
acompanhamento de
alunos;
Pretende-se formar
cidadãos
responsáveis, com
reflexo direto nos
comportamentos
dentro e fora da
escola.
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Observação
direta

GIC
Cercima
9.º E

Comunidade
educativa

268

Observações

Gratuito

Promover competências pessoais, interpessoais e
a educação para os valores.
Partilhar experiências.
Desenvolver a responsabilidade e o respeito pela
diferença.
Divulgar atividades, materiais e informação à
comunidade escolar.

Pretende-se atingir
um nível bom de
adesão à atividade.

Instrumentos
de
Avaliação

Gratuito

Atividade
A1
“Semear- boas
B1
práticas para a
B8
Cidadania e
C3
Igualdade de
Oportunidades”

Promover os afetos entre a comunidade escolar.
Participar num projeto que contribui para a
valorização da imagem do Agrupamento.
Promover o sentido de pertença no Agrupamento.

Metas

AEPJS,
Ano letivo 14/15 -2º Período

Semear Afetos /
Florir as Escolas

A1
A4
B1
B3
B4
B7
B8
C1
C3
C5

Objectivos Específicos

ESPJS/CERCIMA
Ano letivo 14/15

Atividade

Objetivos
Gerais

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

A4

do Ambiente

B1

zona ribeirinha

B4

Feira
da
Saúde

• Desenvolver atitudes de respeito pela biodiversidade
e pela conservação
• Desenvolver competências de observação, espírito

do Montijo

(1, 6, 7)

está inserida

crítico e para a intervenção cívica

A1
A2
A3
A5
A10
B1
B2
B6
B7
B9
C1
C5

Questionário

• Contribuir para a melhoria do estado de saúde
global dos jovens.
• Prevenir o consumo de substâncias psicoativas.
• Fomentar hábitos de vida saudáveis.
• Promover a educação para a saúde.
• Promover a prática de exercício físico.

Pretende-se que
os alunos
adquiram hábitos
de vida
saudáveis.

Participação dos
alunos na
atividade

GIC
Professoras
Técnicos da
Casa do
Ambiente

GIC
Coordena-ção
do PES
Concelhio
Escola Segura
GNR
Outros
parceiros

• Promover atividades de e para a comunidade.
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Alunos da
turma 7.º G

Alunos

Orçamento

Destinatários

Gratuito

sociais a ele associados, da região em que a escola

PESA da Casa

“Praia Fluvial –

• Conhecer o meio natural, e aspetos económicos e

Dinamizadores

Gratuito

A2

integrada no

O aluno identifica in
loco as principais
ameaças ao
ambiente e à
biodiversidade, em
termos de dispêndio
de recursos,
poluição e
acumulação de
resíduos
O aluno avalia as
repercussões
ambientais dos seus
comportamentos
O aluno reconhece
que os problemas
ambientais locais
podem assumir
proporções ao nível
local e mundial

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

A1

Metas

Casa do Ambiente e Zona ribeirinha do Montijo
Biénio - Início do 3.º período

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

(1, 7)
Saída de campo

Objectivos Específicos

ESPJS, Biénio - 29 abril

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Sessões
Casa do Ambiente
“No Tempo do

A1
A5
B1
B4
C1

Meu Avô”

•
•
•
•
•

•

(1,7)
Sessões Casa do
Ambiente “Oh
TWO…O2”

A1
A5
B1
B4
C1

•
•
•
•
•

Demonstrar a inter-relação do Homem com a
natureza através de atividades tradicionais, como a
agricultura, silvicultura, pesca e pecuária.
Educar e sensibilizar para as questões ambientais.
Promover e incentivar comportamentos defensores
do ambiente.
Consciencializar para atitudes que respeitem o meio
e o nosso ecossistema.
Consolidar conhecimentos escolares adquiridos.
Garantir a satisfação e a proximidade com a
comunidade escolar.

Conhecer aspetos essenciais relacionados com a
qualidade do ar, a importância das árvores e
florestas e das atividades tradicionais na promoção
da qualidade do ar.
Educar e sensibilizar para as questões ambientais.
Promover e incentivar comportamentos defensores
do ambiente.
Consciencializar para atitudes que respeitem o
meio e o nosso ecossistema.
Consolidar conhecimentos escolares adquiridos.
Garantir a satisfação e a proximidade com a
comunidade escolar
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Destinatários

Orçamento

Dinamizadores

EspaçoData

Instrumentos
de
Avaliação

Observações

Esta
Pretende-se que
os alunos adotem
comportamen-tos
pró-ativos e

Observação
direta

amigos do

GIC
Casa do

Alunos

Ambiente

ambiente.

atividade
também
Gratuito

•
(1, 7)

Metas

EB1/JI Bairro do Areias,
Biénio - maio

Objectivos Específicos

permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Esta
Pretende-se que
os alunos adotem
comportamen-tos
pró-ativos e
amigos do
ambiente.

Observação
direta

GIC
Casa do

Alunos

Ambiente

EB1/JI Bairro do Areias,
Ano letivo 13/14 - - maio

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5
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Promover a educação para a sexualidade.
Promover a autoestima e os afetos.
Promover o respeito mútuo.
Promover competências sociais.
Promover o trabalho colaborativo.
Promover a valorização da imagem do Agrupamento.
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Pretende-se
atingir um nível
bom de adesão à
exposição.

Trabalhos
produzidos

Trabalho
desenvolvido

GIC
ACES Arco
Ribeirinho

GIC
Coordena-ção
do PES
Concelhio
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Destinatários

Professores e
técnicos de
saúde

Comunidade
Educativa

Orçamento

Dinamizadores

Observações

Esta
atividade
também
Gratuito

Pretende-se que
os alunos
divulguem as
suas
experiências.

Instrumentos
de
Avaliação

permite
responder ao
objectivo
estratégico
4

Esta
atividade
também
Gratuito

(1, 4, 7)
Sex’ Art –
Sexualidade

A1
A2
A4
A5
A9
A10 B1
B6
B8
B9
C1

Divulgar os projetos e as atividades realizadas no
agrupamento, no âmbito da Educação para a Saúde e da
Escola de Afetos.
Promover a divulgação e a partilha de experiências de
aprendizagem.

Metas

EspaçoData

Pedagógicas

A1
A2
A5
A6
A8
A9
A10
A11 B1
B5
B6
B8
B9
B10
C1
C5

Objectivos Específicos

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro,
Biénio - julho

(1, 5, 7)
VI Jornadas

Objetivos
Gerais

Atividade

Câmara Municipal do Montijo e
Câmara Municipal de Alcochete,
biéniodata a designar

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

(1, 2, 3, 4, 6, 7)
Ação de Formação
“Práticas de
Intervenção para a
Saúde:
toxicodependência e contextos
sociais problemáticos – Prevenir e
Intervir”

A1
A3
B7
A5
B8
A8
B9
A9
B10
A1
B11
0
C1
A1
C2
1
C3
B1
C4
B4
C5
B5
B6

Partilha de boas práticas de
intervenção para a saúde e
segurança nas escolas Prevenir/Agir

Divulgar e promover boas práticas de educação para a
saúde.
Prevenir comportamentos desviantes e de risco.
Incrementar os fatores de proteção e prevenção da
toxicodependência.
Promover a adoção de estilos de vida saudáveis.
Promover comportamentos sociais positivos.

Pretende-se dotar os
professores de:
- Metodologias de
abordagem perante a
agressividade e a prática de
furtos em recinto escolar e
de meios de prevenção /
intervenção.
- Informação e formação
para promoverem estilos
de vida saudáveis com
reflexo no
desenvolvimento global
dos alunos e na sua
integração sócio afetiva.
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Question
ários

Cenforma

Destinatários

Professores
PSP
GNR

Orçamento

Dinamizado
res

Observações

Esta
atividade
também
Gratuito

Divulgar e promover boas práticas de educação para a
saúde.
Promover a aproximação entre a escola e o mundo da
saúde e segurança.
Promover a adoção de estilos de vida saudáveis.
Contribuir para um ambiente escolar seguro e saudável.
Promover a vigilância da saúde das crianças e dos
jovens.
Promover a vigilância da saúde dos professores e de
outros profissionais da escola.
Promover a segurança escolar e peri-escolar, a
sustentabilidade ambiental e a redução dos riscos para a
saúde resultantes do ambiente escolar.

Instrumen
tos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

permite
responder
aos
objectivos
estratégicos
4e5

Esta

Question
ários

Cenforma

Professores
PSP
GNR

atividade
também
Gratuito

A1
A3
A5 B7
A8 B8
A9 B9
(1, 2, 3, 4, 6, 7) A1 B10
Seminário
0 B11
“Escola, Saúde e A1 C1
1 C2
Segurança”
B1 C3
B4 C4
B5 C5
B6

Objectivos Específicos

Cine Teatro Joaquim de Almeida – 25
março 2015

Objetivos
Gerais

Atividade

Fevereiro / Março 2015

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

permite
responder ao
s objectivos
estratégicos
4e5
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3.
(Fomentar) Comunicação Educativa

B6
“ Bullying,
Cyberbullying e
Sexting”

B8

- Promover a adoção de comportamentos saudáveis,
conducentes ao bem-estar físico, emocional e social;

C3

- Desenvolver o sentimento de empatia pelo outro;

C4

- Promover a divulgação de boas práticas,

C5

- Promover a transdisciplinaridade.

A1

- Reconhecer a importância dos sentimentos e da
afetividade na vivência da sexualidade;

B5
Conferência:
“ Violência
doméstica”

B6

- Saber como se protege o próprio corpo, prevenindo a
violência e a abuso físico e sexual.

B8

- Saber dizer não a pressões emocionais e sexuais.

C3

- Promover a transdisciplinaridade.

C4

- enfrentar os
conflitos,
escolhendo uma
posição adequada
ante os mesmos e
adotando
comportamentos
saudáveis.

Orçamento

EspaçoData

Observações

Esta
Elaboração de
folhetos
informativos
sobre as
temáticas
abordadas.

Professora
Paula Gregório
10.º C

e

12.º D

GIC

atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

Esta
Que a maioria dos
alunos consiga:
- prevenir a
violência e o
abuso, adotando
e promovendo
comportamentos
saudáveis.

Exposição de
trabalhos sobre
a temática
abordada

Professora
Paula Gregório
e

10.º C
12.º D

GIC

C5
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Destinatários

Sem custos

Palestra:

Que a maioria dos
alunos consiga:

Dinamizadores

273

atividade
também
Sem custos

B5

- Conhecer formas de lidar com o bullying, Cyberbullying
e Sexting,

Instrumentos
de
Avaliação

Ano letivo 14/15 - 1.º período

A1

Metas

Agrupamento

Objectivos Específicos

Agrupamento
Ano letivo 14/15 - 2º período

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

permite
responder ao
objectivo
estratégico
5

- Promover a transdisciplinaridade.

- identificar
comportamentos
de risco de forma
a prevenir a
violência e o
abuso.

(1, 7)
Exercício, Saúde e
Rock

A1
B1
B5
B6
C1
C3
C5

Reforçar a importância de praticar atividade física em
grupo.
Promover o desenvolvimento de competências de
socialização.
Promover os afetos.
Promover a autoestima.

Pretende-se que
os alunos
adquiram hábitos
de vida
saudáveis.

(2)
Feira de S.
Martinho

A1
B3
C3

Fomentar a sociabilidade.
Desenvolver o conhecimento do património popular e
tradicional.
Interagir socialmente respeitando as regras.
Desenvolver a responsabilidade.

Envolver a
comunidade
educativa na
comemoração da
efeméride.
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Professora
Paula Gregório
10.º C

e

12.ºD

GIC

Observação
direta

Questionário

Orçamento

Exposição de
trabalhos sobre
a temática
abordada.

Destinatários

GIC
Coordena-ção
do PES
Concelhio
Escola Segura
da GNR e PSP
CMM

Alunos

Gratuito

Que a maioria dos
alunos consiga:

Dinamizadores

EspaçoData

- Propiciar ambientes de aprendizagem adequados ao
desenvolvimento pessoal e social do aluno.
- Valorizar a criação de recursos/materiais didáticocientíficos, e a sua respetiva divulgação à comunidade
educativa.
- Possibilitar o alargamento cultural e ligação ao mundo
através de Parcerias.

Instrumentos
de
Avaliação

GIC

Toda a
comunidade
escolar da EBI
do Esteval

Gratuito

“ O papel da
enfermagem
forense na
deteção da
violência e dos
abusos sexuais”

A1
B5
B6
B8
C3
C4
C5

Metas

Agrupamento
Ano letivo 14/15 - 2º período
Sem custos

Conferência:

Objectivos Específicos

São Francisco,
Biénio - 7 maio

Objetivos
Gerais

Atividade

EBI do Esteval
Ano letivo 14/15 - 11
de Novembro

5.
3.
(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e
(Fomentar) Comunicação Educativa
responsabilidade

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)
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Observações

Esta
atividade
também
permite
responder ao
objectivo
estratégico
5
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Pretende-se
envolver a
comunidade
educativa na
comemoração de
efemérides.

Trabalhos
realizados pelos
alunos

Dinamizadores

Professores e
alunos das
turmas PIEF,
PCA,
Vocacionais e
Profissionais
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Destinatários

Comunidade
Escolar

Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

Gratuito

Promover o desenvolvimento pessoal e social;
Promover a aquisição de atitudes responsáveis face aos
mais novos;
Divulgar o Dia Internacional dos Direitos da Criança e o
Dia Mundial dos Direitos Humanos;
Promover a interiorização, por parte dos alunos, de
valores sociais e de regras de conduta;
Conhecer os Direitos Humanos e da Criança.

Metas

EspaçoData

(2)
Exposição alusiva
aos Direitos
Humanos e da
Criança

A1
A5
A9
A10
B8
B9
C1
C3
C4
C5

Objectivos Específicos

BE da ESPJS /novembro

Atividade

Objetivos
Gerais

5.
(Desenvolver) Cidadania e
Valores: cooperação e
responsabilidade

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Esta
atividade
também
permite
responder ao
s objectivos
estratégicos
1,3e4

5. GABINETE DE AVALIAÇÃO INTERNA (GAI)
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(6)
Proposta

A3

para a
realização do
PAA
de 2013/2014

A9

• Clarificar o preenchimento da grelha do PAA,
cuja receção e entrega será efetuada pelos
Coordenadores dos Departamentos e Estruturas
Educativas, em relação aos grupos disciplinares e
elementos que representam.
• Apresentar a proposta de Critérios, e respetivos
Indicadores do relatório de avaliação do PAA.
• Acentuar a relação entre a intencionalidade das
ações/iniciativas do PAA e os objetivos
estratégico do PEA.
• Evidenciar a importância das metas (grau de
compromisso) /e da avaliação a pressupor.

(7)
Metodologia
de
Investigação:
reflexões e
Desafios

•

Aquisição de competências no âmbito das
metodologias de Investigação

Concertação da
proposta do PAA

Colaborar nas
iniciativas propostas
no workshop, e
transferir o aprendido
para as iniciativas da
equipa de avaliação
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Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

GAI

Comunidade
educativa

WORKSHOP
Prof.ª Margarida
César

Elementos do
GAI

Matriz do PAA

Certificado

277

Orçamento

Metas

EspaçoData

Objectivos Específicos

Corrente ano

Atividade

Universidade católica
Dia 26 de maio: 18
horas

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens
e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

5. GABINETE DE AVALIAÇÃO INTERNA (GAI)
Observações

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Aquisição de

Certificado

Oradores da

Elementos do

competências

De presença

Conferência

GAI

Entrega do PAA

Documento
final

(7)

em debate/reflexão:

Conferências
em Educação

•

e Adminis-

Autonomia, liberdade de escolha e
equidade na escola: desafios à gestão

tração Escolar
escolar

2014

(6)
Organização

• Recolha de informação
A9

do PAA

• Tratamento da informação requerida para a

e
Avaliação do

por

realização do relatório do Plano de Ação Anual:
C1

todas as Estruturas

entrevistas, inquéritos, análise estatística...

PAA
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Estruturas
educativas e
Coordenadora
do PAA
e
GAI

Comunidade
educativa

278

ISCTE—IUL
Dia 06 de junho 14.30

Aquisição de competências no âmbito dos pontos
Ciclo de

Orçamento

Objectivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

Biénio

2.
1.
(Criar) Mecanismos de Avaliação e (Melhorar) Qualidade das aprendizagens
auto-regulação
e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Elaboração de
Relatórios e
documentos
orientadores
(e PAA)

(6 e 12)
Atualização
do site
wordpress:
GAI
http://gai.espj
s.edu.pt/

C1

•
A6

Entrega de relatórios
de avaliação prevista
no PAA

Dinamizadores

Destinatários

Elaboração/div
ulgação do
Relatório
Final de
Autoavaliação
de 2012/2013.
Realização
do(s)
guião(ões) das
reuniões a
realizar no
âmbito do
Focus
Group.

Estruturas
educativas, de
gestão e
parceiros /
agentes sociais
e educativos

Comunidade
educativa

Elaboração/div
ulgação do
Relatório
Final de
Autoavaliação
de 2013/2014.
Contador de

Elementos do

Apresentar em cada

visualizações

gabinete de

Comunidade

ano mais de 1000

(Iniciado a

avaliação

educativa

views

10/04/14)

interna

Apresentação e divulgação de informação

(dados, artigos, relatórios...)

Instrumentos
de
Avaliação
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Orçamento

A9

• Explicação dos objetivos do relatório e
apresentação da estrutura adotada no documento.
• Apresentação das evidências (fontes/dados), dos
intervenientes, e da metodologia adotada.
• Identificação do grau de concretização do plano
de ação ao nível das iniciativas propostas.
• Identificação dos resultados obtidos/metas
atingidas ao nível da implementação
• do plano de ação proposto pela estrutura
educativa.
• Análise dos resultados da avaliação interna
(sumativa, provas intermédias...).
• Identificação do ponto de situação dos planos de
melhoria.
• Apresentação dos pontos fracos, fortes e
estratégias de melhoria (relativos ao próximo ano
letivo)...

Metas

EspaçoData

Objectivos Específicos

biénio

(6)

Objetivos
Gerais

Atividade

biénio

3.
(Fomentar)
Comunicação Educativa

2.
(Criar) Mecanismos de Avaliação e auto-regulação

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

•

Encontro-

Porquê? Para
quê?

Realização de
um relatório de
avaliação
(NVivo7)

Elementos do
gabinete de
avaliação
interna
e
Direção

Destinatários

Coordenadores de
Estruturas
Educativas e
de Gestão e
representantes do
Pessoal Não
Docente e
Associações
de Pais

B9

•
•

Compreender os pressupostos subjacentes à
designada autonomia de escolas.
Os prós e contras dos contratos de
autonomia.
Contatar
com
diferentes
experiências/vivências de agrupamentos com
“autonomia”.

(relacionar a
legitimação da
avaliação interna a
partir dos contratos
de autonomia a
estabelecer com o
MEC)
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Certificado de
presença

Agrupamento
de escolas
Mouzinho da
Silveira

Maria João
Mendes
e
Madalena
Cruz
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Orçamento

Dinamizadores

Intervir no Encontro

(7)

Autonomia:

Todos os
coordenadores e
representantes de
estruturas
apresentam as suas
representações

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Realização de
reuniões com
as Estruturas
Educativas, de
Gestão, Não
Docentes e
Associações
de Pais
(metodolo-gia
- Focus group)

Metas

Reuniões de fevereiro a abril e
tratamento de maio a junho

• Identificar representações sobre avaliação,
avaliação do agrupamento, relatório final, planos
de ação...

(6)

4.
(Promover)Articulação Organizacional,
pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

Objectivos Específicos

Local: Auditório do Fórum Cultural José
Manuel Figueiredo. 04 de dezembro

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Iniciativa
conjunta com
a Direção
(realização
das 13
reuniões do
Focus group)

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Orçamento

Objectivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Convocar

•

Atender

ao

carater

polissémico

da(s)

liderança(s): responsabilidade partilhada, trabalho
B9

fundamentarão um

presença

•

Esc. Sec. Ruy

dos objetivos do PAA

Luís Gomes-

do GAI relativo à

colaborativo, liderança distribuída

Almada.

valorização das

Relação entre decisão, participação, iniciativa.

Maria João

conjunta com

Cruz

Maria João
Mendes
Madalena
Cruz

Iniciativa
conjunta com
a Direção

Mendes
Madalena

Iniciativa

a Direção

estruturas
intermédias

•

Contactar

com

as

representações

e

expectativas dos parceiros e agentes sociais sobre

(7)

o futuro da educação no concelho.
Seminário:
“Que Futuro
para o
território
Educativo dos
Concelhos de
Montijo e
Alcochete”.
Local

Certificado de
13 de janeiro.

Seminário:
Autonomia e
Liderança
Distribuída
para a
Aprendizagem e
Equidade.

perspectivas que

22 de março.

4.
(Promover)Articulação Organizacional,
pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

(7)

•

Reconfigurar

enquadramento
B9

o

papel

educativo

do
do

AEPJS

no

Concelho

do

Montijo:
a) Apresentação da missão e visão do PEA de
Escolas Poeta Joaquim Serra:
b) A escola Inclusiva apresentada pela Diretora

Estabelecer uma
relação com parceiros
e agentes sociais e
educativos numa
rede interna e
externa entre:
agrupamento poeta
Joaquim serra,
escolas do concelho,
autarquia, associação
de pais e enc. de
educação, e centro de
formação (Cenforma)

Certificado de
presença
Escola
profissional de
Montijo

Helena Lourenço
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divulgação do
• Apresentação integrada no Painel Auto-avaliação

Encontro
de Educadores
e Professores

trabalho em rede

de Escolas.

pressuposto na
Avaliação Interna do

B9

Agrupamento

de Montijo e

• Comunicação: o percurso de Auto-Avaliação do

Alcochete.

(avaliação de

AEPJS

Local

programas)

Organização do
powerpoint e
respetiva
comunicação
(Apresenta-ção
no Windows
movie maker
acessível no
site:
http://gai.espjs.
edu.pt/)

Dinamizadores

Destinatários

Cenforma
Maria João

Comunidade

Mendes

educativa

Madalena Cruz

Realizar e divulgar à
(6 e 7)
Seminário:

•

Educaçãodinâmicas de
cooperação

com

diferentes

educativa um artigo

Realização de

científico que permita

um artigo

Instituto

- cooperação entre escolas, e entre escolas e a

estabelecer a ponte

científico a

Politécnico de

comunidade,

entre os conteúdos

certificar pelo

Setúbal- ESE.

- hierarquias, mercados e redes de reorganização

da comunicação e a

IPS-ESE

do ensino,...

realidade do AEPJS

-das redes de investigação
B9

comunidade

experiências

educativas no âmbito:

Trabalhar
(s)em rede em

Contactar
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Maria João
Mendes
Madalena
Cruz

282

10 de maio

4.
(Promover)Articulação Organizacional,
pedagógica e científica entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

Apresentação e
(6 e 7)
V

Instrumentos
de
Avaliação

Orçamento

Metas

EspaçoData

Objectivos Específicos

Cine-Teatro Joaquim de AlmeidaMontijo -08 de abril

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Instrumentos
de
Avaliação

Participação de todas

Visibilidade e

as Estruturas

reconheci-

Educativas de

mento nos

Docentes e Não

relatórios de

Docentes, Parceiros /

avaliação final

Dinamizadores

Destinatários

(6 e 11)
Promover a
avaliação
interna como

• Valorizar

iniciativas

de

participação

e

projeto
integrador de
e para a
comunidade

C1

colaboração

no

âmbito

da

planificação,

Associações previstas
implementação e avaliação

Comunidade
Educativa

Comunidade
educativa

no organograma do

Trabalhar em

PEA

rede
(dimensão
interna e
externa)
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Orçamento

Metas

Objectivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

biénio

(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

5.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

6. BIBLIOTECAS ESCOLARES (BE’S)

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015
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Comemoração do dia das
Bibliotecas

A1
A2
A4
A8
A11
B11

• Promover os serviços da biblioteca escolar;

• Promover a Literacia;

• Promover o gosto pela leitura;

Escolares

(4)
“Concurso
Nacional de
Leitura”

A1
A4
A11
B11
C2

• Promover o livro.

• Promover o gosto pela leitura;

• Promover a Literacia;

-Utilizar
procedimentos
adequados à
organização e
tratamento da
informação;
- Compreender o
sentido dos textos;
- Ler e interpretar
textos literários...
- Desenvolver a
Literacia da leitura;
-Desenvolver a
literacia da
informação.
- Ler para apreciar
textos literários;
- Compreender o
sentido dos textos;
- Fazer inferências a
partir da informação
contida no texto;
- Desenvolver a
Literacia da leitura.
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Instrumentos
de
Avaliação

- Observação
direta;
- Trabalhos
realizados;
- Registo de
frequência /
Visita

- Registo de
inscrições;
- Prova de
aferição da
leitura

Dinamizadores

Coordenadores
das
BE’s

Bibliotecas
Escolares e
Grupo
Disciplinar de
Português

Destinatários

Alunos
e
EE

28/10
2013/14
2014/15

Orçamento

Metas

0€

(3)

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

o

Alunos de 3.º
ciclo e
secundário

285

1. ,
o
2.
e
o
3.
Períodos
2013/14
2014/15

50€ (livros) + 20€ (cópias)

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

6. BIBLIOTECAS ESCOLARES (BE’S)
Observações

A4

0

Leitura - 1. e 2.
Ciclos”

(4)

0

A11

Promover o livro.

•

Promover o gosto pela leitura;

•

Promover a Literacia;

B11
C2

A1
A4

“Feira

A11

do

B11

Livro”

C2

(4)

A1
A4

Encontros

A11

com

B11

autores

C2

Promover o gosto pela leitura;
Promover a literacia;
Promover o livro;
Promover os hábitos de leitura;
Alargar o universo de leituras dos alunos,
encarregados de educação e restante
comunidade educativa;
• Promover a dinamização e utilização das BE.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Promover a literacia;
Promover o livro;
Promover os hábitos de leitura;
Alargar o universo de leituras dos alunos;
Promover a dinamização e utilização das BE;
Promover a articulação curricular.
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- Ler para apreciar
textos literários;
- Compreender o
sentido dos textos;
- Fazer inferências a
partir da informação
contida no texto;
- Desenvolver a
Literacia da leitura.

- Desenvolver a
Literacia da leitura;
- Desenvolver a
literacia da
informação;
- Formar leitores
autónomos.

- Desenvolver a
Literacia da leitura;
- Formar leitores
autónomos.

- Registo de
inscrições;
- Prova de
aferição da
leitura

- Inquéritos
alunos / EE
- Registo de
frequência /
visitas

- Inquéritos
alunos / EE
- Trabalhos
realizados

Dinamizadores

Bibliotecas
Escolares e
Grupo
Disciplinar de
Português do
0
2. Ciclo e
Departamento
0
Curricular do 1.
Ciclo

Destinatários

0

Alunos de 1.
0
e 2. Ciclos

0

Coordena-dores

o

Das
BE’s

1. ,
o
2.
e
o
3. Períodos
2013/14
2014/15

Alunos e EE

1. ,
o
2.
e
o
3. períodos
2013/14
2014/15
o

Coordenadores
Alunos

das
BE’s
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Orçamento

“Concurso de

•

Instrumentos
de
Avaliação

50€ (livros) + 20€ (cópias)

A1

Metas

2.
e
o
3. períodos
2013/14
2014/15

20€ (cópias)

Objetivos
Gerais

(4)

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

30€ (cópias) + 20€
(marcadores e papel de
cenário)

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observa
ções

para a leitura

(4)
Hora do Conto
Pré-Escolar

(4)
Atividades de
sensibilização
para a escrita

A1
A2
A3
A5
A6
A8
A11

A1
A2
A3
A5
A6
A8
A11

Melhorar a aprendizagem dos alunos.
Fomentar o gosto pelo livro e pela leitura.
Criar hábitos de leitura.
Alargar o conhecimento de textos, autores e
ilustradores.
• Promover o fundo documental da BE.
•
•
•
•

• Melhorar a aprendizagem dos alunos;
• Desenvolver a capacidade de reflexão sobre o
uso do português padrão;
• Desenvolver o gosto pela língua materna;
• Promover a escrita criativa e funcional.
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- Desenvolver a
Literacia da leitura
-Desenvolver a
literacia da
informação
- Ler e interpretar
textos literários.
- Ler para apreciar
textos literários.

- Observação
direta;
- Trabalhos
realizados;
- Registo de
inscrições

- Desenvolver a
Literacia da leitura
-Desenvolver a
literacia da
informação
- Ler e interpretar
textos literários.
- Ler para apreciar
textos literários.

- Observação
direta;
- Trabalhos
realizados;
- Registo de
inscrições

- Desenvolver a
literacia da
informação;
- Desenvolver a
literacia da escrita.

- Observação
direta;
- Trabalhos
realizados;
- Registo de
inscrições

Coordena-dores
das BE’s em
articulação com
os docentes de
português dos
diferentes
níveis de ensino

Educadora
Isabel Castro
Docentes Lúcia
Lopes e Célia
Duarte

Destinatários

Alunos

Alunos PréEscolar do
Agrupamento

o

o

o

o

1. , 2.
e
o
3. períodos
2013/14
2014/15

1. , 2.
e
o
3. períodos
2013/14
2014/15

o

Coordena
dores
das
BE’s

Alunos

287

1
e
o
2 períodos
2013/14
2014/15

Orçamento

Dinamizadores

50€ (material de desgaste)

sensibilização

Melhorar a aprendizagem dos alunos.
Fomentar o gosto pelo livro e pela leitura.
Criar hábitos de leitura.
Alargar o conhecimento de textos, autores e
ilustradores.
• Promover o fundo documental da BE.
•
•
•
•

Instrumentos
de
Avaliação

50€ (material de desgaste)

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Atividades de

A1
A2
A3
A5
A6
A8
A11

Metas

50€ (material de desgaste)

(4)

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observa
ções

domiciliário /
salas de aulas
(6)
Desenvolvimen-to
do sistema de
circulação das
coleções no

A1
A2
A3
A5
A6
A8
A11

•

•
•

•
•
•

Melhorar os resultados escolares dos alunos;
Promover o gosto pela leitura;
Criar hábitos de leitura.
Incentivar a utilização dos recursos
documentais das BE’s;
Promover a articulação curricular.

Promover a leitura orientada de obras do PNL;
Contribuir para a plena inserção da BE nas
atividades curriculares e pedagógicas da
escola;
Promover o gosto pela leitura;
Criar hábitos de leitura.
Promover a articulação curricular.

âmbito do PNL

(9)
Projeto
SOBE

A1
A2
A3
A5
A6
A8
A11

• Promoção da saúde e prevenção das doenças
orais;
• Desenvolver ações de
• promoção da leitura, através da leitura;
• Contribuir
para
a
alteração
dos
comportamentos
• ligados à saúde oral.
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- Desenvolver a
Literacia da leitura;
- Desenvolver a
literacia da
informação;
- Formar leitores
autónomos.

- Desenvolver a
Literacia da leitura;
- Desenvolver a
literacia da
informação;
- Formar leitores
autónomos;
- Fomentar a
articulação curricular.

- Registos de
frequência /
visitas

- Trabalhos
realizados
- Registo de
frequência /
visitas

- Inquéritos aos
- Desenvolver as
Literacias;
-Fomentar a
articulação curricular.

alunos
- Trabalhos
realizados

Coordena-dores
das
BE’s

Coordena
dores
das
BE’s

Coordena-dores
das BE’s da EBI
do Esteval e de
Sarilhos
Grandes
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Orçamento

Dinamizadores

Destinatários

Alunos
e
docentes

1º,
2º
e
3º períodos
2013/14
2014/15

Alunos
e
docentes

1º,
2º
e
3º períodos
2013/14
2014/15

Alunos do 2.º
ano de
escolaridade

2º
e
3º períodos
2013/14
2014/15

50€

empréstimo

•
•
•
•

Instrumentos
de
Avaliação

0€

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Assegurar

A1
A2
A3
A5
A6
A8
A11

Metas

0€

(6)

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observa
ções

A4

(Fomentar) Comunicação Educativa

3.

(2)
Exposições
Temáticas

A11
B11

•

Promover a dinamização e utilização das BE.

•

Divulgar trabalhos no âmbito das temáticas
abordadas em sala de aula;

•

Promover a articulação curricular.

•
•

Promover a literacia.
Promover o gosto pela leitura das obras dos
autores;
Divulgar o nosso património literário;
Promover a dinamização e utilização da BE;
Promover a articulação curricular entre as BE’s
e os Departamentos/ grupos disciplinares.

C2

(2)
Exposições
biográficas: Padre
António Vieira;
Luís de Camões;
Eça de Queirós,
Cesário Verde e
outros autores

A1
A2
A3
A5
A6

•
•
•

A8
A11
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- Inquéritos
MABE

- Desenvolver a
Literacia da leitura;
-Desenvolver a
literacia da
informação;
- Estimular a partilha
de informação
- Promover a
imaginação e a
criatividade;
- Fomentar o espírito
de cidadania.

- Registo de
frequência de
visitas
- Guião da
exposição
- Trabalhos
realizados

Alunos e
EE

2
Exposições
Temáticas

2
Exposições
biográficas:
Padre
António
Vieira; Luís
de Camões;
Eça de
Queirós,
Cesário
Verde e
outros
autores

Coordena-dores
das
BE’s

Coordena-dores
das
BE’s

o

- Desenvolver a
Literacia da leitura
-Desenvolver a
literacia da
informação;
- Ler para apreciar
textos literários;
- Fomentar o espírito
de cidadania.

- Observação
direta;
- Trabalhos
realizados;
- Registo de
frequência /
visita

Coordena-dores
das
BE’s
Comunida
de Escolar
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Orçamento

Destinatá
rios

20€

A1

- Melhorar
a
performance
das
BE’s

Dinamizadores

15€ (material de desgaste)

Promover os serviços da BE;
Diagnosticar pontos fortes e fracos;
Definir um plano de ação para a melhoria dos
serviços.

Instrumentos
de
Avaliação

15€ (material de desgaste)

escolares

•
•
•

Metas

EspaçoData

bibliotecas

A1
A2
A3
A5
A6
A8
A11

Objetivos Específicos

1º,2º e
3º períodos
2013/14 2014/15

(6)
Autoavaliação das

Objetivos
Gerais

Atividade

1.º, 2.º
e 3.º períodos
2013/14 2014/15

2.
(Criar) Mecanismos
de Avaliação e
auto-regulação

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

o

1. , 2.
e
o
3.
períodos
2013/14
2014/15

Observaçõe
s

(6)
Atualização do
fundo
documental

(4)
Semana
da
leitura

A1
A2
A3
A5
A6
A8
A11

A1
A2
A3
A5
A6
A8
A11

Promover a BE;

•

Promover a leitura;

•

Desenvolver a escrita.

•
•
•
•

Melhorar os resultados escolares dos alunos;
Promover o gosto pela leitura;
Promover hábitos de leitura;
Adequar o fundo documental aos interesses
dos seus utilizadores;
Adequar o fundo documental às necessidades
de gestão do currículo de cada grupo
disciplinar.

•

•
•
•
•
•

•

Promover o gosto pela leitura;
Promover a literacia;
Promover o livro;
Promover os hábitos de leitura;
Alargar o universo de leituras dos alunos,
encarregados de educação e restante
comunidade educativa;
Promover a dinamização e utilização das BE.

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

- Desenvolver a
Literacia dos media;
- Desenvolver a
literacia da
informação.

- Fomentar a
articulação curricular;
- Promover as
literacias;
- Criar condições para
melhorar a eficácia
dos serviços.

- Desenvolver a
Literacia da leitura;
- Desenvolver a
literacia da
informação;
- Formar leitores
autónomos.

- Registo de
frequência /
visitas

- Índice de
empréstimos /
inquéritos do
MABE

- Trabalhos
realizados
- Registo de
frequência /
visitas

Coordenadores
das
BE’s

Destinatári
os

Comunidad
e Escolar

Coordena-dores
das
BE’s

1º, 2º
e
3º períodos
2013/14
2014/15

o

Comunidad
e Escolar

3.
período
2013/14
2014/15

Coordena-dores
das BE’s

Comunidad

e Grupo

e Escolar

Disciplinar de
Português
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o

2.
período
2013/14
2014/15

Orçamento

Dinamizadores

0€

•

Instrumentos
de
Avaliação

De acordo com as verbas atribuídas
pela RBE e CMM + 500€ do O.E.

A1
A2
A3
A5
A6
A8
A11

Metas

15€ (material de desgaste)

(12)
Atualização
dos
blogs das
BE’s
do agrupamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

(Fomentar)

Comunicação Educativa
Articulação Organizacional, pedagógica e científica
entre os Ciclos de Ensino do Agrupamento

4.

(Promover)

3.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observaç
ões

(4)
Formação
de utilizadores da BE

A2
A3
A5
A6

•

Melhorar a aprendizagem dos alunos;

•

Desenvolver estudantes autónomos;

•
•

Promover o espaço da biblioteca escolar;
Promover as literacias em vários suportes.

- Desenvolver as
Literacias;
- Fomentar a
articulação curricular.

- Trabalhos
realizados
- Registo de
frequência /
visitas

A8

Dinamizadores

Coordena-dores
das
BE’s

Destinatári
os

Alunos

1º,
2º
e
3º períodos
2013/14
2014/15

Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

0€

A1

Metas

EspaçoData

Objetivos Específicos

A1
A2
A6
A8
A11
B11
C2
C3
A1
A2
A4
A11
B1
B11
C1
C2

• Promover os serviços da
escolar.

biblioteca

• Promover o uso da Biblioteca Escolar.
• Formar
utilizadores
autónomos
e
responsáveis.
• Divulgar o regimento/guia da BE, contendo
as
regras
relativas
à
sua
organização/funcionamento e utilização.
• Sensibilizar para a importância da
biblioteca escolar no processo de ensino
aprendizagem.
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- Formar e fidelizar
utilizadores
responsáveis.

- Desenvolver a
Literacia da leitura;
- Desenvolver a
literacia da
informação;
- Desenvolver a
literacia dos media.

Inquéritos

- Registo de
inscrições
- Inquéritos
- Trabalhos
realizados

Coordenadores
das BE’s

Coordenadores
das BE’s

291

Alunos e EE

Alunos
/Docentes

14/09
2013/14
2014/15

1.º, 2.º e
3.º Períodos
2013/14
2014/15

30€ (cópias)

A11

10€ (cópias)

(8/11)
Divulgação e
promoção das BE’s
junto dos alunos e
encarregados de
educação

Objetivos
Gerais

4. (Promover)
Articulação Organizacional,
pedagógica e científica entre
os Ciclos de Ensino do
Agrupamento

(4)
Apoiar as atividades
livres de leitura,
pesquisa, estudo e
execução de
trabalhos escolares,
realizados pelos
alunos fora do
horário letivo e dos
contextos formais de
aprendizagem

(Desenvolver) Cidadania e Valores:
cooperação e responsabilidade

Atividade

5.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observaçõe
s

(11)
Cartão
do
leitor

(8)
Promoção da
leitura em família

A1
A2
A3
A5
A6
A8
A11

•
•
•
•

Promover a BE.
Melhorar os resultados escolares dos alunos.
Promover a literacia.
Promover o gosto pela leitura.

•

Promoção das BE’S junto da comunidade;

•

Promover a dinamização e utilização das BE;

•

Promover o gosto pela língua materna;

•

Divulgar o nosso património linguístico.
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- Desenvolver a
literacia da
informação;
- Desenvolver a
literacia dos media.

- Registo de
inscrições
- Inquéritos
- Trabalhos
realizados

- Formar e fidelizar
utilizadores
responsáveis

- Registo de
frequência /
visitas

- Desenvolver a

- Trabalhos
realizados
- Registo de
frequência /
Visitas
- Registo de n.º
de requisições

Literacia da leitura;
- Formar leitores
autónomos.

Dinamizadores

Coordenadores das BE’s
Grupo
disciplinar de
Informática

Coordena-dores
das
BE’s

Destinatári
os

Alunos

A
de-finir
2013/14
2014/15

o

Comunidad
e Escolar

1.
e
o
2. períodos
2013/14
2014/15

Comunidad
e Escolar

1. , 2.
e
o
3. períodos
2013/14
2014/15

o

Coordena-dores
das
BE’s
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Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

15€ (cópias)

• Sensibilizar para a proteção dos dados pessoais
na Web.

Metas

o

30€

Semana
da
Internet segura

A1
A2
A4
A6
A11
B1
B11
C1
C2
A1
A2
A3
A5
A6
A8
A11

Objetivos Específicos

20€ (material de desgaste)

(12)

Objetivos
Gerais

Atividade

EspaçoData

(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

5.

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observaçõe
s

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Melhorar a aprendizagem dos alunos.
Desenvolver estudantes autónomos.
Promover o espaço da biblioteca escolar.
Promover as literacias em vários suportes.
Promover a utilização da BE como espaço
cultural.

- Formar e fidelizar
utilizadores
responsáveis.

(4)
•
Projeto "Reciclar

B4

é o que está a

Contribuir

para

comportamentos

a
ligados

alteração
à

de

educação

ambiental

- Fomentar o espírito
de cidadania.

dar"

(11)
Receção aos
alunos do 4º ano
do agrupamento

A1
B11
C1

• Divulgar os serviços das BE’s do agrupamento;
• Promover o gosto pela leitura.
• Promover hábitos de leitura.
• Promover o espaço da biblioteca escolar.
• Promover o gosto pela leitura das obras dos
autores.
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- Formar e fidelizar
utilizadores
responsáveis.

- Inquéritos aos
alunos
- Trabalhos
realizados
- Registo de
frequência /
visitas

Coordena-dores
das
BE’s

Alunos e
docentes

1º
e
2º
períodos
2013/14
2014/15

0€

•
•
•
•
•

Índice de
matéria
reciclável
separadamente recolhida

Coordenadores das BE's
da EB1 de
Sarilhos
Grandes e da BE
da EBI do
Esteval

Alunos da EB1
de Sarilhos
Grandes e do
1.º Ciclo da
EBI do Esteval

Todo o
ano
letivo
2013/14
2014/15

0€

Dinamizar a
utilização
autónoma e
voluntária da BE
como espaço de
lazer e livre
fruição dos
recursos

A1
A2
A3
A5
A6
A8
A11

- Observação
direta
- Resposta a um
questionário
sobre a sessão

Professora
bibliotecária da
EBI do Esteval

Alunos do 4º
ano do
agrupamento

Mês de
junho
2013/14
2014/15

10€

(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação e responsabilidade

5.

(11)

293

Observaçõe
s

7. SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO)
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Sessões
de informação
aos
alunos

A1

B7

• Proporcionar aos encarregados de educação
informação mais ampla sobre a diversidade das
ofertas educativas e formativas após o 9º ano de
escolaridade.

• Ajudar os jovens a desenvolver competências e

(1)
A1
Visita
de
estudo à
Futurália 2014

• Divulgar as ofertas educativas e formativas existentes;
• Proporcionar aos jovens informação mais ampla sobre
os percursos educativos e formativos existentes, com
vista à elaboração do seu projeto vocacional.

• Divulgar as ofertas educativas e formativas existentes;

(8)
Sessão de
informação aos
encarregados
de
educação

A2

adquirir atitudes e conhecimentos necessários ao seu
desenvolvimento vocacional e ao planeamento da
carreira,

proporcionando-lhes

a

exploração

de

informação escolar e profissional.
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Abranger todas
as turmas do 9º
ano, do ensino
regular.

Informar todos
os encarregados
de educação
que
comparecerem
à sessão, para a
qual foram
convidados
Proporcionar
a
atividade
a
todos
os
alunos inscritos.

Registo das
sessões
realizadas nas
turmas de 9º
ano.

Registo
do
nº de convites
enviados.

Registo do nº
de alunos que
se
inscreveram e
do nº de
alunos que
participaram
na atividade.

Dinamizadores

Destinatários

SPO

Alunos
do 9º ano
do
ensino regular

SPO

Encarregados
de
educação
dos
alunos
do
9º ano.

SPO
em articulação
com os
D.T. e
outros
Professores.

Alunos
do
9º ano.

295

Orçamento

Instrumentos
de
Avaliação

EspaçoData

Metas

1º Período

(4)

Objetivos Específicos

3º Período

Atividade

março de 2014

5.
(Desenvolver) Cidadania e
Valores: cooperação
e responsabilidade

3.
(Fomentar)
Comunicação Educativa

1.
(Melhorar) Qualidade das
aprendizagens e práticas
educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

7. SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO)
Observações

8. CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL (CQEP)
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REUNIÕES DE:
Equipa
Técnico-Pedagógica
(Períodicidade Semanal)
- Regras de funcionamento;
- Balanço das atividades
realizadas;
- Planificação/Organização do
trabalho a desenvolver (regras
de funcionamento);
- Auto avaliação do CQEP;
- Plano de Ação (elaboração e
sua avaliação).
Elementos do Júri e Equipa
Técnico-Pedagógica
- Análise dos Portefólios
Reflexivos de Aprendizagem
dos adultos propostos às
Provas;
- Estruturação das provas de
cada área de competência
chave;
- Reuniões do Júri de
Certificação escolar de nível
básico e/ou secundário, quer
no Centro, quer nas empresas
parceiras.

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

A2
A3
A5
A6

- Aferir modos de atuação da equipa

A8

técnica e da equipa pedagógica;

- Questionários

- Melhorar os resultados resultantes

aos utentes do

A9

da formação ministrada aos adultos;

Centro;

B2

- Combater a desistência da frequência
à formação;

B3
B4
B8
B9

Formadores;
- Auto avaliação
do Centro;

- Melhorar a qualificação escolar dos
adultos, também com vista a acesso ao
ensino superior;
• - Promover a evolução profissional da
equipa técnico-pedagógica.

Técnicos de
Orientação,
Reconheciment
o e Validação
de
Competências;

Coordenação;
Direção;

- Relatório de
monotorização do
Centro por parte
da ANQEP.

Responsável
por cada
entidade
parceira.

População
adulta do
Concelho do
Montijo e
concelhos
vizinhos;

Formandos
(adultos,
colaboradores
das empresas/
utentes das
instituições)

C1
C2
C3

AEPJS – PLANO DE ATIVIDADES 2013/2015

297

Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Atividade

CQEP e empresas/instituições parceiras

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Objetivos
Gerais

8. CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL (CQEP)
Observações

ACTIVIDADES
de
ESCLARECIMENTO
e
FORMATIVAS (adultos/jovens)
- Inscrição;
- Acolhimento;
- Diagnóstico;
- Encaminhamento;
- Sessões de descodificação do
Referencial de Competências
chave;
- Sessões de Formação
Complementar;
- Sessões de Reconhecimento
Escolar;
- Contactos com o meio
institucional e empresarial;
- Gestão de processos RVCC;
- Gestão das Formações
Modulares.
ATIVIDADES
FORMATIVAS
(equipa)
Encontros, Seminários, Ações
de Formação, Reuniões com
entidades.

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

A2
A3
A5
A6

- Aferir modos de atuação da equipa

A8

técnica e da equipa pedagógica;
- Melhorar os resultados resultantes

A9

da formação ministrada aos adultos;

B2

- Combater a desistência da frequência
à formação;

B3
B4
B8
B9

- Melhorar a qualificação escolar dos

Questionários
aos utentes
do Centro;
- Auto
avaliação do
Centro;

Técnicos de
Orientação,
Reconheciment
o e Validação
de
Competências;
Formadores;
Coordenação;
Direção;

adultos, também com vista a acesso ao
ensino superior;
• - Promover a evolução profissional da
equipa técnico-pedagógica.

- Relatório de
monotorizaçã
o do Centro
por parte da
ANQEP.

Responsável
por cada
entidade
parceira.

População
adulta do
Concelho do
Montijo e
concelhos
vizinhos;

Formandos
(adultos,
colaboradores
das empresas/
utentes das
instituições)

C1
C2
C3
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Orçamento

Objetivos Específicos

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Atividade

CQEP e empresas/instituições parceiras

1.
(Melhorar) Qualidade das aprendizagens e práticas educativas

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

2.
(Criar) Mecanismos de Avaliação e auto-regulação

- Questionários aplicados aos
adultos, utentes do centro;
- Processo de auto-avaliação
realizado pelo Centro;
- Entrega de Diplomas de
conclusão do nível escolar de
ensino Básico ou Secundário no
Centro;
- Entrega de Diplomas de
conclusão do nível escolar de
ensino Básico ou Secundário
nas empresas / instituições
parceiras;
- Entrega de Certificados de
conclusão
das
Formações
Modulares.

Objetivos Específicos

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

A3
A5

- Melhorar, com base no feedback
transmitido pelos adultos, através de

A8

questionários,

A9

interage com o utente do Centro;

o

modo

- Promover a reflexão
B1
B3
B6

como

se

e em sua

consequência melhorar as ações;
- Projetar a imagem do CQEP na
comunidade envolvente;
- Reforçar o sentido de pertença dentro

B8

da comunidade escolar;

B9

-

Reconhecimento

do

trabalho

desenvolvido pelos adultos.
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Orçamento

Atividade

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Objetivos Específicos

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

- Promover o espírito de equipa;
- Manter todos os elementos da equipa
informados
A8

(Fomentar) Comunicação Educativa

3.

A9

Informação

desenvolvida

da
pelo

atividade
Centro

atrvés de:

toda
e

a

atividade

fazer

balanços

frequentes dessa atividade;
- Projetar a imagem do CQEP na

B2

comunidade envolvente.

B8

- Informar a comunidade da atividade

- Reuniões de equipa;
-

desenvolvida

de

desenvolvida no Centro;
B9
C1

. Folhetos informativos;

- Promover o desenvolvimento pessoal
e social;
- Promover a aquisição de atitudes

. Página eletrónica do CQEP;

C2

. Facebook.

C3

sustentabilidade da vida no Planeta;

C4

- Promover a interiorização, por parte

responsáveis face à preservação e

C5

dos adultos, de valores sociais e de
regras de conduta;
- Promover atividades culturais, que
contribuam para a formação global dos
adultos.
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Orçamento

Atividade

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

Objetivos Específicos

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

(promover) Articulação Organizacionzl, pedagógica e
científica entre os Ciclos de ensino do Agrupamento

4.

- Projetar a imagem do CQEP junto de
empresas e instituições de formação
com o intuito de ter mais opções

A2

formativas para disponibilizar aos
utentes do Centro;

- Parcerias e Protocolos já
estabelecidos com empresas
e instituições;
Contactos
com
empresas/instituições
e
estabelecimento de novas
parcerias.

A9
B1

- Promover a aproximação entre o
meio laboral e académico de modo a
que

ambos

evoluam

com

as

B6

experiências desenvolvidas em cada

B8

uma das entidades.;
-

B9

Promoção da progressão dos

níveis

de

colaboradores

qualificação

dos
das

empresas/utentes das instituições
através dos serviços do Centro .
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Orçamento

Atividade

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

(Desenvolver) Cidadania e Valores: cooperação
responsabilidade

5.

- Entrega de Diplomas de
conclusão do nível escolar de
ensino Básico ou Secundário no
Centro;
- Entrega de Diplomas de
conclusão do nível escolar de
ensino Básico ou Secundário
nas empresas / instituições
parceiras;
- Entrega de Certificados de
conclusão
das
Formações
Modulares;
Contactos
com
empresas/instituições
e
estabelecimento de novas
parcerias.

Objetivos Específicos

Metas

Instrumentos
de
Avaliação

Dinamizadores

Destinatários

A1
B1
-

Reconhecimento

do

trabalho

B8

desenvolvido pelos adultos;

B9

- Promover a aproximação entre o

C1

meio laboral e académico de modo a
que

ambos

evoluam

com

as

C2

experiências desenvolvidas em cada

C3

uma das entidades.
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Orçamento

Atividade

EspaçoData

Objetivos
Gerais

Áreas de
Intervenção
(Objetivos
Estratégicos do
PEA)

Observações

