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Conteúdos 

Introdução  Ao longo do ano letivo de 2013/2014 surgiram várias situações que se 
pretenderam transformar em atividades que permitissem melhorar as 
condições físicas e humanas na escola com o objetivo de promoção do 
sucesso dos alunos. 

Enquadramento Apresentação das evidências (fontes/dados), dos intervenientes, e da metodologia adotada.  
 
 Foram apresentadas 3 atividades para realizar no biénio 2013/2015 

Atividade 1 – Pretende fomentar ações de sensibilização para pais e alunos 
sobre hábitos de sono saudáveis já que se observou que alguns alunos se 
mostravam cansados e com dificuldades de concentração, provavelmente 
devido a hábitos de sono pouco saudáveis. Conta-se com a intervenção dos 
técnicos do Centro de Saúde para a concretização desta atividade 

 Atividade 2 – Pretende-se envolver uma empresa e a CMM na melhoria das 
condições físicas da escola. Considerando que a empresa CIN se encontra 
relativamente próxima da escola pretendemos conseguir a sua colaboração 
com tintas para pintar o edifício escolar. 

 Atividade 3 – Pretende-se organizar materiais e equipamentos e criar um 
espaço para atividades experimentais em estudo do meio. A escola possuía 
alguns instrumentos e materiais que se encontravam dispersos ou arrumados 
em arrecadações e que seriam uma mais- valia se utilizados em plenitude. 
Para isso foi necessário o arranjo de armários e delimitação de uma zona onde 
se concentraram todos recursos. 

Resultados da 
autoavaliação 
 

Relativamente à atividade 1 foram feitos contactos com a enfermeira Paula 
Friães e, devido ao facto da proposta ter sido feita a meio do ano letivo, ficou 
combinado que esta seria incluída no plano de Educação para a Saúde no ano 
letivo de 2014/2015. 
 
Para concretizar a atividade 2 foram feitos contactos com a empresa no 
sentido de auscultar o seu interesse em participar. Recolhemos informação de 
como fazer a proposta formalmente e a quem seria dirigida. No entanto esta 
proposta ainda não se concretizou. Será uma atividade a continuar no 
próximo ano letivo. Não temos no entanto certezas quanto à recetividade da 
empresa. 



 

 

 
A atividade 3 está praticamente concluída pois tanto os materiais e 
equipamentos estão organizados, como o espaço está em condiçõe4s de ser 
utilizado em atividades pedagógicas. 
Falta apenas delimitar o espaço com uma divisória mas os técnicos da CMM 
foram já fazer as medições necessárias e prevemos que em setembro de 2014 
esta seja colocada. 
As docentes estão agradadas e entusiasmadas com a criação deste espaço e 
prevemos que este será mais um recurso de promoção de boas práticas e 
sucesso dos alunos. 
Foi um projeto que, devido à eficaz intervenção da CMM se consegui u 
concretizar. 
 Por outro lado, o meu interesse por esta área levou-me a inscrever-me no 
Seminário de Matemática e Ciências Experimentais de onde trouxe ideias e 
sugestões muito interessantes que já partilhei com as colegas da escola. 
Pretenderia, no próximo ano letivo continuar a melhorar este projeto 
envolvendo-me com as colegas em atividades articuladas entre as várias áreas 
do currículo.  
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