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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Âmbito e objetivos 
 

O Instituto Vaz Serra é uma escola do Ensino Particular e Cooperativo inserida na rede pública de educação que tem 

como missão prestar um Serviço Público de Educação de Qualidade, formando jovens cidadãos autónomos, respon-

sáveis, criativos, competentes e empreendedores, procurando constantemente a melhoria dos níveis de eficácia, 

eficiência e qualidade, através de uma dinâmica e cultura de grupo, que se pretende inovadora, criativa, exigente e 

rigorosa. 

A ação educativa do Instituto Vaz Serra é conduzida na convicção de que: 

 a escolarização é o mais eficaz meio de combate à pobreza e exclusão social;  

 no atual contexto de depressão económica e social que a região do Pinhal Interior vive, e dada a baixa 

escolaridade de muitos pais e encarregados de educação bem como a falta de estruturação das famí-

lias, a escola tem o dever acrescido de acompanhar e motivar os alunos, e de os consciencializar para 

a importância de alcançar bons resultados académicos; 

 todos os alunos independentemente do seu contexto sócio familiar de origem tem capacidade de 

aprender e alcançar bons resultados académicos; 

 a ambição, a cultura do mérito, a valorização do esforço pessoal e dos resultados, o espírito 

empreendedor, são marcas importantes a incutir nos nossos alunos como forma de combater a 

influência de um meio conformado, permissivo e pouco exigente; 

 cada aluno deve ser apoiado na medida das suas aptidões ou dificuldades, significando isto que a 

escola deverá empenhar-se no apoio aos alunos com mais dificuldades, mas também a todos os 

outros, incluindo os alunos com mais capacidades, trazendo-lhes novos desafios, incutindo-lhes mais 

responsabilidade e motivação, no sentido de melhorar os resultados escolares de todos; 

 o clima e a organização da escola são fatores decisivos com vista à criação de um ambiente harmonio-

so, justo e exigente, capaz de proporcionar as condições adequadas ao êxito na vida escolar. 

 o professor, na sua relação quotidiana e próxima com os alunos dentro e fora da sala de aula, tem um 

papel determinante no seu êxito. 

 

Assim, são valores da escola: competência, exigência; rigor; responsabilidade, criatividade; inovação; ousadia, versa-

tilidade; capacidade de adaptação, afetividade; solidariedade. 

 

O Plano Anual de Atividades apresenta um quadro de ação educativa que assenta nos princípios orientadores estabele-

cidos no Projeto Educativo e no Projeto Curricular de Escola, traçando os objetivos, as formas de organização e a pro-

gramação das atividades a desenvolver, ao longo de todo o ano letivo, ao mesmo tempo que identifica os recursos para 

os executar. 

O Plano de Atividades é um documento de planeamento, elaborado e aprovado pelos órgãos de gestão da escola, que 

reúne, um conjunto de atividades destinadas aos alunos e à comunidade e planificadas para todo o ano letivo. Deverá 
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ser entendido como um instrumento que concorre para alcançar os propósitos gerais de escola, de acordo com o Proje-

to Educativo: 

 Desenvolver as capacidades intelectuais dos jovens, através de uma adequada formação geral e específica que seja 

a base da sua plena integração na vida ativa; 

 Promover atitudes de abertura às mudanças, aos novos problemas de modo a proporcionar uma correta adaptação 

às realidades, a compreender e a intervir no mundo contemporâneo; 

 Defender o direito à diferença procurando sempre manter o respeito pelas personalidades e pelas propostas indi-

viduais de existência, bem como pela consideração e valorização dos diferentes saberes e culturas; 

 Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívico, moral, social e afetivo, promo-

vendo o seu desenvolvimento físico equilibrado; 

 Fomentar o respeito pelos valores democráticos em todas as atividades da comunidade escolar, adotando proces-

sos e estruturas adequadas a todos os intervenientes do processo educativo; 

 Transformar a escola num novo centro de participação ativa da comunidade educativa, onde a inovação se possa 

manifestar em atividades dinâmicas, diferenciadas e organizadas; 

 Transformar a escola num espaço organizado de respeito mútuo e interação plenas; 

 Desenvolver o relacionamento entre a escola e a comunidade proporcionando trocas de conhecimentos, saberes e 

experiências de forma a permitir o desenvolvimento eficaz da Escola e a sua capacidade de intervenção como enti-

dade autónoma. 

 

O Plano Anual de Atividades decorre da reflexão e colaboração de toda a comunidade educativa. Integra atividades de 

organização curricular e de complemento curricular, diversificadas na forma e no conteúdo. Para além destas ativida-

des, destinadas aos alunos, o plano inclui também a organização dos apoios educativos, as atividades previstas em 

projetos e academias e o plano de formação contínua de professores e pessoal não docente. 

O Plano será monitorizado e avaliado, atividade a atividade, sendo feita uma avaliação global por período e no final do 

ano letivo. 

O Plano Anual de Atividades é um documento dinâmico, que será sempre que necessário, passível de reformulação. 

Trata-se de um documento mobilizador e aglutinador de vontades, que se pretende leve o Instituto Vaz Serra a ser cada 

vez mais 

uma escola competente, exigente mas solidária, voltada para a qualidade intelectual e humana dos seus alunos, 

propiciando as condições para o seu sucesso; 

uma escola que se projeta para o exterior, fortalecendo laços com o meio em que se insere, conhecendo e dando-se 

a conhecer cada vez melhor, afirmando-se, assim, na senda da sua história de mais de sessenta anos, como um 

baluarte incontornável da educação e da cultura na região.  

 

1.2. Metodologia 

1.2.1. Fontes 
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Propostas de atividades elaboradas por departamentos curriculares e outros setores da comunidade educativa 

(professores, individualmente ou em equipa de trabalho, alunos) e aprovadas pela Direção da escola, ou ativi-

dades apresentadas pela própria Direção.  

 

1.2.2. Divulgação 

Após aprovação, o Plano Anual de Atividades será divulgado em todos os departamentos da escola. A divulga-

ção será realizada à comunidade escolar, através do Conselho Pedagógico, da colocação de uma versão em 

formato de papel na biblioteca e na sala de professores da escola, de uma versão digital na plataforma Moodle 

da escola. Também na página WEB da escola, serão anunciadas atividades por ordem cronológica, (indicando 

data; atividade; local de realização e destinatários). 

 

1.2.3. Monitorização 

O Plano Anual de Atividades será avaliado de acordo com os instrumentos enunciados em cada uma das ativi-

dades. A Direção da escola deverá monitorizar continuamente a operacionalização do mesmo, dando informa-

ção, no final de cada período, sobre os resultados alcançados, assim como fazer a monitorização dos objetivos 

operacionais. No final do ano letivo, a Direção elaborará um relatório final de autoavaliação que será apresen-

tado ao Conselho Pedagógico. Da estrutura deste relatório de avaliação, constará a avaliação final do PAA, 

devendo esta incidir, entre outros pontos, sobre: 

1. A taxa de concretização das atividades propostas; 

2. As principais dificuldades encontradas na elaboração e concretização do PAA; 

3. Os desequilíbrios e lacunas detetadas nas tipologias de atividades propostas e concretizadas; 

4. Sugestões e recomendações para o PAA do ano letivo seguinte. 

 

1.2.4. Legislação Aplicável 

Decreto-Lei Nº 75 7 2008 de 22 de Abril 

 

1.2.5. Estrutura 

O PAA tem a seguinte estrutura: 

 

1. Introdução 

1.1. Âmbito e objetivos 

1.2. Metodologia 

1.3. Estrutura 

2. Objetivos Estratégicos e Operacionais 

2.1. Contextualização 

2.2. Quadro de Objetivos Estratégicos 
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2.3. Quadro de Objetivos Operacionais 

3. Planeamento Educativo 

3.1. Contextualização 

3.2. Calendário Escolar 

3.3. Cronograma 

4. Atividades de organização Curricular 

4.1. Contextualização 

4.2. Atividades 

4.3. Atividades – Visitas de Estudo 

5. Atividades de Animação e Complemento Curricular 

5.1. Contextualização 

5.2. Atividades 

5.3. Atividades – Viagens 

5.4. Atividades – Dias festivos 

5.5. Atividades – Concursos, Campeonatos e Torneios 

6. Apoios Educativos 

6.1. Contextualização 

6.2. Atividades de Apoio Educativo 

7. Projetos e Academias 

7.1. Contextualização 

7.2. Projetos 

7.3. Academias 

8. Serviços de Psicologia e Orientação 

8.1. Contextualização 

8.2. Atividades 

. Formação de Colaboradores 

9.1. Formação de Pessoal Docente 

9.2. Formação de Pessoal Não Docente  
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2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS 
 

2.1. Contextualização 
 

A melhoria contínua na promoção das aprendizagens dos alunos e na organização eficiente dos serviços passa pela 

definição de objetivos claros e precisos, incidindo sobre as áreas consideradas prioritárias no Projeto Educativo da 

escola: a melhoria contínua das aprendizagens dos alunos e a cultura de exigência para a obtenção de bons resul-

tados académicos; a necessidade de prestar apoio aos alunos, de múltiplas formas, ultrapassando os condiciona-

lismos do meio e criando verdadeiramente igualdade de oportunidade para todos; o envolvimento das famílias e a 

abertura ao meio como forma de chamar a comunidade a empenhar-se no processo de educação e formação dos 

jovens.  

As atividades propostas neste plano serão instrumentos para a consecução dos objetivos definidos. 

 

2.2. Quadro de Objetivos Estratégicos 
 

OB1: Colocar a escola no centro da resposta à mudança, estimulando a inovação, privilegiando a melhoria dos resulta-

dos académicos e o incremento do sucesso escolar. 

OB2: Promover o sucesso educativo, para todos, e o desenvolvimento pessoal e social da comunidade educativa de 

modo a promover a equidade e a justiça social.  

OB3: Estimular a participação de todos os agentes educativos e privilegiar o envolvimento ativo da família na constru-

ção e desenvolvimento do projeto educativo. 

OB4: Garantir Bons níveis de satisfação de clientes (Alunos, Encarregados de Educação/Pais e Colaboradores). 

 

2.3. Quadro de Objetivos Operacionais 
 
Processo Gestão 

Domínios Categorias | Objetivos 

ORGANIZAÇÃO E 

GESTÃO ESCOLAR 

 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Objetivo operacional 01: Melhorar o desempenho dos colaboradores 

LIGAÇÃO / PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E EENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E MEIO ENVOLVENTE 

Objetivo operacional 02: Melhorar a interação dos pais / Encarregados de educação na vida da escola 

Objetivo operacional 03: Melhorar a interação da escola com a comunidade 

EQUIDADE E JUSTIÇA 

Objetivo operacional 04: Assegurar que todos os alunos que entrem na escola mantenham o seu percurso até ao final da 

escolaridade. 

LIDERANÇA 

ABERTURA E INOVAÇÃO 

Objetivo operacional 08: Introduzir no 5º ano atividades que contribuam para a melhoria dos níveis de concentração 

Objetivo operacional 09: implementar grupos de nível nas Salas de Estudo 

RESULTADOS 
SUCESSO ESCOLAR 

Objetivo operacional 01: Melhorar o sucesso escolar 

AUTO-REGULAÇÃO E 

MELHORIA 

MONITORIZAÇÃO 

Objetivo operacional 10: Aumentar os níveis de satisfação da comunidade escolar. 
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Observação: A monitorização do Quadro de Objetivos Operacionais é efetuada no respetivo Relatório de Desempenho do Processo. 

 

Processo Ensino-Aprendizagem 

Domínios Categorias | Objetivos 

PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO EDUCATIVO 

ARTICULAÇÃO E SEQUENCIALIDADE 

Objetivo operacional 11: Promover a articulação intra e interdepartamental na concretização da atividades 

DIFERENCIAÇÃO E APOIOS 

Objetivo operacional 12: garantir a análise e identificação das necessidades educativas de cada discente 

Observação: A monitorização do Quadro de Objetivos Operacionais é efetuada no respetivo Relatório de Desempenho do Processo. 

 

Processo Administrativo 

Domínios Categorias | Objetivos 

SERVIÇOS ADMINIS-

TRATIVOS 

MONITORIZAÇÃO 

Objetivo operacional 10: Aumentar os níveis de satisfação da comunidade escolar 

Observação: A monitorização do Quadro de Objetivos Operacionais é efetuada no respetivo Relatório de Desempenho do Processo. 
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3. PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

3.1. Contextualização 
  
A consecução do projeto da escola implica o envolvimento de todos os setores da comunidade educativa: equipas 

pedagógicas, colaboradores docentes e não docentes; alunos; pais e encarregados de educação, e, até, entidades 

externas à escola. O calendário de reuniões apresentado revela esse esforço de envolvimento de todos para que a 

ação educativa da escola seja cada vez mais eficiente e plena. Esse calendário não esgota, contudo, o conjunto de 

encontros de trabalho que terão lugar ao longo do ano letivo. Apenas foram assinalados aqueles que apresentam 

um carácter mais formal. Tratando-se de uma comunidade relativamente pequena e unida, com hábitos de partici-

pação fortemente implantados, o projeto da escola constrói-se, no dia-a-dia, a partir de um diálogo espontâneo e 

constante entre todas as partes envolvidas.  

 

3.2. Calendário Escolar 
 

Períodos Letivos Início Termo 

1.º 14 de Setembro 14 de Dezembro 

2.º 3 de Janeiro 15 de Março 

3.º 2 de Abril 7 de Junho (6º, 9º, 11º e 12º anos) / 14 de Junho (restantes) 

 

Interrupções letivas Início Termo 

1.º De 17 de Dezembro  02 de Janeiro 

2.º 11 de Fevereiro 13 de Fevereiro 

3.º 18 de Março 01 de Abril 

 

3.3. Cronograma 
 
 

Descrição 
09 
. 

12 

10 
. 

12 

11 
. 

12 

12 
. 

12 

01 
. 

13 

02 
. 

13 

03 
. 

13 

04 
. 

13 

05 
. 

13 

06 
. 

13 

07 
. 

13 

08 
. 

13 

Destinatários: Direção 
Tema: arranque do ano letivo 

3            

Destinatários: Reunião Geral de Professores 
Tema: arranque do ano letivo 

3            

Destinatários: Reunião Geral de não Docentes 
Tema: arranque do ano letivo 

3            

Destinatários: Departamentos Curriculares 
Tema: ver ordens de trabalhos 

4 
- 
5 

           

Destinatários: Direção / EE 5º Ano 
Tema: abertura do ano letiv o – apresentação do projeto da 
escola 

10            

Destinatários: Direção 
Tema: organização da escola e equipas pedagógicas 

10            

Destinatários: Conselho Pedagógico 
Tema: ver ordem de trabalhos nº 1 / 2012-2013 

12            

Destinatários: Diretores de Turma / Orientadores Educativos 
Tema: Preparação do trabalho com a turma e com os EE 

12            
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Destinatários: Reunião Geral de Professores 
Tema: entrega de horários 

12            

Destinatários: Direção / Associação de Pais 
Tema:  Exames nacionais / 

18            

Destinatários: Diretores de Turma / EE 
Tema: arranque do ano letivo 

17 
- 

21 
           

Destinatários: Direção 
Tema: documentos pedagógicos para o ano letivo 

24            

Destinatários: Conselho Pedagógico 
Tema: v er ordem de trabalhos nº 2 / 2012-2013 

26            

Destinatários: Departamentos Curriculares 
Tema: ver ordens de trabalhos 

27            

Destinatários: Diretores de Turma / Orientadores Educativos 
Tema: Preparação de Conselhos de Turma 

27            

Destinatários: Conselhos de Turma 
Tema: Caracterização da turma; PCT; Planos de acompanha-
mento; Avaliação 

 
1 
- 
4 

          

Destinatários: Direção / Associação de estudantes 
Tema: arranque do ano letivo – atividades para o 1º Período 

 10           

Destinatários: Direção 
Tema: preparação de conselhos de turma de avaliação inter-
calar 

 22           

Destinatários: Conselho Pedagógico 
Tema: v er ordem de trabalhos nº 3 / 2012-2013 

 24           

Destinatários: Departamentos Curriculares 
Tema: ver ordens de trabalhos 

 25           

Destinatários: Diretores de Turma / Orientadores Educativos 
Tema: Preparação de Conselhos de Turma 

 25           

Destinatários: Conselhos de Turma 
Tema: Avaliação Intercalar 

  
2 
- 
9 

         

Destinatários: Diretores de Turma / EE 
Tema: avaliação intercalar – ponto da situação 

  
12 
- 

16 
         

Destinatários: Assembleias de Turma (DT e alunos) 
Tema: melhoria do projeto de escola - reforço do sentimento 
de pertença 

  
19 
- 

23 
         

Destinatários: Direção / Associação de Pais / Representantes 
de Pais / Pais e EE 
Tema: projeto da escola / festa de Natal 

  21          

Destinatários: Direção 
Tema: balanço das reuniões de avaliação intercalar / encer-
ramento do período / preparação de reuniões de avaliação 

  26          

Destinatários: Conselho Pedagógico 
Tema: v er ordem de trabalhos nº 4 / 2012-2013 

  28          

Destinatários: Departamentos Curriculares 
Tema: ver ordens de trabalhos 

  29          

Destinatários: Diretores de Turma / Orientadores Educativos 
Tema: Preparação de Conselhos de Turma 

  29          

Destinatários: Reunião Geral de Professores 
Tema: Final do Período 

   4         

Destinatários: Direção 
Tema: encerramento do período 

   10         

Destinatários: Assembleia  de Delegados (Direção / Delegados 
de Turma) 
Tema: melhoria do projeto de escola - reforço do sentimento 
de pertença 

   12         
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Destinatários: Conselhos de Turma 
Tema: Avaliação 1º Período 

   
17 
- 

19 
        

Destinatários: DT / EE 
Tema: Entrega de Registos de Avaliação e assiduidade 

   20         

Destinatários: Departamentos Curriculares 
Tema: ver ordens de trabalhos 

   21         

Destinatários: Direção 
Tema: balanço do primeiro período 

    7        

Destinatários: Direção / Associação de estudantes 
Tema: balanço do 1º Período / atividades para o 2º Período 

    9        

Destinatários: Conselho Pedagógico 
Tema: ver ordem de trabalhos nº 5 / 2012-2013 

    9        

Destinatários: Departamentos Curriculares 
Tema: ver ordens de trabalhos 

    10        

Destinatários: Reunião Geral de Professores 
Tema: balanço do 1º Período 

    16        

Destinatários: Reunião Geral de não Docentes 
Tema: balanço do 1º Período 

    16        

Destinatários: Direção 
Tema: preparação de reuniões de avaliação intercalar 

     4       

Destinatários: Conselho Pedagógico 
Tema: v er ordem de trabalhos nº 6 / 2012-2013 

     6       

Destinatários: Departamentos Curriculares 
Tema: ver ordens de trabalhos 

     7       

Destinatários: Diretores de Turma / Orientadores Educativos 
Tema: Preparação de Conselhos de Turma 

     7       

Destinatários: Conselhos de Turma 
Tema: Avaliação Intercalar 

     
11 
- 

20 
      

Destinatários: Diretores de Turma / EE 
Tema: avaliação intercalar – ponto da situação 

     
21 
- 

28 
      

Destinatários: Direção / Associação de Pais / Representantes 
de pais 
Tema: atividades de final de período 

     27       

Destinatários: Direção 
Tema: balanço das reuniões de avaliação intercalar / encer-
ramento do período / preparação de reuniões de avaliação 

      4      

Destinatários: Reunião Geral de Professores 
Tema: Final do Período / Semana Cultural 

      6      

Destinatários: Conselho Pedagógico 
Tema: ver ordem de trabalhos nº 7 / 2012-2013 

      6      

Destinatários: Departamentos Curriculares 
Tema: ver ordens de trabalhos 

      7      

Destinatários: Diretores de Turma / Orientadores Educativos 
Tema: Preparação de Conselhos de Turma 

      7      

Destinatários: Conselhos de Turma 
Tema: Avaliação 2º Período 

      
18 
- 

20 
     

Destinatários: DT / EE 
Tema: Entrega de Registos de Avaliação e assiduidade 

      21      

Destinatários: Departamentos Curriculares 
Tema: ver ordens de trabalhos 

      22      

Destinatários: Direção 
Tema: aspetos da organização da escola para o terceiro 
período 

       8     
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Destinatários: Direção / Associação de estudantes 
Tema: balanço do 2º Período / atividades para o 3º Período 

       10     

Destinatários: Conselho Pedagógico 
Tema: v er ordem de trabalhos nº 8 / 2012-2013 

       10     

Destinatários: Departamentos Curriculares 
Tema: ver ordens de trabalhos 

       11     

Destinatários: Reunião Geral de Professores 
Tema: Balanço do 2º Período 

       17     

Destinatários: Reunião Geral de não Docentes 
Tema: balanço do 2º Período 

       17     

Destinatários: Direção 
Tema: exames nacionais 

        6    

Destinatários: Conselho Pedagógico 
Tema: ver ordem de trabalhos nº 9 / 2012-2013 (aprovação 
de matrizes de exames /provas de equivalência à frequência) 

        8    

Destinatários: Direção / Associação de pais / Representes de 
pais 
Tema: festa de encerramento do ano letivo / oferta formativa 
da escola para 2013 / 2014 

        15    

Destinatários: Direção / SPO / EE 6º Ano / Alunos 6º  Ano 
Tema: exames nacionais / prosseguimento de estudos no 3º 
Ciclo 

        21    

Destinatários: Direção / SPO / EE 9º Ano / Alunos 9º Ano 
Tema: exames nacionais / oferta formativa da escola para o 
Ensino Secundário 

        22    

Destinatários: Direção / Autarcas / Representes de outras 
entidades 
Tema: oferta formativa da escola / preparação do ano letivo 
2013 / 2014 

        23    

Destinatários: Direção 
Tema: exames nacionais / encerramento do período / reu-
niões de avaliação 

        27    

Destinatários: Reunião Geral de Professores 
Tema: Final do 3º Período 

        29    

Destinatários: Conselho Pedagógico 
Tema: ver ordem de trabalhos nº 10 / 2012-2013 

        29    

Destinatários: Departamentos Curriculares 
Tema: ver ordens de trabalhos 

        30    

Destinatários: Diretores de Turma / Orientadores Educativos 
Tema: Preparação de Conselhos de Turma 

        30    

Destinatários: Direção / Secretariado de Exames / Vigilantes e 
Coadjuvantes 
Tema: organização dos Exames Nacionais 2012 

         3   

Destinatários: Conselhos de Turma 
Tema: Avaliação 1º Período (6º79º/11º/12º) 

         
7 
- 

12 
  

Destinatários: DT / EE 
Tema: Entrega de Registos de Avaliação e assiduidade 

         13   

Destinatários: Conselhos de Turma 
Tema: Avaliação 1º Período (restantes turmas) 

         
18 
- 

20 
  

Destinatários: Conselho Pedagógico 
Tema: ver ordem de trabalhos nº 11 / 2012-2013 (Avaliação 
Sumativa Extraordinária) 

         21   

Destinatários: DT / EE 
Tema: Entrega de Registos de Avaliação e assiduidade 

         24   

Destinatários: Direção 
Tema: balanço da avaliação do terceiro período / organização 
da escola para o trabalho de final de ano 

          1  
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Destinatários: Reunião Geral de Professores 
Tema: balanço do 3º Período 

          3  

Destinatários: Reunião Geral de não Docentes 
Tema: balanço do 3º Período 

          3  

Destinatários: Conselho Pedagógico 
Tema: ver ordem de trabalhos nº 12 / 2012-2013 

          3  

Destinatários: Departamentos Curriculares 
Tema: ver ordens de trabalhos 

          
4 
- 
… 

 

Destinatários: Direção 
Tema: balanço do ano escolar 

          21  

Destinatários: Conselho Pedagógico 
Tema: ver ordem de trabalhos nº 13 / 2012-2013 

          24  

Destinatários: Reunião Geral de Colaboradores 
Tema: balanço de ano letivo / prospetiva para 2013-2014 

          24  

Observação: as datas assinaladas podem sofrer alterações. 

 

Legenda: 
 

 DIREÇÃO E EQUIPAS PEDAGÓGICAS(azul marinho, cor 5)   ALUNOS(cor de laranja, cor 6) 

Reunião da Direção  Reunião entre a Direção e os alunos 

Conselho Pedagógico  Reunião entre os Diretores de Turma e os alunos 

Reunião de Departamentos Curriculares /CAD  Assembleias (delegados, turma, etc…) 

Reunião de Coordenação de Curso  Reunião com a Associação de Estudantes 

Reunião de Diretores de Turma/Orientadores Educativos  Outras reuniões 

Conselhos de Turma  PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO(verde seco, cor 3) 

Entrega dos Registos de Avaliação  Reunião entre a Direção e os Encarregados de Educação/Pais 

Outras reuniões  Reunião entre a Direção e a Associação/Representantes de Pais 

COLABORADORES(vermelho, cor 2)  Reunião entre os Diretores de Turma e os Encarregados de Educação 

Reunião geral de docentes  Outras reuniões 

Reunião geral de não docentes  COMUNIDADE / ENTIDADES EXTERNAS(Púrpura, cor 4) 

Reunião geral de colaboradores  (…) 

Outras reuniões   
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4. ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

4.1. Contextualização 
 
Por Atividades de Organização Curricular, entendemos todas aquelas que têm como principal propósito a consolidação e o reforço de conteúdos programáticos, tendo 

os alunos como únicos destinatários. Estas atividades são planeadas em sede de Departamento, procurando, sempre que possível, uma articulação disciplinar e mes-

mo departamental, assegurando-lhes um carácter transversal que contribuirá para uma maior integração de conhecimentos.  

Na apresentação das atividades optou-se por um código de cores que permite mais facilmente visualizar a interdisciplinaridade subjacente às propostas apresentadas. 

    

 
[1] Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
 

(azul marinho, cor 5) [2] Departamento de Estudos Linguísticos e Literários (cor de laranja, cor 6) 

[3] Departamento de Ciências Exatas e Naturais 
 

(vermelho, cor 2) [4] Departamento de Expressões e Artes (Púrpura, cor 4) 

 
4.2. Atividades 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade 
Destinatários 

 
Descrição da Atividade Recursos 

Organização 
(Deptº/CADe Responsáveis)  

Instrumentos 
de Avaliação 

Realiza-
da 

(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

Meados 
de 

Dezembro 
pelas 10H 

Corta-Mato Escolar Alunos do 2º, 
3º Ciclo e 
Secundário  

 

Realização de uma corrida de Corta-Mato 
organizada por escalões definidos con-
soante a faixa etária e o sexo com distân-
cias adequadas a cada escalão; 
A atividade pretende promover a prática 
desportiva e hábitos saudáveis na comu-
nidade escolar bem como desenvolver o 
espírito de competição e fair-play.   
 

 Fotocópias – 190 autorizações x 
0,10€ =19€ + 10 Cartazes de 
divulgação x 0,10 = 1€ + 190 
Inquéritos de Satisfação x 0,10€ 
= 19€ 

 Diplomas – 60 unidades x 
0,15€= 9€ 

 Fitas de marcação – 3 unidades 
x 3€ = 9€ 

 Ambulância (sem custos) 
Copos e água – 150 unidades x 
0,10€ = 15€ + 10 Garrafões 5L de 
água x 0,50€ = 5 € 

1 2 3 4  
Aplicação dos 
inquéritos de 

satisfação. 

 

 
 
 
 
 
 
 

S 

 
 
 
 
 
 
S 

 

 
Departamento AE 

Célia Martins 

Objetivos: 
 Promover a prática desportiva ao ar livre; 
 Proporcionar momentos de ocupação e educação social e cívica, respeitando os valores desportivos e de fair-play. 
 Cumprir rigorosamente as regras gerais de higiene e segurança nas atividades físicas; 
 Apurar os alunos para a fase distrital. 

 
Articulação Curricular: 

 Atividade Referente da disciplina de Práticas Desportivas e Recreativas do 11º ano do Curso Tecnológico de Desporto; 
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 Reforço das competências da disciplina de Educação Física, no bloco programático de Atletismo; 
 Elaboração dos inquéritos de satisfação na disciplina de Português; 
 Tratamento estatístico na disciplina de Matemática B. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

 Articula com: Domínio 2 - Ambiente de Trabalho; com a 1ºFinalidade - ”Fomentar o respeito pelos valores democráticos em todas as atividades da comunidade escolar, adotando processos e estruturas adequadas a todos os interve-
nientes do processo educativo”; e com o Objetivo: “Fomentar o desenvolvimento pessoal com vista á superação de dificuldades”. 

 

 
 
 
 

4.3. Atividades –Visitas de Estudo 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

(Deptº/CADe Responsáveis)  
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

Semana 
Cultural 

Visita de estudo - Centro 
Integrado de Valorização e 
Tratamento de Resíduos 
Sólidos de Avis/Fronteira e 
Fluviário de Mora. 
 

 
Alunos das 

turmas do 8º 
ano de 

escolaridade 

Esta visita de estudo realizar-se-á no 
decorrer da semana cultural, com os 
alunos do 8º ano de escolaridade, com 
hora prevista de saída às 8 horas. Os 
destinos da referida visita serão: Centro 
Integrado de Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos de Avis/Fronteira e 
Fluviário de Mora, sendo a hora prevista 
de chegada às 17 horas e 30 minutos. 

 Máquina fotográfica (pró-
pria); 

 Fotocópias (14 fotocópias x 
0,10€ = 1,4€);  

 Transporte  
 Bilhete de entrada no 

Fluviário – 6,80 euros 

1 2 3 4  
Inquérito de 

satisfação 
realizado aos 

alunos no 
final da 

atividade. 
 

   

 
Departamento CEN 

António Sacramento 
Ana Lavrador 

 
Objetivos: 

 Proporcionar momentos de aprendizagem fora do contexto sala de aula. 
 Reconhecimento de que a natureza constitui um património comum de todos os cidadãos que tem que ser preservado. 
 Compreensão da importância da gestão sustentável dos recursos. 
 Reconhecer os seres vivos, e os ambientes naturais e construídos como elementos integrantes da diversidade em harmonia.  
 Fomentar a relação Ciência/Tecnologia/Sociedade e Ambiente.  

 
Articulação Curricular: 

Físico-Química, Geografia e Ciências Naturais – 8º ano de escolaridade 
- Recursos Naturais 
 

Físico-Química e Ciências Naturais – 8º ano de escolaridade 
- Gestão Sustentável de recursos 
- Utilização e Consequências 
- Proteção e conservação da natureza 
 

Físico-Química – 8º ano de escolaridade 
- Custos, benefícios e riscos das inovações científicas e tecnológicas 
- Soluções alternativas 
 

Ciências Naturais – 8º ano de escolaridade 
- Resíduos industriais, hospitalares, agrícolas e sólidos urbanos 
- Qual é a localização e a forma mais adequada para o armazenamento de resíduos? 
- Lixeiras 
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- Sistemas Integrados de Gestão de Resíduos 
 

Geografia – 8º ano de escolaridade 
- Impactes ambientais resultantes da exploração dos recursos naturais 
- Riscos e Catástrofes  

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
       “Domínio 3 – Ligação Escola-Meio 
2ª Finalidade- Defender a identidade nacional, local e regional, através da defesa do património cultural e ambiental, do conhecimento dos seus valores tradicionais e do diálogo entre as gerações.” 
O reforço da identidade pessoal passa pela vivência das memórias físicas e não físicas que contribuem para o enriquecimento e consolidação do conhecimento. 
 

      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

(Deptº/CADe Responsáveis) 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
Semana 
Cultural 

Visita de estudo- Castelo de 
Montemor-o-Velho, 
Europaradise de Monte-
mor-o-Velho e Patrimónios 
Natural e Construído de 
Buarcos 

Alunos das 
turmas de 5º 

e 6º anos 

Esta visita de estudo realizar-se-á no 
decorrer da semana cultural, com os 
alunos dos 5º e 6º anos de escolaridade, 
com hora prevista de saída às 8 horas. Os 
destinos da referida visita serão: Castelo 
de Montemor-o-Velho, Europaradise de 
Montemor-o-Velho e Patrimónios Natural 
e Construído de Buarcos, sendo a hora 
prevista de chegada às 19 horas. 
 

 
Transporte – Autocarro  
Custo da entrada no Europaradi-
se – 2,50€ Preços praticados em 
julho de 2012 
96 fotocópias para a autorização 
de visita de estudo - 96 x 0,10 = 
9,6 euros 
28 fotocópias para os inquéritos 
de satisfação - 28 x 0,10 = 2,8 
euros 

1 2 3 4 Inquérito de 
satisfação 
aos alunos. 
Propositura 
de questão 

(ões) em 
instrumento 
de avaliação 
incluído na 
planificação 

anual. 

   

 
Departamento CEN 

Adriana Pessoa 

Objetivos: 
 Sensibilizar os alunos para a importância da preservação da biodiversidade; 
 Manifestar atitudes responsáveis face à proteção da Natureza, dos patrimónios histórico e volumétrico;  
 Reconhecer os seres vivos, e os ambientes naturais e construídos como elementos integrantes da diversidade em harmonia;  
 Conhecer as relações entre as características dos organismos e os ambientes onde eles vivem; 
 Fomentar a relação Ciência/Tecnologia/Sociedade e Ambiente. 

 
Articulação Curricular: 

Diversidade de seres vivos e suas interações com o meio 
A água, o ar, as rochas e o solo – materiais terrestres suportes de vida 
(Ciências da Natureza – 5º ano) 
Processos vitais comuns aos seres vivos 
(Ciências da Natureza – 6º ano) 
- Números inteiros, racionais não negativos 
- Sólidos geométricos 
- Figuras no plano 
- Reflexão, rotação e translação 
- Perímetros, áreas e volumes. 
(Matemática – 5º e 6º anos) 
- Ambiente natural e primeiros povos 
- As mudanças em Portugal desde o século XII até à atualidade. 
(História e Geografia de Portugal – 5º e 6º anos) 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
       “Domínio 3 – Ligação Escola-Meio  
2ª Finalidade- Defender a identidade nacional, local e regional, através da defesa do património cultural e ambiental, do conhecimento dos seus valores tradicionais e do diálogo entre as gerações.” 
O reforço da identidade pessoal passa pela vivência das memórias físicas e não físicas que contribuem para o enriquecimento e consolidação do conhecimento. 
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      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

(Deptº/CADe Responsáveis) 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

Semana 
Cultural 

Visita de Estudo à Universi-
dade do Porto e Complexo 
Desportivo do Estádio do 
Dragão  
 

Alunos do 
Curso Tecno-

lógico de 
Desporto 

1. Realização de uma visita às instalações 
da FCDEF – Porto, a fim de tomarem 
conhecimento das realidades e projetos 
escolares de nível superior; 

2. Realização de uma visita ao complexo 
desportivo do Estádio do Dragão, por 
forma a visitarem instalações desporti-
vas de caráter formal. 

Transporte 1 2 3 4 Aplicação do 
Inquérito de 
Satisfação 

   

 
Departamento AE 

Sílvia Ferreira 

Objetivos: 
 Fomentar o contato com Instituições ligadas ao desporto 
 Proporcionar o conhecimento de infraestruturas desportivas de carater formal. 
 Articular os diversos conteúdos disciplinares da componente técnica do curso. 
 Articulação Curricular: 
 Disciplinas envolvidas: Organização e Desenvolvimento Desportivo / Práticas Desportivas e Recreativas / Práticas de Dinamização Desportiva / Educação Física. 

 
Articulação Curricular:  
  
Interdisciplinaridade:  

 Compreender a relação entre Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida, considerando-as na sugestão e organização de atividades, respeitando a sua especificidade; 
 Identificar diferentes sistemas onde se estruturam e desenvolvem as Atividades Físicas, partindo das caraterísticas essenciais que determinam as suas finalidades; 
 Identificar recursos necessários e instalações, próprios de atividades formais (desportos) selecionadas. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
A atividade deverá assentar nos seguintes objetivos do Projeto Educativo da escola: 
 
Domínio 1 – Alunos (1ª Finalidade): Desenvolver as capacidades intelectuais dos jovens, através de uma adequada formação geral e especifica que seja a base da sua plena integração na vida ativa; 

Objetivo: Criar relações com os parceiros educativos num quadro de reconhecimento e de respeito pela esfera de decisão de cada um. 
 

Domínio 1 – Alunos (4ª Finalidade): Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívicos, moral, afetivo e artístico, promovendo o seu desenvolvimento equilibrado; 
Objetivo: Desenvolver nos alunos atitudes de autoestima, respeito mútuo e regras de convivência que contribuam para a sua educação como cidadãos tolerantes, justos, autónomos, coerentemente organizados e civicamente 
responsáveis. 

 

 
 

      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

(Deptº/CADe Responsáveis) 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
Segundo 
Período 

 
Visita a Sintra Queirosiana 

 
Alunos 11º 

Ano (Secun-
dário) 

De manhã: visita ao Palácio da Pena ou, na 
impossibilidade, ao Palácio da Vila; almoço 
de confraternização entre docentes e 
alunos. 
De tarde: concentração na Biblioteca 
Municipal de Sintra – Palácio Valenças, sob 
a responsabilidade de um guia. Serão 
dadas algumas informações aliadas à 
história da vila de Sintra, à estética realista 

Transporte 1 2 3 4 Aplicação do 
Inquérito de 
Satisfação 

   

 
Departamento de Línguas e Litera-

tura 
Grupo de Língua Portugue-

sa/Português 
 

Docente Maria da Conceição 
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que subjaz à obra queirosiana e biobiblio-
gráfica de Eça de Queirós. O percurso terá 
início num dos locais da moda para a 
burguesia citadina da segunda metade do 
século dezanove – Hotel Nunes. De 
seguida, dirigir-se-ão ao Hotel Lawrence, 
que conserva ainda a autenticidade da sua 
fachada, passando pela antiga penitenciá-
ria, hoje estação dos correios, e por 
magníficas quedas de água e inúmeros 
espaços verdejantes. 

Antes de chegar ao Palácio de Seteais, 
onde terminará a visita, observar-se-á a 
Quinta da Regaleira com os seus três 
palácios e exuberantes jardins. Em 
Seteais, avistar-se-á, a partir do arco da 
entrada, no cume da serra de Sintra, o 
Palácio da Pena. 

Martins 

Objetivos: 
 Reforçar e complementar a aquisição de conteúdos programáticos; 

 
Articulação Curricular: Obra de leitura ”Os Maias” de Eça de Queirós 
 
Articulação com o Projeto Educativo:  
 

 A atividade deverá assentar nos seguintes objetivos do Projeto Educativo da escola: 
 
Domínio 1 – Alunos (1ª Finalidade): Desenvolver as capacidades intelectuais dos jovens, através de uma adequada formação geral e especifica que seja a base da sua plena integração na vida ativa; 

Objetivo: Criar relações com os parceiros educativos num quadro de reconhecimento e de respeito pela esfera de decisão de cada um. 
 

Domínio 1 – Alunos (4ª Finalidade): Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívicos, moral, afetivo e artístico, promovendo o seu desenvolvimento equilibrado; 
Objetivo: Desenvolver nos alunos atitudes de autoestima, respeito mútuo e regras de convivência que contribuam para a sua educação como cidadãos tolerantes, justos, autónomos, coerentemente organizados e civicamente 
responsáveis. 

 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

(Deptº/CADe Responsáveis) 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
28 de 

novembro 

 
Visita ao Estádio do SLB e à 
FMH - Lisboa 

 
Alunos do 

Curso Profis-
sional de 
Desporto 

Esta atividade surge com a necessidade 
d situar os alunos no meio real dos vários 
agentes relacionados com associativismo 
desportivo. 

Transporte 1 2 3 4 Entrevista 
aos alunos 

 
S 

 
S 

 

 
Departamento de Artes e Expres-

sões 
Docente: Sílvia Ferreira 

Objetivos: 
 Promover o contacto com os vários agentes desportivos; 
 Reconhecer o impacto e a dimensão social do desporto. 

 
Articulação Curricular: Conteúdos das disciplinas OGD e PAFD 
 
Articulação com o Projeto Educativo:  
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A atividade deverá assentar nos seguintes objetivos do Projeto Educativo da escola: 
 
Domínio 1 – Alunos (1ª Finalidade): Desenvolver as capacidades intelectuais dos jovens, através de uma adequada formação geral e especifica que seja a base da sua plena integração na vida ativa; 

Objetivo: Criar relações com os parceiros educativos num quadro de reconhecimento e de respeito pela esfera de decisão de cada um. 
 

Domínio 1 – Alunos (4ª Finalidade): Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívicos, moral, afetivo e artístico, promovendo o seu desenvolvimento equilibrado; 
Objetivo: Desenvolver nos alunos atitudes de autoestima, respeito mútuo e regras de convivência que contribuam para a sua educação como cidadãos tolerantes, justos, autónomos, coerentemente organizados e civicamente 
responsáveis. 

 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

(Deptº/CADe Responsáveis) 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
14 de 

fevereiro 
de 2013 

 
Visita de Estudo ao Hospital 
de Castelo Branco 

 
Alunos 11º C 

e 12º C 

Pelas 8.00 horas iniciar-se-á o trajeto para 
Castelo Branco .Durante a manhã, visitar-se-ão 
as instalações do hospital dando especial 
atenção aos aspetos tecnológicos e aos 
procedimentos adotados pelo hospital no que 
diz respeito aos hábitos de consumo e trata-
mento dos resíduos. Após o almoço, durante a 
tarde, os alunos irão contactar com o banco de 
voluntários do hospital e irão acompanha-los na 
visita e assistência aos doentes. O regresso à 
escola terá lugar por volta das 17.00 horas. 

Transporte 1 2 3 4 Trabalho 
Individual – 
Avaliação do 

Módulo 

   

 
Departamento de Línguas e Litera-

tura 
 

Docente: Maria Cristina Bastos e 
Gonçalo Queiroz 

 
Objetivos:  

 Desenvolver conteúdos temáticos relativos ao Módulo 6 (Inglês) e Módulo 11 (Português). 
 Sensibilizar os alunos para uma correta intervenção cívica e solidária. 

 
Articulação Curricular: Módulo 6: “Inovação Tecnológica/ Intervenção Cívica e solidária” 

                                          Módulo 11: “Tipologia textual: protótipo textual injuntivo instrucional” 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
 
A atividade deverá assentar nos seguintes objetivos do Projeto Educativo da escola: 
 

 Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívicos, moral, afetivo e artístico, promovendo o seu desenvolvimento equilibrado”  
(Domínio 1 -  4ª finalidade).                                                            

 Desenvolver o relacionamento entre a escola e a comunidade, proporcionando trocas de conhecimentos, saberes e experiências de forma a permitir o desenvolvimento eficaz da Escola e a sua capacidade de intervenção como entidade autónoma”. 
(Domínio 3 – 1ªfinalidade).  

 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

(Deptº/CADe Responsáveis) 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
5 de 

Março 

 
Visita de Estudo ao Centro 
de Ciência Viva de Proença-
a-Nova 

 
Alunos 11º C 

e 12º C 

Pelas 13.00 horas iniciar-se-á o trajeto para 
Proença-a-Nova .Durante a tarde, os alunos 
irão contactar com o trabalho que o centro 
tem vindo a desenvolver no que concerne a 
preservação do ambiente. O regresso à 

Transporte 1 2 3 4 Trabalho 
Individual – 

Avaliação do 
Módulo 

   

 
Departamento de Línguas e Litera-

tura 
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escola terá lugar por volta das 17.00 horas. Docente: Maria Cristina Bastos e 
Gonçalo Queiroz 

 
Objetivos: Desenvolver conteúdos temáticos relativos ao Módulo 6 (Inglês) e Módulo 12 (Português) 

                   Sensibilizar os alunos para uma correta intervenção cívica e solidária. 
 
Articulação Disciplinar: Módulo 6: “Inovação Tecnológica/ Intervenção Cívica e solidária” 
                                           Módulo 12: “Inovação Tecnológica/ Intervenção Cívica e solidária” 
 
Articulação com o Projeto Educativo: Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívicos, moral, afetivo e artístico, promovendo o seu desenvolvimento equilibrado”  

                                                              ( Domínio 1 -  4ª finalidade).                                                            
                                                             “Desenvolver o relacionamento entre a escola e a comunidade, proporcionando trocas de conhecimentos, saberes e experiências de forma a permitir o 
                                                             desenvolvimento eficaz da Escola e a sua capacidade de intervenção como entidade autónoma”. (Domínio 3 – 1ªfinalidade).  
 
 

 
 

5. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E COMPLEMENTO CURRICULAR 
 

5.1. Contextualização 
 

As Atividades de Animação e Complemento Curricular são um importante recurso para alcançar os objetivos de escola. Trata-se de atividades diversificadas, de nature-

za transversal, e destinando-se aos mais variados agentes da comunidade, incluindo entre estes, e como alvo prioritário, os alunos. No contexto social e económico 

deprimido em que esta escola se insere, estas atividades revestem-se de uma importância acrescida já que pretendem trazer aos alunos e à comunidade ensinamentos 

e experiências a que, de outra forma, estes não poderiam aceder. 

Estas atividades constituem, igualmente, meios privilegiados para reforçar a ligação da escola às famílias e à comunidade, em harmonia com as finalidades definidas no 

Projeto Educativo.    

De forma a evidenciar e a apresentar claramente a articulação das atividades com os principais eixos do Projeto Educativo, foi utilizada uma escala de cores, corres-

pondente a cada destinatário das atividades, a ser utilizada para cada atividade no campo “destinatários”. 

 
[1] Alunos 
 

(cor de laranja, cor 6) [3] Comunidade / Entidades Externas 
 

(Púrpura, cor 4) 

[2] Pais / Encarregados de Educação (ligação à família) 
 

(verde seco, cor 3) [4] Colaboradores (vermelho, cor 2) 
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5.2. Atividades 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
14 de 

Dezembro 

 
Festa de Natal 

1 2 3 4 A Festa de Natal inicia-se de manhã com a 
Celebração Eucarística na Igreja do Seminário 
das Missões, com entrega de cabazes de Natal, 
envolvendo toda a Comunidade Escolar. 
(Professor de EMRC, Professor de Educação 
Musical, Diretores de Turma e Pais).  
Seguidamente, efetuar-se-á a toca de prendas 
das diversas turmas com os seus Diretores de 
Turma nas respetivas salas. Após a troca de 
prendas, seguir-se-á o almoço dos alunos com 
os respetivos Diretores de Turma e restantes 
professores. 
Durante a tarde, os professores de Educação 
Física organizarão atividades desportivas no 
pavilhão desportivo, mediante inscrição prévia 
dos alunos. 
Pelas 21 horas, terá inicio o espetáculo de 
Natal na Casa da Cultura da Sertã, organizado 
pelo GAP, Academia de Música e Pais, com a 
colaboração do grupo de E.V./E.T/E.V.T. Este 
espetáculo, acolhe por hábito não só a Comu-
nidade Escolar do I.V.S., mas também a Comu-
nidade local que participa ativamente.  

 

 
---------- 

 
Departamento de Atividades, 
Professor de EMRC, Professor de 
Educação Musical, Professores de 
Educação Física, Diretores de 
Turma, GAP e Associação de Pais. 

 

 
Inquérito de 
satisfação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
S 

 
 
 
 
 
 
 
S 
 

 

 
Comunidade 

escolar e 
comunidade 

local 

Objetivos: 
Proporcionar à Comunidade Escolar a oportunidade de celebrar o Natal em espírito de fé, de partilha e de convívio e, simultaneamente, envolver a comunidade local, apresentando-lhes o resultado do trabalho desenvolvido pelos alunos nas 
academias, ao longo do primeiro período. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

“Desenvolver o relacionamento entre a escola e a comunidade, proporcionando trocas de conhecimentos, saberes e experiências de forma a permitir o desenvolvimento eficaz da Escola e a sua capacidade de intervenção como entidade  
autónoma” (Domínio 3 – 1ª Finalidade  

 
 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

18 de 
Dezembro 

Jantar de Natal 1 2 3 4 Esta atividade pretende dar continuida-
de ao tradicional jantar de Natal para 
professores, funcionários e Direção da 
Associação de Pais. A ementa será o 
tradicional bacalhau à lagareiro e as 
sobremesas serão confecionadas pelos 
participantes. Como habitualmente, 
afixar-se-á uma lista para as inscrições 
dos professores e funcionários. 

 Ingredientes necessários à 
confeção do bacalhau à laga-
reiro. 

 Guardanapos de papel 

 Rolos para toalha de mesa  
 

 
Departamento de Atividades 

 
 

Lista de 
presenças 

 
 
 
 
 
 
 
S 

 
 
 
 
 
 
 
S 
 

 

 
Colaboradores 

docentes e 
não-docentes 
e Direção da 

AP 
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Durante o dia, e consoante a disponibili-
dade dos elementos deste Departamen-
to, proceder-se-á à decoração das mesas: 
à preparação da refeição e à montagem 
do Karaoke. Durante o jantar haverá 
animação/concurso de Karaoke.     

 

Objetivos: 
 Envolver no mínimo 2/3 dos professores e funcionários da Escola 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
 “Transformar a escola num espaço organizado de respeito mútuo e interação plena” (Domínio 2 -3ª Finalidade). 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
02 de 

fevereiro 

 
Baile de Gala dos Finalistas do 
Instituto Vaz Serra 2012-2013 

1 2 3 4 Esta atividade serve para dar a conhe-
cer os alunos Finalistas do Instituto Vaz 
Serra, do presente ano letivo, à comu-
nidade escolar e local, fomentando um 
espírito de partilha, de amizade e de 
confraternização entre todos os inter-
venientes. Nesse Jantar de Gala, será 
entregue, por ex-finalistas do Instituto 
Vaz Serra, a cada finalista, um certifica-
do de frequência do 12º ano. O dinhei-
ro angariado com o jantar será aplicado 
numa viagem de Finalistas ao estrangei-
ro (com destino ainda por definir). 

 

 
 
 
 
 
 
 

------------- 

 
 

Direção (Prof. Edla Mendes) 

    

 
 

Objetivos: 
 Fortalecer a ligação do Instituto Vaz Serra com a comunidade local. 
 Reforçar o sentimento de pertença e a ligação dos antigos alunos à escola. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
“Desenvolver o relacionamento entre a escola e a comunidade, proporcionando trocas de conhecimentos, saberes e experiências de forma a permitir o desenvolvimento eficaz da Escola e a sua capacidade de intervenção como entidade  
autónoma” (Domínio 3 – 1ª Finalidade) 
 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
4 a 8 de 
Março. 

Das 
9H00 às 
17H30 

 
Feira do Livro 

1 2 3 4 No primeiro período letivo, de acordo com 
orientações do grupo GPS, contactam-se 

as editoras comunicando a data da realiza-
ção da Feira na escola e solicita-se a 

presença de um escritor para essa data. O 
coordenador do CRE devolve às editoras 

uma grelha, contendo todos os dados por 
elas solicitados. Finalmente aguarda-se o 

- 5 Folhas de papel A3 para 
cartazes grandes;  
- 8 Folhas de papel A4 para 
cartazes pequenos;  
- 30 Folhas de papel A4 para 

aplicação do inquérito de ava-
liação;  

- 25 Folhas A4 e envelopes para 

 
Coordenador do Centro de Recur-

sos Educativos 

Aplicação de 
um inquérito 
de Satisfação 

no final da 
Feira. 

   

 
Comunidade 

escolar e 
comunidade 

educativa 
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envio das obras. A Feira realiza-se durante 
uma semana. Haverá uma pré-divulgação, 
na escola, através de cartazes, anunciando 

o evento com convite à participação de 
todos. Estão previstas várias atividades 

para a dinamização da Feira do Livro, tais 
como: sessão solene de abertura, momen-

tos da leitura e do conto para os mais 
novos, sessões com um escritor e ativida-

des de caráter cénico. Colaborarão na 
realização desta iniciativa, os docentes de 

Língua Portuguesa. 

convites;  
- 3 Marcadores grandes; 
- 2 Rolos de fita colante larga; 
- 6 Cartolinas grandes coloridas;  
- 2 Carteiras de etiquetas: 
- Custos com a estadia do(a) 
escritor(a). 

 

Objetivos: 
 Proporcionar à comunidade escolar e educativa o acesso direto ao livro. 
 Levar à descoberta da importância do livro na formação pessoal. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
6.2 -Uma Proposta Metodológica Orientadora. Domínio: Ambiente de Trabalho, 1.ª finalidade: 
- Proporcionar a organização de atividades que envolvam a comunidade escolar numa perspetiva integrada e formativa.  

 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

2º 
Período 

Palestra sobre desenvolvi-
mento sustentável 

1 2 3 4 A palestra sobre desenvolvendo sustentá-
vel é destinada a alunos do ensino secun-
dário de ciências e tecnologias. Os temas a 
abordar centram-se na temática do 
desenvolvimento sustentável, visando 
promover a ligação ciência tecnologia 
sociedade e ambiente. 

 

 Máquina fotográfica (própria); 
 Fotocópias (10 fotocópias x 

0,10€ = 1€);  
 Transporte e almoço para o 
palestraste. 
 Lembrança. 

Departamento CEN 
Maria José Silva 
Adriana Pessoa 

Inquérito 
realizado aos 
alunos no 
final da 
atividade. 

 

   

 
Alunos do 

Ensino 
Secundário 
do curso de 
Ciências e 

Tecnologias 

Objetivos: 
 Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano. 
 Usar corretamente a Língua Portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar o pensamento próprio; 
 Manifestar atitudes e valores fundamentais para o exercício de uma cidadania ativa. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
“Domínio 1 – Alunos 
 2ª Finalidade – Promover atitudes de abertura às mudanças de modo a proporcionar uma correta adaptação às realidades, a compreender e a intervir no mundo contemporâneo” 
O reforço da identidade pessoal passa pela manifestação de atitudes e valores fundamentais para o exercício de uma cidadania ativa.  
 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

Ultima 
semana 
do 2º 

 
Semana Cultural 

1 2 3 4 A Semana Cultural terá como temática 
“IVS - Escola Criativa” e decorrerá na 
última semana do 2º período. 

Indicados em cada planificação. 
 

Departamento de Atividades, 
Departamento de Línguas e 
Literatura, Departamento DAE, 

 
Inquérito de 
satisfação. 
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período. 
 

Comunidade 
Escolar e 

Comunidade 
Local 

Durante essa semana, os alunos terão 
acesso a atividades que pretendem 
estimular a sua criatividade, proporcio-
nando-lhes, simultaneamente, momentos 
de aprendizagem lúdica. Assim, para além 
de exposições relativas aos trabalhos 
desenvolvidos ao longo do 1º e 2º perío-
dos organizar-se-ão atividades desportivas 
(“Dia Radical”) atividades musicais propor-
cionadas pela Academia de Música e 
Oficina das Letras, atividade lúdica que 
pretende incutir nos alunos o gosto pela 
Língua Portuguesa. Aos alunos, ser-lhes-á 
proporcionado, ainda, um torneio de 
Xadrez, que pretende incutir-lhes o gosto 
por este jogo, apelando à concentração e 
capacidade de raciocínio.  
No último dia da Semana Cultural terá, 
igualmente, lugar a final do Concur-
so/Espetáculo “I.V.S. Sabe Dançar” que 
constituirá, certamente, o ponto alto do 
estímulo à criatividade dos alunos. 
Durante esta semana, decorrerão, tam-
bém, diversas visitas de estudo, que 
envolverão todos os alunos, do 5º ao 12º 
ano.. 

 

Departamento CEN,DT, Acade-
mias. 

 

 

Objetivos: 
 Proporcionar à Comunidade Escolar a oportunidade de fortalecer as relações interpessoais através de atividades lúdicas e criativas e a proximidade com a comunidade local. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
     “Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívicos, moral, afetivo e artístico, promovendo o seu desenvolvimento equilibrado” ( Domínio 1 -  4ª finalidade).                                                            
“Desenvolver o relacionamento entre a escola e a comunidade, proporcionando trocas de conhecimentos, saberes e experiências de forma a permitir o desenvolvimento eficaz da Escola e a sua capacidade de intervenção como entidade  
autónoma”. (Domínio 3 – 1ªfinalidade).  
 
 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
24, 25 e 

26 de 
maio de 

2013 

 
Expocastelo (participação 
da Escola) 

1 2 3 4 A Expocastelo é organizada pela Junta de 
Freguesia do Castelo e pretende mostrar 
as potencialidades da freguesia, através da 
presença de diversas instituições, associa-
ções e organismos locais. 
A participação da Escola nesta Exposição 
engloba a organização de um stand 
decorado pelos professores de 
E.V./E.V.T./E.T. onde estarão à disposição 
dos visitantes diversos jogos lúdicos, para 
além da divulgação da oferta formativa da 

 
 
 
 

________ 

 
Direção 

Departamento de Atividades 
(Maria Cristina Bastos) 

 
Número de 
visitantes 

   

 
Comunidade 

Escolar 
 

Comunidade 
Local 
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escola. 
O Instituto será, igualmente, responsável 
pela Parede de Escalada, que será monta-
da e supervisionada pelos professores de 
E.F.  
Com esta atividade, pretende-se, tam-
bém, fortalecer a relação escola-meio, 
conforme preconiza o nosso Projeto 
Educativo. 

 

Objetivos: 
 Divulgação da Escola e da sua oferta formativa para o ano letivo 2013-2014. 
 Fortalecer as relações de proximidade com a comunidade local. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
“Desenvolver o relacionamento entre a escola e a comunidade, proporcionando trocas de conhecimentos, saberes e experiências de forma a permitir o desenvolvimento eficaz da Escola e a sua capacidade de intervenção como entidade autó-
noma” (Domínio 3 – 1ª Finalidade)  
 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
24 de 
Julho 

 
Festas do concelho – Sertã 
(participação da Escola) 

1 2 3 4 As festas do concelho englobam a partici-
pação da escola numa feira medieval.  
A participação da Escola terá também a 
organização de um stand decorado pelos 
professores de E.V./E.V.T./E.T. onde 
estarão à disposição dos visitantes diver-
sos jogos lúdicos, para além da divulgação 
da oferta formativa da escola. 
O Instituto será, igualmente, responsável 
pela Parede de Escalada, que será monta-
da e supervisionada pelos professores de 
E.F.  
Com esta atividade, pretende-se, tam-
bém, fortalecer a relação escola-meio, 
conforme preconiza o nosso Projeto 
Educativo. 

 

 
 
 
 

________ 

 
Direção 

Departamento de Atividades 
(Maria Cristina Bastos) 

 
Número de 
visitantes 

   

 
Comunidade 

Escolar 
 

Comunidade 
Local 

Objetivos: 
 Divulgação da Escola e da sua oferta formativa para o ano letivo 2013-2014. 
 Fortalecer as relações de proximidade com a comunidade local. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
“Desenvolver o relacionamento entre a escola e a comunidade, proporcionando trocas de conhecimentos, saberes e experiências de forma a permitir o desenvolvimento eficaz da Escola e a sua capacidade de intervenção como entidade autó-
noma” (Domínio 3 – 1ª Finalidade)  
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      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
14 de 

Agosto 

 
Festival da Juventude 
(Cernache do Bonjardim) 

1 2 3 4  
A participação da Escola nesta Exposição 
engloba a organização de um stand 
decorado pelos professores de 
E.V./E.V.T./E.T. onde estarão à disposição 
dos visitantes diversos jogos lúdicos, para 
além da divulgação da oferta formativa da 
escola. 
 

 
 
 
 

________ 

 
Direção 

Departamento de Atividades 
(Maria Cristina Bastos) 

 
Número de 
visitantes 

   

 
Comunidade 

Escolar 
 

Comunidade 
Local 

Objetivos: 
 Divulgação da Escola e da sua oferta formativa para o ano letivo 2013-2014. 
 Fortalecer as relações de proximidade com a comunidade local. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
“Desenvolver o relacionamento entre a escola e a comunidade, proporcionando trocas de conhecimentos, saberes e experiências de forma a permitir o desenvolvimento eficaz da Escola e a sua capacidade de intervenção como entidade autó-
noma” (Domínio 3 – 1ª Finalidade)  
 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
3º 

Período 

 
III Mini Maratona “Nuno 
Álvares Pereira” 

1 2 3 4 A atividade assenta numa prova de 
atletismo, sob a forma de competição 
individual e/ou coletiva, onde as os 
interessados poderão inscrever-se indivi-
dualmente ou integrados numa equipa, 
sendo a competição separada por escalões 
(faixas etárias). 
A prova terá uma distância aproximada de 
10kms, compreendendo a distância entre 
Cernache do Bonjardim e a Sertã. 

 

Todos os recursos inerentes a esta 
atividade serão suportados pela 
angariação de fundos através de 
patrocínios 
 

 
Docentes de Educação Física e 

Desporto 

Número de 
participantes 
(mais de 400 
participantes) 

 

   

 
Toda a 

Comunidade 
Escolar/Local 

Objetivos: 
 Promover um convívio saudável entre os diferentes agentes culturais e sociais da comunidade;  
 Respeitar as normas do espírito desportivo, fomentando o estabelecimento, entre todos os participantes, de um clima de boas relações interpessoais; 
 Estimular a relação Escola-Meio; 
 Conhecer e valorizar a prática do desporto como fator de desenvolvimento pessoal e de melhor qualidade de vida; 
 Fomentar o gosto pela prática desportiva; 
 Divulgar as atividades do C. T. Desporto. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

Articula com Domínio 3: Ligação Escola – Meio; com a 1ª Finalidade: Desenvolver o relacionamento entre a escola e a comunidade, proporcionando trocas de conhecimentos, saberes e experiências de forma a permitir o desenvolvimento 
eficaz da Escola e a sua capacidade de intervenção como entidade autónoma; com os Objetivos: Promover ações concretas de envolvimento e intervenção da escola no meio e conseguir maior participação dos pais/Encarregado de Educa-
ção, bem como da comunidade em geral na vida da escola;  
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      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

14 de 
Junho 

de 2013 

Festa de Encerramento do 
Ano Letivo 

1 2 3 4 A Festa de Encerramento do Ano Letivo 
terá como temática a recriação de um 
Arraial Popular alusivo aos Santos Popula-
res. Esta festa iniciar-se-á de manhã com 
jogos coletivos de cariz popular, organiza-
dos pelos professores de Educação Física e 
que se prolongarão pela tarde. Ainda 
durante a tarde, proceder-se- á à monta-
gem das tasquinhas de comes e bebes e da 
quermesse, da responsabilidade de cada 
Departamento e Direção de Turma, assim 
como, dos Pais/Encarregados de educa-
ção. 

Pelas 18 horas, dar-se á início ao 
Arraial Popular aberto a toda a Comunida-
de. Pelas 20 horas, seguir-se-ão as atua-
ções dos alunos preparadas pela Academia 
de Música e GAP e, por fim, o conjunto 
popular contratado previamente, que 
animará toda a Comunidade pela noite 
dentro. 

Para a concretização desta atividade, 
o I.V.S., contará com a colaboração da 
Câmara Municipal da Sertã relativamente 
a todo o apoio logístico (iluminação, palco, 
montagem de estruturas, GNR, etc.). 

 

 
Todas as despesas serão cus-

teadas pelos lucros da festa. 
 

 
Departamento de Atividades, 
Departamento de Línguas e 
Literatura, Departamento de 
CHS, Departamento DAE, DT, 
Academias e Associação de Pais. 

 

Inquéri-
to de satisfa-
ção. 

 

   

 
Comunidade 

Escolar e 
Local 

Objetivos: 
 Proporcionar à Comunidade Escolar a oportunidade de fortalecer as relações interpessoais e a proximidade com a comunidade local. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
“Transformar a escola num novo centro de participação ativa da comunidade educativa, onde a inovação se possa manifestar em atividades dinâmicas, diferenciadas e organizadas”. (Domínio 2 – 2ªfinalidade). 
  “Desenvolver o relacionamento entre a escola e a comunidade, proporcionando trocas de conhecimentos, saberes e experiências de forma a permitir o desenvolvimento eficaz da Escola e a sua capacidade de intervenção como entidade  
autónoma”. (Domínio 3 – 1ªfinalidade).  
 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
Uma por 
período 
em data 

a 
definir. 

 
Mesas-redondas 

1 2 3 4 Esta atividade realiza-se uma vez por 
período, na Biblioteca, subordinada a uma 
temática. Será divulgada através de 
cartazes espalhados pela escola. Destina-
se essencialmente aos discentes inscritos 
no Clube de Leitura, mas aberta a toda a 
comunidade escolar. Sendo oportuno, 
convidar-se-á alguém de fora para orientar 
a mesa-redonda. Nesta atividade, todos os 

 
6 Folhas de papel A3, para imprimir 
cartazes grandes;  
12 Folhas de papel A4, para impri-
mir cartazes pequenos; 
15 Folhas de papel A4, para aplica-
ção do inquérito de avaliação.  
 

 
Centro de Recursos Educativos – 

O Coordenador 

Aplicação de 
um inquérito 
de satisfação 
aos partici-
pantes na 

última 
sessão. 

   

 
Alunos do 

Ensino Básico 
e Secundário. 
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participantes são intervenientes. 
 

Objetivos: 
 Proporcionar um espaço de partilha de opiniões e de leituras efetuadas. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
6.2 -Uma Proposta Metodológica Orientadora. Domínio: Alunos, 1.ªe 2.ª finalidade: 
- Promover o sucesso escolar em igualdade para todos desenvolvendo medidas que ultrapassem as várias dificuldades de cada aluno; 
- Fomentar e desenvolver o gosto pelo ensino – aprendizagem; 
- Estimular o interesse pela informação e debate sobre os problemas do mundo contemporâneo. 
 
 

 
 
5.3. Atividades –Viagens 

      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários  Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

2ª Perío-
do 

 
3º Perío-

do 

Formação de Ski 
ou 

Acampamento  
“NaturEse” 

1 2 3 4 Formação de Ski: 
A atividade irá decorrer na Serra da 
Estrela, ao longo de um dia, no qual os 
alunos terão a possibilidade de desenvol-
ver competências no âmbito da modalida-
de, fomentar o espírito de  
grupo e inter-ajuda. 
 
Acampamento “NaturESE”: 
Participação no Acampamento organizado 
e dinamizado pelos alunos do 2º ano do 
Curso de Animação Desportiva da ESE de 
Castelo Branco; 
A atividade consiste na realização de uma 
atividade de campo, devidamente planifi-
cada, com diversas atividades formativas e 
de animação, no âmbito dos desportos e 
atividades de exploração da natureza. 
 

Transporte - 49 pessoas x 10€ = 490€ 
Material de Ski – 49 pessoas x 25€ = 1225€ 
Forfait – 49 pessoas x 25€= 1225€ 
Fotocópias - 46 Autorizações x 0,10 = 4,6€ + 
46 Grelhas de observação x 0,10€ = 4,6€ 

 
 
 

Material de campismo; transportes 

Departamento AE 
Jorge Manuel Folgado dos 

Santos 

Aplicação de 
Grelha de 
observação / 
desempenho 
da modali-
dade. 
 
Aplicação do 
Inquérito de 
Satisfação 

 

   

Alunos do 
curso Tecnoló-

gico de 
Desporto 

Objetivos: 
 Promover o contacto com desportos de neve;  
 Desenvolver skill´s motores da modalidade. 
 Respeitar as normas do espírito desportivo, fomentando o estabelecimento, entre todos os participantes, de um clima de boas relações interpessoais; 
 Conhecer e valorizar a prática do desporto como fator de desenvolvimento pessoal e de melhor qualidade de vida. 
 Desfrutar o contacto com a natureza; 
 Fomentar o gosto pela prática desportiva 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

 
Articula com Domínio 1: Alunos; com a 1ª Finalidade: Desenvolver as capacidades intelectuais dos jovens, através de uma adequada formação geral e especifica que seja a base da sua plena integração na vida ativa; com os Objetivos: Promover o sucesso escolar em 
igualdade para todos desenvolvendo medidas que ultrapassem as várias dificuldades de cada aluno; Desenvolver a capacidade de partilha e cooperação; Fomentar e desenvolver o gosto pelo ensino – aprendizagem.  
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      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários  Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

2.º 
período – 
última 
semana 
de aulas; 

 Das 8 
H30 às 
17 H30 

Encontro/Convívio, entre 
alunos e docentes de EMRC, 
da Diocese de Portalegre e 
Castelo Branco. 
 

1 2 3 4 Estes encontros realizam-se em locais da 
diocese, estrategicamente escolhidos, e 
constam de duas partes bem distintas. Na 
primeira parte, mais voltada para despertar a 
atenção e questionar os habitantes da cida-
de/vila onde se realiza o encontro, faz-se a 
concentração de todos os alunos, vindos das 
diversas partes da diocese, proporcionando um 
ambiente de convívio e inter-relacionamento, 
com animação artística e musical apresentada 
pelas escolas, culminando com uma passeata 
pelas ruas principais. A segunda parte do 
encontro, mais voltado para o lazer, o convívio, 
a descontração e a partilha de experiências 
interpessoais, consta de almoço partilhado, 
atuações de artistas convidados e de algumas 
escolas e termina com uma pequena interven-
ção do bispo da diocese, dirigida a todos os 
presentes 

 
1 - Autocarro de 50 lugares; 
60- Fotocópias para autorização dos 
Encarregados de Educação; 
20 -  Fotocópias para o inquérito de 
satisfação. 

 

 
Departamento de C.S.H. - Docente de 

EMRC 

 
Os alunos 

participantes 
farão uma 
avaliação 

conjunta por 
escrito. 

   

Alunos do nono 
ano e do 

ensino secun-
dário das 

escolas da 
Diocese, 

inscritos em 
EMRC. 

Objetivos: 
 Conviver com alunos de outras escolas, trocando conhecimentos e experiências;  
 Proporcionar convívio entre professores e alunos; 
 Despertar o interesse pela disciplina e motivar a inscrição na mesma. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

6.2-Uma Proposta Metodológica Orientadora. Domínio: Alunos, 4.ª finalidade. Domínio: ligação Escola-Meio, 1.ª finalidade. 
- Desenvolver nos alunos atitudes de autoestima, respeito mútuo e regras de convivência que contribuam para a sua educação como cidadãos tolerantes, justos, autónomos, coerentemente organizados e civicamente responsáveis;  
- Dinamizar o intercâmbio cultural com outras escolas e organismos.  

 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários  Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

De 19 a 
29 de 
julho 

Viagem de Peregrinação a 
Taizé – França. 

1 2 3 4 A peregrinação e a estadia pretendem 
proporcionar um encontro do jovem 
consigo mesmo, com os outros e uma 
reconciliação com a vida, ou seja, apro-
fundar o sentido da alteridade e da 
fraternidade no encontro com jovens de 
outras nacionalidades e de outras culturas 
e no encontro com Deus.  
       Com esse espírito, os alunos, acompa-
nhados de alguns docentes de EMRC, 
partirão da Sertã, em autocarro, no dia 
dezanove após o almoço, rumo a Taizé, 
reservando a tarde de sábado para Paris. 
Prevê-se a chegada a Taizé, na manhã do 

 
20 Fotocópias do impresso 
“Autorização dos Encarrega-
dos de Educação”; 

 

 
O professor de EMRC 

 
Os alunos 

participantes 
farão uma 
avaliação 

conjunta por 
escrito. 

   

Alunos do 
nono ano 

(com 15 anos 
feitos) e do 

ensino 
secundário, 
inscritos em 

EMRC. 
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domingo, 21 de julho. Ali permanecerão, 
durante uma semana, participando em 
variadas atividades programadas pelo 
centro de espiritualidade de Taizé, até ao 
dia 28, data em que regressarão direta-
mente para a Sertã. Os nossos alunos 
serão inseridos em equipas de trabalho, de 
reflexão e de oração ao longo da semana, 
orientadas por um irmão da comunidade e 
alguns jovens do centro de acolhimento. 

 

Objetivos: 
 Promover o relacionamento interescolar e internacional;  
 Partilhar com jovens de outros países valores humanos, culturais, religiosos e cristãos. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

6.2-Uma Proposta Metodológica Orientadora. Domínio: Ambiente de Trabalho, 3.ª finalidade. Domínio: ligação Escola-Meio, 1.ª finalidade: 
- Desenvolver a capacidade de partilha e cooperação;  
- Dinamizar o intercâmbio cultural com outras escolas e organismos.  

 

 
 

5.4. Atividades – Dias Festivos 

   
 
 
 

  AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

Dia 14 de 
Novembro 

“São Martinho” 1 2 3 4 Esta atividade pretende que os alunos do 
2º Ciclo elaborem os seus próprios poe-
mas ou façam uma recolha das quadras 
alusivas ao São Martinho, para posterior-
mente serem declamadas no dia 14 de 
novembro, enriquecendo, igualmente, os 
seus conhecimentos sobre a referida 
lenda. 
Pretender-se-á que os alunos participan-
tes desenvolvam a criatividade e autono-
mia, assim como, a memorização.  

No final, serão expostas as quadras no 
átrio da escola e far-se-á um magusto com 

castanhas e “vinho”. 

 
 
 
 
 

------------------------- 

 
Departamento de Literatura 

Maria Cristina Bastos 

 
Número de 

participantes. 
( lista de 

presenças) 

 
 
 
 
 
 
 
S 

 
 
 
 
 
 
 
S 
 

 

 
5º e 6º 
Ano( 2º 
Ciclo) 

Objetivos: 
 Aprofundar conhecimentos de uma forma lúdica. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

“ Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívicos, moral, afetivo e artístico, promovendo o seu desenvolvimento equilibrado”( Domínio 1 – 4ª Finalidade) 
“ Defender a identidade nacional, local e regional, através da defesa do património cultural e ambiental, do conhecimento dos seus valores tradicionais e do diálogo entre gerações” (Domínio 3 – 3º Finalidade) 
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      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

Dia 6 de 
Fevereiro, 

a partir 
das 14:15 

“La chandeleur” 1 2 3 4 Para comemorar o dia dos crepes, 2 de 
Fevereiro, os docentes de línguas irão, na 
quarta-feira à tarde, dia 6 de Fevereiro, 

confecionar os tradicionais crepes 
recheando-os com variadíssimos sabores 

(doces e salgados) e dar a provar aos 
alunos, docentes e funcionários da escola. 

 
 

------------------------------ 

 
Departamento de Línguas e Litera-

tura 
Maria Cristina Bastos 

Nº de 
participantes 

/  
Inquérito de 

satisfação 

   

Comunidade 
Escolar 

Objetivos: 
 Angariar fundos para a academia. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
         “ Defender o direito à diferença, procurando sempre manter o respeito pelas personalidades e pelas propostas individuais de existência, bem como pela valorização dos diferentes saberes e culturas” ( Domínio 1 – 3ª Finalidade) 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

Dia 14 de 
Fevereiro 

São Valentim 1 2 3 4    Para comemorar o dia de São Valentim, 
14 de fevereiro, os docentes de línguas 

irão solicitar aos alunos, antecipadamente, 
para elaborarem um postal de São Valen-

tim para uma pessoa da comunidade 
escolar. Os postais serão recolhidos no dia 

13 de fevereiro através de marcos de 
correio elaborados para o efeito e serão 

distribuídos, no dia 14, por alunos da 
academia caracterizados de cúpidos. 

 
 
 
 

--------------------- 

 
Departamento de Línguas e Litera-

tura 
Maria Cristina Bastos 

 
 

Número de 
inscritos. 

   

 
Comunidade 

Escolar 

Objetivos: 
 Aprofundar conhecimentos de uma forma lúdica. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
“ Defender o direito à diferença, procurando sempre manter o respeito pelas personalidades e pelas propostas individuais de existência, bem como pela valorização dos diferentes saberes e culturas” ( Domínio 1 – 3ª Finalidade) 
 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

Dia 23 
de abril 

Dia Mundial do Livro 1 2 3 4       Para comemorar o Dia de Mundial do 
Livro, 23 de abril, organizar-se-á um 

concurso de declamação de poesia, sendo 
o poema vencedor exposto na biblioteca. 

 
_____________ 

 
Departamento de Línguas e Litera-

tura 
Maria Cristina Bastos 

 

Número de 
participantes-  

Lista de 
presenças) 

   

Comunidade 
Escolar 

Objetivos: 
 Desenvolver o gosto pela poesia. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
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“ Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívicos, moral, afetivo e artístico, promovendo o seu desenvolvimento equilibrado”( Domínio 1 – 4ª Finalidade) 
 

 
      AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
28 de Setem-

bro 
 
 

 
DIA DO DIPLOMA 

1 2 3 4  
Entrega de diplomas aos alunos que 

concluíram o Ensino Secundário no ano 
letivo transato 

 
 

Meios audiovisuais 

 
 

Direção Pedagógica 

 
Presenças de 

pais e ex-
alunos. 

Impacto na 
comunicação 

social 

 
S 

 
N 

 

 
 

 
Objetivos: 
Reforçar a cultura do mérito na escola. 
 
Articulação com o Projeto Educativo:  
Desenvolver as capacidades intelectuais dos jovens, através de uma adequada formação geral e especifica que seja a base da sua plena integração na vida activa. 
 

 

 
 

 
5.5. Atividades – Concursos, Campeonatos e Torneios 

      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários  Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

2º 
Período 

XIX Campeonato Nacional 
de Jogos Matemáticos 

1 2 3 4 O Campeonato Nacional de Jogos 
Matemáticos (2012/2013) é uma compe-
tição dirigida essencialmente aos estudan-
tes dos ensinos básico e secundário. É 
estruturada e realizada por uma Comissão 
Organizadora em colaboração com Asso-
ciação Ludus, Associação de Professores 
de Matemática, Sociedade Portuguesa de 
Matemática e uma instituição de Ensino 
Superior. Disputado em quatro categorias 
correspondentes aos três ciclos do ensino 
básico (primeira, segunda e terceira 
categorias) e ao ensino secundário (quarta 
categoria). Em todas as categorias haverá 
apenas uma final nacional. 

A distribuição dos jogos pelos níveis de 
ensino será assim feita: 

a. Primeira categoria (primeiro ciclo): 
Semáforo, Gatos & Cães e  Ouri; 

b. Segunda categoria (segundo ciclo): 
Gatos & Cães, Ouri e Hex; 

Máquina fotográfica (própria); 
Fotocópias (20 fotocópias x 0,10€ 
= 2€);  
Autocarro (9 alunos+2 professo-
res);  
Distância (ida e volta) 

 

 
Departamento CEN 

Fernanda Soares/ Raquel Guerra 

Inquérito 
realizado aos 
alunos no 
final da 
atividade. 

 

   

Alunos do 
Ensino Básico 
e Secundário 
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c. Terceira categoria (terceiro ciclo): 
Ouri, Hex e Rastros; 

d. Quarta categoria (secundário): Hex, 
Rastros e Avanço. 

Cada escola poderá inscrever somente 

um aluno por jogo e por nível de ensino 

(categoria).  

A seleção dos alunos a inscrever é feita 
durante o Primeiro e Segundo Períodos, na 
Academia de Matemática, de entre todos 
os interessados nas diversas categorias. A 

Final Nacional decorrerá em local e dia 
ainda a definir. 

Objetivos: 
 Usar corretamente a Língua Portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar o pensamento próprio; 
 Adotar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 
 Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa; 
 Manifestar atitudes e valores fundamentais para o exercício de uma cidadania ativa. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

“Domínio 1 – Alunos” 
“3ª Finalidade – Defender o direito à diferença, procurando sempre manter o respeito pelas personalidades e pelas propostas individuais de existência, bem como pela valorização dos diferentes saberes e culturas.” 

 

 

      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários  Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

3º 
Período 

EQUAmat 1 2 3 4 O défice de qualificações em Matemáti-
ca dos alunos nos vários níveis de ensino é 
um problema sério, reconhecido há muito 
tempo. É consensual que é preciso fazer 
tudo o que for possível para lidar com este 
problema cujas implicações não se esgo-
tam nos resultados escolares de hoje e 
tem, pelo contrário, efeitos estruturantes 
na sociedade portuguesa. Há pois que 
intervir de forma consertada nas várias 
frentes que podem ter efeitos significati-
vos sobre o desempenho do ensino e 
aprendizagem da Matemática.  

Os conteúdos da EQUAmat são apre-
sentados de forma crescente de dificulda-
de e abrangem todas as unidades didáti-
cas da disciplina de Matemática do tercei-
ro ciclo do Ensino Básico. Este jogo em 
rede (através da Internet) consiste num 
concurso onde equipas de dois elementos 
devem indicar corretamente o valor lógico 
das quatro afirmações que em cada nível 

Máquina fotográfica (própria); 
Fotocópias (12 fotocópias x 0,10€ 
= 1,20€);  
Autocarro (12 alunos+2 professo-
res);  
Distância (ida e volta) 

 

 
Departamento CEN 

Rita Martins/ Patrícia Antunes 

Inquérito 
realizado aos 
alunos no 
final da 
atividade. 

 

   

Alunos do 
Ensino Básico 
e Secundário 
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aparecerão. Nesse jogo, cada par de 
alunos poderá errar no máximo duas 
vezes, tendo duração máxima de meia 
hora e apresentando vinte níveis.  

A seleção das equipas da escola a ins-
crever é feita durante o Primeiro e Segun-
do Períodos, num horário a definir. A final 
nacional decorrerá, na Universidade de 
Aveiro, num dia a divulgar posteriormen-
te. 

 

Objetivos: 
 Envolver, os alunos, mais ativamente na construção do seu próprio conhecimento 
 Melhorar a relação e a convivência com a Matemática; 
 Ter “contacto” com a utilização das novas tecnologias; 
 Rentabilizar as tecnologias de informação e comunicação nas tarefas de construção do conhecimento; 
 Suprimir algumas lacunas ao nível dos conteúdos lecionados. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

“Domínio 1 – Alunos 
3ª Finalidade – Defender o direito à diferença, procurando sempre manter o respeito pelas personalidades e pelas propostas individuais de existência, bem como pela valorização dos diferentes saberes e culturas.” 

 

 
      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários  Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

um por 
período, 
em data a 
definir, 
sem 
atribuição 
de 
horário. 

 

Concursos Literários 
“Escrita Criativa” 

1 2 3 4 Esta atividade periódica, será previamente 
anunciada através de cartazes, nos quais 
constará o tema, a modalidade literária, o 
regulamento do concurso e o prazo de 
entrega. Organizam os concursos, o 
coordenador da biblioteca e os docentes 
nomeados para a mesma. No entanto, os 
docentes de Língua Portuguesa colabora-
rão na realização desta iniciativa, propon-
do e incentivando os seus alunos à partici-
pação. A entrega dos trabalhos é feita aos 
docentes de Língua Portuguesa que farão 
uma pré-seleção dos mesmos. Um júri 
avaliará os trabalhos selecionados pelos 
professores e apurará os três melhores. 
Estes, todos serão publicados num quadro 
de menção honrosa, e o melhor deles será 
premiado.  

 

 
 

6 Folhas de papel A3, para 
cartazes grandes  
- 12 Folhas de papel A4, para 
cartazes pequenos  
- 20 Folhas de papel A4, para 
aplicação do inquérito de avalia-
ção  
- 3 Livros, para os prémios 
literários:  

 

 
Centro de Recursos Educativos – O 

Coordenador 

 
Aplicação de 
um inquérito 

de satisfa-
ção, no final 

do ano, pelos 
docentes de 
português. 

   

Alunos do 
Ensino Básico 
e Secundário 

Objetivos: 
 Desenvolver o gosto pela escrita “criativa” e o espírito de competição;  
 Ajudar a descobrir e a incentivar o talento que há em cada concorrente.  

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

6.2 - Uma Proposta Metodológica Orientadora. Domínio: Alunos, 1.ªe 2.ª finalidade:  
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- Promover o sucesso escolar em igualdade para todos desenvolvendo medidas que ultrapassem as várias dificuldades de cada aluno; 
- Fomentar e desenvolver o gosto pelo ensino – aprendizagem; 
- Estimular o interesse pela informação e debate sobre os problemas do mundo contemporâneo. 

 

 

      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários  Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
1º e 2º 

Períodos 

 
Campeonatos de Língua 
Portuguesa GRUPO GPS 

1 2 3 4 Trata-se de um concurso que incide sobre 
o domínio da língua Portuguesa por par 
parte dos alunos das escolas do GRUPO 
GPS. 
Depois de uma fase de escola será realiza-
da uma sessão final que juntará as equipas 
apuradas de todas as escolas do grupo, 
num ambiente festivo de competição e 
convívio. 

 
-------------------------------------------- 

 
Grupo de Português / 

Ana Paula Silva 

 
Aplicação de 
um inquérito 

de satisfa-
ção, no final 

do ano, pelos 
docentes de 
português. 

   

Alunos do 
Ensino Básico 
e Secundário 

Objetivos: 
 Desenvolver o gosto pela Língua Portuguesa 
 Proporcionar um ambiente de sã competição capaz de estimular e motivar os alunos para as aprendizagens. 

Articulação com o Projeto Educativo:  
DOMÍNIO ALUNOS 
FINALIDADE 1: Desenvolver as capacidades intelectuais dos jovens, através de uma adequada formação geral e especifica que seja a base da sua plena integração na vida ativa. 
 

 

      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários  Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
1º e 2º 

Períodos 

 
Concurso de Empreendedo-

rismo do GRUPO GPS 

1 2 3 4 Trata-se de um concurso que pretende 
estimular a criatividade e a capacidade 
empreendedora por parte dos alunos da 
escolas do GRUPO GPS. 
Depois de uma fase de escola será realiza-
da uma sessão final que juntará as equipas 
apuradas de todas as escolas do grupo, 
num ambiente festivo de competição e 
convívio. 

 
-------------------------------------------- 

 
Direção da escola 

 
Aplicação de 
um inquérito 

de satisfa-
ção, no final 

do ano, pelos 
docentes de 
português. 

   

Alunos do 
Ensino Básico 
e Secundário 

Objetivos: 
 Desenvolver o gosto pelo trabalho de projeto 
 Desenvolvera criatividade e o espírito empreendedor, como forma de ultrapassar as dificuldades de inserção na vida ativa. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
DOMÍNIO ALUNOS 
FINALIDADE 1: Desenvolver as capacidades intelectuais dos jovens, através de uma adequada formação geral e especifica que seja a base da sua plena integração na vida ativa. 
FINALIDADE 2: Promover atitudes de abertura às mudanças de modo a proporcionar uma correta adaptação ás realidades, a compreender e a intervir no mundo contemporâneo. 
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      AVALIAÇÃO 

Data Nome da Atividade Destinatários  Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
1º e 2º 

Períodos 

 
Concurso de Empreendedo-
rismo EMPREENDESCOLA 

da Comunidade Intermuni-
cipal do Pinhal Interior Sul 

1 2 3 4 Trata-se de um concurso que pretende 
estimular a criatividade e a capacidade 
empreendedora por parte dos alunos da 
escolas da região do Pinhal Interior Sul. 
Depois de uma fase de escola será realiza-
da uma sessão final que juntará as equipas 
apuradas de todas as escolas do grupo, 
num ambiente festivo de competição e 
convívio. 

 
-------------------------------------------- 

 
Direção da escola 

 
Aplicação de 
um inquérito 

de satisfa-
ção, no final 

do ano, pelos 
docentes de 
português. 

   

Alunos do 
Ensino Básico 
e Secundário 

Objetivos: 
 Desenvolver o gosto pelo trabalho de projeto 
 Desenvolvera criatividade e o espírito empreendedor, como forma de ultrapassar as dificuldades de inserção na vida ativa.  

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
DOMÍNIO ALUNOS 
FINALIDADE 1: Desenvolver as capacidades intelectuais dos jovens, através de uma adequada formação geral e especifica que seja a base da sua plena integração na vida ativa. 
FINALIDADE 2: Promover atitudes de abertura às mudanças de modo a proporcionar uma correta adaptação ás realidades, a compreender e a intervir no mundo contemporâneo. 
 

 

6. APOIOS EDUCATIVOS 
 

6.1. Contextualização 
 

O apoio às aprendizagens dos alunos constitui uma prioridade no projeto desta escola, dadas as características dos nossos alunos provenientes de um meio social e eco-

nomicamente deprimido que não providencia orientação e apoio aos alunos, fora da escola. São várias as modalidades de apoio disponibilizadas: Salas de estudo; Prepara-

ção da realização de Exames Nacionais, Apoio individualizado; Apoio a pequeno grupo em academias; Tutorias; Acompanhamento de alunos em horário pós-letivo. Subli-

nhe-se que nem só os alunos com mais dificuldades beneficiam de apoio. O apoio na escola é também entendido como desenvolvimento de competências, pelo que os 

alunos com melhores resultados também beneficiam dos apoios proporcionados pela escola, que são organizados, nalgumas situações em grupos de nível, permitindo, 

assim, ir ao encontro das necessidades de cada aluno.   

 
6.2. Atividades de Apoio Educativo 

     AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade  Disciplinas Envolvidas 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

Ano letivo  Salas de Estudo Discentes   Registos dos    
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  A todas as turmas do 5º, 7 e 8º anos são atribuí-
dos tempos semanais inseridos no período de 
almoço, ao primeiro tempo da manhã ou ao 
último tempo da tarde, onde um professor de 
Língua Portuguesa e um professor de Matemática 
proporcionam apoio aos alunos. Aqui, será feito o 
apoio e o desenvolvimento das aprendizagens, 
num ambiente mais informal do que o da sala de 
aula. Estes apoios têm um carater obrigatório para 
os alunos designados pelos conselhos de turma. 

 

Português e Matemática SAAA  
Inquérito de 

satisfação 

Objetivos: 
 Reforçar as aprendizagens dos alunos tendo em vista a melhoria de resultados, a superação de dificuldades e desenvolvimento de capacidades 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

6.2 - Uma Proposta Metodológica Orientadora. Domínio: Alunos, 1.ªe 2.ª finalidade:  
- Promover o sucesso escolar em igualdade para todos desenvolvendo medidas que ultrapassem as várias dificuldades de cada aluno; 
- Fomentar e desenvolver o gosto pelo ensino – aprendizagem. 
 

 
     AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Disciplinas Envolvidas 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

Ano letivo  
 

Preparação de Exames 
 

Discentes Nos anos de Exame Nacionais, todas as disciplinas 
sujeitas a exame têm espaços, no horário dos 
alunos e dos professores para a necessária prepa-
ração. Este apoio funciona da mesma forma que a 
sala de estudo. Trabalha, essencialmente, compe-
tências e conteúdos relacionados com os exames 
nacionais, funcionando em grupos de nível. 
Funciona com carácter de obrigatoriedade, "a 
priori", para todos os alunos. Caso um Encarrega-
do de Educação não pretenda que o seu educando 
participe, deve manifestar, por escrito, essa 
posição. Serve, essencialmente, dois objetivos: 
apoio aos alunos com mais dificuldade nas apren-
dizagens; desenvolvimento de competências para 
os alunos com mais capacidades.  

Disciplinas sujeitas a Exame Nacional  Registos dos 
SAAA  

Inquérito de 
satisfação 

   

  
Objetivos: 

 Reforçar as aprendizagens dos alunos tendo em vista a melhoria de resultados, a superação de dificuldades e desenvolvimento de capacidades 
 

Articulação com o Projeto Educativo:  
6.2 - Uma Proposta Metodológica Orientadora. Domínio: Alunos, 1.ªe 2.ª finalidade:  
- Promover o sucesso escolar em igualdade para todos desenvolvendo medidas que ultrapassem as várias dificuldades de cada aluno; 
- Fomentar e desenvolver o gosto pelo ensino – aprendizagem. 

 

 
     AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade  Disciplinas Envolvidas Instrumentos Realizada Relatório Continuidade 
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de Avaliação (S/N) (S/N) (S/N) 

Ano letivo Apoio Individualizado 
 

 Trabalho dentro e fora da aula regular desenvolvi-
do no âmbito dos alunos com NEE, pelo docente 
de Educação Especial. 
 

--------------------------------------------------- Registos dos 
SAAA  

Inquérito de 
satisfação 

   

Objetivos: 
 Reforçar as aprendizagens dos alunos tendo em vista a melhoria de resultados, a superação de dificuldades e desenvolvimento de capacidades 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

6.2 - Uma Proposta Metodológica Orientadora. Domínio: Alunos, 1.ªe 2.ª finalidade:  
- Promover o sucesso escolar em igualdade para todos desenvolvendo medidas que ultrapassem as várias dificuldades de cada aluno; 
- Fomentar e desenvolver o gosto pelo ensino – aprendizagem. 

  

 
     AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Disciplinas Envolvidas 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

Ano letivo Apoio a Pequeno Grupo em 
Academias 
 

 
Discentes 

Trabalho desenvolvido, essencialmente, no 
âmbito de algumas academias, que, para além do 
complemento ou enriquecimento curricular têm, 
também, a missão de apoiar os alunos na aquisi-
ção de competências básicas (escrita, leitura, 
raciocínio lógico, etc). Os Conselhos de Turma têm 
um papel fulcral no diagnóstico e na designação 
dos discentes para que possam usufruir deste 
apoio. 
 

 
Matemática / Línguas 

Registos dos 
SAAA  

Inquérito de 
satisfação 

   

Objetivos: 
 Reforçar as aprendizagens dos alunos tendo em vista a melhoria de resultados, a superação de dificuldades e desenvolvimento de capacidades 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

6.2 - Uma Proposta Metodológica Orientadora. Domínio: Alunos, 1.ªe 2.ª finalidade:  
- Promover o sucesso escolar em igualdade para todos desenvolvendo medidas que ultrapassem as várias dificuldades de cada aluno; 
- Fomentar e desenvolver o gosto pelo ensino – aprendizagem. 

 

 
     AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Disciplinas Envolvidas 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

Ano letivo Tutorias 
 

Discentes Trata-se de uma orientação proporcionada aos 
alunos com menor autonomia e sem acompa-
nhamento no seu seio familiar. O tutor tenta 
proporcionar o apoio e orientação que a família 
deveria assegurar (verificação da realização de 
trabalhos de casa, acompanhamento do desem-
penho escolar, motivação para o estudo...). Os 
Conselhos de Turma têm um papel fulcral no 
diagnóstico e na designação dos discentes para 
que possam usufruir deste apoio. 
 

 
------------------------------------------------- 

Registos dos 
SAAA  

Inquérito de 
satisfação 
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Objetivos: 
 Reforçar as aprendizagens dos alunos tendo em vista a melhoria de resultados, a superação de dificuldades e desenvolvimento de capacidades 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

6.2 - Uma Proposta Metodológica Orientadora. Domínio: Alunos, 1.ªe 2.ª finalidade:  
- Promover o sucesso escolar em igualdade para todos desenvolvendo medidas que ultrapassem as várias dificuldades de cada aluno; 
- Fomentar e desenvolver o gosto pelo ensino – aprendizagem. 

 

 
     AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Disciplinas Envolvidas 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
Ano letivo 

Acompanhamento de Alunos 
em Horário Pós-Lectivo 
 

 
Discentes do 2º 

Ciclo 

Para alunos do 2º Ciclo, diariamente, um profes-

sor da escola acompanha os alunos até às 19.00H, 

apoiando a realização de trabalhos de casa e 

outras tarefas escolares. 

 

 
---------------------------------------------------- 

Registos dos 
SAAA  

Inquérito de 
satisfação 

   

Objetivos: 
 Reforçar as aprendizagens dos alunos tendo em vista a melhoria de resultados, a superação de dificuldades e desenvolvimento de capacidades 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

6.2 - Uma Proposta Metodológica Orientadora. Domínio: Alunos, 1.ªe 2.ª finalidade:  
- Promover o sucesso escolar em igualdade para todos desenvolvendo medidas que ultrapassem as várias dificuldades de cada aluno; 
- Fomentar e desenvolver o gosto pelo ensino – aprendizagem. 

 

 

7. PROJETOS E ACADEMIAS 
 

7.1. Contextualização 
 

Numa escola aberta ao exterior, que assume a responsabilidade de proporcionar aos seus alunos aprendizagens extracurriculares e experiências que a família e a 

comunidade não lhes podem assegurar, assumem especial relevo na ação educativa os projetos que envolvem os alunos, e as academias que podem frequentar. No 

que toca às academias a escola pretende ter uma oferta abrangente, que vai do Desporto, às Artes, às Ciências. 

De forma a evidenciar e a apresentar claramente a articulação das atividades com os principais eixos do Projeto Educativo, foi utilizada uma escala de cores, corres-

pondente a cada destinatário das atividades, a ser utilizada para cada atividade no campo “destinatários”. 

 
 

[1] Alunos 
 

(cor de laranja, cor 6) [3] Comunidade / Entidades Externas 
 

(Púrpura, cor 4) 
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[2] Pais / Encarregados de Educação (ligação à família) 
 

(verde seco, cor 3) [4] Colaboradores (vermelho, cor 2) 

 
 

7.2. Projetos 
 
 

 
Nome do Projeto: 
Programa Eco-Escolas 

 
Descrição do Projeto:  
O Programa Eco-Escolas pode ser implementado em todos os graus de ensino, embora seja destinado, preferencialmente, às escolas 
do ensino básico. 

O Programa Eco-Escolas pretende: 

 encorajar ações, reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pela escola na melhoria do seu desempenho ambiental, 
gestão do espaço escolar e sensibilização da comunidade. 

 estimular o hábito de participação envolvendo ativamente a comunidade escolar e local na tomada de decisões e imple-
mentação das ações. 

 motivar para a necessidade de mudança de atitudes e adoção de comportamentos sustentáveis no quotidiano, ao nível 
pessoal, familiar e comunitário. 

 divulgar boas práticas a nível ambiental. 

 contribuir para a criação de parcerias com variadas instituições. 
 

 
Responsável: 
Helga Silva 

 
      AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos de 

Avaliação 
Realizada 

(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do 
ano letivo 

 

Eco-escolas 

1 2 3 4  
No desenvolvimento do Programa Eco-

Escolas irão ser desenvolvidas diversas 

atividades: 

- Receção do Galardão: Participação no 

Encontro Nacional Dia Bandeiras Verdes 

2012-Galardão Eco-Escolas 

- Separação seletiva dos resíduos: 

Manutenção dos Ecopontos existentes 

na escola e dar continuidade à sensibili-

zação da temática da reciclagem  

- Concurso Eco-Pilhas, Geração Deposi-

trão e Tinteiros com Valor 

- Recolha de óleos  

- Manutenção dos espaços exteriores do 

estabelecimento de ensino  

 
Material de papelaria 
Material informático 

 

 
Docentes do Departamento 
de Ciências Exatas e Natu-

rais 

 
Inquéritos de 

avaliação dos SAAA 

realizados aos 

alunos e/ ou 

docentes no decor-

rer do ano letivo. 

Receção do Galar-

dão Eco-Escolas. 

 

   

 
Alunos do 
segundo e 

terceiro ciclo 
do Ensino 

Básico 
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- Visitas de estudo a realizar oportuna-

mente 

- ECO-DIA / Dia do Ambiente (5 de 

Junho) 

 

Objetivos: 
 Sensibilização da comunidade escolar e local para a necessidade de preservar o ambiente e da gestão sustentável dos resíduos. 
 Proporcionar momentos de aprendizagem fora do contexto sala de aula. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
“ Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívicos, moral, afetivo e artístico, promovendo o seu desenvolvimento equilibrado”(Domínio 1 – 4ª Finalidade) 
 

 
 

 
7.3. Academias 
 

 

Nome da Academia:  

“Penso Ráπido” 

 
 

 
Descrição da Academia:  
A Academia é um espaço onde os alunos podem ocupar os seus tempos livres, onde poderão aprofundar certos conhecimentos e 
encontrar o ambiente propício para superar a habitual resistência demonstrada para com a disciplina de Matemática, permitindo 
atenuar a distância que existe entre a realidade e a Matemática. 
Atendendo à natureza descontraída desta Academia, de frequência livre ou proposta pelos Conselhos de Turma, ela poderá ainda 
incentivar a criatividade e expressividade do aluno e desenvolver o seu espírito de tolerância e cooperação com os demais colegas 
através do desenvolvimento de várias atividades, adquirindo também um papel educativo, tais como:    
Prestar apoio pedagógico à disciplina; organização de materiais de apoio; uso de programas de computador; modelos geométricos 
manipuláveis; utilização dos jogos didáticos e preparação para o Campeonato de Jogos Matemáticos. 
 

 
Responsável: 
Maria Rita Gonçalves Martins 

 
      AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

 

 

---------- 

1 2 3 4 Os alunos irão desenvolver os seus 
trabalhos, de forma livre e espontânea, 
sempre com apoio e orientação dos 
docentes. Os alunos podem propor e 
conduzir as atividades, sendo as mes-
mas, discutidas e orientadas pelosdo-
centes. 

 

Recursos multimédia, materiais 
manipuláveis e manuais escola-
res. Computadores com ligação 

à Internet. 
A definir consoante as propos-

tas de trabalho dos alunos. 

 
 

Docentes da disciplina de 

Matemática 

 

 

 
Preenchimento 

de Inquérito 

   

Alunos 

Inscritos na 

Academia 

 

Objetivos: 
 Incentivar a criatividade e expressividade do aluno e desenvolver o seu espírito de tolerância e cooperação com os demais colegas através do desenvolvimento de várias atividades, adquirindo também um papel educativo. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
“ Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívicos, moral, afetivo e artístico, promovendo o seu desenvolvimento equilibrado”( Domínio 1 – 4ª Finalidade) 
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Nome da Academia:  
“Desporto na Escola” 
 

 
Descrição da Academia:  
O papel da escola não visa apenas contribuir para o desenvolvimento científico dos alunos. Visa também desenvolver as suas capaci-
dades, atitudes e valores, de forma a contribuir para o seu desenvolvimento integral, tendo em vista facilitar a integração na vida 
social. Não pode haver melhor maneira de atingir estes pressupostos do que mudar a ideia-feita, de que os alunos vêm a escola como 
um local onde são obrigados a ir e onde apenas se estuda e trabalha. Quanto mais agradável for o ambiente em que os alunos estão 
inseridos, melhor será a sua formação. 
Neste âmbito surge: o projeto Desporto na Escola, que emerge da necessidade de oferecer aos nossos alunos uma prática sã e organi-
zada da prática desportiva em diferentes contextos de diferentes modalidades, tendo como objetivo a participação dos alunos em 
atividades físicas que proporcionem uma competição saudável entre eles, incutindo-lhes o gosto pela prática desportiva. 
Revela-se de especial importância tal prática, pois permite ainda, experimentação de práticas pedagógicas e organizacionais aos 
alunos do Curso Tecnológico de Desporto, participando estes na supervisão e na organização destas atividades, contribuindo assim 
para a avaliação da “Atividade Referente”, que é um dos parâmetros da sua avaliação final.  
 

 
Responsável: 
Aires Sousa 

 
      AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 
 
 
 
 
 

Desporto na escola 

1 2 3 4 
Os alunos serão chamados à prática de 

um conjunto de modalidades semanal-

mente, tendo a orientação dos profes-

sores de Educação Física e dos alunos do 

Curso Tecnológico de Desporto; O 

objetivo será preparar um conjunto de 

equipas dispostas por escalões etários, 

que irão participar num torneio que 

colocará todas as equipas em ação no 

final de cada período letivo, nas modali-

dades desportivas em causa. 

As modalidades a desenvolver serão: 

Futsal, Basquetebol e Voleibol. 

 

Balizas, Postes e Rede de 
Voleibol, Cestos de Basquetebol. 
Bolas de Basquetebol, Bolas de 
Voleibol, Bolas de Futsal; 

 

 
Professores do Grupo de Desporto 

e Educação Física; 

Alunos do Curso Tecnológico de 

Desporto. 

 

 
Feedback 
dos espeta-
dores dos 
torneios de 
final de 
período. 
Inquéritos 
aos partici-
pantes no 
projeto; 

 

   

 

Objetivos: 
 Consolidação de conhecimentos adquiridos no Curso Tecnológico de Desporto. 
 Permitir uma melhor compreensão do fenómeno desportivo e posterior adesão ao Movimento Associativo; 
 Promover o contacto com as modalidades envolvidas ao nível da participação organizada em quadro competitivo; 
 Promover o convívio entre os alunos dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário; 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
    “ Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívicos, moral, afetivo e artístico, promovendo o seu desenvolvimento equilibrado”( Domínio 1 – 4ª Finalidade) 
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      AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
Interrupção 

letiva da 
Páscoa 

 
 

CHALLENGE IVS 

1 2 3 4 
Atividade aberta a alunos em final de 

conclusão do Ensino Básico, provenien-

tes de toda a região.  

Durante dois dias os participante leva-

rão a cabo atividades desportivas, 

essencialmente voltadas para o contacto 

com a natureza, num clima de competi-

ção saudável e convívio. 

 

  
Professores do Grupo de Desporto 

e Educação Física; 

Alunos do Curso Tecnológico de 

Desporto. 

 

 
Nº de 
participantes 
/ Inquérito 
de satisfação 

   

 

Objetivos: 
 Consolidação de conhecimentos adquiridos no Curso Tecnológico de Desporto. 
 Permitir uma melhor compreensão do fenómeno desportivo e posterior adesão ao Movimento Associativo; 
 Promover o contacto com as modalidades envolvidas ao nível da participação organizada em quadro competitivo; 
 Promover o convívio entre os alunos dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário; 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
    “ Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívicos, moral, afetivo e artístico, promovendo o seu desenvolvimento equilibrado”( Domínio 1 – 4ª Finalidade) 
 

 
 
 

 
Nome da Academia: 
Academia de Música “Toca a Cantar” 
 

 
 

 
Descrição da Academia:  
Nesta academia os alunos ensaiarão semanalmente temas musicais que posteriormente serão interpretados e apresentados publica-
mente nas seguintes atividades: 

  Cânticos na missa de Natal do I.V.S. 
  Audição Musical da Semana Cultural. 
  Concerto de Final de Ano Letivo. 

 

 
Responsável:  
Ana Catarina Lima de Brito 

 
 

      AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários  Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

 

---------- 

1 2 3 4 Os alunos irão ensaiar temas musicais, 

sempre com apoio e orientação dos 

docentes. Os alunos podem propor e 

conduzir as atividades, sendo as mes-

mas, discutidas e orientadas pelos 

Instrumentos Musicais 
Partituras 

Cd’s e DVD’s 
Livros de Música 

Fotocópias 
Internet 

 

 
 

Ana Catarina Lima de Brito 

 

 

 
Preenchimento 

de Inquérito 

   

Alunos 

Inscritos na 

Academia 
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docentes. 

 

Objetivos: 
 Utilizar a voz, instrumentos e técnicas interpretativas. 
 Apresentar publicamente, ao vivo e em tempo real os temas musicais desenvolvidos na Academia. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
    “ Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívicos, moral, afetivo e artístico, promovendo o seu desenvolvimento equilibrado”( Domínio 1 – 4ª Finalidade) 
 

 
 
 

 

Nome da Academia: 

Academia de Ciências e Ambiente – XPTO 

 
 

 
Descrição da Academia:  
A Academia de Ciências e Ambiente é um espaço dedicado à divulgação do conhecimento científico, em que a frequência é livre o u 
proposta pelos Conselhos de Turma. Através da realização da referida divulgação pretende-se dar a conhecer à comunidade escolar 
alguns dos avanços científicos, dias comemorativos relativos à ciência e/ou Natureza, bem como de curiosidades do mundo científico. 
 

 
Responsável:  
Helgs Silva 

 

      AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

 

 

---------- 

1 2 3 4 Ao longo do ano letivo, a Academia de 
Ciências e Ambiente irá ser um espaço 
de compilação e seleção de informação 
de caráter científico e, posteriormente, 
efetuar a sua divulgação junto à comu-
nidade escolar. 
 

 
 

Material informático 
Material de papelaria 

 
 

 

 
Departamento de Ciências 

Exatas e Naturais 

 

 
Preenchimento 

de Inquérito 

   

Alunos 

Inscritos na 

Academia 

 

Objetivos: 
 Sensibilização da comunidade escolar para a importância do conhecimento científico na sociedade atual.  
 Proporcionar momentos de aprendizagem fora do contexto sala de aula 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
“ Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívicos, moral, afetivo e artístico, promovendo o seu desenvolvimento equilibrado”( Domínio 1 – 4ª Finalidade) 
 

 
 
 
 

 

Nome da Academia: 

Academia de Xadrez 

 
 

 

Descrição da Academia:  

O docente responsável pretende ensinar a regras do jogo de xadrez aos alunos inscritos; incutir nos alunos o gosto pela prática do 

xadrez; desenvolver o ensino das regras básicas de xadrez com os alunos inscritos na academia; realizar jogos entre os membros 

inscritos na academia; organizar um torneio de xadrez durante a Semana Cultural; desenvolver atividades durante todo o ano escolar, 

pretendendo-se criar um espaço lúdico, onde o aluno terá oportunidade de desenvolver capacidades sociais e cognitivas através da 

 
Responsável:  
Gonçalo Brito Queiroz 
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prática do xadrez, com a orientação do coordenador. Estas atividades serão desenvolvidas junto dos alunos do quinto ano em horário 

próprio e separados por turma e na academia, que funcionará numa sala a destinar pela Direção Pedagógica. 

 

 

      AVALIAÇÃO 

Calendarização 
Nome da Ativida-

de 
Destinatários Descrição da Atividade Recursos 

Organização 
[Proponentes e Responsáveis] 

Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 
 
 

---------- 

1 2 3 4  Aulas de 5º ano:  
1. 1º período até às reuniões intercalares de 

fevereiro - breves indicações sobre aspetos 
históricos e culturais relacionados com o 
xadrez; indicações sobre o tabuleiro de 
xadrez, suas coordenadas e nomenclatura 
para designar as jogadas de xadrez; indica-
ções sobre as peças de xadrez e cada um dos 
seus movimentos; indicações sobre as regras 
básicas de xadrez. 

2. Das reuniões intercalares de fevereiro até ao 
final do ano – praticar o jogo de xadrez em 
pares sob orientação do coordenador, esta-
belecendo-se rotatividade entre os alunos 
em cada turma.   

 Sessões da Academia: 
1. Ensino das regras básicas do xadrez pelo 

coordenador da academia; 
2. Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre 

o xadrez (partidas e/ou jogadas famosas, 
etc.);  

3. Praticar o jogo de xadrez em pares sob orien-
tação do coordenador da Academia. 

 

 
Tabuleiros e peças de 

Xadrez 

 
 

Gonçalo Brito Queiroz 

 
Preenchimento 

de Inquérito 

   

Desde alunos 
do 5º ano 
com aulas 
semanais em 
horário pró-
prio a todos 
os elementos 
da comuni-
dade escolar 
em horário da 
Academia 

 

Objetivos: 
 Obter uma avaliação dos discentes igual ou superior a 3,5 
 Obter 60% de participação dos alunos 
 Obter uma percentagem de 60% de menções positivas, na avaliação final do professor 
 Contribuir com um artigo/notícia para a revista trimestral da escola (1 por período) 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
    “ Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívicos, moral, afetivo e artístico, promovendo o seu desenvolvimento equilibrado”( Domínio 1 – 4ª Finalidade) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nome da Academia: 
Academia de Línguas Estrangeiras 
 

 
Descrição da Academia:  
A Academia de Línguas Estrangeiras é um espaço onde os alunos poderão aprofundar conhecimentos da língua inglesa, francesa e 
espanhola, de uma forma lúdica, podendo, deste modo, realizar trabalhos, esclarecer dúvidas, bem como enriquecer o seu conheci-

 
Responsável:  
Sónia Gomes 
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mento acerca das diferentes culturas.  
Para além destes aspetos a academia também pretende desenvolver a criatividade, a autonomia, o gosto pelo trabalho de equipa e 
ainda o respeito para com os outros.   
 

 

      AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 
 

---------- 

1 2 3 4 Semanalmente: 
Apresentação de filmes; discussão de 
livros; realização de mini palestras; 
Desenvolvimento de jogos acerca do 
funcionamento das línguas estrangeiras; 
Esclarecimento de dúvidas inerentes às 
disciplinas de línguas estrangeiras 
 

 
 
 
 
 
 

_____ 

 Dinamizadores da Academia     

Comunidade 
escolar- 
alunos do 2º 
e 3º Ciclos e 
Secundário 
 

 

Objetivos: 
 A profundar conhecimento de uma forma lúdica 
 Angariar fundos para a academia.  

 
Articulação com o Projeto Educativo:  
    “ Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívicos, moral, afetivo e artístico, promovendo o seu desenvolvimento equilibrado”( Domínio 1 – 4ª Finalidade) 
 

 
 
 

 
Nome da Academia: 
Academia de Teatro – Grupo Artes de Palco 
 

 

 

Descrição da Academia:  

A docente responsável por esta academia pretende criar um espaço de aprendizagem do teatro, de carater  lúdico, onde os alunos 

terão oportunidade de, ao longo do ano, desenvolver a sua capacidade criativa, crítica e relacional treinando competências sociais 

essenciais para o seu desenvolvimento integral, tais como autonomia, comunicação e dinâmicas de grupo. 

 

 
Responsável:  
Maria Conceição Martins 

 
 

      AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários  Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

 

---------- 

1 2 3 4 Numa primeira fase, nas sessões 

semanais, irão ser desenvolvidos 

exercícios de expressão vocal e corpo-

ral que permitam familiarizar os parti-

cipantes com técnicas de expressão 

dramática. Posteriormente, as ses-

sões serão direcionadas para a prepa-

 
Adereços para os espetáculos 

teatrais 

Maria da Conceição Alves Mar-

tins 

Carlos Alberto de Miranda 

 

Aplicação de 
inquérito de 
avaliação dos 
SAAA. 
Folha de 
presenças. 

 

   

Alunos 

inscritos na 

academia.  
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ração da peça de teatro a integrar o 

espetáculo de Natal, no final do pri-

meiro período. No segundo e terceiro 

períodos, os alunos irão continuar a 

praticar competências aliadas à 

expressão dramática e irão preparar a 

representação teatral para a feira 

medieval. 

 

Objetivos: 
 Contribuir com um artigo/notícia para a revista trimestral da escola. (1 por período) 
 Obter uma percentagem de 60 % de menções positivas na avaliação final do professor. 
 Obter uma avaliação igual ou superior a 3,5. 
 Obter 60% de participação dos alunos. 

 
Articulação com o Projeto Educativo: 
 “ Contribuir para a formação integral do aluno nomeadamente nos domínios cívicos, moral, afetivo e artístico, promovendo o seu desenvolvimento equilibrado”( Domínio 1 – 4ª Finalidade) 
 

 
 
 
 
 

8. SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 
 
 
 

8.1. Contextualização 
 

Os Serviços de Psicologia e Orientação assumem particular importância no projeto da escola, dada a sua particular vocação para mediar a relação da escola com o 

meio, detetando e prevenindo situações de risco potenciadas por um contexto económico e social desfavorecido. 

Também aqui, de forma a evidenciar e a apresentar claramente a articulação das atividades com os principais eixos do Projeto Educativo, foi utilizada uma escala de 

cores, correspondente a cada destinatário das atividades, a ser utilizada para cada atividade no campo “destinatários”. 

 
 

[1] Alunos (cor de laranja, cor 6) [3] Comunidade / Entidades Externas (Púrpura, cor 4) 

[2]Pais / Encarregados de Educação (ligação à família) (verde seco, cor 3) [4] Colaboradores (vermelho, cor 2) 
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8.2. Atividades 
      AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

1º. dia de 
aulas 

Receção aos Encarregados 
de Educação dos alunos do 
5º ano 
 

1 2 3 4 No início do ano letivo, os encarregados 
de educação dos alunos do 5º ano irão 
ter uma sessão de esclarecimento, onde 
serão informados sobre o funcionamen-
to do Instituto Vaz Serra, nomeadamen-
te, sobre a estrutura organizativa, 
Projeto Educativo, Regulamento Interno, 
Plano de Atividades e métodos de 
avaliação.  
 

 
 
 
 

Meios audiovisuais 

 
Serviço de Psicologia e de Educação 

Especial e Direção Pedagógica 

 
Planeamento 

e Relatório  
do Processo - 

SPO 

 
 
 
S 

 
 
 
S 

 

Pais/ EE dos 
alunos do 5º 
ano de 
escolaridade 

 

Objetivos: 
 Esta atividade pretende contribuir para uma receção agradável aos alunos e Encarregados de Educação do 5º ano de escolaridade e para informar os participantes sobre o funcionamento do Instituto Vaz Serra. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

Domínio 3 – Ligação Escola – Meio; 1ª Finalidade. 
Desenvolver o relacionamento entre a escola e a comunidade, proporcionando trocas de conhecimentos, saberes e experiências de forma a permitir o desenvolvimento eficaz da Escola e a sua capacidade de intervenção como entidade 
autónoma. 
 

 
 
 

      AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

 
 

1º. e 2.º 
Períodos 

 
Projeto Escola de Pais 

 

1 2 3 4 Esta atividade irá abordar questões 
relativas ao desenvolvimento das 
crianças/adolescentes: etapas do seu 
desenvolvimento, regras a estabelecer e 
hábitos saudáveis.   

 

 
 

Meios audiovisuais 

Serviço de Psicologia e de Educação 
Especial e Direção Pedagógica 

Inquérito de 
Satisfação 

   

 
Pais/ EE  

 

 
Objetivos: 
 Esta atividade pretende sensibilizar os participantes para a importância de acompanhar os seus educandos no seu processo de ensino-aprendizagem e debater estratégias mais adequadas para lidar com os adolescentes. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

Domínio 3 – Ligação Escola – Meio; 1ª Finalidade. 
Desenvolver o relacionamento entre a escola e a comunidade, proporcionando trocas de conhecimentos, saberes e experiências de forma a permitir o desenvolvimento eficaz da Escola e a sua capacidade de intervenção como entidade autó-
noma. 

 

 
 
 
 

      AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 
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11 – 15 de 
Março 

Intercâmbio com o Centro 
Escola r de Cernache do 
Bonjardim 
 

1 2 3 4  
Os alunos do Instituto Vaz serra levarão 
teatro e poesia às escolas do 1º Ciclo. 

 
 

Meios audiovisuais 

 
Serviço de Psicologia e de Educação 

Especial e Direção Pedagógica 

 
Nº de 

Participantes 
 

Inquérito aos 
professores 
do 1º Ciclo 

   

 
Alunos do 1º 
Ciclo 

Objetivos: 
 Estreitar laços com os alunos e professores do primeiro Ciclo, divulgando a escola e as suas atividades. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

Domínio 3 – Ligação Escola – Meio; 1ª Finalidade. 
Desenvolver o relacionamento entre a escola e a comunidade, proporcionando trocas de conhecimentos, saberes e experiências de forma a permitir o desenvolvimento eficaz da Escola e a sua capacidade de intervenção como entidade 
autónoma. 
 

 
 

      AVALIAÇÃO 

Calendarização Nome da Atividade Destinatários Descrição da Atividade Recursos 
Organização 

[Proponentes e Responsáveis] 
Instrumentos 
de Avaliação 

Realizada 
(S/N) 

Relatório 
(S/N) 

Continuidade 
(S/N) 

2º. e 3º 
Períodos 

Programa de Orientação 
Vocacional 

1 2 3 4  
Serão realizadas sessões de orientação 
vocacional para todos os alunos do 9º e 
12º, bem como reuniões com os respe-
tivos Encarregados de Educação. 

 

 
 
 

Meios audiovisuais 

Serviço de Psicologia e de Educação 
Especial 

Planeamento 
e Relatório  

do Processo - 
SPO 

   

Alunos do 9º 
e 12º ano de 
escolaridade 
e respetivos 

Encarregados 
de Educação 

 

Objetivos: 
 Orientar os alunos e ajudá-los na definição de um projeto de vida. 

 
Articulação com o Projeto Educativo:  

Domínio 1 – Alunos; 3ª Finalidade. 
Defender o direito à diferença, procurando sempre manter o respeito pelas personalidades e pelas propostas individuais de existência, bem como pela valorização dos diferentes saberes e culturas. 
 

 
 
 

9. FORMAÇÃO DE COLABORADORES 
 
 

9.1. Formação de Pessoal Docente 
 
 

Data Designação Duração Área de Formação Modalidade/Registo de 

Acreditação 

Objetivos Destinatários Local Identificação da Entidade 

Formadora 
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A definir 
 

Moodle – Plataforma 

de trabalho 
4 horas 

Didáticas Gerais: Prática e 

investigação pedagógica e 

didática nos diferentes 

domínios da docência 

Curso de Formação 
• Potenciar a utilização do 

Moodle nos diferentes domínios 

da docência 

Docentes Instituto Vaz Serra 
Instituto Vaz Serra / 

Instituto D. João V 

 
A definir 

 

Quadros Interativos / 

Multimédia nas Ciên-

cias Exatas 

4 horas 

 

Didáticas Gerais: Prática e 

investigação pedagógica e 

didática nos diferentes 

domínios da docência 

Curso de Formação 

 

 
• Potenciar a utilização dos 
quadros interativos multimédia 
no processo Ensi-
no/Aprendizagem das ciências 
exatas. 

Docentes de Ciências Exatas e 

Naturais 
Instituto Vaz Serra 

Instituto Vaz Serra / 

Instituto D. João V 

A definir 

 

Recursos multimédia 

no ensino e na aprendi-

zagem de biologia e 

geologia. 

8 horas 

Didáticas Gerais: Prática e 

investigação pedagógica e 

didática nos diferentes 

domínios da docência 

Curso de Formação 

 

• Potenciar a utilização dos 

recursos multimédia no processo 

Ensino/Aprendizagem de biologia 

e geologia. 

Docentes de Ciências Exatas e 

Naturais 
Instituto Vaz Serra 

Instituto Vaz Serra / 

Instituto D. João V 

A definir 

Aplicações do Geoge-

bra 
8 horas 

Didáticas Gerais: Prática e 

investigação pedagógica e 

didática nos diferentes 

domínios da docência 

Curso de Formação 

 

• Potenciar a utilização das 

aplicações do Geogebra. 

Docentes de Ciências Exatas e 

Naturais 
Instituto Vaz Serra 

Instituto Vaz Serra / 

Instituto D. João V 

 
A definir 

 

 

Primeiros socorros na 

escola: gestos que 

salvam vidas. 

 

8 horas 

Didáticas Gerais: Prática e 

investigação pedagógica e 

didática nos diferentes 

domínios da docência 

Curso de Formação 

 

• Sensibilizar para a importância 

da aquisição de conhecimentos 

no âmbito dos primeiros socor-

ros;  

• Dotar os participantes de 

conhecimentos teórico-práticos 

necessários à atuação em caso 

de emergência médica. 

 

Docentes e Não Docentes 

 

Instituto Vaz Serra 

 

Instituto Vaz Serra / 

Instituto D. João V 

A definir 

Educação para o 

desenvolvimento 

sustentável, uma 

premência da atualida-

de. 

8 horas 

Didáticas Gerais: Prática e 

investigação pedagógica e 

didática nos diferentes 

domínios da docência 

Curso de Formação 
• Mobilizar saberes culturais, 

científicos e tecnológicos. 
Docentes Instituto Vaz Serra 

Instituto Vaz Serra / 

Instituto D. João V 
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A definir 

Utilização do FLASH na 

construção de recursos 

educativos 

 

8 horas 

Didáticas Gerais: Prática e 

investigação pedagógica e 

didática nos diferentes 

domínios da docência 

 

Curso de Formação 

 

• Potenciar a utilização do FLASH 

na construção de recursos 

educativos no processo Ensino / 

Aprendizagem das ciências 

humanas e sociais. 

Docentes de Ciências Huma-

nas e Sociais 
Instituto Vaz Serra 

Instituto Vaz Serra / 

Instituto D. João V 

A definir 

 

Novas Tecnologias na 

Educação 

8 horas 

 

Didáticas Gerais: Prática e 

investigação pedagógica e 

didática nos diferentes 

domínios da docência 

Curso de Formação 

 

• Potenciar a utilização das novas 

tecnologias na educação. 
Docentes 

 

 

Instituto Vaz Serra 

 

 

Instituto Vaz Serra / 

Instituto D. João V 

A definir 

Atividades de Explora-

ção da Natureza 
8 horas 

Didáticas Gerais: Prática e 

investigação pedagógica e 

didática nos diferentes 

domínios da docência 

Curso de Formação 

 

• Realizar atividades de explora-

ção da Natureza. 
Docentes 

 

Instituto Vaz Serra 

 

Instituto Vaz Serra / 

Instituto D. João V 

 
9.2. Formação de Pessoal Não Docente 

 
Data Designação Duração Área de Formação 

Modalidade/Registo de 
Acreditação 

Objetivos Destinatários Local 
Identificação da Entidade 

Formadora 

 
 
 
 
 

A definir 

 
 
 
 

Higiene e Segurança no 
Trabalho 

 
 
 
 
 

8 horas 

 
 
 
 

Segurança e Higiene no 
Trabalho 

 
 
 

Curso de Formação 
 

• Sensibilizar os intervenientes 

para a importância do cumpri-

mento de normas de higiene e 

segurança no local de trabalho;  

• Apreender normas inerentes à 
higiene e segurança no local de 
trabalho. 

 

 
 
 
 

Não Docentes 

 
 
 
 

Instituto Vaz Serra 

 
 
 
 
Instituto Vaz Serra / Institu-

to D. João V 
 

A definir Combate a incêndios 4 horas Materiais 
Curso de Formação 

 

 
• Desenvolver competências ao 
nível do combate a incêndios 
 

Não Docentes 

 
 
Instituto Vaz Serra 

 
 

Instituto Vaz Serra / Institu-
to D. João V 

A definir 
Programa alunos J. P. 
M. Abreu e Moodle 

 
4 horas 

Secretariado e Trabalho 
Administrativo 

Curso de Formação 
 

 
• Potenciar a utilização do 
Programa Alunos e do Moodle 
nos Serviços Administrativos 
 

Pessoal não docente da área 
administrativa. 

 

 
 
Instituto Vaz Serra 

 
 
Instituto Vaz Serra / Institu-

to D. João V 
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Data Designação Duração Área de Formação Modalidade/Registo de 
Acreditação 

Objetivos Destinatários Local Identificação da Entidade 
Formadora 

A definir Plano de Emergência 8 horas 
Segurança e Higiene no 

Trabalho 
Curso de Formação 

 

 
• Conhecer um Plano de Emer-
gência;   
Dar resposta adequada em 
situação de emergência. 

Não Docentes 

 
 
Instituto Vaz Serra 

 
 
Instituto Vaz Serra / Institu-

to D. João V 

A definir 
Aplicações de Gestão 

Administrativa 
8 horas 

Secretariado e Trabalho 
Administrativo 

Curso de Formação 
 

 
• Desenvolver competências no 
âmbito da Gestão Administrativa; 
 
• Otimizar o desempenho dos 
Recursos Humanos com recurso 
às TIC. 
 

Pessoal não docente da área 
administrativa. 

 

 
 
 
Instituto Vaz Serra 

 
 
 
Instituto Vaz Serra / Institu-

to D. João V 

 


