Agrupamento de Escolas de Mangualde

Plano anual de atividades
2017/2018

1.º Período
Mês Data
set

out

14

Atividade
ORGANIZAÇÃO E
LANÇAMENTO DO
ANO LETIVO
"O Património local
ao serviço da
comunidade"

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Objetivos PE

agnelo.figueiredo

Docentes; Pessoal não
docente; Alunos ()

O3

- Visita de estudo/Divulgação à Igreja Matriz de Azurara;
- Envolvidos: Todas as turmas de 6º ano, e respetivos
Encarregados de Educação;
- A atividade começará pelas 10h15m junto da CMM e por
volta das 10h30m seguirá para a Igreja Matriz;
- O Dr. Rui Sacadura falará das campas, inumações e
restos mortais desde a ocupação romana;
- O Assessor de Hgp, dará a explicação de todo o historial
do monumento.
Formação de Juízes/ Árbitros/ Oficiais de mesa nas
modalidades selecionadas.

Joao Carlos Pinto Ramos
Alves

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Outro; Alunos ()

O1

Formação de juízes
árbitros / oficiais de
mesa

out

Mês Internacional da Promoção da biblioteca escolar: divulgação dos serviços,
Biblioteca Escolar
recursos, modo de funcionamento e das atividades a
desenvolver. Lançamento de atividades de promoção da
leitura.
" O Património local -Visita de Estudo/Divulgação à Anta da Cunha Baixa e à
ao serviço da
Estação Arqueológica da Raposeira:
comunidade"
- Envolvidos: toas as turmas do 5º ano, e respetivos
Encarregados de Educação;
- A atividade começará pelas 10h30m na Cunha Baixa
por volta das 11h30m seguirá para a Raposeira (o grupo
será dividido em dois da responsabilidade dos
arqueólogos presentes);
- Na citânia da Raposeira o Vereador da Cultura
pronunciará algumas considerações acerca da
importância da divulgação e preservação deste
património.

11

Público-alvo

Planificação e execução das medidas para o arranque do
ano letivo

out;
nov;
dez

nov

Dinamizador

Custo/or
çamento
previsto
(escola)
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Ricardo Manuel Mateus
Alunos ()
Oliveira; Paula Maria Inacio
Cunha; Jorge Luis Santos
Silva Amaral
Sergio Nuno Marques
Alunos ()
Rodrigues; Maria Lurdes A.
Gonçalves Ferreira

O2

Joao Carlos Pinto Ramos
Alves

O1

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Outro; Alunos ()

O5
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1.º Período
Mês Data
nov;
jan;
mar

Atividade
Pré Olimpíadas da
Matemática e
Olimpíadas da
Matemática

dez 11; 13 Ciclo de Reflexão
sobre Direitos
Humanos
dez

13

Corta-Mato (fase
Escola)

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Dinamizador

Público-alvo

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Objetivos PE

- As OPM são organizadas pela SPM com a participação
das escolas.
- As OPM estão divididas em várias categorias sendo que
o DMCE irá participar nas seguintes: Pré-Olimpíadas no
5º ano; Categoria Júnior no 6º e 7º anos; Categoria A no
8º e 9º anos; Categoria B no 11º e 12ºanos.
- As Pré-Olimpíadas (5.º ano) constam de uma prova
única, a realizar simultaneamente com a 1ª eliminatória
das outras categorias, no dia 13 de novembro.
- Nas Categorias Júnior (6.º e 7.º anos), A (8.º e 9.º anos)
e B (10.º, 11.º e 12.º anos) haverá duas eliminatórias, a 1ª
a 09 de novembro e a segunda em janeiro, e uma Final
Nacional que, nesta edição, terá lugar na Escola
Secundária Emídio Navarro, em Viseu.
- As eliminatórias constam de provas escritas da área da
Matemática.

Conceicao Pereirinha
Teixeira Armas; Luis
Manuel Laires Gonçalves
Fraga; Mafalda Sofia
Pereira Fernandes

Alunos ()

O1

Dinamização de um conjunto de atividades que tenham
efeito multiplicador na reflexão crítica e consciencialização
dos jovens para a necessidade de defesa dos Direitos
Humanos
Corrida de resistência

Sara Isabel Ferreira Coelho Alunos ()
de Sousa; Ana Teresa
Cabral Pinto Beja

O5

Rui Miguel Mendes Ribeiro Alunos ()
Neves; Eunice Carmen Pina
Pena; Cecília do Céu
Oliveira de Faria; Bruno
José Trindade Soares;
Marco Manuel Valega
Andrade; João Marques
Viterbo; Paula Maria Inacio
Cunha; Joaquim José
Pessanha Pereira de Melo;
Jorge Luis Santos Silva
Amaral; Ricardo Manuel
Mateus Oliveira

O2
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1.º Período
Mês Data
dez

dez

dez

Atividade

14; Concerto de Natal +
14; Música
14;
14; 15

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Apresentação musical de natal, com 3 momentos e
Admar Ângelo Morgado
diferentes grupos envolvidos:
Ferreira
- 14/12/2017, pelas 10h, no Átrio da GEA – Apresentação
de Natal + Música. Esta atividade terá como público-alvo
os alunos, os docentes e o pessoal não docente da escola
Gomes Eanes de Azurara;
- 14/12/2017, pelas 15h, no Auditório da Biblioteca
Municipal – Concerto de Natal, pelos alunos do 4.º ano.
Esta atividade terá como público-alvo, alguns dos
familiares dos alunos envolvidos;
- 15/12/2017, pelas 21.30h, no Auditório do Complexo
Paroquial de Mangualde – Concerto de Natal + Música.
Apresentação vocal e instrumental de temas variados,
com alguma incidência em temas próprios da época
festiva a comemorar.

Concurso de Contos Ao longo do primeiro período os alunos foram
de Natal EMRC/BE incentivados para participar na construção de um Conto
GEA
de Natal que expressasse os valores cristãos do Natal
através do diálogo intergeracional.
Esta atividade será desenvolvida em parceria com a
Biblioteca Escolar da GEA.
Pretende-se desenvolver o espírito crítico e criativo e
reavivar os valores cristãos do Natal.
Feira do Livro
Feira do livro a realizar nas bibliotecas da GEA e da ACO
destinadas à comunidade educativa

dez;
abr

“Comemorações do
dia Internacional/
Nacional da Pessoa
com Deficiência”

jan

Cantar as Janeiras
pelas ruas de
Mangualde

Dinamizador

Dinamizar um conjunto de atividades que sensibilizem a
comunidade educativa para a diferença .
Visionamento de pequenos filmes sobre a deficiência ;
Sugestões de leitura sobre a temática.
Participar na atividade “ Diferentes na Vida. Iguais no
Desporto” .
A Orquestra Juvenil + Música/Escola de Formação +
Música e seus familiares cantarão pelas ruas de
Mangualde, alguns dos temas tradicionais da nossa
cultura popular. O Cantar das Janeiras pelas ruas, de
porta em porta, trará animação e respeito pelo nosso
Património cultural. Os alunos e familiares envolvidos
passarão ainda por todas as escolas do Agrupamento e
pela Câmara Municipal de Mangualde.
INOVAR +AZ - Sistemas de Informação, Lda.

Sergio Nuno Marques
Rodrigues; Paulo Jorge
Venâncio de Torres Lima;
Eva Alexandra Gonçalves
da Silva Costa

Público-alvo

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Objetivos PE

Encarregados de
educação/Comunidade
; Alunos ()

O1; O2

Alunos ()

O2

Sergio Nuno Marques
Docentes; Alunos ()
Rodrigues; Maria Lurdes A.
Gonçalves Ferreira
Cristina Paula Teixeira
Docentes; Alunos ()
Mafra Estrela Azevedo;
Maria Joaquina Martins
Gonçalves

O5

Admar Ângelo Morgado
Ferreira

O1; O2; O5

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Alunos ()

O2
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2.º Período
Mês Data

Atividade

jan 05; 06 Cantar as Janeiras
pelas ruas de
Mangualde

jan

13; " O Património local
13; ao serviço da
13; 13 comunidade"

jan; 24-01; Olimpiadas de
mar 10-03 Química
jan;
fev;
mar

Jogo do 24 - 1º e 2º
ciclos

jan;
fev;
mar

Segurança:
Acidentes
domésticos;
Segurança
Rodoviária e
Segurança na
Internet

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
A Orquestra Juvenil + Música/Escola de Formação +
Música e seus familiares cantarão pelas ruas de
Mangualde, alguns dos temas tradicionais da nossa
cultura popular. O Cantar das Janeiras pelas ruas, de
porta em porta, trará animação e respeito pelo nosso
Património cultural. Os alunos e familiares envolvidos
passarão ainda por todas as escolas do Agrupamento e
pela Câmara Municipal de Mangualde.
- Visita de Estudo/Divulgação ao Solar de Darei;
- Envolvidos: todas as turmas de 6º ano, e respetivos
Encarregados de Educação;
- A atividade começará pelas 10h15m junto da CMM e por
volta das 10h30m seguirá para Darei para visita do seu
Solar.
A escola é representada nas Olimpíadas de Química
através de uma equipa selecionada na escola de acordo
com o regulamento a definir pela SPQ.
Trata-se de um concurso onde os alunos com base num
cartão com 4 números têm que, com base nas operações
básicas, encontrar o resultado 24.
O jogo desenvolver-se-à, numa primeira fase, nas turmas
do 4º, 5º e 6º anos da GEA; numa segunda fase o
concurso
realizar-se-á, numa 4ª feira à tarde, com seis alunos
selecionados de cada uma das turmas, terminando com
uma finalíssima entre os três anos de escolaridade (3x5
alunos).
Através de ações de sensibilização alertar os jovens para
a segurança na internet – alunos do 5º
Realização de sessões sobre “ acidentes e segurança
Doméstica”.- educação pré. – escolar
Prevenção Rodoviária – alunos do 2º ano e dos jardins de
Infância.
Ações de formação sobre Higiene e Segurança no
trabalho
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Dinamizador

Público-alvo

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Objetivos PE

Admar Ângelo Morgado
Ferreira

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Alunos ()

O1; O2

Joao Carlos Pinto Ramos
Alves

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Outro; Alunos ()

O1

José António Saraiva
Almeida; Angelo Virgilio
Pais Simoes Fernandes
Maria Alice Martinho da
Silva Pinharanda; Luis
Manuel Laires Gonçalves
Fraga

Alunos ()

O1

Alunos ()

O1

Cristina Maria Barros Matos Alunos ()

O5
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2.º Período
Mês Data
jan

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Olimpíadas da
Matemática

- As OPM são organizadas pela SPM com a participação
das escolas.
- As Mini-Olimpíadas constam de uma prova única (3º e 4º
anos) a realizar em Janeiro.
- As eliminatórias constam de provas escritas da área da
Matemática.
fev 10; 18 Visita de Estudo à
Visita de Estudo à Comunidade Ecuménica de Taizé,
Comunidade
França, organizada pelo Secretariado Diocesano da
Ecuménica de Taizé, Educação Cristã de Viseu, para alunos de EMRC do
França
Secundário.
A atividade vai já no sexto ano consecutivo e tem vindo a
despertar o interesse de um número cada vez maior de
alunos. São finalidades desta atividade proporcionar a
vivência de uma experiência significativa no contacto com
pessoas de outras nacionalidades, culturas, opções
religiosas, enquadradas no âmbito de um Comunidade
Ecuménica.
Experienciar as potencialidades da vivência da
religiosidade na construção da paz e da fraternidade
universal.
fev

Visita ao Museu
Abel Manta –
Gouveia
Semana da Internet
Segura

fev

mar

03

"O Património local
ao serviço da
comunidade"

Preparação da visita
Análise espontânea e sistemática da obra de arte

Dinamizador

Objetivos PE

Maria Alice Martinho da
Silva Pinharanda; José
Fernando da Costa
Marques; Isabel Custodia
Almeida Sa Pinto

Alunos ()

O1

Davide Manuel Ferreira da
Costa

Alunos ()

O2

Alunos ()

O1; O2

Alunos ()

O5

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Outro; Alunos ()

O1

Alexandre Magno Martins
Silva; Cristina Maria
Sequeira Vouga
Dinamização de um conjunto de atividades de promoção Sergio Nuno Marques
da utilização segura da Internet
Rodrigues; Maria Lurdes A.
Gonçalves Ferreira; Ana
Teresa Cabral Pinto Beja
- Visita de Estudo/Divulgação ao Solar de Santa Eufémia; Joao Carlos Pinto Ramos
- Envolvidos: todas as turmas 6º ano, e respetivos
Alves
Encarregados de Educação;
- A atividade começará pelas 10h15m junto da CMM e por
volta das 10h30m seguirá para Tibaldinho para visita do
seu Solar;
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Público-alvo

Custo/or
çamento
previsto
(escola)
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2.º Período
Mês Data
mar

10

Atividade
"O Património local
ao serviço da
comunidade"

mar 19; 23 Semana da Leitura

mar

23

"A Arte e a História
de mãos dadas ao
serviço dos alunos"

mar

24

Visita de Estudo a
Santiago de
Compostela,
Espanha.

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
- Visita de Estudo/Divulgação à Torre de Gandufe e ao
Real Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão;
- Envolvidos: todas as turmas do 5º ano, e respetivos
Encarregados de Educação;
- A atividade começará pelas 10h15m, junto à CMM,
seguindo para a torre e posteriormente para o mosteiro, a
visita terá início pelas 10h30m, no 1º local referenciado;
- As explicações estarão a cargo na Torre de Gandufe,
pelo Dr. António Tavares, e no mosteiro do assessor de
HGP do 2º ciclo (João Carlos).
Dinamização de um conjunto de atividades na escola e na
comunidade que estimulem a criação de ambientes
diversificados de contacto com os livros e a leitura.

Dinamizador
Joao Carlos Pinto Ramos
Alves

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Outro; Alunos ()

Objetivos PE
O1

Sergio Nuno Marques
Alunos ()
Rodrigues; Maria Lurdes A.
Gonçalves Ferreira; Ana
Teresa Cabral Pinto Beja
Joao Carlos Pinto Ramos
Alunos ()
Alves

O5

Alunos ()

O5

- Visita de Estudo a Vila Real, para todas as turmas de 6º
ano, ao Museu de Arqueologia e Numismática, Museu da
Vila Velha, percurso pedestre a visualizar os locais mais
emblemáticos, Casa de Diogo Cão, entre outros e Solar
de Mateus.
Visita de Estudo a Santiago de Compostela, Espanha,
Davide Manuel Ferreira da
organizada pelo Secretariado Diocesano da Educação
Costa
Cristã de Viseu, para alunos de EMRC do 9.º ano.
Proporcionar a vivência de uma experiência significativa
no contacto com colegas de outras escolas que fizeram a
mesma opção pela disciplina de EMRC.
Experienciar as potencialidades da vivência da
religiosidade na construção da paz e da fraternidade
universal.
Contactar com o património histórico e arquitetónico de
influência religiosa do Norte de Portugal e da Galiza.
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Público-alvo

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

O1
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2.º Período
Mês Data
mar

mar

mar

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Canguru Matemático O concurso consiste numa única prova: não existe
- 1º. 2º, 3º ciclos e
nenhuma selecção prévia nem existe uma prova final.
secundário.
Existem 8 Categorias, de acordo com as idades dos
alunos:
Mini-Escolar nível I (2.º ano de escolaridade), Mini-Escolar
nível II (3.º ano de escolaridade), Mini-Escolar nível III (4.º
ano de escolaridade), Escolar (5.º e 6.º anos de
escolaridade), Benjamim (7.º e 8.º anos de escolaridade),
Cadete (9.º ano de escolaridade), Júnior (10.º e 11.º anos
de escolaridade) e Estudante (12.º ano de escolaridade).
A prova consiste num questionário de escolha múltipla de
várias questões de dificuldade crescente.
“Visita de estudo ao A atividade irá decorrer no turno da manhã ou da tarde
Museu do Quartzo” (consoante disponibilidade do Museu), em que irão
participar as duas turmas do 11º ano, acompanhados pela
professora da disciplina de Biologia e Geologia assim
como outros docentes do conselho de turma e ou equipa
pedagógica de Biologia e Geologia que estejam
disponíveis e queiram participar.
Visita de estudo ao “ Visita guiada ao Centro Educativo das Termas de S.
Centro Educativo
Pedro do Sul ( Videoteca, Sala do conhecimento,
das Termas de S.
Laboratório didático, Núcleo Museológico, Laboratórios de
Pedro do Sul”
microbiologia e de desenvolvimento e monitorização de
produtos cosméticos, Interior dos balneários e Central
Geotérmica ). A visita de estudo é direcionada para os
alunos do 10º Ano ( Turmas A, B e C).
Visita à fábrica de
As crianças terão contacto com todo o processo de fabrico
iogurtes "Gelgurte", desde a pasteurização até ao produto final.
na cidade da
Guarda.
Prevenção /
Consumo de SPA

Dinamizador

Público-alvo

Objetivos PE

Maria Alice Martinho da
Silva Pinharanda; Mafalda
Sofia Pereira Fernandes;
Luis Manuel Laires
Gonçalves Fraga;
Conceicao Pereirinha
Teixeira Armas

Alunos ()

O1

Maria Isabel de Almeida
Francisco

Alunos ()

O2

Maria Isabel de Almeida
Alunos ()
Francisco; Maria de Fatima
Carvalho da Costa

O2

Odete Maria Almeida
Alunos ()
Cabral Peixoto; Maria
Olimpia Almeida Santos
Miragaia; Ana Maria
Medeiros Cruz Mota
Desenvolvimento de atividades e ações que
Cristina Maria Barros Matos Encarregados de
consciencializem os elementos da Comunidade educativa
educação/Comunidade
para problemas que os afetam no seu quotidiano
; Alunos ()
nomeadamente o consumo de substâncias Psicoativas
(tabaco, álcool e drogas)
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Custo/or
çamento
previsto
(escola)

O2

O5
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3.º Período
Mês Data

Atividade

abr

17

Pensar o Ambiente

abr

22

Acantonamento
Interescolas
EMRC/8.º ano

abr

Visita de estudo a
um museu nacional
de arte moderna e
ou contemporânea,
(de acordo com as
propostas nacionais
de exposições para
o ano letivo de
2017/18
“6ºDiálogo e
encontro com
diferentes profissões
artísticas”
Prevenção de
incêndios florestais

abr

abr

mai

01

BOCCIA

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Dinamizador

Público-alvo

Dinamização de um conjunto de atividades que
consciencializem os jovens para a necessidade de
proteção do Ambiente

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Objetivos PE

Sara Isabel Ferreira Coelho Alunos ()
de Sousa; Cristina Maria
Barros Matos; Ana Teresa
Cabral Pinto Beja
Acantonamento a realizar no Colégio Via Sacra, em
Davide Manuel Ferreira da Alunos ()
Viseu, em parceria com outras escolas da região.
Costa; Eva Alexandra
Realização de um peddy paper histório pelos principais
Gonçalves da Silva Costa;
locais de interesse da cidade de Viseu. Noite cultural com Paulo Jorge Venâncio de
representações dos alunos distribuídos em grupos mistos Torres Lima
e animação musical. Ida ao cinema ver um filme temático
São objetivos desta atividade proporcionar aos alunos um
contacto com a realidade cultural da cidade de Viseu,
interagir com alunos de outras escolas que fizeram a
mesma opção pela disciplina e proporcionar momentos de
partilha de ideias e valores; desenvolver o espírito criativo.
Preparação da visita
Alexandre Magno Martins
Alunos ()
Análise espontânea e sistemática da obra de arte
Silva; Cristina Maria
Sequeira Vouga

O5

Exposições
Anabela de Oliveira Calado Alunos ()
Palestras/ diálogos com profissionais das diferentes áreas Pascoal; Cristina Maria
artísticas
Sequeira Vouga

O1; O2; O3

- Pretende-se com esta atividade sensibilizar a
comunidade escolar para a problemática dos incêndios
florestais no concelho.

O1

António José Cardoso
Matos Paisana

Os alunos a que se destina a atividade são os alunos que Rui Miguel Mendes Ribeiro
participam no âmbito do desporto escolar nos grupos
Neves; Cecília do Céu
equipa de Boccia. Após as competições oficiais, no 3º
Oliveira de Faria
período, irá ser organizado um torneio interno de Boccia,
por forma aos alunos se manterem focados na atividade.
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Docentes;
Encarregados de
educação/Comunidade
; Outro; Alunos ()
Alunos ()

O2

O1; O2

O2
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3.º Período
Mês Data
mai

19

mai

25

jun

13

jun

15

jun

23

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Público-alvo

Objetivos PE

- Abertura oficial com comunicação social seguida de
Conferência "As vivências da época", Auditório da CMM,
11h00m, do dia 19 de maio (sábado) pelo, Professor
Doutor Rui Cascão da U.C. (especialista da temática);
- Abertura da Feira dia 19 (sábado), para toda a
Comunidade local e visitantes;
- A atividade decorrerá nos dias calendarizados, entre as
10h00m e as 23h00m.
"Neandertal"
- Inauguração de Exposição para toda a Comunidade, na
Biblioteca Dr. Alexandre Alves (Pré-História do Concelho
até á Idade dos Metais);
- Conferência "Neandertal";
- A atividade decorrerá à noite (21h00m - 23h00m) no dia
calendarizado.
"A Arte e a História Visita de Estudo a Conimbriga, Museu e Ruínas, e a
abrem-se aos
Condeixa, novo Museu POROS, para todas as turmas do
alunos"
5º ano de escolaridade.
Concerto de Final de Concerto de final de ano letivo, das turmas finalistas do 1.º
ano letivo 2017-18
ciclo. As turmas do 4.º ano da escola GEA desfilarão pelo
palco da festa, apresentando diversas canções de
diferentes estilos musicais. O teatro, a canção e a prática
instrumental servirão de mote para esta despedida.
"O Património ao
- Visita de Estudo/Divulgação a Idanha-a-Velha/Idanha-aserviço da
Nova/Monsanto, como forma de melhorar o conhecimento
comunidade"
histórico e patrimonial nacional.

Joao Carlos Pinto Ramos
Alves

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Alunos ()

O1

Joao Carlos Pinto Ramos
Alves

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Outro; Alunos ()

O1

Joao Carlos Pinto Ramos
Alves

Alunos ()

O1

Admar Ângelo Morgado
Ferreira

O1; O2

jun;
jul

AVALIAÇÃO
INTERNA DA
ORGANIZAÇÃO

Implementação da CAF

Fernando António
Rodrigues Espinha

jun

Exposição final de
trabalhos

Mostra dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Artes
Visuais, nas disciplina de Desenho A e de Materiais e
Tecnologias
Análise espontânea e sistemática das obras concebidas

Alexandre Magno Martins
Silva; Anabela de Oliveira
Calado Pascoal; Cristina
Maria Sequeira Vouga

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Alunos ()
Docentes;
Encarregados de
educação/Comunidade
; Outro; Alunos ()
Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Alunos ()
Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Alunos ()

jul

06

" Feira das
Tradições e
Produtos da Terra Décadas de 1940,
50 e 60"

Dinamizador

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Concerto de Final de Concerto de final da Orquestra Juvenil + Música. Esta
Ano + Música
atividade marcará o encerramento do ano letivo, onde as
canções atuais terão um lugar de destaque.
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Alves

Admar Ângelo Morgado
Ferreira
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O6

O1; O2

O1; O2
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3.º Período
Mês Data

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

XVIII Encontro
O XVIII Encontro Nacional EMRC / 1.º Ciclo é uma
Nacional EMRC / 1.º organização do Secretariado Nacional da educação
Ciclo.
Cristã.
O Encontro decorre em Fátima, em conjunto com escolas
de todo o país, subordinado a um tema previamente
estabelecido.
Participação em peça de teatro de subordinada ao tema.
Apresentação de trabalhos e representações preparadas
por cada
escola.
Visita de estudo a
Visita
guiada
a uma queijaria.
uma queijaria (no
âmbito das aulas
práticas).
Visita ao quartel dos Levar as crianças ao quartel dos Bombeiros Voluntários
Bombeiros de
de Mangualde para consciencialização e reconhecimento
Mangualde
da sua importância na sociedade local.

Dinamizador

Público-alvo

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Objetivos PE

Paulo Jorge Venâncio de
Alunos ()
Torres Lima; Eva Alexandra
Gonçalves da Silva Costa

O2

Maria de Fatima Carvalho
da Costa

Alunos ()

O2

Maria do Rosário Fátima C. Alunos ()
P. Cardoso Almeida; Ana
Maria Medeiros Cruz Mota;
Ilda Maria da Silva Carvalho
II Encontro
II Encontro Interescolas EMRC/6.º ano - Visita a Lamego e Paulo Jorge Venâncio de
Alunos ()
Interescolas EMRC / ao Parque Aquático de Amarante, organizada pelo
Torres Lima; Eva Alexandra
6.º ano - Vista ao
Secretariado Diocesano da Educação Cristã de Viseu.
Gonçalves da Silva Costa
parque Aquático de
Amarante
Rali dos Afetos
Realização de um jogo de orientação por diversos
Paulo Jorge Venâncio de
Alunos ()
EMRC/7.º ano
espaços das escolas ACO, GEA e ESFA, seguindo depois Torres Lima; Eva Alexandra
para o centro da cidade. Os alunos desenvolverão
Gonçalves da Silva Costa;
atividades específicas na Unidade de Multideficiência, na Davide Manuel Ferreira da
Biblioteca da GEA e da ESFA e no Lar da Misericórdia. A Costa
atividade termina com a distribuição de mensagens à
comunidade e com um lanche partilhado.

O2
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Ao longo do ano
Mês Data
set;
out;
nov;
dez;
jan;
fev;
mar;
abr;
mai;
jun;
jul;
ago
set;
out;
nov;
dez;
jan;
fev;
mar;
abr;
mai;
ago
set;
out;
nov;
dez;
jan;
fev;
mar;
abr;
mai;
jun;
jul

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Dinamizador

Público-alvo

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Objetivos PE

ORGANIZAÇÃO E Organização processual da avaliação do pessoal
DESENVOLVIMENT
O DO PROCESSO
DE AVALIAÇÃO DO
PESSOAL
DOCENTE E NÃO
DOCENTE

agnelo.figueiredo

Docentes; Pessoal não
docente

O6

CAF - PRÉESCOLAR

Desenvolvimento de atividades diversas para responder
às solicitações das famílias e otimizar o tempo
extraescolar

Ana Maria Medeiros Cruz
Mota

Alunos ()

O2

MANGUALDE
ABRAÇA O
JOVENS

“Mangualde abraça os jovens “ – atividade da
responsabilidade da CMM

Maria Alice Martinho da
Silva Pinharanda; Ana
Maria Medeiros Cruz Mota

Alunos ()

O2
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Ao longo do ano
Mês Data
set;
out;
nov;
dez;
jan;
fev;
mar;
abr;
jun;
jul
set;
out;
nov;
mar;
mai;
jun
out;
nov;
dez;
jan;
fev;
mar;
abr;
mai;
jun
out;
nov;
dez;
jan;
fev;
mar;
abr;
mai;
jun
nov;
dez;
jan;
fev;
mar;
abr

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Dinamizador

Público-alvo

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Objetivos PE

Desportos Gímnicos Ginástica de Grupo, Artística e Acrobática.
– participação em
eventos gímnicos

Paula Maria Inacio Cunha

Alunos ()

O2

AEC

Ministrar, em obediências às metodologias preconizadas,
os domínios contratualizados

Maria Alice Martinho da
Silva Pinharanda

Alunos ()

O2

Basquetebol –
participação em
provas/eventos da
Associação de
Basquetebol de
Viseu.

Basquetebol para alunos nascidos em 2007, 2006 e 2005. Jorge Luis Santos Silva
Amaral

Alunos ()

O2

Desportos Gímnicos Ginástica no 1º Ciclo
– atividade interna
(1º Ciclo)

Paula Maria Inacio Cunha

Alunos ()

O2

“Olimpíadas
Portuguesas de
Biologia-Sénior”

Maria de Fatima Carvalho
da Costa

Alunos ()

O2

A atividade consistirá na inscrição e participação da
escola nas Olimpíadas Portuguesas de Biologia- Sénior,
organizada pela Ordem dos Biólogos, numa organização
conjunta com a Ciência Viva.
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Ao longo do ano
Mês Data

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

nov;
dez;
jan;
fev;
mar;
abr

Empreendedorismo
Escolas
Empreendedoras
Viseu Cim Dão
Lafões- 7ª Edição
Empreendedorismo
Jovem no Setor
Primário- CLDS3G Mangualde

Acções de sensibilização no âmbito do
empreendedorismo
Acções de formação
Concurso de Ideias

nov;
dez;
jan;
fev;
mar;
abr

Olimpíadas da
Biologia júnior

A atividade consistirá na inscrição e participação da
escola nas Olimpíadas PORTUGUESAS DE BIOLOGIAJUNIOR.organizada pela Ordem dos Biólogos,numa
organização conjunta com a Ciência Viva

INOVAR +AZ - Sistemas de Informação, Lda.

Dinamizador

Público-alvo

ANA JOSEFINA
Alunos ()
MONTEIRO RODRIGUES;
Fernando Antonio
Figueiredo Amaral;
Hermínio José Costa
Albino; José Afonso Pombo
Aires; Julio Jesus Costa;
Maria Adelina Ferrao
Marques Figueira; Sara
Isabel Ferreira Coelho de
Sousa
Maria Lurdes Lopes Pais
Alunos ()
Rebelo

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Objetivos PE
O5

O2
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Ao longo do ano
Mês Data
nov;
jan;
fev;
mar;
abr

Atividade
GEN10S Portugal

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
Os jovens têm, hoje, acesso a instrumentos tecnológicos
cada vez mais potentes e cada vez mais cedo. Na
verdade, os que frequentam a escola em Portugal, já
nasceram rodeados de tecnologia e fazem parte da
geração a que Prensky (2001) apelidou de “nativos
digitais”.
A exposição e o fácil acesso à tecnologia criam condições
para que os jovens a utilizem, mas nem sempre isso basta
para que façam delas um uso crítico e retirem todo o
potencial da sua utilização. Muitas vezes, limitam-se a ser
consumidores passivos, em vez de produtores de
informação e conhecimento.
Compreender como funcionam as tecnologias, e que
estas podem ser programadas para os mais diversos fins,
pode ajudar os jovens a encará-las de uma forma mais
crítica.
Este projeto envolve 3 turmas da Escola Gomes Eanes de
Azurara, respetivamente o 5.º B, o 6.º A e o 6.º H e dois
professores de cada turma.

Dinamizador

Público-alvo

Paula Alexandra Rosa
Docentes; Alunos ()
Almeida; Patrícia Filipa dos
Santos; Francisco António
Dias Neto Vitorino; Antonio
Manuel Proença Cardoso;
António José Cardoso
Matos Paisana; Andreia
Margarida Almeida Quintal

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Objetivos PE
O2; O4

Os objetivos específicos são:
Formar alunos do 5.o e 6.o. anos do EB, em Scratch,
promovendo o seu sucesso escolar e criatividade.
Incluir professores dos alunos referidos nas atividades de
aprendizagem de programação com Scratch.
Motivar professores para darem continuidade às
atividades de programação integradas nas diferentes
áreas curriculares e áreas transversais.
Promover a igualdade de género, incluindo alunos de
ambos os sexos, nas atividades de aprendizagem da
programação com Scratch.
Incentivar a produção de trabalhos em pequenos grupos,
que deverão ser apresentados ao grupo turma.
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Ao longo do ano
Mês Data

Atividade

dez; 02-12; Campanha de
jun; 03-12; Recolha de
jul 03-06; Alimentos do Banco
02-07 Alimentar Contra a
Fome

dez;
jan;
fev;
mar;
abr;
mai;
jun;
jul
dez;
mar;
jun

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
Os alunos serão divididos em grupos, entre 4 e 6
elementos, e estarão no Hipermercado
Continente/Mangualde, devidamente identificados e
autorizados pelos encarregados de educação, para
participar na recolha de alimentos que o banco Alimentar
Contra a Fome leva a cabo em dois momentos anuais. Os
alunos serão sempre acompanhados e/ou
supervisionados por um elemento adulto. Os alunos serão
organizados em turnos de 2 ou 3 horas.
Esta atividade proporciona o exercício de um ato solidário,
de cidadania e, para quem acredita, um ato de caridade
cristã.Desenvolve o espírito de grupo e o trabalho em
equipa.
Esta atividade está orientada para alunos do ensino
secundário, mas poderá ser alargada também ao 2.º
Ciclo, preferencialmente ao 9.º ano. Podem ainda
participarprofessores, funcionários e encarregados de
educação.

Desportos Gímnicos Participação em provas da Federação de Ginástica de
participação em
Portugal nomeadamente no Gym For Life (21 ou 22 de
provas da
abril) e Eurogym (15 de julho a 19 de julho)
Federação de
Ginástica de
Portugal

“Educar para os
valores”

Dinamizador

Público-alvo

Paulo Jorge Venâncio de
Torres Lima; Eva Alexandra
Gonçalves da Silva Costa;
Davide Manuel Ferreira da
Costa

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Alunos ()

O5

Paula Maria Inacio Cunha

Encarregados de
educação/Comunidade
; Alunos ()

O2

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Alunos ()

O5

É nosso intuito ajudar cada criança na construção da sua Maria Alice Martinho da
dimensão ético-moral. A Semana dos Valores, na nossa
Silva Pinharanda
Escola, consiste em desenvolver, com todos os
intervenientes (professores, alunos, assistentes
operacionais, comunidade em geral), diversas atividades
promotoras de atitudes positivas, para si e para os outros.
Ao longo do ano letivo serão desenvolvidos três temas
específicos, um por período, vivenciados de forma
especial na “Semana dos Valores” correspondente.
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Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Objetivos PE
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Ao longo do ano
Mês Data
jan

24

jan;
fev;
mar;
abr;
mai;
jun
jan;
fev;
mai;
jun

jun

22

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Dinamizador

Olimpíadas de física A escola é representada na etapa regional das
Olimpíadas de Física através de uma equipa previamente
selecionada na escola, de acordo com o regulamento a
definir pela SPF.
Incentivar e desenvolver o gosto pela Física nos alunos
dos Ensinos Secundário, considerando a sua importância
na educação básica dos jovens e o seu crescente impacte
em todos os ramos da Ciência e Tecnologia.
Atividade Externa do Quadros competitivos dos grupos/equipas do Desporto
Desporto Escolar
Escolar nas modalidades selecionadas
(quadros
competitivos)

José António Saraiva
Almeida

”Articulação
Curricular Préescolar/ 1.º Ciclo”

Palco as Canções
2018

Projecto RED –
Recursos
Educativos Digitais

A partir de vivências que enquadrem a problemática do
ciclo do queijo e também da visita de estudo à Queijaria
Vale da Estrela, dinamizar atividades relacionadas com o
tema sem esquecer os processos artesanais/industriais
utilizados no seu fabrico e a importância que os produtos
láteos têm na nossa alimentação.
Realização de duas atividades conjuntas dos Jardins-deinfância com o 1º ano do 1ºCEB e IPSS – janeiro,
fevereiro; maio/junho.
Palco das Canções 2017 é um concurso de novos
talentos vocais, que envolverá todos os alunos do 4.º ano
da escola Gomes Eanes de Azurara. Passará por
diferentes fases de seleção e apuramento de alunos até
chegar à grande final, que se realizará na Biblioteca
Municipal de Mangualde. Os 10 finalistas apurados
tentarão chegar ao 1.º lugar do pódio, que lhe dará
entrada direta na Orquestra Juvenil das escolas de
Mangualde (Projeto+ Música) e um galardão de vencedor.
Dar continuidade à criação da coleção de recursos
educativos digitais (sítios Web, vídeos, tutoriais…) de
apoio ao currículo das várias disciplinas lecionadas na
escola, disponibilizada aos utilizadores através do moodle
da Biblioteca

INOVAR +AZ - Sistemas de Informação, Lda.

Público-alvo

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Objetivos PE

Alunos ()

O1

Ricardo Manuel Mateus
Alunos ()
Oliveira; Paula Maria Inacio
Cunha; Jorge Luis Santos
Silva Amaral

O2

Maria Alice Martinho da
Silva Pinharanda; Ana
Maria Medeiros Cruz Mota

Docentes; Alunos ()

O1; O5

Admar Ângelo Morgado
Ferreira

Docentes;
Encarregados de
educação/Comunidade
; Alunos ()

O1; O2

Sergio Nuno Marques
Docentes; Alunos ()
Rodrigues; Maria Lurdes A.
Gonçalves Ferreira; Ana
Teresa Cabral Pinto Beja

O1
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Ao longo do ano
Mês Data

Atividade
ioga

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
Aulas de ioga a alunos com Necessidades Educativas de
Carácter Permanente e abrangidos pela alínea e) do
Decreto-lei n.º 3 / 2008.

Dinamizador
Catarina Raquel Pina
Aguiar Marques Campos;
Maria Joaquina Martins
Gonçalves
agnelo.figueiredo

Plano de Promoção Promover a Literacia da Leitura no 2º ano. Diferenciar
do Sucesso Escolar para qualificar nas disciplinas de Português e de
Matemática no 6º e 8º ano e Inglês no 8º ano. Promover o
desenvolvimento profissional dos docentes através do
fomento da intervisão colaborativa das práticas
pedagógicas. Promover um maior envolvimento dos pais e
encarregados de educação no acompanhamento dos
educandos
Projeto de
•
A inclusão da área de Cidadania e
agnelo.figueiredo
Autonomia e
Desenvolvimento numa vocação transdisciplinar no 1º
Flexibilidade
ciclo e em regime de semestralidade no 2º ciclo;
Curricular
•
A oferta de TIC no 5º ano em regime de
semestralidade.
•
A oferta de Oficina de Escrita em regime de
semestralidade no 6º ano.
•
A adoção de organização semestral nas
disciplinas de História e Geografia, por um lado, e,
tendencialmente, nas Ciências Físico-Químicas e
CiênciasdaNaturais,
outro
lado,com
no 3º
ciclo do ensino
Natação para alunos Prática
Nataçãopor
pelos
alunos
Necessidades
Maria Joaquina Martins
básico
com NEE
Educativas
de Carácter Permanente e abrangidos pela
Gonçalves
alínea e) do Decreto-lei n.º 3 / 2008 ( alunos da UEEA, 1.º
/ 2.º / 3.º ciclos e Secundário)
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Público-alvo

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Objetivos PE

Alunos ()

O2

Docentes; Alunos ()

O1

Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Alunos ()

O1

Alunos ()

O2
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Ao longo do ano
Mês Data

Atividade
Estendal de Livros

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Dinamizador

O projeto desenvolver-se-á durante todo o ano letivo A
Ana Teresa Beja Correia;
professora de Português leva, quinzenalmente, para uma Maria Graça Campos
aula um conjunto de livros escolhidos na Biblioteca tendo Albuquerque
em consideração o público a que se destinam. Nessa
aula, nos últimos dez minutos, é afixado o estendal com
as cópias das capas dos livros que poderão ser
requisitados. De acordo com o interesse suscitado pelos
livros apresentados os alunos dirigem-se à mesa colocado
por baixo do mesmo e de forma autónoma retiram o livro
desejado e fazem a respetiva requisição.
O prazo estabelecido para entrega dos mesmos é de 15
dias, podendo ser entregues no prazo de 8 dias, caso os
alunos os leiam ou não gostem da escolha que fizeram. É
de referir que neste projeto será tida em conta a opinião
que Daniel Pennac expõe no

Público-alvo
Alunos ()

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Objetivos PE
O1; O2; O3;
O4; O5; O6

A professora de Português leva, quinzenalmente, para
uma aula um conjunto de livros escolhidos na Biblioteca
tendo em consideração o público a que se destinam.
Nessa aula, nos últimos dez minutos, é afixado o estendal
com as cópias das capas dos livros que poderão ser
requisitados. De acordo com o interesse suscitado pelos
livros apresentados os alunos dirigem-se à mesa colocado
por baixo do mesmo e de forma autónoma retiram o livro
desejado e fazem a respetiva requisição.
O prazo estabelecido para entrega dos mesmos é de 15
dias, podendo ser entregues no prazo de 8 dias, caso os
alunos os leiam ou não gostem da escolha que fizeram. É
de referir que neste projeto será tida em conta a opinião
que Daniel Pennac expõe no

A professora de Português leva, quinzenalmente, para
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Ao longo do ano
Mês Data

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Dinamizador

Público-alvo

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Objetivos PE

uma aula um conjunto de livros escolhidos na Biblioteca
tendo em consideração o público a que se destinam.
Nessa aula, nos últimos dez minutos, é afixado o estendal
com as cópias das capas dos livros que poderão ser
requisitados. De acordo com o interesse suscitado pelos
livros apresentados, os alunos dirigem-se à mesa
colocado por baixo do estendal e, de forma autónoma,
retiram o livro desejado e fazem a respetiva requisição. O
prazo estabelecido para entrega dos mesmos é de 15
dias, podendo ser entregues no prazo de 8 dias, caso os
alunos os leiam ou não gostem da escolha que fizeram.É
de referir que neste projeto será tida em conta a opinião
que Daniel Pennac expõe no seu livro “Como um
romance”, assim como os “Direitos do Leitor” por ele
definidos. Um livro cuja leitura não seja do agrado dos
alunos deverá ser substituído, caso contrário o objetivo do
projeto perder-se-á. A apreciação breve que os alunos
poderão fazer no momento da entrega dos livros servirá
de motivação para outras requisições. Regularmente, será
solicitada a produção de alguns comentários aos livros
lidos para publicação no blogue da Biblioteca ou
exposição no placard da mesma.Pretende-se, igualmente,
a produção de um ou mais "Book Traillers" com base nas
leituras feitas.
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Ao longo do ano
Mês Data

Atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

“Leitur@s Inclusivas” Proporcionar aos alunos com necessidades educativas
especiais de caráter permanente momentos de leitura,
tendo em conta as suas competências linguísticas e com
recurso a materiais adequados às suas especificidades.
"Ensino
Realização de atividades de articulação curricular entre o
Experimental das
1.º ciclo/2.º ciclo, ao nível do ensino experimental das
Ciências ciências, durante a última semana de cada período
articulação 1.º
escolar.
ciclo/2.º ciclo".
Saúde Oral
Aplicação em todos os jardins escola do Agrupamento do
projeto:" Educar a Escovar"
Distribuição do fluor pelas escolas
Sensibilizar alunos professores /educadores e pais para a
necessidade dos alunos escovarem os dentes após o
almoço
Coordenação e distribuição dos Cheque dentista
Ação de formação para pais.
"A comunidade
Promover ao longo do ano atividades que sensibilizem a
escolar- atividades
Comunidade escolar para a preservação de valores de
de convívio social " Convivência Social; Coordenação da Comissão de
Finalistas; Organização dos "Eventos " recreativos.
Saúde Mental e
Violência em meio
Escolar

Educação e afetos
para uma
sexualidade
responsável
Educação para a
Cidadania

Dinamizador
Ana Teresa Cabral Pinto
Beja; Maria Joaquina
Martins Gonçalves

Público-alvo
Alunos ()

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Objetivos PE
O2

Jorge Manuel Francisco
Alunos ()
Laires; Janete Sofia
Fernandes Couto Costa;
Ângelo Agostinho Capelão
dos Santos
Cristina Maria Barros Matos Encarregados de
educação/Comunidade
; Alunos ()

O1

Cristina Maria Barros Matos Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Outro; Alunos ()
Cristina Maria Barros Matos Pessoal não docente;
Encarregados de
educação/Comunidade
; Outro; Alunos ()

O2; O5

O5

Promoção ao longo do ano de uma cultura de escola
alicerçada nos Valores Universais, facilitando as relações
interpessoais e acautelar sinais e situações de violência.
Prevenção de comportamentos suicidários em meio
escolar;Aplicar o projeto “+ contigo” nas turmas do 8º ano.
Realizar ações e campanhas contra a Violência
nomeadamente: violência no namoro e violência entre
pares
Sensibilização aos alunos e auxiliares de ação educativa
sobre um comportamento não agressivo
Promover projetos e ações que eduquem para a
Cristina Maria Barros Matos Alunos ()
sexualidade e os afetos os alunos do agrupamento de
escolas

O2; O5

Dinamização de um conjunto de atividades de Educação
para a Cidadania centradas, sobretudo, nas dimensões
Direitos Humanos e Educação para os Media.

O5
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Sergio Nuno Marques
Alunos ()
Rodrigues; Maria Lurdes A.
Gonçalves Ferreira; Ana
Teresa Cabral Pinto Beja

O2; O5
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Ao longo do ano
Mês Data

Atividade
"Crescer Igual"

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
Realização de um projeto de Educação e sensibilização
para a Igualdade de Género na Comunidade Escolar:
- IGUAL´Arte- concurso de desenhos e Exposição no dia
Crescer Igual;
- Prática desportiva e atividade física para todos/as;
- Profissões e ocupações /Igualdade no trabalho;
- "Um olhar sobre mim"-Promoção da auto-estima;
- Os nossos heróis;
- Igualdade: Portugal e Mangualde em númerosdesigualdade entre Homens e mulheres em posição de
poder e de tomada de posição;
- Género e TIC;
-Violência no Namoro;
- "A importância da transversalidade da Igualdade do
Género em contexto escolar"

Promoção da Leitura Dinamização de um conjunto de atividades de promoção
da leitura e da escrita que visem a criação nos alunos de
hábitos de leitura e o desenvolvimento de competências
de compreensão leitora.
Alimentação
Comemoração da Semana da Alimentação de 16 a 20 de
Outubro.
-Implementação do projeto - Lanche ponto come – ações
de formação, na semana da Alimentação, para os alunos,
pais e Encarregados de Educação do 1º ano
- Apresentação da peça “Não gosto não quero”, pela
turma do 12º K para os alunos do 1º ano
Ações de formação sobre bons hábitos alimentares ao
longo do ano.
Visitas aos jardins e às escolas do 1º ciclo de todo o
concelho.
" Nutri-jovem"- projeto de combate à obesidade juvenil; os
jovens referenciados pelas listas dos professores de Ed.
Física com obesidade, serão encaminhados para uma
consulta de Nutricionismo no Centro de Saúde de
Mangualde.
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Dinamizador

Público-alvo

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Objetivos PE

Cristina Maria Barros Matos Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Alunos ()

O2; O5

Sergio Nuno Marques
Rodrigues; Maria Lurdes A.
Gonçalves Ferreira; Ana
Teresa Cabral Pinto Beja
Cristina Maria Barros
Matos; Ana Teresa Beja
Correia; Bruno José
Trindade Soares; Rui
Miguel Mendes Ribeiro
Neves

Alunos ()

O5

Encarregados de
educação/Comunidade
; Alunos ()

O5

Página 22 de 27

Ao longo do ano
Mês Data

Atividade
Blog esfaMAT

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Dinamizador

O blog esfaMAT, com endereço electrónico http://esfaJosé Afonso Pombo Aires
esfamat.blogspot.com, pretende ser, um espaço, dedicado
à divulgação das atividades desenvolvidas pelos docentes
que lecionam a disciplina de Matemática tendo como
destinatários toda a comunidade escolar em geral e os
alunos da nossa escola em particular. O jornal digital tem
como principal objectivo proporcionar a todos os membros
da comunidade educativa a partilha de notícias, artigos,
experiências de saberes, contribuindo para uma melhor e
mais rápida circulação da informação e dos eventos com
vínculo à matemática.
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Público-alvo
Docentes; Pessoal não
docente; Encarregados
de
educação/Comunidade
; Alunos ()

Custo/or
çamento
previsto
(escola)

Objetivos PE
O5
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Visão global do PAA
Categoria / Modalidade

N.º atividades

%

Exposição/Mostra

4

4,9%

Conferência/Palestra/Debate

5

6,2%

Formação de pessoal docente

0

0,0%

Formação de pessoal não docente

0

0,0%

Projeto/clube interno

10

12,3%

Projeto em parceria com entidade externa

7

8,6%

Dia/Semana da escola/agrupamento

2

2,5%

Visita de estudo

17

21,0%

Concurso

7

8,6%

Avaliação interna

0

0,0%

Eco-escolas

0

0,0%

Projeto de educação para a saúde (PES)

8

9,9%

Atividade desportiva

7

8,6%

Convívio/Comemoração

1

1,2%

Outro

13

16,0%
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Objetivo PE
Construir um serviço educativo reputado, através da organização qualificada da
supervisão pedagógica, da coordenação educativa, da orientação escolar e profissional e
da educação especial.
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se
posicione na lista das 5 primeiras escolas da região, no ensino secundário e, acima da
posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e
expectativas dos alunos e como meio para reforçar as oportunidades de sucesso.
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de
uma participação ativa e consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinandose o clima de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.
Implantar mecanismos de autorregulação do Agrupamento criando uma cultura de
avaliação interna sistemática.
Consolidar as taxas de abandono escolar existentes no ensino básico e diminuir as do
ensino secundário regular, dos cursos de educação e formação e dos cursos
profissionais.
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N.º atividades

%

3

2,8%

33

30,3%

43

39,4%

25

22,9%

3

2,8%

2

1,8%
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Estrutura/Área

N.º atividades

%

Outros

14

16,3%

Ciências Sociais e Humanas

19

22,1%

Expressões

22

25,6%

Bibliotecas Escolares

9

10,5%

Matemática e Ciências Experimentais

13

15,1%

1º Ciclo

4

4,7%

Educação Pré-escolar

4

4,7%

Línguas

1

1,2%
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Calendarização

Ano de escolaridade
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