2018

Plano de Atividades
do
Agrupamento

O Plano de Atividades do Agrupamento está
dividido em duas partes:
 A primeira com as atividades que se irão
desenvolver de modo multilateral.
 A segunda com as atividades que se
circunscrevem
aos
departamentos
curriculares

Novembro
2018

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
Organização e Lançamento do Ano Letivo

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Planeamento e execução das medidas para o arranque do ano letivo

Objetivos do Projeto Educativo (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.
Dinamizadores da atividade
agnelo.figueiredo

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro,setembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

PAA01
Impresso em: 19-11-2018 08:56:14

Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º,1.º CEF 2,1.º CEF 3,10.º,11.º,12.º,2.º,2.º CEF 2,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º,EFA,P3,P4,P5

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica de Abrunhosa-a-Velha, Mangualde,Escola Básica de
Chãs de Tavares, Mangualde,Escola Básica de Cunha Baixa, Mangualde,Escola Básica de Fagilde, Mangualde,Escola
Básica de Fornos de Maceira Dão, Mangualde,Escola Básica de Gandufe, Mangualde,Escola Básica de Lobelhe do
Mato, Mangualde,Escola Básica de Mangualde,Escola Básica de Mesquitela, Mangualde,Escola Básica de Moimenta
do Dão, Mangualde,Escola Básica de Santiago de Cassurrães, Mangualde,Escola Básica de Tibaldinho,
Mangualde,Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde,Escola Básica n.º 1 de Mangualde,Escola Secundária
Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde,Jardim de Infância Conde D. Henrique, Mangualde,Jardim de Infância de Casal
Mendo, Mangualde ,Jardim de Infância de Chãs de Tavares, Mangualde,Jardim de Infância de Contenças de Baixo,
Mangualde,Jardim de Infância de Cubos, Mangualde,Jardim de Infância de Cunha Baixa, Mangualde,Jardim de Infância
de Fagilde, Mangualde,Jardim de Infância de Gandufe, Mangualde,Jardim de Infância de Mangualde,Jardim de Infância
de Mesquitela, Mangualde,Jardim de Infância de Moimenta do Dão, Mangualde,Jardim de Infância de Oliveira,
Mangualde,Jardim de Infância de Outeiro de Matados, Mangualde,Jardim de Infância de Tibaldinho, Mangualde,Jardim
de Infância de Vila Garcia, Mangualde
Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
1º Ciclo

Nome da atividade
À descoberta do Palácio dos Condes de Anadia

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A visita de estudo ao Palácio dos Condes de Anadia está devidamente integrada na disciplina de Estudo do Meio, no
bloco "À Descoberta dos Outros e das Instituições", no tema "O passado do Meio Local", é dirigida aos alunos de 3.º e
4.º anos da escola de Ana de Castro Osório e tem com objetivos:
Visar a integração de conhecimentos e saberes em vários domínios.
Incentivar capacidades e atitudes favoráveis à aprendizagem.
Conhecer um palácio.
Conhecer e valorizar o património local.
Conhecer figuras históricas locais;
Sensibilizar para a preservação do património local e compreender a importância que este representa no
desenvolvimento da sociedade Mangualdense.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Maria Alice Martinho da Silva Pinharanda,Maria Helena Lopes Almeida Antunes

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro,setembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
600

Custo/orçamento previsto (participantes)
PAA01
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Fax: 232611989
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Custo/orçamento previsto (participantes)
4

Fonte de financiamento
Aluno e Câmara Municipal de Mangualde

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
155

Anos de escolaridade
3.º,4.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
"O Património ao serviço da Comunidade".

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Visita de Estudo à Igreja Matriz de S. Julião;
- Aumentar a interação com o meio envolvente;
- Fomentar a Cidadania;
- Desenvolver o gosto pela cultura;
- Estimular a descoberta e o espírito crítico;
- Sensibilizar os discentes e as famílias para a divulgação/preservação do património local.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.,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.
Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização
13-10-2018 das 10:15 às 13:00

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
PAA01
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
-Professores;
- Pelouro da Cultura da CMM;
- Paróquia de Mangualde;
- Papel A4, fotocópias e recursos digitais.
Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
120

Anos de escolaridade
6.º

Turmas
6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F,6.º - G

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
1º Ciclo

Nome da atividade
Peace Run

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A atividade Peace Run é um evento humanitário de cariz mundial em que os atletas fazem uma corrida global de
estafeta, pela passagem de uma tocha flamejante de mão em mão.
Os alunos da escola da ACO acolhem os atletas com a realização de diversos painéis e participam no evento com a
leitura de textos alusivos à paz. O desenvolvimento desta atividade visa:
Sensibilizar para a paz, a amizade e a harmonia;
Colaborar ativamente em trabalhos que visam o bem comum;
Promover a iniciativa e a criatividade.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Maria Alice Martinho da Silva Pinharanda,Maria José Correia da Silva Queirós Cardoso,Paula Cristina Reis do
Nascimento
Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
50

Custo/orçamento previsto (participantes)
PAA01
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Agrupamento de Escolas de Mangualde

Recursos e materiais necessários
Professores, Assistentes Operacionais e materiais de desgaste.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
500

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Telf: 232620110
Fax: 232611989
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas Escolares

Nome da atividade
Mês Internacional da Biblioteca Escolar

Categoria/Modalidade
Dia/Semana da escola/agrupamento

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Promoção da biblioteca escolar: divulgação dos serviços, recursos, modo de funcionamento e das atividades a
desenvolver. Lançamento de atividades de promoção da leitura. Inscrição nos projetos nacionais CNL, Literacia 3Di,
Imagens contra a Corrupção e Parlamento dos Jovens. Comemoração do Dia da Alimentação e colaboração no Sarau
"Leituras Enfeitiçadas" promovido pela Biblioteca Municipal.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
PAA01
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Prémios para os alunos participantes no concurso "Máscaras de Halloween" e "Micronarrativas"

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Corta Mato-fase escola

Categoria/Modalidade
Atividade desportiva

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Atividade predominantemente aeróbica para todos os alunos dos 5º e 6º anos numa 1ªfase e, numa 2ªfase, no dia 12 de
dezembro, de natureza competitiva para os alunos selecionados.
No âmbito da modalidade desportiva individual de Atletismo os alunos desenvolveram semanalmente um trabalho de
natureza eminentemente aeróbia tendo em vista não só os conteúdos da disciplina mas, de igual modo, de preparação
para o Corta Mato –fase escola.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Jorge Luis Santos Silva Amaral,Luís Carlos da Silva Ângelo,Paula Maria Inacio Cunha

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
dezembro,novembro,outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

PAA01
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Pista do Estádio Municipal

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
200

Anos de escolaridade
5.º,6.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
"O Património ao serviço da comunidade"

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Visita de Estudo à Anta da Cunha Baixa e às Ruínas Romanas da Raposeira;
- Aumentar a interação com o meio envolvente;
- Fomentar a cidadania;
- Desenvolver o gosto pela cultura;
- Estimular a descoberta e o espírito crítico;
- Sensibilizar os discentes e as famílias para a divulgação/preservação do património local
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.,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.
Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização
10-11-2018 das 10:15 às 13:00

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
PAA01
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
- Professores;
- Pelouro da cultura da CMM;
- Empresa Arqueohoje;
- Papel A4, fotocópias. livros e recursos digitais.
Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
120

Anos de escolaridade
5.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,5.º - F,5.º - G

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
Prémio "Boas Práticas em Orientação" da DGE

Categoria/Modalidade
Projeto/clube interno

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
OBJETIVOS:
1. Participar no prémio promovido pela Direção-geral de Educação;
2. Demonstrar as boas-práticas realizadas no agrupamento em relação à orientação escolar, vocacional e profissional.
ATIVIDADES:
1. Elaboração de um texto tendo em consideração as questões colocadas na plataforma.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,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.,Construir
um serviço educativo reputado, através da organização qualificada da supervisão pedagógica, da coordenação
educativa, da orientação escolar e profissional e da educação especial.,Desenvolver esquemas de comunicação e
interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e consequente, aumentando-se o sentido de
pertença e refinando-se 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.,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.
Dinamizadores da atividade
António Fernando Silva,Rosa Maria Ferreira Garcia,Rui Manuel Chã Madeira Gomes Figueiredo

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
PAA01
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º CEF 2,1.º CEF 3,10.º,11.º,12.º,2.º CEF 2,9.º

Turmas
1.º CEF 2 - A,1.º CEF 2 - B,1.º CEF 3 - ESFA,10.º - 10A,10.º - 10B,10.º - 10C,10.º - A,10.º - B,10.º - C,10.º - D,10.º E,10.º - F,10.º - G,10.º - H,10.º - I,10.º - J,11.º - 11A,11.º - 11A,11.º - 11B,11.º - 11B,11.º - 11C,11.º - 11C,11.º - A,11.º B,11.º - C,11.º - D,11.º - E,11.º - F,11.º - G,11.º - H,11.º - I,11.º - J,12.º - 12A,12.º - 12A,12.º - 12B,12.º - 12B,12.º 12C,12.º - 12C,12.º - A,12.º - B,12.º - C,12.º - D,12.º - E,12.º - I,12.º - J,12.º - K,2.º CEF 2 - A,2.º CEF 2 - B,9.º - 9º+,9.º A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - F,9.º - G,9.º - PIEF
Alunos

Escolas
Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Desporto Escolar- Formação de Juízes/Árbitros /Oficiais de Mesa

Categoria/Modalidade
Atividade desportiva

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Treino de arbitragem de provas/jogos e preenchimento de boletins de provas/jogos

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Jorge Luis Santos Silva Amaral,Luís Carlos da Silva Ângelo,Paula Maria Inacio Cunha

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
dezembro,novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
20

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde,Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Visita ao Museu de Arte do Caramulo

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Preparação da visita
Análise espontânea e sistemática da obra de arte
Objetivos:
Fomentar o gosto pela visita a exposições de Artes Plásticas
Reconhecer a especificidade das artes plásticas e da atividade artística
Reconhecer a importância do desenho no contexto das artes plásticas
Conhecer o Museu de arte do Caramulo
Conhecer obras de arte significativas no contexto das artes plásticas nacionais e internacionais, nomeadamente no
âmbito da arte Moderna e Contemporânea
Apreciar/ fruir esteticamente as obras e arte de um modo espontâneo e sistemático

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,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.
Dinamizadores da atividade
Alexandre Magno Martins Silva,Anabela de Oliveira Calado Pascoal,Cristina Maria Sequeira Vouga

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
PAA01
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
133

Fonte de financiamento
alunos

Recursos e materiais necessários
Autocarro da Câmara Municipal de Mangualde

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º

Turmas
10.º - C,11.º - D,12.º - C

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
" Suporte Básico de Vida"

Categoria/Modalidade
Projeto de educação para a saúde (PES)

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Ação de sensibilização/ formação aos alunos do 6º ano

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Parceria com a UCC do cento de Saúde de Mangualde Enfª. Madalena Fátima e Enf. André Morgado
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Recursos e materiais necessários
Materiais de divulgação

Público-alvo
Alunos,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
6.º

Turmas
6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F,6.º - G,6.º - PIEF

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
1º Ciclo

Nome da atividade
Vamos navegar na História.

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A visita de estudo ao "World of Discoveries" na cidade do Porto destina-se a todos os alunos do 4.º ano e está integrada
no tema "O passado nacional", na disciplina de Estudo do Meio.
A visita tem como objetivos:
Conhecer personagens e factos históricos do passado nacional - os descobrimentos marítimos;
Contactar com o museu interativo e o parque temático sobre as descobertas;
Compreender através cenários diversos a vida dos marinheiros portugueses e a vida das pessoas das terras
encontradas;
Localizar datas e factos históricos no friso cronológico da História de Portugal.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Maria Alice Martinho da Silva Pinharanda,Maria Celeste Almeida Fonseca Brito

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
900

Custo/orçamento previsto (participantes)
6
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Telf: 232620110
Fax: 232611989
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Aluno

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
150

Anos de escolaridade
4.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica de Abrunhosa-a-Velha, Mangualde,Escola Básica de
Chãs de Tavares, Mangualde,Escola Básica de Moimenta do Dão, Mangualde,Escola Básica de Santiago de
Cassurrães, Mangualde,Escola Básica de Tibaldinho, Mangualde
Destinatários (não-alunos) da atividade
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Concerto de Natal + Música

Categoria/Modalidade
Projeto/clube interno

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Apresentação musical de natal, com 3 momentos e diferentes grupos envolvidos:
- 12/12/2018, pelas 17h, 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;
- 14/12/2018, pelas 16.30h, 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.
- 21 e 22/12/2018, 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.
Objetivos específicos:
- Vivenciar o Natal através da interpretação de temas alusivos a esta época festiva;
- Promover o gosto pela música vocal e instrumental;
- Integrar alunos provenientes de diferentes classes sociais, idades e vivências pessoais.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,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.
Dinamizadores da atividade
Admar Ângelo Morgado Ferreira

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
dezembro

Data de realização
12-12-2018 das 00:00 às 23:59,14-12-2018 das 00:00 às 23:59,21-12-2018 das 00:00 às 23:59,22-12-2018 das 00:00
às 23:59

PAA01
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Bilheteira do Concerto de natal + Música.

Recursos e materiais necessários
- Professores e alunos envolvidos no projeto + Música; Técnico de som Biblioteca Municipal, do Complexo Paroquial e
Assistentes operacionais;
- Instrumentos musicais dos alunos e da escola, estantes (tripés); material de som; partituras e cadeiras.
Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
1000

Anos de escolaridade
1.º CEF 3,10.º,11.º,12.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas
4.º - A,4.º - B,4.º - C,4.º - D,4.º - E,4.º - F

Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde,Escola
Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde
Destinatários (não-alunos) da atividade
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Telf: 232620110
Fax: 232611989
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas Escolares

Nome da atividade
Feira do Livro

Categoria/Modalidade
Dia/Semana da escola/agrupamento

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Realização da feira do livro na GEA e na ACO com o objetivo de estimular a leitura pelo contacto direto com o livro,
contribuir para a formação de leitores e proporcionar a aquisição de novos livros.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
dezembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas Escolares

Nome da atividade
Ciclo de Reflexão sobre Direitos Humanos

Categoria/Modalidade
Conferência/Palestra/Debate

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Dinamização de um conjunto de atividades que tenham efeito multiplicador na reflexão crítica e na consciencialização
dos jovens para a necessidade de defesa dos Direitos Humanos.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Sara Isabel Ferreira Coelho de Sousa

Calendarização da atividade
1.º Período

Mês de realização
dezembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
400

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,9.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Cantar as Janeiras pelas ruas de Mangualde

Categoria/Modalidade
Projeto/clube interno

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.
Objetivos específicos:
- Vivenciar a tradição das “Janeiras” através da interpretação de temas alusivos a esta época festiva;
- Promover o gosto pela música vocal e instrumental;
- Integrar alunos provenientes de diferentes classes sociais, idades e vivências pessoais;
- Promover o respeito pela sua cultura e pelo património musical.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,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.
Dinamizadores da atividade
Admar Ângelo Morgado Ferreira

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
dezembro

Data de realização
12-12-2018 das 16:00 às 17:00,14-12-2018 das 10:00 às 11:00,21-12-2018 das 21:30 às 23:30,22-12-2018 das 21:30
às 23:30
Custo/orçamento previsto (escola)

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
- Professores e alunos envolvidos no projeto + Música; Encarregados de Educação e GNR de Mangualde;
- Partituras musicais e Instrumentos musicais dos alunos e da escola.
Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
130

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
Visita de estudo ao Centro de Interpretação do Românico e Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa.

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Atividades: visita guiada ao Centro de Interpretação do Românico; oficina de pintura mural; visita guiada ao Mosteiro do
Salvador de Paço de Sousa; pedipaper.
Objetivos:
Utilizar unidades de tempo histórico; (A; B; C; I)
Localizar em representações cartográficas locais e eventos históricos; (A; B; C; I)
Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção do conhecimento histórico; (A; B; C; D; F; I)
Utilizar fontes históricas para recolher e tratar informação numa perspetiva crítica; (A; B C; D; F; H; I)
Apreender / mobilizar conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História; (C; D; F; I)
Estabelecer relações de causalidade e de consequência no processo histórico; (A; B; C; D; F; G; I)
Promover uma abordagem da História baseada em critérios estéticos; (A; B; C; D; E; F; H; I; J)
Relacionar as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico e cultural. (A; B; C; D; E;
F; H; I)
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.,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.
Dinamizadores da atividade
Ana Cristina Leitão e Costa Ferreirinha da Rocha e Silveira,José António Fonseca Cruz

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
janeiro

Data de realização
08-01-2019 das 08:30 às 19:00
PAA01
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Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
6

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte Mangualde - Lousada - Paço de Sousa - Mangualde

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
80

Anos de escolaridade
7.º

Turmas
7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - I

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
"O Património local ao serviço da comunidade"

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Visita de Estudo/Divulgação ao Solar de Santo Amaro;
- Aumentar a interação com o meio envolvente;
- Fomentar a cidadania;
- Desenvolver o gosto pela cultura;
- Estimular a descoberta e o espírito crítico;
- Sensibilizar os discentes e as famílias para a divulgação/preservação do património local.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.,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.
Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
janeiro

Data de realização
12-01-2019 das 10:15 às 13:00

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
PAA01
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
- Professores;
- Pelouros da Cultura, Turismo e Ação Social da CMM,
-Eng. Fernando Brito e Faro;
- Papel A4, fotocópias, livros e recursos digitais.
Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
120

Anos de escolaridade
6.º

Turmas
6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F,6.º - G

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Visita de estudo ao Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão / Museu Calouste Gulbenkian e à exposição
temporária- Pose e Variações. Escultura em Paris no tempo de Rodin
Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Preparação, marcação da visita e visita a artistas e obras da colecção do CAMJAP
Objetivos:
•Fomentar o gosto pela visita a locais de exposição de arte
•Conhecer a obra exposta, da coleção do museu que aborda a modernidade e contemporaneidade das artes plásticas
•Analisar a estrutura expositiva do Museu
• Apreciar/fruir esteticamente as obras de arte de um modo espontâneo e sistemático.
•Desenvolver a sensibilidade estética, a consciência histórica e cultural e cultivar a sua disseminação
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.,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.
Dinamizadores da atividade
Alexandre Magno Martins Silva,Anabela de Oliveira Calado Pascoal,Cristina Maria Sequeira Vouga

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
janeiro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
alunos

Recursos e materiais necessários
aluguer de autocarro (a orçamentar)
Entradas nomuseu
Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º

Turmas
12.º - C

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
1º Ciclo

Nome da atividade
Olimpíadas da Matemática

Categoria/Modalidade
Concurso

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- 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.
Objetivo: Interferir na melhoria do ensino de Matemática.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Cândido Aurélio Marques do Nascimento,José Fernando da Costa Marques,Maria Alice Martinho da Silva Pinharanda

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
janeiro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
75

Anos de escolaridade
3.º,4.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica de Abrunhosa-a-Velha, Mangualde,Escola Básica de
Chãs de Tavares, Mangualde,Escola Básica de Moimenta do Dão, Mangualde,Escola Básica de Santiago de
Cassurrães, Mangualde,Escola Básica de Tibaldinho, Mangualde
Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
Prevenção / Consumo de SPA

Categoria/Modalidade
Projeto de educação para a saúde (PES)

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Desenvolvimento de atividades e ações que consciencializem os elementos da Comunidade educativa para problemas
que os afetam no seu quotidiano nomeadamente o consumo de substâncias Psicoativas (tabaco, álcool, drogas)
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
fevereiro,janeiro,maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Em parceria com a Escola Segura da GNR; UCC- do Centro de Saúde de Mangualde; SICAD- Viseu; Gabinete de
Serviço Social da CMM
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Auditórios

Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º CEF 2,1.º CEF 3,10.º,2.º CEF 2,4.º,9.º

Turmas
1.º CEF 2 - A,1.º CEF 2 - B,2.º CEF 2 - A,2.º CEF 2 - B

Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde,Escola
Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde
Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
Projeto STEP ONE

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
OBJETIVOS:
1. Desenvolver competências de auto-eficácia na procura de emprego;
2. Reforçar a importância da aprendizagem ao longo da vida.
3. Promover o autoconhecimento e o conhecimento de oportunidades de qualificação e trabalho com relevância para a
gestão da carreira;
4. Apoiar os discentes na fase de transição da escola para o mercado de trabalho e na redefinição de estratégias para
delinearem novos percursos de qualificação;
5. Promover o desenvolvimento da carreira através de uma metodologia de fácil aplicação.
ATIVIDADES:
1. Desenvolvimento de sessões em grupo (pequeno grupo ou grupo-turma) e desenvolvimento de sessões individuais;
2. Envolvimento de intervenientes diversificados da comunidade educativa e do meio local;
3. Abrange os discentes finalistas dos cursos de dupla certificação;
4. Desenvolvimento das atividades em horário letivo ou envolvimento dos jovens de forma voluntária.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,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.,Construir
um serviço educativo reputado, através da organização qualificada da supervisão pedagógica, da coordenação
educativa, da orientação escolar e profissional e da educação especial.,Desenvolver esquemas de comunicação e
interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e consequente, aumentando-se o sentido de
pertença e refinando-se 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.,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.
Dinamizadores da atividade
Rosa Maria Ferreira Garcia,Rosa Maria Pereira Silva,Rui Manuel Chã Madeira Gomes Figueiredo,Sara Isabel Ferreira
Coelho de Sousa
Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
abril,fevereiro,janeiro,março
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Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Instrumentos, fichas de trabalho, salas de aulas, projector multimédia, computador e quadro interativo.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º CEF 2,1.º CEF 3,2.º CEF 2

Turmas
1.º CEF 2 - A,1.º CEF 2 - B,1.º CEF 3 - ESFA,2.º CEF 2 - A,2.º CEF 2 - B

Alunos

Escolas
Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas Escolares,Outros

Nome da atividade
Pensar o Ambiente

Categoria/Modalidade
Projeto de educação para a saúde (PES)

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Dinamização de um conjunto de atividades que consciencializem os jovens para a necessidade de proteção do
Ambiente
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Cristina Maria Barros Matos,Sara Isabel Ferreira Coelho de Sousa

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
fevereiro,março

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º CEF 2,1.º CEF 3,10.º,11.º,12.º,2.º CEF 2,9.º

Turmas
1.º CEF 2 - A,1.º CEF 2 - B,1.º CEF 3 - ESFA,10.º - 10A,10.º - 10B,10.º - 10C,10.º - A,10.º - B,10.º - C,10.º - D,10.º E,10.º - F,10.º - G,10.º - H,10.º - I,10.º - J,11.º - 11A,11.º - 11A,11.º - 11B,11.º - 11B,11.º - 11C,11.º - 11C,11.º - A,11.º B,11.º - C,11.º - D,11.º - E,11.º - F,11.º - G,11.º - H,11.º - I,11.º - J,12.º - 12A,12.º - 12A,12.º - 12B,12.º - 12B,12.º 12C,12.º - 12C,12.º - A,12.º - B,12.º - C,12.º - D,12.º - E,12.º - I,12.º - J,12.º - K,2.º CEF 2 - A,2.º CEF 2 - B,9.º - 9º+,9.º A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - F,9.º - G,9.º - PIEF
Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde,Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas Escolares

Nome da atividade
Semana da Internet Segura

Categoria/Modalidade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Dinamização, em articulação com os docentes de TIC, de um conjunto de atividades de promoção da utilização segura
da Internet.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
fevereiro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
"O Património local ao serviço da comunidade"

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Visita de Estudo/Divulgação ao Solar de Guimarães Tavares;
- Aumentar a interação com o meio envolvente;
- Fomentar a cidadania;
- Desenvolver o gosto pela cultura;
- Estimular a descoberta e o espírito crítico;
- Sensibilizar os discentes e as famílias para a divulgação/preservação do património local.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.,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.
Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização
09-03-2019 das 10:15 às 13:00

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
- Professores;
- Pelouros da Cultura, Turismo e Ação Social da CMM;
- General Rocha Vieira;
- Papel A4, fotocópias, livros e recursos digitais.
Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
120

Anos de escolaridade
6.º

Turmas
6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F,6.º - G

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
"Comemoração do Dia da Mulher"

Categoria/Modalidade
Conferência/Palestra/Debate

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- "Comemoração do Dia da Mulher", na BMM, em parceria com a CMM, Pelouro do Turismo e Ação Social, pela
Professora Doutora Cristina Robalo Cordeiro, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra;
- Aumentar a interação com a Comunidade envolvente;
- Sensibilizar toda a Comunidade para a importância da História como meio de comunicação, desenvolvimento e
compreensão do passado.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização
09-03-2019 das 21:30 às 23:30

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
- Toda a Comunidade Educativa e Não Educativa (Todo o Concelho).

Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
250

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
"O Património local ao serviço da comunidade"

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Visita de Estudo à Torre de Gandufe e ao Real Mosteiro de Fornos de Maceira Dão;
- Aumentar a interação com o meio envolvente;
- Fomentar a cidadania;
- Desenvolver o gosto pela cultura;
- Estimular a descoberta e o espírito crítico;
- Sensibilizar os discentes e as famílias para a divulgação/preservação do património local.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.,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.
Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização
16-03-2019 das 10:15 às 13:00

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
- Professores;
- Vereadores da CMM;
- Dr. António Tavares;
- Arquiteta Joana Horster;
- Papel A4, fotocópias, livros e recursos digitais.
Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
120

Anos de escolaridade
5.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,5.º - F,5.º - G

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Matemática e Ciências Experimentais

Nome da atividade
Feira de Rochas e Minerais

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A atividade pretende mostrar/expor exemplares de rochas e de minerais, no sentido de motivar os alunos para o tema,
que faz parte dos conteúdos do 5º e do 7º anos.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,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.
Dinamizadores da atividade
António José Cardoso Matos Paisana,Maria Lurdes Lopes Pais

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

PAA01
Impresso em: 19-11-2018 08:56:18

Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
5.º,6.º,7.º,8.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,5.º - F,5.º - G,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F,6.º - G,6.º - PIEF,7.º - A,7.º B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,7.º - F,7.º - G,7.º - H,7.º - I,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E,8.º - F,8.º - G,8.º - H
Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Devolvida

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Matemática e Ciências Experimentais

Nome da atividade
“Visita de estudo ao Museu do Quartzo”

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A atividade irá decorrer no turno da manhã ou da tarde (consoante disponibilidade do Museu), em que irão participar as
três 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.
Objetivos:
- Conhecer a génese de alguns minerais constituintes das rochas do meio envolvente.
- Conhecer aplicações do quartzo na vida quotidiana.
- Mobilização das aprendizagens científicas e tecnológicas com pertinência social e ambiental;
- Aumentar a motivação para a construção do conhecimento científico;
- Desenvolver a curiosidade científica;
- Promover o pensamento crítico.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Maria de Fatima Carvalho da Costa,Maria Isabel de Almeida Francisco

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Autocarro.
Papel (folhas A4);
Museu do Quartzo
Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
11.º

Turmas
11.º - A,11.º - B,11.º - C

Alunos

Escolas
Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Matemática e Ciências Experimentais

Nome da atividade
Canguru Matemático

Categoria/Modalidade
Concurso

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- O concurso consiste numa única prova: não existe nenhuma selecção prévia nem existe uma prova final. 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.
O departamento de matemática dinamizará na GEA e na ESFA as categorias relativas ao 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e
12º anos.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,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.
Dinamizadores da atividade
Conceicao Pereirinha Teixeira Armas,Luis Manuel Laires Gonçalves Fraga,Mafalda Sofia Pereira Fernandes

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0

Custo/orçamento previsto (participantes)
PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Fonte de financiamento
-

Recursos e materiais necessários
- Alunos das turmas referidas.
- Professores de matemática dessas turmas.
- Fotocópias das provas a realizar.
Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
300

Anos de escolaridade

Turmas
10.º - 10A,10.º - 10B,10.º - 10C,10.º - A,10.º - B,10.º - C,10.º - D,10.º - E,10.º - F,10.º - G,10.º - H,10.º - I,10.º - J,11.º 11A,11.º - 11B,11.º - 11C,11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - E,11.º - F,11.º - G,11.º - H,11.º - I,11.º - J,12.º 12A,12.º - 12B,12.º - 12C,12.º - A,12.º - B,12.º - C,12.º - D,12.º - E,12.º - I,12.º - J,12.º - K,5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º
- E,5.º - F,5.º - G,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F,6.º - G,7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,7.º - F,7.º - G,7.º H,7.º - I,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E,8.º - F,8.º - G,8.º - H,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - F,9.º - G
Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde,Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
1º Ciclo

Nome da atividade
Canguru Matemático - 1ºciclo

Categoria/Modalidade
Concurso

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O concurso consiste numa única prova: não existe nenhuma selecção prévia nem existe uma prova final. Existem 3
Categorias para o 1.º ciclo 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).
Objetivos:
Estimular o gosto e o estudo pela Matemática.
Atrair os alunos que têm receio da disciplina de Matemática, permitindo que estes descubram o lado lúdico da
disciplina.
Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões matemáticas e percebam que conseguir resolver os problemas
propostos é uma conquista pessoal muito recompensadora.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Cândido Aurélio Marques do Nascimento

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
março

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
PAA01
Impresso em: 19-11-2018 08:56:18

Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
68

Anos de escolaridade
2.º,3.º,4.º

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Matemática e Ciências Experimentais

Nome da atividade
Olimpíadas da Química +

Categoria/Modalidade
Concurso

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A escola é representada nas Olimpíadas de Química através de uma equipa selecionada na escola de acordo com o
regulamento a definir pela SPQ (Sociedade Portuguesa de Química).
Pretende-se:
Incrementar iniciativas e atividades que promovam o interesse científico e tecnológico dos alunos;
Reforçar a atuação da escola como verdadeiro espaço cultural, informativo e formativo;
Estabelecer parcerias tendo em vista a articulação das atividades educativas próprias com as de outras instituições e
organizações;
Incentivar e desenvolver o gosto pela Química 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.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Angelo Virgilio Pais Simoes Fernandes

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
abril,março

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
É necessário assegurar o transporte dos alunos selecionados e professores envolvidos ao local de realização das
olimpíadas (à semelhança de anos anteriores em Aveiro).
Laboratório de Química para a realização da prova de seleção dos alunos.
Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,11.º

Turmas
10.º - A,10.º - B,11.º - A,11.º - B,11.º - C

Alunos

Escolas
Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Ciências Sociais e Humanas

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

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Visita de Estudo a Castelo Rodrigo, Almeida (Museu Militar, Fortaleza, Picadeiro...) e Vilar Formoso (Museu Aristides
de Sousa Mendes);
- Aumentar a interação com o meio envolvente em vários domínios a saber: curricular, artístico, científico, profissional e
social;
- Desenvolver a sensibilidade estética;
- Estimular a criatividade e a imaginação;
- Sensibilizar os discentes para a importância da arte e da história como meio de comunicação.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.,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.
Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
abril

Data de realização
04-04-2019 das 08:30 às 20:30

Custo/orçamento previsto (escola)

PAA01
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Email: Director@esfa.pt

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
- Encarregados de Educação;
- ASE (ESCALÕES).
Recursos e materiais necessários
- Professores;
- Assistentes Operacionais;
- Transportes de aluguer;
- Papel A4, fotocópias, livros e recursos digitais.
Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
160

Anos de escolaridade
6.º

Turmas
6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F,6.º - G

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Telf: 232620110
Fax: 232611989
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas Escolares

Nome da atividade
Semana da Leitura

Categoria/Modalidade
Dia/Semana da escola/agrupamento

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
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.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
abril

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

PAA01
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
1º Ciclo,Bibliotecas Escolares,Ciências Sociais e Humanas,Expressões,Línguas,Matemática e Ciências
Experimentais,Outros,Tecnologias
Nome da atividade
Caminhada Solidária – Mês de Prevenção dos Maus Tratos

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
-Distribuição de desdobráveis/panfletos, aos professores, alunos e comunidade sobre o Mês de Prevenção dos Maus
Tratos;
-Debate sobre esta temática para melhor envolver e sensibilizar os alunos, com reflexão orientada pelos Diretores de
Turma;
-No dia referido, no momento mais mediático da concentração, a reflexão efetuada com os alunos será apresentada à
comunidade;
-Elaboração e distribuição de laços azuis;
-Caminhada solidária (marcha pela cidade);
-Construção de um laço azul humano.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Maria Ermelinda Baptista M.Cardoso G.Santos

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
abril

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º CEF 2,1.º CEF 3,10.º,11.º,12.º,2.º,2.º CEF 2,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º,EFA

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas Escolares,Expressões,Línguas

Nome da atividade
Rostos Poéticos

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Dia 22 de maio, comemora-se o Dia do Autor Português.
Esta actividade é planificada em articulação com a Biblioteca da GEA, Departamento de Línguas (Português do 3º ciclo)
e Departamento de Expressões (Grupo de Educação Visual).
A actividade será dirigida às turmas do 7º e 8. Esta abordagem será individual. Os alunos serão desafiados a construir
rostos de poetas a partir de letras/textos/poemas(rostos “tipografados”) abordados na aula de Português
A forma de apresentação será uma exposição desses retratos no átrio principal e biblioteca do mesmo edifício.
Na disciplina de teatro trabalhar-se-ão os textos poéticos seleccionados até ao culminar num momento de apresentação
pública durante a semana da leitura '19.
Pretende-se Desenvolver a aptidão para interiorizar sensações e emoções e exteriorizá-las para o grupo; Tomar
consciência do corpo, explorando as suas potencialidades no processo de expressão/comunicação; Desenvolver a
criatividade dramática e Exercitar a escrita dramática criativa"
Finalidades/objetivos: Incentivar à expressão plástica;
Estimular a Criatividade e a Imaginação;
Desenvolver a sensibilidade estética;
Incentivar o gosto pela leitura de forma a usá-la fluentemente, com espírito crítico;
Comunicar de forma correta e adequada em contextos diversos e objetivos diversificados;
Assumir o papel de interlocutor em diversas formas de comunicação;
Promover o envolvimento da comunidade educativa.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.,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.
Dinamizadores da atividade
Alexandre Magno Martins Silva,Catarina Raquel Pina Aguiar Marques Campos,Elisabete Nabais da Cruz,Inês Lurdes do
Amaral Teles Ferreira,Maria Aguiar Ribeiro Silva,Maria Dulce Valente Cruz Cabido Paixão,Maria Graça Campos
Albuquerque,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira
Calendarização da atividade
2.º Período
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Mês de realização
abril,maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0

Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Fonte de financiamento
0

Recursos e materiais necessários
Comunidade escolar e educativa.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
7.º,8.º

Turmas
7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,7.º - F,7.º - G,7.º - H,7.º - I,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E,8.º - F,8.º - G,8.º - H

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
Alexandre Magno Martins Silva,Elisabete Nabais da Cruz
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
1º Ciclo

Nome da atividade
Visita de estudo a Torredeita

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita de estudo a Torredeita a realizar pelos alunos de 3.º ano de escolaridade.
A atividade irá contribuir para a consolidação dos conhecimentos sobre os astros, nomeadamente: planetas, estrelas,
movimentos de rotação e translação da Terra, sucessão do dia e da noite, existência de estações do ano, fases da Lua,
constelações, entre outros conteúdos.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Maria Alice Martinho da Silva Pinharanda

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização
abril

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
3

Custo/orçamento previsto (participantes)
300

Fonte de financiamento
Família
PAA01
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
111

Anos de escolaridade
3.º

Turmas
3.º - A,3.º - B,3.º - C,3.º - D,3.º - E

Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas Escolares,Expressões,Matemática e Ciências Experimentais

Nome da atividade
Seres Vivos Loucos

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Esta actividade é planificada em articulação com o Departamento de Matemática e Ciências Experimentais (CN do 3º
ciclo), Departamento de Expressões (Grupo de Educação Visual 3ºciclo)
e Biblioteca da GEA. A actividade será dirigida às turmas do 7º e 8. Os alunos, partindo da pesquisa realizada nas aulas
de CN de ilustrações científicas/fotografias de seres vivos, serão desafiados, na aula de EV a imaginar/criar novos
seres vivos fantásticos, estranhos, loucos. Esta abordagem será em grupo de dois e trabalharam mais do que um ser
vivo.
A forma de apresentação será consubstanciada através de ilustrações em folha de papel A3 em técnica mista e numa
exposição no átrio principal da GEA e biblioteca do mesmo edifício.
Comunicar e exprimir ideias através da linguagem visual;
Incentivar à expressão plástica;
Estimular a Criatividade e a Imaginação;
Desenvolver a sensibilidade estética;
Comunicar de forma correta e adequada em contextos diversos e objetivos diversificados;
Promover o envolvimento da comunidade educativa.
Valorizar a biodiversidade de espécies;
Desenvolver o gosto e respeito pelas diferentes formas de vida;
Dar a conhecer espécies extintas;
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Alexandre Magno Martins Silva,Elisabete Nabais da Cruz,Fernanda Maria Martins Figueiredo Pina,Maria Lurdes A.
Gonçalves Ferreira,Maria Lurdes Lopes Pais,Paula Cristina Carvalho Santos Loureiro,Sílvia Carla Brás Alves Ferreira
Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização

Data de realização
PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
7.º,8.º

Turmas
7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,7.º - F,7.º - G,7.º - H,7.º - I,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E,8.º - F,8.º - G,8.º - H

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
Impresso em: 19-11-2018 08:56:19

Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Educação Pré-escolar

Nome da atividade
Visita ao planetário

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Realizar uma visita de estudo ao “Planetário de Torredeita” que fica situado na Escola Profissional de Torredeita, em
Viseu.
Despertar a curiosidade acerca do mundo natural e criar um sentimento de admiração, entusiasmo e interesse pela
cultura cientifica e tecnológica
Dar a conhecer o sistema solar;
Consolidar conhecimentos acerca de conteúdos abordados: “ Ar”.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Odete Maria Almeida Cabral Peixoto

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte da CMM

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas
P3 - CDH SALA 3,P3 - CHÃS TAVARES,P3 - CONTENÇAS BAIXO,P3 - CUBOS,P3 - CUNHA BAIXA,P3 - FAGILDE,P3
- GANDUFE,P3 - MATADOS,P3 - MESQUITELA,P3 - MOIMENTA,P3 - S. JULIÃO SALA 3,P3 - TIBALDINHO,P3 - VILA
GARCIA,P4 - CDH SALA 1,P4 - S. JULIÃO SALA 1,P5 - CDH SALA 2,P5 - S. JULIÃO SALA 2
Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Devolvida

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Matemática e Ciências Experimentais

Nome da atividade
Visita de estudo a uma Panificadora ou Queijaria.

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita guiada a uma panificadora ou queijaria.
Objetivos
- Consolidar conhecimentos científicos relacionados com a fermentação;
- Relacionar os conhecimentos científicos com atividades do quotidiano;
- Promover o desenvolvimento integral dos alunos
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Maria de Fatima Carvalho da Costa,Maria Isabel de Almeida Francisco

Calendarização da atividade
2.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Autocarro

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º

Turmas
10.º - A,10.º - B

Alunos

Escolas
Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
Impresso em: 19-11-2018 08:56:19

Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Atividade externa do Desporto Escolar

Categoria/Modalidade
Atividade desportiva

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Participação a nível distrital, regional e nacional nos quadros competitivos das modalidades selecionadas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Jorge Luis Santos Silva Amaral,Luís Carlos da Silva Ângelo,Paula Maria Inacio Cunha

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
abril,dezembro,fevereiro,janeiro,junho,maio,março,novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
120

Anos de escolaridade
5.º,6.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Mega Atleta-fase escola

Categoria/Modalidade
Atividade desportiva

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Durante o mês de janeiro nas aulas curriculares de Educação Física e de acordo com os respetivos conteúdos
programáticos, realizar-se-á a uma pré-seleção dos alunos nas diferentes disciplinas - km, velocidade 40 m e salto em
comprimento.
Os alunos selecionados realizarão uma competição nas disciplinas do atletismo atrás referidas tendo como principal
objetivo o apuramento para a fase distrital a ter lugar em Viseu.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Jorge Luis Santos Silva Amaral,Luís Carlos da Silva Ângelo,Paula Maria Inacio Cunha

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
janeiro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Pista do Estádio Municipal

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
150

Anos de escolaridade
5.º,6.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
Impresso em: 19-11-2018 08:56:19

Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
Inspiring Future

Categoria/Modalidade
Conferência/Palestra/Debate

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
OBJETIVOS:
1. Várias atividades e projetos direccionados para o percurso académico e profissional dos discentes;
2. Promover a proatividade e tomada de consciência sobre o futuro académico e profissional dos discentes;
3. Maximizar capacidades e competências.
ATIVIDADES:
1. Feira vocacional;
2. Palestra sobre acesso ao ensino superior;
3. Expositores do ensino superior e parceiros;
4. Workshops temáticos.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,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.,Construir
um serviço educativo reputado, através da organização qualificada da supervisão pedagógica, da coordenação
educativa, da orientação escolar e profissional e da educação especial.,Desenvolver esquemas de comunicação e
interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e consequente, aumentando-se o sentido de
pertença e refinando-se 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.,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.
Dinamizadores da atividade
Rui Manuel Chã Madeira Gomes Figueiredo

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
abril,maio

Data de realização

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Espaço da escola, auditório, projector multimédia, computador e quadro interativo.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,9.º

Turmas
10.º - 10A,10.º - 10B,10.º - 10C,10.º - A,10.º - B,10.º - C,10.º - D,10.º - E,10.º - F,10.º - G,10.º - H,10.º - I,10.º - J,11.º 11A,11.º - 11A,11.º - 11B,11.º - 11B,11.º - 11C,11.º - 11C,11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - E,11.º - F,11.º - G,11.º H,11.º - I,11.º - J,12.º - 12A,12.º - 12A,12.º - 12B,12.º - 12B,12.º - 12C,12.º - 12C,12.º - A,12.º - B,12.º - C,12.º - D,12.º E,12.º - I,12.º - J,12.º - K,9.º - 9º+,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - F,9.º - G,9.º - PIEF
Alunos

Escolas
Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
Visita de estudo ao Centro de Interpretação do Românico e Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa.

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Atividades: visita guiada ao Centro de Interpretação do Românico; oficina de pintura mural; visita guiada ao Mosteiro do
Salvador de Paço de Sousa; pedipaper.
Objetivos:
Utilizar unidades de tempo histórico; (A; B; C; I)
Localizar em representações cartográficas locais e eventos históricos; (A; B; C; I)
Compreender a necessidade das fontes históricas para a produção do conhecimento histórico; (A; B; C; D; F; I)
Utilizar fontes históricas para recolher e tratar informação numa perspetiva crítica; (A; B C; D; F; H; I)
Apreender / mobilizar conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História; (C; D; F; I)
Estabelecer relações de causalidade e de consequência no processo histórico; (A; B; C; D; F; G; I)
Promover uma abordagem da História baseada em critérios estéticos; (A; B; C; D; E; F; H; I; J)
Relacionar as aprendizagens com a História regional e local, valorizando o património histórico e cultural. (A; B; C; D; E;
F; H; I)
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.,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.
Dinamizadores da atividade
Ana Cristina Leitão e Costa Ferreirinha da Rocha e Silveira,José António Fonseca Cruz,Maria Lurdes A. Gonçalves
Ferreira
Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
maio

Data de realização
21-05-2019 das 08:30 às 19:00
PAA01
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Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
6

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte Mangualde - Lousada - Paço de Sousa - Mangualde

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
100

Anos de escolaridade
7.º

Turmas
7.º - A,7.º - E,7.º - F,7.º - G,7.º - H

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
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Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
"Mangualde antes do Buçaco".
- Parceria entre o Assessor de HGP, do AEM e o Pelouro da Cultura da CMM.
Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Exposição para toda a Comunidade, de botões de fardas militares, miniaturas e amaria, doçaria e pintura;
- Conferência sobre a 3ª invasão francesa, pela Professora Doutora Ana Cristina Araújo, da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra;
- Aumentar a interação com o meio envolvente em vários domínios a saber: curricular, artístico, científico, profissional e
social;
- Desenvolver a sensibilidade estética;
- Estimulara criatividade e a imaginação;
- Sensibilizar toda a Comunidade para a importância da História como meio de comunicação, desenvolvimento e
compreensão do passado.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,Construir um serviço educativo reputado, através da organização
qualificada da supervisão pedagógica, da coordenação educativa, da orientação escolar e profissional e da educação
especial.,Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa
e consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
maio

Data de realização
24-05-2019 das 21:00 às 23:30

Custo/orçamento previsto (escola)
PAA01
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Telf: 232620110
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
- Toda a Comunidade Educativa e Não Educativa (atividade para todo o Concelho);
- Papel A4, fotocópias, livros e recursos digitais.
Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
250

Anos de escolaridade
1.º CEF 2,1.º CEF 3,10.º,11.º,12.º,2.º CEF 2,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas
1.º CEF 2 - A,1.º CEF 2 - B,1.º CEF 3 - ESFA,10.º - A,10.º - B,10.º - C,10.º - D,10.º - E,10.º - F,10.º - G,10.º - H,10.º I,10.º - J,11.º - 11A,11.º - 11B,11.º - 11C,11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - E,11.º - F,11.º - G,11.º - H,11.º - I,11.º J,12.º - 12A,12.º - 12B,12.º - 12C,12.º - A,12.º - B,12.º - C,12.º - D,12.º - E,12.º - I,12.º - J,12.º - K,2.º CEF 2 - A,2.º CEF
2 - B,4.º - A,4.º - B,4.º - C,4.º - D,4.º - E,4.º - F,5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,5.º - F,5.º - G,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º D,6.º - E,6.º - F,6.º - G,6.º - PIEF,7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,7.º - F,7.º - G,7.º - H,7.º - I,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º D,8.º - E,8.º - F,8.º - G,8.º - H,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - F,9.º - G,9.º - PIEF
Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
Impresso em: 19-11-2018 08:56:20

Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Matemática e Ciências Experimentais

Nome da atividade
•Olimpíadas das Ciências

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
As atividades serão divididas em duas fases.
Numa primeira fase será apresentado aos alunos um filme/documentário relativo a temáticas da área das Ciências
Naturais. Numa outra fase, será proposto, aos alunos, um conjunto de questões (de abordagem científica), acerca do
filme visionado. As atividades decorrerão numa 4ª feira à tarde, no início do 3º período, para o 7º ano e 8º ano.
Haverá necessidade de pedir autorizações de participação aos EE, uma vez que as atividades decorrerão fora do
horário das turmas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Fernanda Maria Martins Figueiredo Pina,Paula Cristina Carvalho Santos Loureiro

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Fotocopias a cores dos certificados de participação dos alunos e do cartaz de divulgação da actividade.
Fotocopias do guião de exploração da atividade.
Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
7.º,8.º

Turmas
7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,7.º - F,7.º - G,7.º - H,7.º - I,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E,8.º - F,8.º - G,8.º - H

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
1º Ciclo,Outros

Nome da atividade
A Peça de Teatro "Bullyng".

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Criação de uma cena dramatizada onde serão abordados os relacionamentos, a comunicação, a amizade, o amor, a
necessidade de investimento nas relações e a importância da existência de objetivos que possam dar sentido à nossa
vida.
Este teatro proporcionará um debate dinâmico sobre a importância dos valores/afetos nas dinâmicas familiares.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Maria Ermelinda Baptista M.Cardoso G.Santos

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
PAA01
Impresso em: 19-11-2018 08:56:20

Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
2.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
"A Arte e a Historia abrem-se aos alunos".

Categoria/Modalidade
Projeto de educação para a saúde (PES)

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Visita de Estudo a Figueira da Foz (Museus Santo Rocha e do Mar, Eco Museu do Sal, Casa do Paço - Azulejos, para
todas as turmas de 5º ano;;
- Aumentar a interação com o meio envolvente em vários domínios a saber: curricular, artístico, científico, profissional e
social;
- Desenvolver a sensibilidade estética;
- Estimular a criatividade e a imaginação;
- Sensibilizar os discentes para a importância da Arte e da História como meio de comunicação.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.,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.
Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
junho

Data de realização
13-06-2019 das 08:30 às 20:30

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
- Encarregados de Educação;
- ASE (Escalões).
Recursos e materiais necessários
- Professores;
- Assistentes Operacionais;
- Transportes de aluguer;
- Papel A, fotocópias, livros e recursos digitais.
Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
160

Anos de escolaridade
5.º

Turmas
5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,5.º - F,5.º - G

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
Impresso em: 19-11-2018 08:56:20

Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Festa de encerramento de ano letivo 2018-19 (4.º ano ACO)

Categoria/Modalidade
Convívio/Comemoração

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Concerto de final de ano letivo, das turmas finalistas do 1.º 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.
Objetivos específicos:
- Proporcionar a partilha de diferentes vivências na área da música e dança
- Promover o gosto pela música vocal e instrumental;
- Integrar alunos provenientes de diferentes classes sociais, idades e vivências pessoais;
- Promover o respeito pela sua cultura e destacar a importância que cada profissão desempenha no nosso quotidiano.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,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.
Dinamizadores da atividade
Admar Ângelo Morgado Ferreira

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
junho

Data de realização
21-06-2019 das 16:00 às 17:00

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Recursos Humanos:
- Professor Admar Ferreira e Professores Titulares das turmas do 4.º ano da escola Gomes Eanes de Azurara,
Encarregados de Educação e Assistentes Operacionais.
Recursos Materiais:
- Partituras musicais e Instrumentos musicais dos alunos e da escola, material de som, técnico de som, PC, vestuário e
diversos adereços de embelezamento.
Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
350

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - A,4.º - B,4.º - C,4.º - D,4.º - E,4.º - F

Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
"O Património ao serviço da Comunidade"

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Visita de Estudo/Divulgação a Trancoso (Castelo, Judiaria, Sinagoga e Centro Interpretativo do Sapateiro/Poeta
Bandarra), receção na CM de Trancoso;
- Almoço;
- Visita a Foz Coa (Museu do Coa, Igreja Matriz, Pelourinho e Judiaria);~
- Aumentar a interação com o meio envolvente em vários domínios a saber: curricular, artístico, etnográfco, científico,
profissional e social;
- Desenvolver a sensibilidade estética;
- Estimular a criatividade e a imaginação;
- Sensibilizar toda a Comunidade para a importância da História como meio de comunicação, desenvolvimentyo e
compreensão do passado.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.,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.
Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
junho

Data de realização
22-06-2019 das 08:30 às 20:30

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
- Transporte cedido gratuitamente pela CMM.

Recursos e materiais necessários
- Professores;
- Alunos/Encarregados de Educação;
- Vereadores da CMM;
- Universidade Sénior;
- Papel A4, fotocópias, livros e recursos digitais.
Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
104

Anos de escolaridade
5.º,6.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
1º Ciclo,Educação Pré-escolar

Nome da atividade
"Ensino Experimental das Ciências -Pré-escolar/1.º ciclo".

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Realização de atividades de articulação curricular entre o Pré-escolar/1.º ciclo, ao nível do ensino experimental das
ciências sobre a dissolução e a flutuação.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Janete Sofia Fernandes Couto Costa

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
junho

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
150

Anos de escolaridade
1.º,P5

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Exposição final de trabalhos dos alunos do curso de Artes Visuais

Categoria/Modalidade
Exposição/Mostra

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
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 I Selecção, Preparação e Exposição dos trabalhos na
Biblioteca Municipal de Mangualde
Objetivos:
- Consciencializar a comunidade escolar para a existência do curso Científico-Humanístico de Artes Visuais.
- Dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelo agrupamento de artes, nomeadamente na disciplina de Desenho A
- Apreciar/fruir esteticamente a arte, enquanto elemento comunicativo
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.,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.
Dinamizadores da atividade
Alexandre Magno Martins Silva,Anabela de Oliveira Calado Pascoal,Cristina Maria Sequeira Vouga

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
junho

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Escolas de Mangualde

Recursos e materiais necessários
Cartolinas/colas/bostick

Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º

Turmas
12.º - C

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
Impresso em: 19-11-2018 08:56:20

Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Concerto de Final de Ano + Música

Categoria/Modalidade
Projeto/clube interno

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Concerto de final do Projeto + Música (Escola de Formação + Música e Orquestra Juvenil das escolas de
Mangualde). Esta atividade marcará o encerramento do ano letivo, onde as canções atuais terão um lugar de destaque.
Objetivos específicos:
- Promover o gosto pela música Pop, fado, Música Tradicional Portuguesa e repertório instrumental diversificado;
- Proporcionar a partilha de diferentes vivências na área da música e dança
- Promover o gosto pela música vocal e instrumental;
- Integrar alunos provenientes de diferentes classes sociais, idades e vivências pessoais;
- Promover o respeito pela sua cultura e pelo património musical.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,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.
Dinamizadores da atividade
Admar Ângelo Morgado Ferreira

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização
julho

Data de realização
05-07-2019 das 21:30 às 23:00,05-07-2019 das 21:30 às 23:30,06-07-2019 das 21:30 às 23:00

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
PAA01
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Projeto + Música

Recursos e materiais necessários
Recursos Humanos:
- Professores e alunos envolvidos no projeto + Música; Encarregados de Educação e assistentes Operacionais.
Recursos Materiais:
- Partituras musicais e Instrumentos musicais dos alunos e da escola, material de som e PC.
Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Pessoal não docente

Número previsto de participantes
920

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde,Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Educação Pré-escolar

Nome da atividade
Visita à GNR.

Categoria/Modalidade
Visita de estudo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Visita à GNR: acção de sensibilização para a preservação da natureza e defesa da floresta.
Capacitar as crianças para adopção de atitudes e comportamentos cívicos que contribuam para a protecção da floresta
e do meio ambiente;
Desenvolver junto das crianças, a interiorização de cuidados a ter com a floresta para evitar incêndios;
Consolidar conhecimentos acerca de conteúdos abordados : “ O Fogo”
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Odete Maria Almeida Cabral Peixoto

Calendarização da atividade
3.º Período

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte da CMM

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas
P3 - CDH SALA 3,P3 - CHÃS TAVARES,P3 - CONTENÇAS BAIXO,P3 - CUBOS,P3 - CUNHA BAIXA,P3 - FAGILDE,P3
- GANDUFE,P3 - MATADOS,P3 - MESQUITELA,P3 - MOIMENTA,P3 - S. JULIÃO SALA 3,P3 - TIBALDINHO,P3 - VILA
GARCIA,P4 - CDH SALA 1,P4 - S. JULIÃO SALA 1,P5 - CDH SALA 2,P5 - S. JULIÃO SALA 2
Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Desporto Escolar - Desportos Gímnicos – 1º ciclo

Categoria/Modalidade
Atividade desportiva

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Estes treinos têm como objetivos fundamentais motivar os alunos para a prática de uma nova modalidade e incentivar
os alunos à prática de uma atividade física e desportiva de forma regular e sistemática.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Bruno José Trindade Soares,Paula Maria Inacio Cunha

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
abril,dezembro,fevereiro,janeiro,junho,maio,março,novembro,outubro,setembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Ginásio da Escola Ana de Castro Osório

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
48

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Desportos Gímnicos – participação em eventos gímnicos

Categoria/Modalidade
Atividade desportiva

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Participação do Grupo de Ginástica em Saraus/Comemorações/Festas com o objetivo de:
Promover o intercâmbio com a comunidade local e com ginastas de todo o país e da europa.
Proporcionar o convívio e participação ativa dos alunos em todas as situações.
Promover o espírito de iniciativa, organização, autonomia e pensamento crítico.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Paula Maria Inacio Cunha

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
abril,agosto,dezembro,fevereiro,janeiro,julho,junho,maio,março,novembro,outubro,setembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
40

Anos de escolaridade
1.º,10.º,11.º,12.º,2.º,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
Alimentação

Categoria/Modalidade
Projeto de educação para a saúde (PES)

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Pré –escolar – Teatro a “Galinha Ruiva” – dia 18, pelos alunos 10ºI e CEEF.
Leitura encenada” O caldo de Pedra”- para os alunos do 1º ciclo, pela biblioteca da ACO
Lanche. come- 1º ciclo- 1º ano
Sessões de sensibilização sobre “ Alimentação Saudável”- Na GEA e ESFA
Divulgação de recursos educativos e exposição de materiais
Ações de formação ao longo do ano como " Saber Escolher" para o 4º ano
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Cristina Maria Barros Matos,Isabel Custodia Almeida Sa Pinto,Maria Adelina Ferrao
Marques Figueira,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues,Sílvia Carla Brás Alves Ferreira
Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
janeiro,maio,outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Parcerias com a UCC do Centro de Saúde de Mangualde

Recursos e materiais necessários
Materiais de divulgação de atividades

Público-alvo
Alunos,Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º,10.º,11.º,2.º,3.º,4.º,5.º,9.º,P3,P4,P5

Turmas
1.º - A,1.º - AB. VELHA,1.º - B,1.º - C,1.º - CH. TAV. 1º/2º,1.º - D,1.º - E,1.º - FAGILDE ,1.º - MESQ. 1º/2º,1.º - MOIM
1º/2º,1.º - SANTIAGO ,1.º - TIB 1º/2º,10.º - I,10.º - J,11.º - 11A,11.º - 11C,11.º - I,2.º - A,2.º - B,2.º - C,2.º - D,2.º - E,3.º A,3.º - B,3.º - C,3.º - CH. TAV 3º/4º,3.º - D,3.º - E,3.º - MESQ 3º/4º,3.º - MOIM 3º/4º,3.º - TIB 3º/4º,4.º - A,4.º - B,4.º C,4.º - D,4.º - E,4.º - F,5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,5.º - F,5.º - G,P3 - CDH SALA 3,P3 - CHÃS TAVARES,P3 - S.
JULIÃO SALA 3,P4 - CDH SALA 1,P4 - S. JULIÃO SALA 1,P5 - CDH SALA 2,P5 - S. JULIÃO SALA 2
Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica de Abrunhosa-a-Velha, Mangualde,Escola Básica de
Chãs de Tavares, Mangualde,Escola Básica de Cunha Baixa, Mangualde,Escola Básica de Fagilde, Mangualde,Escola
Básica de Fornos de Maceira Dão, Mangualde,Escola Básica de Gandufe, Mangualde,Escola Básica de Lobelhe do
Mato, Mangualde,Escola Básica de Mangualde,Escola Básica de Mesquitela, Mangualde,Escola Básica de Moimenta
do Dão, Mangualde,Escola Básica de Santiago de Cassurrães, Mangualde,Escola Básica de Tibaldinho,
Mangualde,Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde,Escola Básica n.º 1 de Mangualde,Escola Secundária
Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde,Jardim de Infância Conde D. Henrique, Mangualde,Jardim de Infância de Casal
Mendo, Mangualde ,Jardim de Infância de Chãs de Tavares, Mangualde,Jardim de Infância de Contenças de Baixo,
Mangualde,Jardim de Infância de Cubos, Mangualde,Jardim de Infância de Cunha Baixa, Mangualde,Jardim de Infância
de Fagilde, Mangualde,Jardim de Infância de Gandufe, Mangualde,Jardim de Infância de Mangualde,Jardim de Infância
de Mesquitela, Mangualde,Jardim de Infância de Moimenta do Dão, Mangualde,Jardim de Infância de Oliveira,
Mangualde,Jardim de Infância de Outeiro de Matados, Mangualde,Jardim de Infância de Tibaldinho, Mangualde,Jardim
de Infância de Vila Garcia, Mangualde
Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
Saúde Mental e Violência em meio Escolar

Categoria/Modalidade
Projeto de educação para a saúde (PES)

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
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 "Bulling"
Sensibilização aos alunos e auxiliares de ação educativa sobre um comportamento não agressivo
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
dezembro,fevereiro,janeiro,março,novembro,outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento
Parceria com a Escola Segura da GNR; UCC- do Centro de Saúde de Mangualde; ARC - centro

Recursos e materiais necessários
Auditórios, salas. Materiais de divulgação das atividades. Materiais de trabalhos manuais e de jogos para o Projeto "+
contigo". Lanche no dia do Projeto. (bolo, sumos, sandes)
Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º CEF 3,2.º CEF 2,4.º,8.º,9.º

Turmas
1.º CEF 3 - ESFA,2.º CEF 2 - A,2.º CEF 2 - B,4.º - A,4.º - B,4.º - C,4.º - D,4.º - E,4.º - F,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º E,8.º - F,8.º - G,8.º - H,9.º - 9º+,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - F,9.º - G,9.º - PIEF
Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde,Escola
Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde
Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Basquetebol – provas federadas da Associação de Basquetebol de Viseu.

Categoria/Modalidade
Atividade desportiva

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Eventual participação em Torneios federados

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Jorge Luis Santos Silva Amaral

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
abril,dezembro,fevereiro,janeiro,julho,junho,maio,março,novembro,outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
5.º,6.º,7.º,8.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
Segurança: Prevenção de Acidentes; Segurança na Internet e Segurança Rodoviária

Categoria/Modalidade
Projeto de educação para a saúde (PES)

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Através de ações de sensibilização alertar os jovens para a segurança na internet – alunos do 5º
Realização de sessões sobre “ acidentes e segurança Doméstica”.- alunos do 2º ano.
" Bulling"- ações aos alunos do 4º ano
Segurança na InternetObjetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
fevereiro,janeiro,novembro,outubro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento
Parceria com a Escola Segura da GNR e UCC do Centro de Saúde de Mangualde

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
11.º,2.º,4.º,5.º

Turmas
11.º - 11A,11.º - 11A,11.º - 11B,11.º - 11B,11.º - 11C,11.º - 11C,11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - E,11.º - F,11.º G,11.º - H,11.º - I,11.º - J,2.º - A,2.º - B,2.º - C,2.º - D,2.º - E,4.º - A,4.º - B,4.º - C,4.º - D,4.º - E,4.º - F,5.º - A,5.º - B,5.º C,5.º - D,5.º - E,5.º - F,5.º - G
Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde,Escola
Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde
Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Matemática e Ciências Experimentais

Nome da atividade
Pré-Olimpiadas e Olimpíadas da Matemática

Categoria/Modalidade
Concurso

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
XXXVII OPM (2018/2019)
- As OPM são organizadas pela SPM com a participação das escolas.
- As OPM estão divididas em várias categorias sendo que o DMCE irá o 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 7 de novembro. A realização da 2ª elimanatória e Nacional será em datas a definir pela OPM (2º e 3º
períodos).
- 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 e uma
Final Nacional que, nesta edição, terá lugar no Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama em Setúbal.
- As eliminatórias constam de provas escritas da área da Matemática.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,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.
Dinamizadores da atividade
Conceicao Pereirinha Teixeira Armas,Luis Manuel Laires Gonçalves Fraga,Mafalda Sofia Pereira Fernandes

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
maio,março,novembro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0
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Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Fonte de financiamento
-

Recursos e materiais necessários
Fotocópias para inscrições
Fotocópias das provas para todos os participantes.
Salas para realização das provas.
Professores de matemática
Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
150

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas
10.º - A,10.º - B,10.º - C,10.º - D,10.º - E,10.º - F,10.º - G,10.º - H,10.º - I,10.º - J,11.º - 11A,11.º - 11B,11.º - 11C,11.º A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - E,11.º - F,11.º - G,11.º - H,11.º - I,11.º - J,12.º - 12A,12.º - 12B,12.º - 12C,12.º - A,12.º B,12.º - C,12.º - D,12.º - E,12.º - I,12.º - J,12.º - K,5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,5.º - F,5.º - G,6.º - A,6.º - B,6.º C,6.º - D,6.º - E,6.º - F,6.º - G,7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,7.º - F,7.º - G,7.º - H,7.º - I,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º D,8.º - E,8.º - F,8.º - G,8.º - H,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - F,9.º - G
Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde,Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Matemática e Ciências Experimentais

Nome da atividade
Semana da Ciência
Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Semana de atividades laboratoriais a realizar para os alunos do 1º e 2ºciclo.
Colmatar a falta de tempo nas atividades letivas para as realizar.
Promover o ensino experimental e laboratorial.
Motivar os alunos para aprendizagem das ciências naturais em contextos diferentes dos habituais.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Ângelo Agostinho Capelão dos Santos,António José Cardoso Matos Paisana,Janete Sofia Fernandes Couto
Costa,Jorge Manuel Francisco Laires
Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
abril,dezembro,junho

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
3.º,4.º,5.º,6.º

Turmas
3.º - A,3.º - B,3.º - C,3.º - CH. TAV 3º/4º,3.º - D,3.º - E,3.º - MESQ 3º/4º,3.º - MOIM 3º/4º,3.º - TIB 3º/4º,4.º - A,4.º - B,4.º C,4.º - D,4.º - E,4.º - F,5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,5.º - F,5.º - G,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F,6.º G,6.º - PIEF
Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
1º Ciclo,Matemática e Ciências Experimentais

Nome da atividade
Jogo 24

Categoria/Modalidade
Concurso

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Trata-se de um concurso onde os alunos, com base num cartão onde se encontram 4 números e recorrendo s às 4
operações básicas, têm de obter, com esses números, o resultado 24.
O jogo desenvolver-se-á, numa primeira fase, em todas as turmas do 4º, 5º e 6º anos existentes no agrupamento, para
treino e apuramento de 6 alunos por turma.
Numa segunda fase - a realizar na GEA - e numa 4ª feira à tarde apurar-se-ão os 3 primeiros classificados de cada um
dos anos e, de seguida, os três primeiros classificados do 1º e 2º ciclos. Aos 3 primeiros classificados das várias
categorias e da finalíssima serão atribuídas medalhas pelo resultado obtidos.
Todos os participantes terão direito a um certificado de participação na atividade.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,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.
Dinamizadores da atividade
Luis Manuel Laires Gonçalves Fraga,Maria Alice Martinho da Silva Pinharanda

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
dezembro,fevereiro

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
0

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)
0

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
- Cartões do Jogo 24.
- Alunos das turmas do 4º, 5º e 6º anos.
- Professores do 4º ano do 1º ciclo.
- Professores do 5º e 6º anos de matemática.
- 12 medalhas para o 1º, 2º e 3º classificados de cada um dos anos (4º; 5º; 6º) e da finalísima.
- Certificados de participação para todos os alunos.
Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
500

Anos de escolaridade
4.º,5.º,6.º

Turmas
4.º - A,4.º - B,4.º - C,4.º - D,4.º - E,4.º - F,5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º - D,5.º - E,5.º - F,5.º - G,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º
- E,6.º - F,6.º - G
Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
1º Ciclo,Educação Pré-escolar

Nome da atividade
Articulação Curricular Pré-escolar/ 1.º Ciclo

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Tendo em conta que existem diversos alunos com familiares que já se dedicam à apicultura, e partindo do interesse
manifestado pelas crianças acerca das abelhas, da produção do mel e de diversos assuntos inerentes a essa atividade,
foram definidas como principais intenções do projeto: conhecer todo o ciclo que resulta na produção de mel; promover
atitudes de respeito e estima pelos seres vivos; perceber quais as ideias dos alunos acerca da morfologia externa e do
comportamento/vida da abelha; despertar nos alunos o interesse e a curiosidade pelos seres vivos, nomeadamente
pela abelha; promover o gosto pela descoberta, pela pesquisa e pela aprendizagem em grupo e de forma cooperada;
suscitar nos alunos atitudes de respeito e entreajuda; promover o gosto nas famílias para a participação no trabalho
realizado em sala de aula.
Objetivos do Projeto Educativo (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.
Dinamizadores da atividade
Odete Maria Almeida Cabral Peixoto

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
fevereiro,janeiro,junho,maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
250

Anos de escolaridade
1.º,P5

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Matemática e Ciências Experimentais

Nome da atividade
Olimpíadas de Física

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Concurso de resolução de problemas teóricos e práticos de Física, dirigidos aos estudantes do ensino básico do 9.º
ano, promovidos pela SPF.
Os principais objetivos são:
•Incentivar o interesse científico e tecnológico nos alunos; •Despertar o interesse pela Física e dinamizar o seu estudo
nas Escolas; •Divulgar a Física como ciência e cativar vocações para carreiras científico-tecnológicas entre os
estudantes. •Reforçar a atuação da Escola como verdadeiro espaço cultural, informativo e formativo; •Proporcionar a
aproximação entre as Escolas e as Universidades e Institutos Superiores, tendo em vista a articulação entre atividades
educativas.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Ana Paula Bernardo Ferreira

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
fevereiro,maio

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte da(s) equipa(s) de alunos e professores envolvidos da escola ao local da realização das Olimpíadas Universidade de Coimbra.
Fotocópias e calculadoras científicas.
Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
20

Anos de escolaridade
9.º

Turmas
9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - F,9.º - G,9.º - PIEF

Alunos

Escolas
Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Desportos Gímnicos – participação em provas da Federação de Ginástica de Portugal

Categoria/Modalidade
Atividade desportiva

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Participação como Clube federado nas Provas da Ginástica Para Todos da Federação de Ginástica de Portugal,
nomeadamente no Gym For Life Nacional e Portugal Gym-Festa Nacional da Ginástica.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Paula Maria Inacio Cunha

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
abril,julho,junho,maio,março

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
40

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Matemática e Ciências Experimentais

Nome da atividade
OLÍMPIADAS DA QUÍMICA JUNIOR

Categoria/Modalidade
Concurso

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Concurso de resolução de problemas teóricos e práticos de Química, dirigidos aos estudantes do ensino básico
português, promovidos pela SPQ.
Esta atividade tem como objetivo:
•Incentivar o interesse científico e tecnológico nos alunos;
•Despertar o interesse pela Química e dinamizar o seu estudo nas Escolas;
•Divulgar a Química como ciência e cativar vocações para carreiras científico-tecnológicas entre os estudantes.
•Reforçar a atuação da Escola como verdadeiro espaço cultural, informativo e formativo;
•Proporcionar a aproximação entre as Escolas e as Universidades e Institutos Superiores, tendo em vista a articulação
entre atividades educativas.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Maria Manuela Dias Cardoso,Sílvia Isabel Lopes Machado Fernandes

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
abril

Data de realização
06-04-2019 das 08:00 às 19:30

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Transporte da(s) equipa(s) de alunos e professores envolvidos da escola ao local da realização das Olimpíadas Universidade de Aveiro.
Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
3

Anos de escolaridade
8.º

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Palco as Canções 2019

Categoria/Modalidade
Projeto/clube interno

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Palco das Canções 2019 é um concurso de novos talentos vocais, que envolverá todos os alunos do 4.º ano da
escola Ana de Castro Osório. Passará por diferentes fases de seleção e apuramento de alunos até chegar à grande
final, que se realizará na Biblioteca Municipal de Mangualde. Os12 finalistas apurados tentarão chegar ao 1.º lugar do
pódio, que lhe dará entrada direta na Escola de Formação + Música (Projeto+ Música) e um galardão de vencedor.
Objetivos específicos:
- Promover o gosto pela música vocal e instrumental e selecionar novas vozes para o Projeto + Música;
- Integrar alunos provenientes de diferentes classes sociais, idades e vivências pessoais;
- Promover o respeito pela sua cultura e pelo património musical.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,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.
Dinamizadores da atividade
Admar Ângelo Morgado Ferreira

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
junho

Data de realização
18-06-2019 das 15:00 às 16:30

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
- Professor de Expressão Musical e alunos do 4.º ano; Encarregados de Educação e Biblioteca Municipal de Mangualde
e Júri para a grande final;
- Som e microfones do projeto + Música, Som e técnico de som da Biblioteca Municipal, Piano, Partituras, 2 mesas e
cadeiras.
Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade

Número previsto de participantes
200

Anos de escolaridade
4.º

Turmas
4.º - A,4.º - B,4.º - C,4.º - D,4.º - E,4.º - F

Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
Impresso em: 19-11-2018 08:56:22

Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
Apoio Psicopedagógico

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
OBJETIVOS:
Este trabalho será orientado de acordo com um projecto de abordagem narrativa, a desenvolver e aplicar no próximo
ano letivo. Nesse sentido, será tido, sempre em conta nos projetos de trabalho a desenvolver com os discentes, a nível
individual e de grupo, as seguintes situações:
1. Caracterização individual, em termos narrativos, da situação apresentada e elaboração do problema
psicopedagógico/carreira;
2. Elaboração de uma história de vida, criação de uma história de futuro narrativa e atualização da narrativa, numa
perspectiva psicopedagógica;
3. Colaborar com os docentes e educadores, prestando apoio psicopedagógico às atividades educativas;
4. Identificar e analisar as causas de insucesso escolar e propor medidas tendentes à sua redução;
5. Proceder à avaliação global de situações relacionadas com problemas de desenvolvimento, com dificuldades de
aprendizagem, com competências e potencialidades específicas e prestar o apoio psicológico e psicopedagógico mais
adequado;
6. Participar na elaboração dos relatórios técnico-pedagógicos, programas educativos individuais, relatórios finais
circunstanciados e acompanhar as situações de colocação dos discentes em regime educativo inclusivo;
7. Articular modalidades de complemento pedagógico, de compensação educativa e de educação inclusiva, tendo em
vista a individualização do ensino e a organização de grupos de discentes como a adequação de currículos e de
programas.
ATIVIDADES:
1. Participação nos conselhos de turma e reuniões com educadoras/docente titular com trabalho de consultadoria;
2. Reuniões com os coordenadores dos diretores de turma e coordenação da educação inclusiva com colaboração e
cooperação técnica de consultadoria;
3. Avaliação psicológica e psicopedagógica e elaboração de relatórios e informações psicológicas escritas;
4. Consultoria de apoio e reabilitação psicológica e psicopedagógica e de orientação psicológica escolar;
5. Aplicação de programas de apoio psicopedagógico e de orientação psicológica escolar:
5.1. Programa formativo de promoção cognitiva, em situação de tarefa escolar e situacional;
5.2. Programa de Autocontrolo de comportamentos disfuncionais, a desenvolver com os discentes, ao nível da
infância e da adolescência;
5.3. Aplicação de Programas psicolinguísticos de reabilitação das funções mentais da linguagem, em situação da
leitura e da escrita;
5.4. Programas de promoção da aprendizagem.
6. Participação na elaboração de relatórios técnico-pedagógicos;
7. Avaliação e acompanhamento psicológico e psicopedagógico dos discentes com medidas de suporte à
aprendizagem inclusiva, com a aplicação de programas psicopedagógicos/educativos aos discentes propostos para
acompanhamento, de acordo com o Decreto-lei 54/2008;
8. Colaboração e cooperação com os docentes dos conselhos de turma;
10. Promoção da divulgação do apoio psicopedagógico e de orientação psicológica escolar junto da comunidade
escolar;
11. Promoção e colaboração na realização de vistas de estudo.
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Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,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.,Construir
um serviço educativo reputado, através da organização qualificada da supervisão pedagógica, da coordenação
educativa, da orientação escolar e profissional e da educação especial.,Desenvolver esquemas de comunicação e
interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e consequente, aumentando-se o sentido de
pertença e refinando-se 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.,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.
Dinamizadores da atividade
António José Rodrigues Rebelo,Rui Manuel Chã Madeira Gomes Figueiredo

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Instrumentos de observação psicológica, atividades de consultoria e consultadoria, salas de aulas, gabinete dos SPO e
computador.
Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º,1.º CEF 2,1.º CEF 3,10.º,11.º,12.º,2.º,2.º CEF 2,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º,P3,P4,P5
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Turmas
1.º - A,1.º - AB. VELHA,1.º - B,1.º - C,1.º - CH. TAV. 1º/2º,1.º - D,1.º - E,1.º - FAGILDE ,1.º - MESQ. 1º/2º,1.º - MOIM
1º/2º,1.º - SANTIAGO ,1.º - TIB 1º/2º,1.º CEF 2 - A,1.º CEF 2 - B,1.º CEF 3 - ESFA,10.º - 10A,10.º - 10B,10.º - 10C,10.º A,10.º - B,10.º - C,10.º - D,10.º - E,10.º - F,10.º - G,10.º - H,10.º - I,10.º - J,11.º - 11A,11.º - 11A,11.º - 11B,11.º 11B,11.º - 11C,11.º - 11C,11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - E,11.º - F,11.º - G,11.º - H,11.º - I,11.º - J,12.º 12A,12.º - 12A,12.º - 12B,12.º - 12B,12.º - 12C,12.º - 12C,12.º - A,12.º - B,12.º - C,12.º - D,12.º - E,12.º - I,12.º - J,12.º K,2.º - A,2.º - B,2.º - C,2.º - D,2.º - E,2.º CEF 2 - A,2.º CEF 2 - B,3.º - A,3.º - B,3.º - C,3.º - CH. TAV 3º/4º,3.º - D,3.º E,3.º - MESQ 3º/4º,3.º - MOIM 3º/4º,3.º - TIB 3º/4º,4.º - A,4.º - B,4.º - C,4.º - D,4.º - E,4.º - F,5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º D,5.º - E,5.º - F,5.º - G,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F,6.º - G,6.º - PIEF,7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,7.º F,7.º - G,7.º - H,7.º - I,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E,8.º - F,8.º - G,8.º - H,9.º - 9º+,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º E,9.º - F,9.º - G,9.º - PIEF,P3 - CDH SALA 3,P3 - CHÃS TAVARES,P3 - CONTENÇAS BAIXO,P3 - CUBOS,P3 CUNHA BAIXA,P3 - FAGILDE,P3 - GANDUFE,P3 - MATADOS,P3 - MESQUITELA,P3 - MOIMENTA,P3 - S. JULIÃO
SALA 3,P3 - TIBALDINHO,P3 - VILA GARCIA,P4 - CDH SALA 1,P4 - S. JULIÃO SALA 1,P5 - CDH SALA 2,P5 - S.
JULIÃO SALA 2
Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica de Abrunhosa-a-Velha, Mangualde,Escola Básica de
Chãs de Tavares, Mangualde,Escola Básica de Cunha Baixa, Mangualde,Escola Básica de Fagilde, Mangualde,Escola
Básica de Fornos de Maceira Dão, Mangualde,Escola Básica de Gandufe, Mangualde,Escola Básica de Lobelhe do
Mato, Mangualde,Escola Básica de Mangualde,Escola Básica de Mesquitela, Mangualde,Escola Básica de Moimenta
do Dão, Mangualde,Escola Básica de Santiago de Cassurrães, Mangualde,Escola Básica de Tibaldinho,
Mangualde,Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde,Escola Básica n.º 1 de Mangualde,Escola Secundária
Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde,Jardim de Infância Conde D. Henrique, Mangualde,Jardim de Infância de Casal
Mendo, Mangualde ,Jardim de Infância de Chãs de Tavares, Mangualde,Jardim de Infância de Contenças de Baixo,
Mangualde,Jardim de Infância de Cubos, Mangualde,Jardim de Infância de Cunha Baixa, Mangualde,Jardim de Infância
de Fagilde, Mangualde,Jardim de Infância de Gandufe, Mangualde,Jardim de Infância de Mangualde,Jardim de Infância
de Mesquitela, Mangualde,Jardim de Infância de Moimenta do Dão, Mangualde,Jardim de Infância de Oliveira,
Mangualde,Jardim de Infância de Outeiro de Matados, Mangualde,Jardim de Infância de Tibaldinho, Mangualde,Jardim
de Infância de Vila Garcia, Mangualde
Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas Escolares

Nome da atividade
Projeto RED - Recursos Educativos Digitais

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
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.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
Saúde Oral

Categoria/Modalidade
Projeto de educação para a saúde (PES)

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
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
na escola
Coordenação e distribuição dos Cheque dentista
Ação de formação para pais.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento
Parceria com a Universidade Católica de Viseu - Faculdade de Medicina Dentária. Câmara Municipal de Mangualde.
UCC- Centro de Saúde de Mangualde.

Recursos e materiais necessários
Copos de plástico para o fluor.

Público-alvo
Alunos,Encarregados de educação/Comunidade,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º,5.º,P5

Turmas
1.º - A,1.º - AB. VELHA,1.º - B,1.º - C,1.º - CH. TAV. 1º/2º,1.º - D,1.º - E,1.º - FAGILDE ,1.º - MESQ. 1º/2º,1.º - MOIM
1º/2º,1.º - SANTIAGO ,1.º - TIB 1º/2º,2.º - A,2.º - B,2.º - C,2.º - D,2.º - E,3.º - A,3.º - B,3.º - C,3.º - CH. TAV 3º/4º,3.º D,3.º - E,3.º - MESQ 3º/4º,3.º - MOIM 3º/4º,3.º - TIB 3º/4º,4.º - A,4.º - B,4.º - C,4.º - D,4.º - E,4.º - F,P5 - CDH SALA 2,P5
- S. JULIÃO SALA 2
Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica de Abrunhosa-a-Velha, Mangualde,Escola Básica de
Chãs de Tavares, Mangualde,Escola Básica de Cunha Baixa, Mangualde,Escola Básica de Fagilde, Mangualde,Escola
Básica de Fornos de Maceira Dão, Mangualde,Escola Básica de Gandufe, Mangualde,Escola Básica de Lobelhe do
Mato, Mangualde,Escola Básica de Mangualde,Escola Básica de Mesquitela, Mangualde,Escola Básica de Moimenta
do Dão, Mangualde,Escola Básica de Santiago de Cassurrães, Mangualde,Escola Básica de Tibaldinho,
Mangualde,Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde,Escola Básica n.º 1 de Mangualde,Jardim de Infância
Conde D. Henrique, Mangualde,Jardim de Infância de Casal Mendo, Mangualde ,Jardim de Infância de Chãs de
Tavares, Mangualde,Jardim de Infância de Contenças de Baixo, Mangualde,Jardim de Infância de Cubos,
Mangualde,Jardim de Infância de Cunha Baixa, Mangualde,Jardim de Infância de Fagilde, Mangualde,Jardim de
Infância de Gandufe, Mangualde,Jardim de Infância de Mangualde,Jardim de Infância de Mesquitela, Mangualde,Jardim
de Infância de Moimenta do Dão, Mangualde,Jardim de Infância de Oliveira, Mangualde,Jardim de Infância de Outeiro
de Matados, Mangualde,Jardim de Infância de Tibaldinho, Mangualde,Jardim de Infância de Vila Garcia, Mangualde
Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
Educação e afetos para uma sexualidade responsável

Categoria/Modalidade
Projeto de educação para a saúde (PES)

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Promover projetos e ações que eduquem para a sexualidade e os afetos os alunos do agrupamento de escolas

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Parceria com a UCC - Centro de Saúde de Mangualde; Escola segura da GNR
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Sexólogo convidado

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º CEF 3,10.º,11.º,12.º,2.º CEF 2,3.º,5.º,8.º,9.º

Turmas
1.º CEF 3 - ESFA,10.º - A,10.º - B,10.º - C,10.º - D,10.º - E,10.º - F,10.º - G,10.º - H,10.º - I,10.º - J,11.º - 11A,11.º 11B,11.º - 11C,11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - E,11.º - F,11.º - G,11.º - H,11.º - I,11.º - J,12.º - 12A,12.º 12B,12.º - 12C,12.º - A,12.º - B,12.º - C,12.º - D,12.º - E,12.º - I,12.º - J,12.º - K,2.º CEF 2 - A,2.º CEF 2 - B,3.º - A,3.º B,3.º - C,3.º - CH. TAV 3º/4º,3.º - D,3.º - E,3.º - MESQ 3º/4º,3.º - MOIM 3º/4º,3.º - TIB 3º/4º,5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º D,5.º - E,5.º - F,5.º - G,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E,8.º - F,8.º - G,8.º - H,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º F,9.º - G,9.º - PIEF
Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde,Escola
Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde
Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Ciências Sociais e Humanas

Nome da atividade
Escolas Empreendedoras CIM Viseu Dão Lafões - 8ª edição

Categoria/Modalidade
Projeto/clube interno

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Ações de sensibilização e de formação sobre empreendedorismo.
Concurso de Ideias
Feira de empreendedorismo
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Sara Isabel Ferreira Coelho de Sousa

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,9.º

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Ioga

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Aulas de ioga a alunos abrangidos pela alínea c) do artigo 2 .º do Decreto-lei n.º 54 / 2018
Objetivos específicos:
- Mudanças de comportamento;
- Estimular nos alunos a sua autoconsciência e autoconfiança através da concentração, respiração e movimento.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Catarina Raquel Pina Aguiar Marques Campos,Maria Dulce Gata da Fonseca,Maria Luisa Matos da Cunha

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Tapetes para a prática do ioga.
Sala ampla.
Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
7

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º

Turmas
10.º - D,11.º - F,12.º - E

Alunos
10545 - TIAGO DAVID DOS SANTOS SOUSA (10.ºD),11257 - RUBEN GONÇALVES DA COSTA (11.ºF),11298 - RUI
TIAGO GONÇALVES CORREIA (12.ºE),11644 - MARCELO MARQUES COSTA GOMES (12.ºE),11792 - CLAUDIA
MARGARIDA DOS SANTOS DIAS (10.ºD),11793 - ÂNGELA MARGARIDA MARQUES ALBUQUERQUE (11.ºF),11896
- CARINA RODRIGUES ALMEIDA (11.ºF)
Escolas
Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Matemática e Ciências Experimentais

Nome da atividade
“Olimpíadas Portuguesas de Biologia-Sénior”

Categoria/Modalidade
Projeto em parceria com entidade externa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
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.
Objetivos:
•Mobilizar as aprendizagens científicas e tecnológicas com pertinência tecnológica, social e ambiental;
•Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas;
•Aumentar a motivação para a construção do conhecimento científico;
•Desenvolver a curiosidade científica;
•Promover o pensamento crítico.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Maria de Fatima Carvalho da Costa

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Salas
Fotocópias dos testes e de outros documentos.
Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas
11.º - A,11.º - B,11.º - C,12.º - A,12.º - B

Alunos

Escolas
Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
Orientação escolar, vocacional e profissional

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
OBJETIVOS:
Este trabalho será orientado de acordo com um projecto de abordagem narrativa, a desenvolver e aplicar no próximo
ano lectivo. Nesse sentido, será tido, sempre, em conta nos projectos de trabalho a desenvolver com os discentes, a
nível individual e de grupo, as seguintes situações:
1. Caracterização individual, em termos narrativos, da situação apresentada e elaboração da problemática da carreira;
2. Elaboração de uma história de vida, criação de uma história de futuro narrativa e actualização da narrativa, em
termos da problemática da carreira; referência contínua a um programa vocacional de orientação desenvolvimento,
“Narrativa do Eu no Tempo Vocacional”. Este será utilizado, como referência programática, desde o 1º ao 8º ano de
escolaridade.
3. Apoiar os discentes no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu projeto de vida/história de
futuro, em termos da sua própria narrativa. Nesta situação será aplicado um programa específico de orientação
vocacional, “Voo da Fénix”.
4. Planear e executar atividades de orientação escolar e profissional, nomeadamente através de programas a
desenvolver com grupos de discentes ao longo do ano letivo e de apoio individual ao seu processo de escolha—
atualização da narrativa individual;
5. Realizar acções de informação escolar e profissional sob modalidades diversas, garantindo a participação ativa dos
discentes na exploração das técnicas e materiais utilizados;
6. Realizar e colaborar na planificação e acompanhamento de visitas de estudo, experiências de trabalho, estágios e
outras formas de contacto dos discentes com o meio e o mundo das actividades profissionais;
7. Colaborar com outros serviços na organização de programas de informação e orientação profissional;
8. Desenvolver acções de informação e sensibilização dos pais e da comunidade em geral no que respeita à
problemática que as opções escolares e profissionais envolvem;
9.Promoção da divulgação deste trabalho de apoio psicovocacional junto da comunidade escolar.
ATIVIDADES:
1. Aconselhamento psicológico e vocacional e elaboração de programas de orientação vocacional e profissional;
2. Promoção programática da resiliência do bem-estar psicológico/aplicação de programas psicovocacionais;
3. Elaboração de pareceres vocacionais dos discentes do 9º ano;
4. Reorientação e acompanhamento vocacional de discentes do ensino secundário;
5. Acções de formação e sensibilização e aconselhamento vocacional;
6. Visitas de estudo;
7. Colaborar com instituições escolares e profissionais;
8. Sessões de trabalho com os encarregados de educação dos discentes do 9º ano e secundário.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,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.,Construir
um serviço educativo reputado, através da organização qualificada da supervisão pedagógica, da coordenação
educativa, da orientação escolar e profissional e da educação especial.,Desenvolver esquemas de comunicação e
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Objetivos do Projeto Educativo (PE)
interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e consequente, aumentando-se o sentido de
pertença e refinando-se 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.,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.
Dinamizadores da atividade
António José Rodrigues Rebelo,Rui Manuel Chã Madeira Gomes Figueiredo

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Instrumentos de observação psicológica e vocacional, atividades de consultoria e consultoria de orientação
psicovocacional, avaliação, investigação, formação e orientação psicovocacional, fichas de trabalho, gabinete dos SPO,
salas de aulas, projector multimédia, computador e quadro interativo.
Público-alvo
Alunos,Encarregados de educação/Comunidade

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º,1.º CEF 2,1.º CEF 3,10.º,11.º,12.º,2.º,2.º CEF 2,3.º,4.º,5.º,6.º,7.º,8.º,9.º

Turmas
1.º - A,1.º - AB. VELHA,1.º - B,1.º - C,1.º - CH. TAV. 1º/2º,1.º - D,1.º - E,1.º - FAGILDE ,1.º - MESQ. 1º/2º,1.º - MOIM
1º/2º,1.º - SANTIAGO ,1.º - TIB 1º/2º,1.º CEF 2 - A,1.º CEF 2 - B,1.º CEF 3 - ESFA,10.º - 10A,10.º - 10B,10.º - 10C,10.º A,10.º - B,10.º - C,10.º - D,10.º - E,10.º - F,10.º - G,10.º - H,10.º - I,10.º - J,11.º - 11A,11.º - 11A,11.º - 11B,11.º 11B,11.º - 11C,11.º - 11C,11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - E,11.º - F,11.º - G,11.º - H,11.º - I,11.º - J,12.º 12A,12.º - 12A,12.º - 12B,12.º - 12B,12.º - 12C,12.º - 12C,12.º - A,12.º - B,12.º - C,12.º - D,12.º - E,12.º - I,12.º - J,12.º K,2.º - A,2.º - B,2.º - C,2.º - D,2.º - E,2.º CEF 2 - A,2.º CEF 2 - B,3.º - A,3.º - B,3.º - C,3.º - CH. TAV 3º/4º,3.º - D,3.º PAA01
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Turmas
E,3.º - MESQ 3º/4º,3.º - MOIM 3º/4º,3.º - TIB 3º/4º,4.º - A,4.º - B,4.º - C,4.º - D,4.º - E,4.º - F,5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º D,5.º - E,5.º - F,5.º - G,6.º - A,6.º - B,6.º - C,6.º - D,6.º - E,6.º - F,6.º - G,6.º - PIEF,7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,7.º F,7.º - G,7.º - H,7.º - I,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º - E,8.º - F,8.º - G,8.º - H,9.º - 9º+,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º E,9.º - F,9.º - G,9.º - PIEF
Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica de Abrunhosa-a-Velha, Mangualde,Escola Básica de
Chãs de Tavares, Mangualde,Escola Básica de Cunha Baixa, Mangualde,Escola Básica de Fagilde, Mangualde,Escola
Básica de Fornos de Maceira Dão, Mangualde,Escola Básica de Gandufe, Mangualde,Escola Básica de Lobelhe do
Mato, Mangualde,Escola Básica de Mangualde,Escola Básica de Mesquitela, Mangualde,Escola Básica de Moimenta
do Dão, Mangualde,Escola Básica de Santiago de Cassurrães, Mangualde,Escola Básica de Tibaldinho,
Mangualde,Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde,Escola Básica n.º 1 de Mangualde,Escola Secundária
Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde
Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
Apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
OBJETIVOS:
Este trabalho será orientado de acordo com um projecto de abordagem narrativa, a desenvolver e aplicar no próximo
ano lectivo. Nesse sentido, será tido, sempre, em conta nos projectos de trabalho a desenvolver com os discentes, a
nível individual e de grupo, as seguintes situações:
1. Caracterização individual, em termos narrativos, da situação apresentada e elaboração da problemática de carreira,
localizada em contexto comunitário;
2. Elaboração de uma história de vida, criação de uma história de futuro narrativa e atualização da narrativa, em termos
da problemática da carreira, localizadas no contexto comunitário;
3. Colaborar com os órgãos de direcção, administração e gestão do agrupamento;
4. Colaborar em todas as acções comunitárias destinadas a eliminar e prevenir a fuga à escolaridade obrigatória, o
abandono precoce e o absentismo sistemático;
5. Articular a sua ação com outros serviços especializados e de apoio socioeducativo, de modo a contribuir para o
correto diagnóstico de crianças e jovens com necessidades educativas especiais e planear as medidas de intervenção
mais adequadas;
6. Colaborar em ações de formação e participar na realização de experiências pedagógicas;
7. Colaborar com docentes, pais e encarregados de educação e outros agentes educativos, na perspectiva do seu
acompanhamento.
8. Na educação pré-escolar e nos 1 ° e 2.° ciclos do ensino básico, desenvolver ações de informação e sensibilização
dos pais e encarregados de educação e da comunidade em geral no que respeita às condicionantes do
desenvolvimento e da aprendizagem.
ATIVIDADES:
1. Reuniões/sessões de trabalho com os órgãos de gestão do agrupamento, com diretores de turma/docentes e outros
elementos/instituições da comunidade educativa;
2. Aconselhamento psicossocial;
3. Reuniões com a coordenação da educação inclusiva e colaboração com instituições de saúde e de apoio
socioeducativo;
4. Colaboração em projetos e programas;
5. Participação nas reuniões dos conselhos de turma/apoio de consultadoria;
6. Elaboração de relatórios/informações escritas;
7. Atendimento de pais e encarregados de educação;
8. Acções de informação e sensibilização.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,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.,Construir
um serviço educativo reputado, através da organização qualificada da supervisão pedagógica, da coordenação
educativa, da orientação escolar e profissional e da educação especial.,Desenvolver esquemas de comunicação e
interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e consequente, aumentando-se o sentido de
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Objetivos do Projeto Educativo (PE)
pertença e refinando-se 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.,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.
Dinamizadores da atividade
António José Rodrigues Rebelo,Rui Manuel Chã Madeira Gomes Figueiredo

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Instrumentos de observação psicológica e vocacional, consultoria e consultadoria psicossocial, fichas de trabalho,
gabinete dos SPO, salas de aulas, projector multimédia e computador.
Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º,1.º CEF 2,1.º CEF 3,10.º,11.º,12.º,2.º,2.º CEF 2,3.º,4.º,5.º,7.º,8.º,9.º,P3,P4,P5

Turmas
1.º - A,1.º - AB. VELHA,1.º - B,1.º - C,1.º - CH. TAV. 1º/2º,1.º - D,1.º - E,1.º - FAGILDE ,1.º - MESQ. 1º/2º,1.º - MOIM
1º/2º,1.º - SANTIAGO ,1.º - TIB 1º/2º,1.º CEF 2 - A,1.º CEF 2 - B,1.º CEF 3 - ESFA,10.º - 10A,10.º - 10B,10.º - 10C,10.º A,10.º - B,10.º - C,10.º - D,10.º - E,10.º - F,10.º - G,10.º - H,10.º - I,10.º - J,11.º - 11A,11.º - 11A,11.º - 11B,11.º 11B,11.º - 11C,11.º - 11C,11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - E,11.º - F,11.º - G,11.º - H,11.º - I,11.º - J,12.º 12A,12.º - 12A,12.º - 12B,12.º - 12B,12.º - 12C,12.º - 12C,12.º - A,12.º - B,12.º - C,12.º - D,12.º - E,12.º - I,12.º - J,12.º K,2.º - A,2.º - B,2.º - C,2.º - D,2.º - E,2.º CEF 2 - A,2.º CEF 2 - B,3.º - A,3.º - B,3.º - C,3.º - CH. TAV 3º/4º,3.º - D,3.º E,3.º - MESQ 3º/4º,3.º - MOIM 3º/4º,3.º - TIB 3º/4º,4.º - A,4.º - B,4.º - C,4.º - D,4.º - E,4.º - F,5.º - A,5.º - B,5.º - C,5.º D,5.º - E,5.º - F,5.º - G,7.º - A,7.º - B,7.º - C,7.º - D,7.º - E,7.º - F,7.º - G,7.º - H,7.º - I,8.º - A,8.º - B,8.º - C,8.º - D,8.º PAA01
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Turmas
E,8.º - F,8.º - G,8.º - H,9.º - 9º+,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - F,9.º - G,9.º - PIEF,P3 - CDH SALA 3,P3 - CHÃS
TAVARES,P3 - CONTENÇAS BAIXO,P3 - CUBOS,P3 - CUNHA BAIXA,P3 - FAGILDE,P3 - GANDUFE,P3 MATADOS,P3 - MESQUITELA,P3 - MOIMENTA,P3 - S. JULIÃO SALA 3,P3 - TIBALDINHO,P3 - VILA GARCIA,P4 CDH SALA 1,P4 - S. JULIÃO SALA 1,P5 - CDH SALA 2,P5 - S. JULIÃO SALA 2
Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica de Abrunhosa-a-Velha, Mangualde,Escola Básica de
Chãs de Tavares, Mangualde,Escola Básica de Cunha Baixa, Mangualde,Escola Básica de Fagilde, Mangualde,Escola
Básica de Fornos de Maceira Dão, Mangualde,Escola Básica de Gandufe, Mangualde,Escola Básica de Lobelhe do
Mato, Mangualde,Escola Básica de Mangualde,Escola Básica de Mesquitela, Mangualde,Escola Básica de Moimenta
do Dão, Mangualde,Escola Básica de Santiago de Cassurrães, Mangualde,Escola Básica de Tibaldinho,
Mangualde,Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde,Escola Básica n.º 1 de Mangualde,Escola Secundária
Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde,Jardim de Infância Conde D. Henrique, Mangualde,Jardim de Infância de Casal
Mendo, Mangualde ,Jardim de Infância de Chãs de Tavares, Mangualde,Jardim de Infância de Contenças de Baixo,
Mangualde,Jardim de Infância de Cubos, Mangualde,Jardim de Infância de Cunha Baixa, Mangualde,Jardim de Infância
de Fagilde, Mangualde,Jardim de Infância de Gandufe, Mangualde,Jardim de Infância de Mangualde,Jardim de Infância
de Mesquitela, Mangualde,Jardim de Infância de Moimenta do Dão, Mangualde,Jardim de Infância de Oliveira,
Mangualde,Jardim de Infância de Outeiro de Matados, Mangualde,Jardim de Infância de Tibaldinho, Mangualde,Jardim
de Infância de Vila Garcia, Mangualde
Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
Promoção do planeamento de estudo e mecanismos de coping

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
OBJETIVOS:
1. Definição e planeamento de métodos de estudo;
2. Prevenir ansiedade;
3. Definição de mecanismos de superação de ansiedade;
4. Preparação para testes e exames e outros momentos de avaliação.
ATIVIDADES:
1. Sessões coletivas sobre as duas temáticas;
2. Sessão de trabalho com diretores de turma/docentes e outros elementos/instituições da comunidade educativa.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.,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.,Construir
um serviço educativo reputado, através da organização qualificada da supervisão pedagógica, da coordenação
educativa, da orientação escolar e profissional e da educação especial.,Desenvolver esquemas de comunicação e
interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e consequente, aumentando-se o sentido de
pertença e refinando-se 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.,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.
Dinamizadores da atividade
António José Rodrigues Rebelo,Rui Manuel Chã Madeira Gomes Figueiredo

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

PAA01
Impresso em: 19-11-2018 08:56:23

Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Salas de aulas, projector multimédia, computador e quadro interativo.

Público-alvo
Alunos,Docentes

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º,9.º

Turmas
10.º - 10A,10.º - 10B,10.º - 10C,10.º - A,10.º - B,10.º - C,10.º - D,10.º - E,10.º - F,10.º - G,10.º - H,10.º - I,10.º - J,11.º 11A,11.º - 11A,11.º - 11B,11.º - 11B,11.º - 11C,11.º - 11C,11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - E,11.º - F,11.º - G,11.º H,11.º - I,11.º - J,12.º - 12A,12.º - 12A,12.º - 12B,12.º - 12B,12.º - 12C,12.º - 12C,12.º - A,12.º - B,12.º - C,12.º - D,12.º E,12.º - I,12.º - J,12.º - K,9.º - 9º+,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - F,9.º - G,9.º - PIEF
Alunos

Escolas
Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Tecnologias

Nome da atividade
Clube de Artes

Categoria/Modalidade
Projeto/clube interno

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A necessidade de proporcionar atividades práticas motivadoras, onde a criatividade no desenvolvimento das diversas
competências é uma mais-valia. Desenvolver atividades didáticas, sem nunca esquecer os pilares centrais da
educação: aprender: aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conhecer.
• Ocupação dos alunos nos seus tempos livres de forma construtiva, que permita o seu desenvolvimento integral;
• Desenvolver a criatividade;
• Sensibilizar os alunos para o valor artístico e cultural;
• Explorar várias técnicas e materiais;
• Desenvolver nos alunos o espírito artístico/crítico;
• Apoiar nas atividades da Escola;
• Incentivar a aprendizagem e o gosto, nos alunos, pelas atividades artísticas e artesanato
• Aplicar técnicas e utensílios de acordo com os materiais, com correção e oportunidade.
• Desenvolver a motricidade na utilização de diferentes técnicas artísticas.
• Revelar atitudes de autonomia e cooperação.
• Desenvolver a criatividade.
• Desenvolver o gosto pela arte do artesanato local.
• Participar em acontecimentos artísticos em contacto direto (exposições).
• Conhecer ambientes de trabalho relacionados com atividades artísticas. (ateliers/oficinas de artistas
. Adquirir hábitos de trabalho.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Maria Amparo Costa Lemos Albuquerque

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
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Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
300

Custo/orçamento previsto (participantes)
30

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Barro, azulejos, tecidos, papeis, colas, tintas acrílicas,pincéis e outros

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
7.º,8.º

Turmas
7.º - C,8.º - B,8.º - D,8.º - E,8.º - F,8.º - G,8.º - H

Alunos

Escolas
Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
Natação

Categoria/Modalidade
Atividade desportiva

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Proporcionar aos alunos com a medida de suporte à aprendizagem e à inclusão " adaptações curriculares
significativas", a prática da natação para a promoção de hábitos saudáveis de prática desportiva;
Melhoria da capacidade funcional do organismo (resistência cardiovascular, flexibilidade, resistência muscular);
Desenvolvimento das aprendizagens fundamentais das técnicas de nado.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Maria Joaquina Martins Gonçalves

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
9

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
1º Ciclo

Nome da atividade
Educar para os valores

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
É nosso intuito ajudar cada criança na construção da sua dimensão ético-moral. A Semana dos Valores, na nossa
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.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Isabel Custodia Almeida Sa Pinto,Maria Alice Martinho da Silva Pinharanda,Maria Helena Guimarães Correia Pinheiro
Figueiredo
Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Encarregados de educação/Comunidade

Número previsto de participantes
450

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Tecnologias

Nome da atividade
Clube de Artes direcionado para alunos com medidas adicionais do Decreto Lei n. 54/2018, de 6 de julho.

Categoria/Modalidade
Projeto/clube interno

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Fomentar a prática artística como vetor de promoção da Educação inclusiva. Através do contato com qualquer campo
do conhecimento artístico, o aluno terá a oportunidade de desenvolver-se dentro de suas possibilidades e limitações,
demonstrando que é capaz de realizar atividades com as quais tem mais afinidade, tornando o processo ensino
aprendizagem uma concretização de maneira prazerosa.
•Desenvolver espírito de cooperação e o respeito mútuo;
• Desenvolver a motricidade fina;
• Estimular a criatividade;
• Sensibilizar os alunos para o valor artístico e cultural;
• Explorar e manipular vários utensílios, técnicas e materiais;
•Revelar atitudes de autonomia;
• Reutilizar materiais na construção de objetos;
•Adquirir hábitos de trabalho e de perseverança .

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Maria Amparo Costa Lemos Albuquerque

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização
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Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
200

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
10

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas Escolares,Outros

Nome da atividade
Leituras Inclusiv@s

Categoria/Modalidade
Projeto/clube interno

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
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.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Joaquina Martins Gonçalves,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno
Marques Rodrigues
Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
Clube Europeu

Categoria/Modalidade
Projeto/clube interno

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Promover, com recurso a parcerias, atividades no domínio da dimensão europeia.
Criar entre os membros do clube um espírito europeu de cidadania ativa e transmiti-lo aos membros da comunidade
envolvente.
Contribuir para a criação do sentido de responsabilidade no que respeita à paz, aos direitos humanos, à defesa e
conservação do ambiente e do património cultural e à consciência da democracia local, nacional e europeia.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Esmeralda Dias Pereira Martins,Sara Isabel Ferreira Coelho de Sousa

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
500

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
computador, impressora, materiais de desgaste rápido, transporte para visitas de estudo...

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas Escolares

Nome da atividade
Educação para a Cidadania

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Dinamização, em articulação com vários docentes, de um conjunto de atividades centradas nas diversas dimensões da
Educação para a Cidadania (Direitos Humanos, Educação para os Media, Educação Ambiental...) que contribuam para
a formação de alunos responsáveis, autónomos, solidários, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em
diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
1º Ciclo,Educação Pré-escolar

Nome da atividade
Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) e Componente de Apoio à Família (CAF) e das atividades de
enriquecimento curricular (AEC)
Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e depois do período diário das atividades
educativas e durante o período de interrupção destas.
Assegurar o acompanhamento dos alunos do 1º ciclo do ensino básico antes e depois das componentes do currículo e
das AEC, bem como durante o períodos períodos de interrupção letiva.
Desenvolver no 1º ciclo as atividades de caráter facultativo e de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural
que incidam nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Maria Alice Martinho da Silva Pinharanda,Odete Maria Almeida Cabral Peixoto

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)
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Fonte de financiamento
Orçamento do Estado

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º,P3,P4,P5

Turmas

Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica de Abrunhosa-a-Velha, Mangualde,Escola Básica de
Chãs de Tavares, Mangualde,Escola Básica de Cunha Baixa, Mangualde,Escola Básica de Fagilde, Mangualde,Escola
Básica de Fornos de Maceira Dão, Mangualde,Escola Básica de Gandufe, Mangualde,Escola Básica de Lobelhe do
Mato, Mangualde,Escola Básica de Mangualde,Escola Básica de Mesquitela, Mangualde,Escola Básica de Moimenta
do Dão, Mangualde,Escola Básica de Santiago de Cassurrães, Mangualde,Escola Básica de Tibaldinho,
Mangualde,Escola Básica n.º 1 de Mangualde,Jardim de Infância Conde D. Henrique, Mangualde,Jardim de Infância de
Casal Mendo, Mangualde ,Jardim de Infância de Chãs de Tavares, Mangualde,Jardim de Infância de Contenças de
Baixo, Mangualde,Jardim de Infância de Cubos, Mangualde,Jardim de Infância de Cunha Baixa, Mangualde,Jardim de
Infância de Fagilde, Mangualde,Jardim de Infância de Mangualde,Jardim de Infância de Mesquitela, Mangualde,Jardim
de Infância de Moimenta do Dão, Mangualde,Jardim de Infância de Outeiro de Matados, Mangualde,Jardim de Infância
de Tibaldinho, Mangualde,Jardim de Infância de Vila Garcia, Mangualde
Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
1º Ciclo,Ciências Sociais e Humanas,Expressões,Línguas,Matemática e Ciências Experimentais,Tecnologias

Nome da atividade
Autonomia e Desenvolvimento Curricular

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Desenvolvimento do currículo por forma a garantir que todos os alunos independentemente da oferta educativa e
formativa que frequentam, alcancem as competências definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Adriano Augusto Monteiro Sequeira,Alexandra Isabel Dias Jorge Maria,Ana Cristina Ferreira Pais Jorge,Ana Cristina
Martins Amaral da C.Cabral,Ana Isabel Sequeira Fragoso Ribeiro do Vale,Ana Lúcia Soares Magalhães Soeiro,Ana
Maria Paiva Santos,Ana Paula Pereira Cabral,Antonio Manuel Proença Cardoso,Carlos Jorge Oliveira Baptista
Gomes,Catarina dos Santos de Carvalho Costa,Conceicao Pereirinha Teixeira Armas,Crisanta Marcelina Guerreiro
Andre,Edite Cristina Ribeiro Rodrigues,Elisabete Nabais da Cruz,Elizabeth Lemos Mendes Pereira Oliveira,Fernanda
Maria Santos Figueiredo Almeida,Graça Maria Sena Andrde Brisido Figueiredo,Helena Maria Neves Pereira,Ilda Maria
Coelho Lopes Santos,Inês Lurdes do Amaral Teles Ferreira,Joaquim Oliveira Fernandes,Lara Cecília Ribeiro Martins
Augusto,Luis Antonio Almeida Cesario,Luís Carlos da Silva Ângelo,Luisa Maria Silva Ferreira Figueiredo,Maria
Albuquerque Freire Aguiar,Maria Armanda Figueiredo Santos,Maria Celeste Marques Oliveira,Maria Conceição Araújo
Fernandes,Maria de Fátima Almeida Pinto,Maria de Fátima Jorge Dias da Cruz,Maria de La Salete Fernandes Martins
Marques,Maria Elisa Monteiro da Silva Albuquerque,Maria Gloria Lourenço T.Pinto,Maria Graça Campos
Albuquerque,Maria Helena Lopes Almeida Antunes,Maria Ilda Rodrigues Barreiros,Maria Manuela Dias Cardoso,Maria
Teresa Magalhaes M.Lobo Almeida,Maria Zulmira Matos Pais Domingos,Paulo Alexandre Duarte Pereira,Ricardo Jorge
Gonçalves de Oliveira,Rosa Maria Matos Soares,Rui Miguel Mendes Ribeiro Neves,Rui Miguel Pina Coelho Duarte,Rui
Pedro Lima Pinho,Sandra Elisabete O.Sousa e.Azevedo Pina,Susana Maria Lourenço Gouveia Brás Sardinha,Vanda
Maria Gomes Amorim Figueiredo,Vilma Fernanda S.Albuquerque Silvestre
Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização
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Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º,10.º,2.º,5.º,6.º,7.º,8.º

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
Organização e Desenvolvimento do Processo de Avaliação do Pessoal Docente e Não docente

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Planeamento, desenvolvimento e avaliação do processo de avaliação do pessoal docente e não docente da
organização escolar
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Implantar mecanismos de autorregulação do Agrupamento criando uma cultura de avaliação interna sistemática.

Dinamizadores da atividade
agnelo.figueiredo

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Docentes,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
1º Ciclo,Bibliotecas Escolares,Ciências Sociais e Humanas,Educação Pré-escolar,Expressões,Línguas,Matemática e
Ciências Experimentais,Outros,Tecnologias
Nome da atividade
Equipa Multidisciplinar de Apoio À Educação Inclusiva

Categoria/Modalidade
Outro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Desenvolvimento das competências plasmadas na legislação aplicável no que à Equipa Multidisciplinar de Apoio À
Educação Inclusiva diz respeito
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Beja Correia

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários
Técnicos, EMAEI

Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º,1.º CEF 2,1.º CEF 3,10.º,11.º,12.º,2.º,2.º CEF 2,3.º,4.º,6.º,7.º,8.º,9.º,P3,P4,P5

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade

PAA01
Impresso em: 19-11-2018 08:56:24

Rua Aristides de Sousa Mendes

Telf: 232620110
Fax: 232611989
Email: Director@esfa.pt

Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Expressões

Nome da atividade
A Expressão Musical no Centro de Apoio à Aprendizagem

Categoria/Modalidade
Projeto/clube interno

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Competências a desenvolver no âmbito da Educação Inclusiva:
- Desenvolvimento da linguagem/comunicação;
- Desenvolvimento da atenção/concentração;
- Entoação de rimas, lengalengas e canções (de acordo com a data festiva);
- Experimentação de sons vocais;
- Percussão corporal;
- Movimentos a partir de diversos sons;
- Utilização de instrumentos musicais;
- Identificação e reprodução de sons;
- Diferentes maneiras de produção de sons;
- Utilização de ambientes sonoros;
- Construção de fontes sonoras instrumentais;
- Desenvolvimento auditivo: Timbre, duração, intensidade e altura;
- Representação do som: Gestos, sinais e palavras para representar o timbre, a duração, a altura e a pulsação;
- Potencialidades sonoras de materiais e objetos;
- Pulsação e ritmo, lengalengas e danças.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Dinamizadores da atividade
Admar Ângelo Morgado Ferreira,Maria Fernanda da Cunha Soares Amaral,Paula Raquel Figueiredo Costa

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização
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Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)
500

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
Agrupamento de Escolas de Mangualde

Recursos e materiais necessários
Instrumentos musicais variados.

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes
10

Anos de escolaridade
11.º,8.º,9.º

Turmas
11.º - E,11.º - F

Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Bibliotecas Escolares

Nome da atividade
Promoção da leitura

Categoria/Modalidade
Projeto/clube interno

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Dinamização de um conjunto diversificado de atividades de promoção da leitura e da escrita que estimulem a criação de
hábitos de leitura e o desenvolvimento de competências de compreensão leitora.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de
todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento

Recursos e materiais necessários

Público-alvo
Alunos

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Escolas

Destinatários (não-alunos) da atividade
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Proposta de atividade

Estado: Aprovada

Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade
Outros

Nome da atividade
"A comunidade escolar- atividades de convívio social "

Categoria/Modalidade
Projeto de educação para a saúde (PES)

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Promover ao longo do ano atividades que sensibilizem a Comunidade escolar para a preservação de valores de
Convivência Social; Coordenação da Comissão de Finalistas; Organização dos "Eventos " recreativos. Sarau dos
Finalistas, Baile dos finalistas.
Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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 refinando-se o clima
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.
Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Mês de realização

Data de realização

Custo/orçamento previsto (escola)

Custo/orçamento previsto (participantes)

Fonte de financiamento
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Fonte de financiamento
Orçamento da Escola; Festas dos Finalistas com fundos angariados pelos próprios.

Recursos e materiais necessários
Materiais de divulgação de atividades.

Público-alvo
Alunos,Docentes,Encarregados de educação/Comunidade,Outro,Pessoal não docente

Número previsto de participantes

Anos de escolaridade
1.º CEF 3,10.º,11.º,12.º,2.º CEF 2,9.º

Turmas
1.º CEF 3 - ESFA,10.º - A,10.º - B,10.º - C,10.º - D,10.º - E,10.º - F,10.º - G,10.º - H,10.º - I,10.º - J,11.º - 11A,11.º 11B,11.º - 11C,11.º - A,11.º - B,11.º - C,11.º - D,11.º - E,11.º - F,11.º - G,11.º - H,11.º - I,11.º - J,12.º - 12A,12.º 12B,12.º - 12C,12.º - A,12.º - B,12.º - C,12.º - D,12.º - E,12.º - I,12.º - J,12.º - K,2.º CEF 2 - A,2.º CEF 2 - B,9.º - A,9.º B,9.º - C,9.º - D,9.º - E,9.º - F,9.º - G,9.º - PIEF
Alunos

Escolas
Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde,Escola Básica Gomes Eanes de Azurara, Mangualde,Escola
Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde
Destinatários (não-alunos) da atividade
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2018

Plano de Atividades
do
Agrupamento

II Parte
Novembro
2018

Plano de Atividades do Departamento Curricular de Educação Pré –Escolar
Ano letivo: 2018/2019

1. Objetivos:







Promover o desenvolvimento das potencialidades de cada criança no Jardim de Infância
Promover o trabalho em equipa
Estimular a partilha de conhecimentos e experiências entre os docentes
Assegurar a uniformização de procedimentos nos domínios pedagógicos e avaliação das
crianças
Promover articulação curricular entre os docentes do pré escolar e do 1º CEB, fortificando a
continuidade educativa na transição para a escolaridade obrigatória
Promover a articulação com outros parceiros da comunidade

2. Resultados escolares esperados no final do ano letivo_
Tendo como referência os resultados no final do ano letivo anterior, o
Departamento definiu para o presente ano letivo:
Grupo Área
etário Curricular
Formação
5 anos pessoal e
social

Resultados escolares obtidos no
ano anterior

Resultados escolares esperados

86,5%

85%

89,5%
Expressão e
comunicação
5 anos

5 anos Conhecimento
do mundo

83,5%

Domínio da
Educação física

95,0%

Domínio da
educação
artística
Domínio da
linguagem oral
e abordagem à
escrita

90,5%

Domínio da
matemática

86,3%

89,5%

86,4%

82%

Domínio da
Educação
física
Domínio da
educação
artística
Domínio da
linguagem
oral e
abordagem à
escrita
Domínio da
matemática

95,0%
90,5%
86,4%

86,3%

3. Processos a desenvolver

Praticas comuns de atuação ao nível de :
Conceção de Materiais pedagógicos
- Projeto Curricular de Educação Pré-escolar - O ambiente
- Planificações trimestrais;
- Fichas de avaliação;
- Instrumentos de registo;
- Fichas informativas;
- Plano anual de atividades;
- Plano atividades departamento;
Para a elaboração destes documentos, foram constituídos grupos de trabalho que desenvolverão
em cada um, a matéria definida em departamento, respeitando os prazos de entrega definidos.
Prática científica e pedagógica
- Desenvolvimento, adaptado ao grupo, das linhas curriculares estabelecidas no PCEPE
- Troca de experiências, materiais e recursos entre docentes
- Desenvolvimento do projeto ” Articulação Interpares”, trabalho colaborativo entre as docentes.
1º Momento
Grupos de trabalho
JI Cunha baixa
JI Contenças
JI S. Julião sala 1
JI Cubos
JI Moimenta do Dão
JI Gandufe
JI Matados
JI Chãs de Tavares
JI CDH sala 1
JI S. Julião sala 2
JI CDH sala2
JI Fagilde
JI Vila Garcia
JI S. Julião sala 3
CDH sala 3
JI Mesquitela
JI Tibaldinho

Calendarização
6 de fevereiro
(a agendar)
(a agendar)

13 de fevereiro
(a agendar)

13 de Março
(a agendar)

9 de maio

2º Momento
Grupos de trabalho
JI Contenças
JI Cunha baixa
JI Cubos
JI S. Julião sala 1
JI Gandufe
JI Moimenta do Dão
JI CDH sala 1
JI Matados
JI Chãs de Tavares
JI CDH sala2
JI S. Julião sala 2
JI Vila Garcia
JI Fagilde
CDH sala 3
JI S. Julião sala 3
JI Tibaldinho
JI Mesquitela

Calendarização
15 de Maio
(a agendar)
(a agendar)

15 de Maio
(a agendar)

8 de maio
(a agendar)

10 de maio



Articulação curricular
Horizontal

o
o
o

Uniformizar procedimentos no âmbito do planeamento e avaliação do projeto curricular
Uniformizar procedimentos no âmbito da avaliação das aprendizagens
Uniformizar procedimentos no âmbito do projeto de articulação interpares

Vertical
o
o
o

Elaboração conjunta do projeto a desenvolver com o 1º CEB
Implementação do projeto “o ciclo do mel” executado em 2 momentos.
Reuniões periódicas com os docentes do 1º ano do 1º CEB



Avaliação discente

 Instrumentos de observação e registos dos progressos das crianças
 Avaliação trimestral das aprendizagens realizadas por cada criança, que serão partilhadas com
os respetivos pais/encarregados de educação, em documento próprio (elaborado para o efeito) e
em dias calendarizados de acordo com o previsto na legislação.
 Tratamento estatístico dos resultados de avaliação das aprendizagens das crianças em final de
ciclo

4- Formas de monitorização de cada um dos itens atrás assinalados


Conceção de Materiais pedagógicos

o
o
o
o

Atas das reuniões realizadas;
Tratamento estatístico de dados;
Reuniões de avaliação de acordo com a legislação vigente;
Relatório Final de Ano;



Prática científica e pedagógica
Projeto articulação interpares
(avaliação de cada momento realizado por cada grupo de trabalho definido no projeto)



Articulação curricular
Reuniões de avaliação do projeto “ O ciclo do mel”
Articulado entre a EPE e o 1º CEB



Avaliação discente
Atas das reuniões de avaliação no final de cada período
Relatório final do PAD

5. Atividades a desenvolver pelo Departamento Curricular
Cronograma de implementação do plano de atividades

EDUCAÇÃO
PRÉ - ESCOLAR

Meses Letivos
Atividades

09

Articulação horizontal
“Projeto Interpares”
Articulação vertical
EPE/1º CEB
Visita ao planetário
Visita à sede da GNR

*

10

11

12

01

02

03

04

05

*
*

*

*
*

*

Data: 08 de 0utubro, 2018

A coordenadora de departamento curricular
Odete Maria Almeida Cabral Peixoto

*
*

06

*
*

Plano de Atividades do Departamento Curricular do 1.º CEB
Ano letivo: 2018/2019
1. Objetivos


Melhorar/manter o sucesso escolar dos alunos.



Promover a articulação entre turmas, anos e ciclos.



Refletir sobre os resultados alcançados.



Reforçar práticas de monitorização sistemática dos resultados obtidos.



Promover o trabalho colaborativo dos docentes no seio do conselho de docentes.



Construir instrumentos de avaliação comuns por ano e disciplina.



Desenvolver as competências nos domínios da oralidade, escrita, comunicação e
raciocínio matemático.



Desenvolver a curiosidade científica/tecnológica.



Promover a utilização de novas ferramentas no âmbito das TIC.



Fomentar a cidadania e o respeito pelos cidadãos, instituições e ambiente.



Fomentar o envolvimento das instituições locais e da comunidade educativa na escola.

2. Resultados escolares esperados no final do ano letivo
Ano de Escolaridade
1.º

Disciplina
Português

Resultados escolares esperados
96,9%

1.º

Matemática

97,7%

1.º

Estudo do Meio

100%

2.º

Português

87,5%

2.º
2.º

Matemática

85,7%

Estudo do Meio

95,7%

3.º

Português

98%

3.º

Matemática

90%

3.º

Estudo do Meio

99,3%

4.º

Português

94,7%
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4.º

Matemática

86%

4.º

Estudo do Meio

97,3%

3. Processos a desenvolver
a) Práticas comuns de atuação ao nível de:
Conceção de materiais pedagógicos


Elaboração de planificações, fichas formativas, jogos didáticos, cartazes,
PowerPoint, textos informativos e outros materiais;



Utilização do e-mail para facilitar a partilha.
Prática científica e pedagógica



Lecionação de conteúdos e desenvolvimento de atividades conjuntas;



Troca de experiências, materiais e recursos didáticos entre docentes.
Articulação curricular - horizontal



Realização de reuniões mensais para coordenação de procedimentos;



Realização de reuniões periódicas para planificar e realizar troca de experiências,
de materiais e de recursos;



Realização de trabalho cooperativo entre os docentes com vista à elaboração das
fichas de avaliação trimestrais e globais para as disciplinas de Português,
Matemática e Estudo do Meio.; (estas fichas carecem das adequações necessárias
para os alunos NEE);



Desenvolvimento do projeto “Educar para os valores”;



Desenvolvimento do projeto STEM (2.º anos);



Desenvolvimento do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular – 1.º e 2.º
anos.
Articulação curricular - vertical



Elaboração conjunta do projeto a desenvolver com o EPE;



Desenvolvimento do Projeto Articulação com o Pré-Escolar;



Desenvolvimento de atividades no âmbito do programa Eco-escolas;



Desenvolvimento de atividades conjuntas de cariz experimental com o 2.º ciclo (no
final de cada período);
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Reuniões entre departamentos e troca de experiências (três, por ano, com o
Ensino Pré-Escolar);



Reuniões dos professores titulares de turma do 4.º ano com os diretores de turma
do 2º Ciclo (início do ano);



Realização dos concursos das Mini-olimpíadas da Matemática e do Canguru
Matemático.
Avaliação discente



Elaboração comum de matrizes, fichas de avaliação, critérios e grelhas de registo
da avaliação;



Calendarização comum da realização das fichas de avaliação sumativa;



Realização de procedimentos comuns aquando da realização das fichas de
avaliação sumativa.

4. Formas de monitorização de cada um dos itens atrás assinalados
Conceção de Materiais pedagógicos


Atas de reuniões realizadas.

Prática científica e pedagógica


Atas de reuniões realizadas;



Planificação conjunta de atividades a realizar.

Articulação curricular


Atas de reuniões realizadas;



Grelhas de monitorização (atividades realizadas).

Avaliação discente


Atas de reuniões realizadas;



Grelhas de registo da avaliação;



Relatório trimestral dos resultados escolares (INOVAR).
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5. Atividades a desenvolver pelo Departamento Curricular do 1.º ciclo
Atividades
Acolhimento aos alunos

Grupo
disciplin
ar

09

10

MESES LETIVOS
12 01 02 03

11

04

05

06

X

Articulação 1.º/2.º Ciclos
(matemática e ciências
experimentais)

X

Semana da amizade/partilha

X

Interculturalidade (2.º ano)

X

X

X

Literacia Financeira (1.º ano)

X

Projeto STEM (2.º ano)

X

X

X

X

X

X

X

X

Volta a Portugal em Fruta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lanche.come (1.º ano)*
“Prevenção de acidentes”
(GNR) - 2.º ano*
“Aproximações abusivas” 3.º
ano (GNR)*
Bullyng
Saber Escolher (4.º ano)*
Articulação 1.º Ciclo/Pré

X

Olimpíadas da Matemática

X

Visitas de Estudo

Canguru Matemático
Museu dos
Descobrimentos Porto
(4º ano)
Palácio dos Condes de
Anadia (3.º e 4.º anos)
Planetário de
Torredeita
(3º ano)
Programa Eco-escolas

X

X
X
X
X
X

X

X

Atividades com Biblioteca
X
X
X X
X
X
X
X
X
ACO e Biblioteca Municipal
Festa de encerramento do
X
ano letivo
*Data a definir.
Obs: As atividades não incluídas neste plano carecem de consulta/análise do Conselho de
Docentes.
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Data: 10/10/2018
A Coordenadora de Departamento Curricular
(Alice Pinharanda)
Ass) _____________________________________________________
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Plano de Atividades do Departamento Curricular de Expressões
Ano letivo: 2018/2019

1. Objetivos _______________________________________________________










Manter/ melhorar os resultados escolares dos alunos
Promover a articulação funcional e pedagógica entre os vários ciclos
Promover boas práticas (refletir por grupos disciplinares com vista ao
desenvolvimento de estratégias de diferentes pedagogias)
Promover o sucesso educativo, pessoal e profissional dos alunos e contribuir para a
melhoria de qualificações da população da região
Intervir precocemente (dos 0 aos 6 anos), de forma a garantir condições de
desenvolvimento das crianças com funções ou estruturas do corpo que limitam o
crescimento pessoal, social e a sua participação nas atividades típicas para a idade,
bem como das crianças com risco grave de desenvolvimento;
Garantir a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso educativo, a autonomia,
a estabilidade emocional das crianças e jovens, promovendo a igualdade de
oportunidades;
Colaborar ao nível da operacionalização das medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão previstas no Decreto –Lei n.º54/2018, nomeadamente ao nível nas medidas
adicionais e Planos Individuais de Transição, facilitando a preparação para a vida
pós-escolar.

2. Resultados escolares esperados no final do ano letivo
(Metas de acordo com os resultados obtidos no final do ano letivo transato)
Ano de
Escolaridade

Disciplina

Resultados escolares em percentagem

2º Ciclo

5º e 6º ano

Ed. Visual

5º ano- 98,7%
6º ano- 97,5%

5º e 6º ano

Ed. Tecnológica

5º ano- 99%
6º ano- 98,3 %

5º e /6º ano

Ed. Musical

5º ano – 83%
6º ano – 99,5%

5º e 6º ano

Ed. Física

5º ano- 99,3%
6º ano- 98,5%

3º Ciclo
7º, 8º e 9º ano

ED. Visual

7º ano -100%
8º ano- 94 %
9º ano–99,4%

7º, 8º e 9º ano

ED. Física

7º ano- 100%
8º ano- 100%
9º ano–100%

7º ano

Teatro

7º ano –98,2%

Ensino Secundário
10º Ano-100%
11º Ano-100%
12º Ano- 100%

10º, 11º e 12º Ano

Ed. Física

10º, 11º e 12º Ano

Desenho A

10º Ano-100%
11º Ano- 100%
12º ano -100%

12º Ano

Oficina de Artes

12º ano -100%

12º Ano

Materiais e Tecnologias

12º ano -100%

3. Processos a desenvolver __________________________________________
a) Praticas comuns de atuação ao nível de :
Conceção de Materiais pedagógicos
Elaboração de Matrizes, testes e critérios de correção para as respetivas disciplinas, assim como
outros elementos passíveis de registo, elaborados em sede de grupos disciplinares. -Um
instrumento de diagnóstico por ano e turma;
Elaboração de material didático-pedagógico: fichas, testes, PowerPoints, outros (eventualmente
ideados em conjunto), que, como estabelecido no início do ano letivo por todos os grupos
disciplinares, será utilizado e partilhado entre os docentes de cada disciplina;
Adaptação de material que facilite a aprendizagem dos alunos, igualmente a partilhar entre os
docentes de cada disciplina;
Partilha na utilização de software educativo para a planificação, avaliação das disciplinas e
contextos de aprendizagem.
Promoção da utilização da plataforma Moodle na partilha de materiais existentes entre os
docentes de acordo com as necessidades e especificidades dos alunos a intervencionar;

Produção de um “arquivo” de material e didático artístico e sua partilha, por parte de todos os
docentes nas disciplinas de Educação Visual e Desenho A;
No âmbito da Educação Especial, adaptação de material que promova a participação e
melhoria das aprendizagens dos alunos enquadrados no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho e
cujo Relatório Técnico Pedagógico determine medidas de suporte à aprendizagem.
Criação e adaptação de material didático com recurso às tecnologias de comunicação (software
“Boardmaker”; “Escrita com símbolos”; “Arasaac”; Tablet e Quadro Interativo;
Elaboração de materiais que apelem à autonomia dos alunos;
Utilização de materiais manipuláveis para a abordagem dos conteúdos de uma forma lúdicopedagógica;
Prática científica e pedagógica
Promoção das reuniões de trabalho enquanto espaço privilegiado de reflexão conjunta para
apreciação/adequação e elaboração de documentos, aferição de procedimentos, uniformização
de critérios de atuação, definição de estratégias e partilha de experiências de trabalho.
Com o propósito de se evidenciarem pontos em comum e pontos de diferença e, de se
incrementar um clima permissivo a correções/alterações que contribuam para uma melhoria da
prática pedagógica:






Definem-se percursos e opções curriculares diferentes que, adequadas a situações
diversas, possam potenciar a consecução das aprendizagens pretendidas;
Adequa-se o ensino a todos os alunos (se necessário recorre-se a programas adaptados
e dispositivos de avaliação, nomeadamente àqueles cujas diferenças evidenciam
diferentes estilos de aprendizagem;
Decidem-se opções didáticas e metodológicas, elaboraram-se materiais e recorre-se a
atividades diferenciadas de acordo com o perfil dos alunos;
Recorre-se a estratégias de aprendizagem que contemplem as características dos
diferentes tipos de capacidades,

No âmbito à Educação Especial e no que se refere aos alunos integrados nas medidas de
suporte à aprendizagem do Decreto-Lei n.º54/2018, as formas de atuação têm como objetivo
contribuir para a promoção de competências sociais e emocionais promovendo uma educação
apropriada às características e necessidades individuais do aluno, de acordo com o definido no
Relatório Técnico Pedagógico. Este documento fundamenta e define a intervenção e as medidas
de suporte à aprendizagem e à inclusão. Na situação em que os alunos beneficiem da medida
adicional “adaptações curriculares significativas” procede-se à elaboração do Programa
Educativo Individual que fundamenta a sua operacionalização que deverá ainda ser
complementado com um Plano Individual de Transição, de cariz funcional, destinado a promover
a transição para a vida pós escolar e, sempre que possível, para o exercício de uma atividade
profissional, a aplicar três anos antes da idade limite de escolaridade obrigatória".
A Intervenção Precoce na Infância, desenvolve um conjunto de medidas de apoio integrado
centrado na criança e na família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa,
designadamente no âmbito da educação, da saúde e da ação social. Intervém ao nível da
identificação, avaliação e a intervenção direta nas crianças e famílias elegíveis no âmbito do

SNIPI, sustentada pela elaboração e implementação do Plano Individual de Intervenção Precoce
(PIIP) para cada uma das situações.
Reflexão em reuniões de Departamento, com os assessores, sobre as práticas adotadas em
cada um dos grupos disciplinares e a introdução de possíveis correções que contribuam para
uma melhoria da prática pedagógica.

Articulação curricular
Identificação por área disciplinar e ano, os conteúdos programáticos imprescindíveis a um
adequado e eficaz processamento da articulação e sequencialidade curricular, operacionalizados
em reuniões de grupos disciplinares.
A Educação Especial procede :


De modo colaborativo e numa lógica de corresponsabilização, com os demais docentes
do aluno na definição de estratégias de diferenciação pedagógica, no reforço das
aprendizagens e na identificação de múltiplos meios de motivação, representação e
expressão.



Articulação entre todos os intervenientes e elementos da comunidade na elaboração e
implementação dos Planos Individuais de Transição;
Articulação da informação acerca de cada criança/aluno sustentada em práticas de
transição para os diversos contextos educativos e para a vida pós – escolar.
Articulação com as bibliotecas do agrupamento, na promoção da literacia.




Avaliação discente
Em grupos disciplinares definem-se e elaboram-se (i) os dispositivos de avaliação das disciplinas
e (ii) os instrumentos comuns de avaliação dos conteúdos referentes à especificidade de cada
disciplina e contemplados nas metas curriculares.
Os alunos que beneficiam da medida adicional “adequações curriculares significativas” são
avaliados tendo por referência os critérios de avaliação definidos no relatório técnico pedagógico
e programa educativo individual.
4- Formas de monitorização de cada um dos itens atrás assinalados
Conceção de Materiais pedagógicos
Reuniões de grupos disciplinares - Atas de reuniões de grupo disciplinar
Relatórios/dispositivos de monitorização, no final do ano letivo por parte de cada um dos
assessores dos grupos disciplinares.
Prática científica e pedagógica

Atas de reuniões de trabalho dos respetivos grupos disciplinares
Relatórios/dispositivos de monitorização, no final do ano letivo por parte de cada um dos
assessores dos grupos disciplinares.
Articulação curricular
Reuniões de grupos disciplinares - Atas das reuniões de grupo disciplinar
Relatórios/dispositivos de monitorização, no final do ano letivo por parte de cada um dos
assessores dos grupos disciplinares.
Avaliação discente
Análise dos resultados e tratamento dos mesmos nas reuniões de grupo disciplinar
Relatório final da coordenadora do Departamento, do trabalho desenvolvido ao longo do ano de
2018/2019

5- Atividades a desenvolver (não integradas no Plano de Atividades do
Agrupamento)

Atividades

Grupo
Disciplinar

Formação de juízes
árbitros / oficiais de mesa
Corta-Mato (fase Escola)

260
620
260
620
260
620
260

Mega Atleta
Atividade Externa do
Desporto Escolar (quadros
competitivos)
Desportos Gímnicos –
atividade interna (1º Ciclo )

09

10

11

12

x

x

x

01

02

03

04

05

06

07

Dia
12
Dia
29
De acordo com os quadros competitivos elaborados pelo gabinete do
Desporto Escolar.

260

1º ciclo às 3ª e 5ª feiras das 17:00h às 17:45h e 18:00h às 19:00h

Desportos GímnicosParticipação em eventos
gímnicos

260

Dependente de eventuais convites que venham a ser endereçados ao
Agrupamento de Escolas de Mangualde

Desportos GímnicosParticipação em provas da
Federação de Ginástica em
Portugal

260

Basquetebol. Eventual
participação em provas/
eventos da Associação de
Basquetebol Viseu
Concerto de Natal+ música

260

Gym
For
Life

Concerto final de ano letivo
2018-2019
Concerto final de ano letivo
+ música
Palco das canções 2019

28 a
30

6

De acordo com os quadros competitivos e/ou solicitações da Associação
de Basquetebol de Viseu.

250

Dias
12,14,
21 e
22

Projeto +
Música

Cantar as janeiras pelas
ruas de Mangualde

Portugal
gym

250

Dias
4e
5

Projeto +
Música

250

Dia

20 ou 21

Projeto +
Música

250

Dias
5e6

Projeto +
Música

250

Desde o início do ano até ao dia 18 de junho de 2018

Projeto +
Música

“Seres vivos Loucos”
Rostos Poéticos

Visita de estudo a um
Museu da região
Visita de estudo a um
museu nacional de arte
moderna, cuja visita seja
pertinente

600
600
600

x

x
x

x

600

“7ºDiálogo e encontro
com diferentes
profissões artísticas”

600

Exposição final de
trabalhos dos alunos do
12º ano

600

x
x

Natação
Ioga
Clube de artes plásticas
Expressão Musical no
Centro de Aprendizagem
e à Inclusão

620
620
620

Ao longo do ano letivo

620

Ao longo do ano letivo

Ao longo do ano letivo
Ao longo do ano letivo

Data: 15 de outubro, 2018

O coordenador de departamento curricular
Ass) _____________________________________________________
(Anabela de Oliveira Calado Pascoal)

Plano de Atividades do Departamento Curricular de Línguas
Ano letivo: 2018/2019

1.Objetivos:

. Refletir sobre os resultados escolares
. Reformular estratégias conducentes ao sucesso
. Melhorar os resultados escolares na sua globalidade
. Promover o trabalho colaborativo através das assessorias
. Contribuir para a melhoria do sucesso global do agrupamento
. Promover a articulação vertical e horizontal
. Comparar resultados escolares a nível nacional

2.Resultados escolares esperados no final do ano letivo

Ano de
Escolaridade

Disciplina

Resultados escolares
esperados

5º

Português

97,1%

6º

Português

96,5 %

7º

Português

87,3 %

8º

Português

75,6 %

9º

Português

79,7 %

10º

Português

78,6 %

1

11º

Português

89,2 %

12º

Português

92 %

3º

Inglês

100 %

4º

Inglês

100 %

5º

Inglês

88,2%

6º

Inglês

82,7%

7º

Inglês

71,6%

8º

Inglês

73,3%

9º

Inglês

63 %

10º

Inglês

89,2%

11º

Inglês

100 %

7º

Francês

88,3 %

8º

Francês

76,2 %

9º

Francês

79,7 %

10º

Francês

100 %

9º

Espanhol

100 %

10º

Espanhol

100 %

11º

Espanhol

100 %

3. Processos a desenvolver
a)-Práticas comuns de atuação ao nível de conceção de materiais
pedagógicos, prática científica, articulação curricular e avaliação discente
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- Processos de benchmarking
No decorrer do ano, os elementos do departamento procurarão as melhores
práticas (processos, ideias inovadoras) no sentido da obtenção de desempenhos
superiores, partilhando-as com os colegas quer formal, quer informalmente.
Nessa perspetiva, refletirão sobre as avaliações, por ano e por disciplina,
identificando eventuais divergências e, consequentemente, possíveis causas.
Quando possível, confrontarão os resultados finais com as médias nacionais.

b)-Formas de monitorização de cada um dos itens atrás assinalados

- Elaboração de matrizes comuns
Trabalho cooperativo entre os docentes de cada ano de escolaridade, por
disciplina, duas vezes por período, em cada equipa pedagógica/assessoria e, sempre
que pertinente, entre assessorias (da mesma disciplina).
Em cada disciplina que integra o departamento, será elaborada uma matriz para
cada teste, tendo como referência a matriz/informação prova de exame nacional do
ciclo correspondente. Esta será divulgada aos alunos/destinatários na semana anterior
à realização do teste. No que respeita aos critérios gerais de classificação/correção,
serão aplicados os mesmos para todos os alunos do mesmo ciclo, à exceção dos
alunos com necessidades educativas especiais e dos alunos que integram o PLNM
(apoio). Os referidos critérios terão de ser do conhecimento dos alunos no início do
ano letivo ou, o mais tardar, até à semana anterior à aplicação do primeiro teste.
Sempre que a equipa docente entender, os testes serão comuns. No que respeita
à frequência destes instrumentos de avaliação, dever-se-á referir que à disciplina de
português serão aplicados dois em cada um dos dois primeiros períodos e um no 3º
período, nas disciplinas de língua estrangeira será aplicado um teste escrito, por
período. Todos os testes serão globais.

- Definição de processos de partilha e elaboração de materiais didáticopedagógicos
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Sempre que necessário, e de acordo com as planificações de cada uma das
disciplinas, os professores elaborarão materiais didático-pedagógicos que partilharão
com os seus colegas na forma que considerarem mais conveniente (formalmente, nas
reuniões de departamento curricular, de equipa pedagógica, de anos de escolaridade
(docentes da mesma disciplina), de coordenadora com assessores, através de email
institucional,…)
Nas atas de cada assessoria/grupo disciplinar, deverão ficar registados os
materiais didático-pedagógicos elaborados ou a elaborar e as equipas responsáveis
por essa elaboração.
Os instrumentos de avaliação, definidos/aprovados por cada equipa pedagógica,
serão obrigatoriamente aplicados por todos os docentes que a integram.

- Definição de formas de atuação de diferenciação pedagógica
Os docentes deverão atender às necessidades e diferenças dos seus alunos,
assumindo práticas de diferenciação pedagógica através da implementação de
estratégias e atividades adequadas e conducentes a uma efetiva melhoria das suas
aprendizagens.

Nesse

sentido,

os

docentes

atenderão

a

estratégias

definidas/propostas pelos docentes que no ano letivo anterior trabalharam com os
alunos/anos de escolaridade
A diferenciação pedagógica será transcrita nas planificações/critérios de avaliação
e nos PT’s, conforme a sua especificidade (características e necessidades dos
alunos), quer em turmas de percurso regular como em turmas de cursos profissionais,
de educação e formação, cursos vocacionais ou de programa integrado de educação e
formação.
Qualquer definição e forma de atuação de diferenciação pedagógica terá de
atender às decisões/propostas das estruturas responsáveis deste agrupamento de
escolas e às adequações curriculares destinadas aos alunos com necessidades
educativas especiais, conforme a lei em vigor.

- Definição de formas de partilha da prática científico-pedagógica

Esta partilha será realizada:
- sempre que possível (atendendo ao horário semanal), serão trocadas
experiências, no sentido efetivo da partilha, saberes e entreajuda;
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- formalmente, nas reuniões de departamento curricular, de equipa pedagógica,
entre coordenadora e assessores, de anos de escolaridade (em reuniões específicas
dos projetos que envolvem docentes do departamento). O diálogo será promovido
entre os seus membros de modo a partilharem as vivências das suas práticas
científico-pedagógicas;
- informalmente, entre os docentes que lecionam a mesma disciplina/ ano.

- Explicitação dos processos de organização e operacionalização da
articulação curricular

- Articulação curricular vertical
- Promoção da marcação de sessões de trabalho / reuniões, no âmbito das disciplinas
de português e de inglês, nomeadamente, entre 1º/ 2º ciclos, 2º/ 3º ciclos e 3º
ciclo/secundário, no caso de serem solicitadas pelas respetivas assessorias;
- desenvolvimento de objetivos gerais e/ou conteúdos que permitam uma visão
simplificada dos pontos articulares verticais entre os vários anos de escolaridade e
ciclos;
- partilha entre as assessorias da mesma disciplina, português e inglês, das
planificações anuais dos vários anos.

- Articulação curricular horizontal

Poderá ter lugar em reuniões de departamento, na coordenação de procedimentos
e formas de atuação, nos domínios da aplicação de estratégias de diferenciação
pedagógica e de avaliação das aprendizagens. Nas reuniões de assessoria, a
articulação ocorrerá duas vezes por período e, sempre que pertinente, em encontros
informais.
Será ainda desenvolvida nos conselhos de turma, a partir de conteúdos e temas
propostos pelos professores envolvidos, ficando devidamente registada nos planos de
turma.
As assessorias do departamento poderão dar orientações que permitam simplificar
a operacionalização da articulação horizontal entre a sua disciplina e as restantes
disciplinas do currículo, na forma que considerarem mais adequada.
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- Identificação de formas de aferição dos instrumentos de avaliação
aplicados
Cada assessoria / disciplina / ano desenvolverá os procedimentos necessários
entre pares, tendo como referentes os programas, as metas de aprendizagem, o perfil
dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, as Aprendizagens essenciais, as
planificações de disciplina e ano, os dispositivos de avaliação dos ensinos básico e
secundário e a legislação vigente, de modo a aferir da adequação dos diferentes
instrumentos de avaliação aplicados e dos respetivos resultados obtidos, de onde
poderá resultar a aferição de estratégias.
Na avaliação formativa
- Elaboração de matrizes comuns, testes comuns ou análogos;
-Elaboração

de

instrumentos

de

registo

comuns

(ficha

de

registo

da

expressão/produção oral);
- Elaboração de testes globais e respetivos cenários de resposta;
- Elaboração de instrumentos de autoavaliação, aplicados de acordo com os critérios
aprovados nos diferentes órgãos pedagógicos.

Na avaliação sumativa:
Análise

dos

níveis/classificações

atribuídos

e

da

implementação

das

correções/alterações necessárias no processo de ensino-aprendizagem (quando for o
caso e, numa perspetiva global, nas reuniões dos diferentes órgãos pedagógicos:
conselho pedagógico, departamento, assessoria, conselhos de turma).

- Formas de monitorização de cada um dos itens atrás assinalados
A monitorização será realizada:
- em reuniões de departamento;
- nas reuniões de assessoria e/ outras reuniões/sessões de trabalho de grupo e anos
de escolaridade;
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- através de correio eletrónico entre os diversos intervenientes (coordenadora –
assessores, assessores – docentes da disciplina);

- por contactos diretos/informais e em sessões de trabalho entre a coordenadora de
departamento e assessores.

4. Atividades a desenvolver e não contempladas no Plano de Atividades do
Agrupamento
As atividades a desenvolver nas disciplinas deste departamento curricular,
salvaguardando eventuais imprevistos, são as que constam do cronograma que se
segue.
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Cronograma de implementação do Plano de Atividades
Atividades

Visitas de estudo

09

10
Visitas
práticas a
Instituições
do
Concelho

11
Visitas
práticas
Creches
jardins
Infância

12

01

02

03

04

Thanksgiving

06

APPACDM de
Viseu (CEF
2,1-B, 2,2-B

a
e
de

Navidad y
Los Reyes

Día de los
enamorados

Halloween

Christmas

Valentine’s
Day

Día de los
muertos

Noël: Cartes
postales de
Noël

Dia de la
Hispanidad

05

Poisson d’avril

Easter

Comemoração de
datas

Pâquesfête réligieuse
--

La Saint –
Valentin
La Chandeleur

Idas ao Teatro

Outras

“Aquilo que
os olhos
veem ou o
Adamastor”
(8ºano)

“O Cavaleiro
da
Dinamarca”
(7ºano)

CNL

CNL

“Vicente e
Ladino”- Os
Bichos
(7º e 8º anos)

Spelling
Contest

Semana da
Leitura

CNL

CNL

Obs. O Departamento colaborará com as Bibliotecas do Agrupamento ao longo do ano.

Concurso
Nacional de
Leitura

Hat
Parade

Escolas de Mangualde, 08 de outubro de 2018
A coordenadora do departamento curricular
Maria de Fátima Almeida

Plano de Atividades do Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas
Ano letivo: 2018/2019

1. Objetivos _______________________________________________________
- Consolidar aprendizagens de forma efetiva;
- Desenvolver competências que requerem mais tempo (realização de trabalhos
que envolvem pesquisa, análise, debate e reflexão);
- Permitir efetiva diferenciação pedagógica na sala de aula.
- Melhorar os resultados escolares de escolaridade na sua globalidade;
- Contribuir para a melhoria do sucesso global da escola;
- Promover a articulação vertical e horizontal;
- Comparar resultados escolares ao nível local e nacional;
- Refletir sobre os resultados observados;
- Reformular estratégias conducentes ao sucesso;
- Desenvolver o gosto pela pesquisa/saber;
- Criar o gosto pelas disciplinas deste departamento;
-Promover o trabalho colaborativo através das assessorias.
- Partilhar saberes e experiências.
- Recolher, tratar e interpretar informação e apresentar os resultados obtidos utilizando
diferentes formas de linguagem de forma criativa.
- Proporcionar ao aluno atividades de observação, questionamento da realidade e
integração de saberes.
2. Resultados escolares esperados no final do ano letivo_
(Metas de acordo com os resultados obtidos no final do ano letivo transato)
Ano de Escolaridade

Disciplina

Resultados escolares
em percentagem

5º ano

HGP

83%

6º ano

3ª Ciclo
7º ano
8º ano
9º ano

7º
8º
9º

93%

Geografia

História

76%
92%
91%
7º-86%
8º- 80%
9º- 85%

Secundário

1

Geografia A

História A

10º ano - 76%
11º ano - 90%
12 ano –80%
10º ano - 95%
11º ano - 90%
12º ano – 90%

Geografia C

10º ano -76%
11º ano- 90%
12º ano – 100%

Sociologia

12º ano – 95%

Psicologia
Economia A

12º ano –80%
10º ano – 80%
11º ano –90%
12º ano –80%
12º ano – 100%

Filosofia

Economia C
História da Cultura e das
Artes
EMRC*
(em todos os anos /ciclos)

12º ano – 85%

100%

3. Processos a desenvolver

a) Praticas comuns de atuação ao nível de:


Conceção de Materiais pedagógicos
Trabalho cooperativo entre os docentes, por disciplina e ano de escolaridade dentro das
diferentes assessorias uma vez por mês e sempre que se revele pertinente.
Em todas as fichas de avaliação das disciplinas que integram o Departamento serão elaboradas
matrizes, tendencialmente iguais entre pares (grupo disciplinar), com conteúdos e objectivos/
aprendizagens, a distribuir pelos alunos até uma semana antes da realização das provas. As
fichas de avaliação, quando possível, serão realizadas de acordo com essas matrizes (procederse-á ao ajuste da ficha de avaliação quando as características da turma e/ou aluno (s) o
justifiquem ou a disparidade de horário). Como sugestão, ao longo do ano realizar-se-ão 5
matrizes e as 5 fichas de avaliação correspondentes e respectivos critérios de classificação. No
entanto, cada disciplina e ano definirão esta frequência de acordo com os seus contextos
próprios.
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Todas as fichas de avaliação serão globais.



Prática científica e pedagógica
Sempre que necessário e de acordo com as planificações de cada uma das disciplinas os
professores elaborarão materiais didáctico-pedagógicos que partilharão com os seus colegas na
forma que considerarem mais conveniente (formalmente nas reuniões de grupo disciplinar e
email institucional, e informalmente em espaços tempo/físico que considerarem mais adequado).
Nas atas de cada assessoria deverá ficar registado quais os materiais didáctico-pedagógicos
elaborados, as equipas que os elaboram se for o caso e, se necessário, a forma de partilha.
Os docentes deverão atender às necessidades e diferenças dos seus alunos, assumindo
práticas de diferenciação pedagógica através da implementação de estratégias e atividades
adequadas e conducentes a uma efectiva melhoria das suas aprendizagens.
A diferenciação pedagógica deve ser contemplada quer em turmas de percurso regular, quer em
turmas de cursos de educação e formação, cursos vocacionais ou programa integrado de
educação e formação e devem constar no projeto curricular da turma.
De acordo com o decidido/proposto pelas estruturas deste agrupamento de escolas e das
medidas definidas para a escola inclusiva, os docentes, em colaboração com os seus pares,
devem visar uma melhor proficiência discente.
Dever de aplicação do dispositivo de avaliação em vigor no agrupamento.



Articulação curricular
A articulação vertical deve contemplar a criação de documentos onde constem os
conteúdos / objectivos gerais/ ou aprendizagens essenciais que permitam uma visão simplificada
dos pontos articulares entre os vários anos de escolaridade e ciclos. A partilha das planificações
anuais dos vários anos e disciplinas no site do agrupamento de escolas. Os Conselhos de
Turma também são espaços a potenciar na articulação de conteúdos/ temas /estratégias de
implementação a desenvolver pelos professores envolvidos, ficando devidamente registadas nos
Planos Curriculares de Turma.
A articulação horizontal far-se-á nas reuniões de departamento e nas reuniões de assessoria
onde se procederá à discussão e coordenação de procedimentos e formas de atuação nos
domínios da aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e de avaliação das
aprendizagens.
Promover junto da Direção da Escola da marcação de sessões de trabalho / reuniões entre
ciclos (1º/2º ciclos e 2º/3º ciclos) no caso de serem solicitadas pelas assessorias do 2º e 3º
ciclos e pelo coordenador do 1º ciclo).
Desenvolver documentos nas respectivas disciplinas de conteúdos e/ ou objectivos gerais que
permitam uma visão simplificada dos pontos articulares verticais entre os vários anos de
escolaridade e ciclos à semelhança do que se realiza noutros estabelecimentos de ensino.
Partilha das planificações anuais dos vários anos e disciplinas.
Divulgação dos programas e metas curriculares.
Articulação curricular horizontal far-se-á em todas as reuniões de departamento na coordenação
de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação de estratégias de
diferenciação pedagógica e de avaliação das aprendizagens, conforme consta do regimento
deste departamento; nas reuniões de assessoria, uma vez por mês e sempre que se revele
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pertinente e em encontros informais; a desenvolver nos Conselhos de Turma, nos conteúdos e
temas propostos pelos professores envolvidos e ficando devidamente registadas nos Planos de
Turma.
As Assessorias do Departamento poderão dar orientações que permitam simplificar a
operacionalização da articulação horizontal entre a sua disciplina e as restantes disciplinas do
currículo, na forma que considerarem mais adequada.



Avaliação discente
Cada assessoria / disciplina / ano desenvolverá os procedimentos necessários entre pares de
modo a aferir da adequação (tendo como referentes os programas, planificações de disciplina e
ano, dispositivo de avaliação do ensino básico e secundário, legislação vigente, …) dos
diferentes instrumentos de avaliação aplicados e dos respectivos resultados obtidos e de onde
poderá resultar a aferição de estratégias. Assim sendo, a avaliação discente contempla as linhas
orientadores definidas no dispositivo de avaliação aprovado e em vigor no agrupamento de
escolas e no dispositivo de avaliação específico para cada disciplina. A avaliação terá uma
vertente formativa, contínua e sistemática permitindo aferir o desenvolvimento das
aprendizagens, com vista ao ajustamento de processos e estratégias, e uma vertente sumativa
que conduz à formulação de um juízo globalizante sobre o grau de desenvolvimento das
aprendizagens do aluno.
A avaliação das aprendizagens implica a construção e aplicação de instrumentos de avaliação
diversificados (fichas de avaliação; fichas de trabalho; instrumentos de registo comuns - ficha de
observação de aulas, grelhas de correção de testes / matrizes; trabalho projeto; trabalhos de
pesquisa, entre outros), e instrumentos de auto e hetero avaliação.
Os docentes, deverão atender às necessidades e diferenças dos seus alunos, assumindo
práticas de diferenciação pedagógica através da implementação de estratégias e atividades
adequadas e conducentes a uma efectiva melhoria das suas aprendizagens.
A diferenciação pedagógica será transcrita nas planificações/critérios de avaliação e nos PT’s
conforme a sua especificidade (características e necessidades dos alunos – etologia do aluno),
quer em turmas de percurso regular, quer em turmas de cursos de educação e formação, cursos
vocacionais ou programa integrado de educação e formação.
De acordo com o decidido/proposto pelas estruturas deste agrupamento de escolas e nas
adequações curriculares para os alunos com necessidades educativas especiais abrangidos
pela lei, tendo em vista sempre uma melhor proficiência discente.

4- Formas de monitorização de cada um dos itens atrás assinalados
A monitorização será realizada:
- Nas reuniões de Departamento - atas.
- Nas reuniões de Assessoria e/ outras reuniões/sessões de trabalho de grupo e anos de
escolaridade - atas.
- Através da análise das atas de Assessoria pela coordenação de Departamento.
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-Através de correio eletrónico entre os diversos intervenientes (Coordenador – Assessores,
Assessores – Docentes da disciplina).
- Por contactos diretos/informais e em sessões de trabalho entre o Coordenador de Departamento e
Assessores.


Conceção de Materiais pedagógicos e Prática científica e pedagógica
- Elaboração de testes comuns.
- Elaboração de instrumentos de registo comuns (ficha de observação de aulas, grelhas de
correção de testes / matrizes…).
- Das fichas de avaliação às turmas em que foram aplicadas.
- Das provas globais, respectivas grelhas de correcção.
- De outras fichas / provas que vierem a ser definidas.
- Dos instrumentos de auto e hétero avaliação desenvolvidos de acordo com os critérios
definidos nos diferentes órgãos pedagógicos, nomeadamente no Dispositivo de Avaliação do
Agrupamento.
- Dos resultados obtidos nas diferentes turmas e anos e das consequentes propostas de
correção nas estratégias a implementar.
Análise dos níveis atribuídos e da implementação das correções necessárias no processo de
ensino-aprendizagem (quando for o caso e numa perspetiva global, nas reuniões dos diferentes
órgãos pedagógicos – Conselho Pedagógico, Reuniões de Departamento, Reuniões de
Assessoria, Conselhos de Turma.



Articulação curricular
- Atas de reuniões de assessoria do grupo disciplinar
- Contactos diretos/informais e em sessões de trabalho entre docentes da disciplina que
lecionam o mesmo ciclo/ano de escolaridade
- Correio eletrónico entre docentes da disciplina.
- Conselhos de turmas.
- Contactos informais entre docentes do grupo disciplinar e docentes das turmas



Avaliação discente
Cada assessoria / disciplina / ano desenvolverá os procedimentos necessários entre pares de
modo a aferir da adequação (tendo como referentes os programas, planificações de disciplina e
ano, dispositivo de avaliação do ensino básico e secundário, legislação vigente, …) dos
diferentes instrumentos de avaliação aplicados e dos respectivos resultados obtidos e de onde
poderá resultar a aferição de estratégias.
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5.
Atividades a desenvolver pelo Departamento Curricular de Ciências Sociais e
Humanas

Atividades

Grupo
Disciplinar

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Visitas ao Património
Concelhias:
- Igreja Matriz - 6º ano;

13

- Anta da Cunha Baixa e
Estação Arqueológica da
Raposeira - 5º ano;

10

- Solar de Santo António
(Fornos de Maceira Dão),6º ano

12

Solar de Guimarães Tavares 6º ano;

9

- Torre de Gandufe/Real
Mosteiro de Fornos de Maceira
Dão - 5º ano.

16

Fora do Concelho:
Trancoso/Foz Coa

22

Viagens de Estudo:
- Castelo Rodrigo/Almeida/Vilar
Formoso - Todo o 6º ano;
Figueira da Foz
- Todo o 5º ano.

4
13

200

Parcerias com a CMM:
Dia da Mulher,
Mesa Redonda com a
Professora Doutora Cristina
Robalo Cordeiro da Faculdade
de Letras da Universidade de
Coimbra
21h, Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, Inauguração
da Exposição 3ª Invasão
Francesa - Botões fardas
militares, miniaturas e
armaria.
Com colaboração/espólio da
Casa dos Buxeiros, Eng. Faria
e Silva, Presidente da
Associação Napoleónica,
Museu Militar de Almeida,
miniaturista de Nelas e Pintura
(Pintor Aires dos
Santos),doçaria (Empresa
DoceLorvão);
Projeto “Nós propomos!
Cidadania e Educação
Geográfica”

9

24

29

6

Parlamento dos Jovens 2019
“Alterações climáticas: Reverter
o aquecimento global”
(*ao longo do ano)

420

Visita de estudo do 10º ano
Oceanário

23

Visita de estudo do 11º ano
Oceanário

24

*

Visita de estudo à Vista Alegre
e Aveiro
– 8º ano

400
420

Exposições temáticas

420

Visita de estudo(Porto)
Dia Mundial da Filosofia
(10ºano e 11º)

410

Visita de estudo ao Centro de
Interpretação do Românico e
Mosteiro do Salvador de Paço
de Sousa.

400
3ºc

X

x

x

x

15

8

21

7.º B,
7.º C,
7.ºD,
7.º - I

7.A,
7.ºE,
7.ºF,
7.ºG,
7.º H

XIX Encontro Nacional
Interescolas
EMRC/1.º Ciclo (Fátima)
Campanha de Solidariedade
“10 milhões de estrelas” (em
colaboração com a Caritas de
Viseu)
EMRC/5.º Ano

24

x
290

Concurso de Contos de Natal,
EMRC em colaboração com
BE, 2.º Ciclo
Campanha de Solidariedade
(Colaboração com AMI, Luta
contra o Cancro, …)
2.º e 3.º Ciclo

x

x

x

III Encontro Interescolas (Visita
ao Parque Aquático de
Amarante) EMRC/6.º Ano

7

Rali dos Afetos
EMRC/7.º Ano

X

Visita de Estudo a Rilhadas /
Fafe
EMRC/8.º Ano

4e
5

Visita de Estudo Interescolas a
Santiago de Compostela
EMRC/9.º Ano
Acantonamento Interescolas
EMRC 10º Ano/Mira

5e
6
8e
9

7

Visita de Estudo / Espanha
EMRC/Espanhol 10º Ano

2e
3

Magusto EMRC/Secundário

17

Campanha “Banco Alimentar”

x

Viagem de Estudo à
Comunidade Ecuménica de
Taizé
EMRC/Secundário

x
2e
3

Acampamento de Verão /
Vagos / EMRC / Secundário

x

Data: 18 de 0utubro, 2018

O/A coordenador(a) de departamento curricular
Ass) ___________________________________________________

(Maria José Olaio Correia de Carvalho Espinha)
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Plano de Atividades do Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais
Ano letivo: 2018/2019

1. Objetivos _______________________________________________________


Promover a articulação vertical e horizontal;



Comparar resultados escolares aos níveis local e nacional;



Refletir sobre os resultados observados;



Reformular estratégias conducentes ao sucesso;



Desenvolver a curiosidade científica/tecnológica.

2. Resultados escolares esperados no final do ano letivo________________________
(Metas de acordo com os resultados obtidos no final do ano letivo transato)
Ano de
Escolaridade

Disciplina

Resultados escolares em percentagem

5º Ano

Ciências Naturais

94,8%

6º Ano

Ciências Naturais

96,6%

5º Ano

Matemática

72,8%

Matemática

83,9%

7º Ano

Ciências Naturais

92,6%

8º Ano

Ciências Naturais

99,5%

9º Ano

Ciências Naturais

100%

7º Ano

Matemática

60,6%

8º Ano

Matemática

66,1%

2 º Ciclo

6º Ano

3 º Ciclo

9º Ano

Matemática

58,9%

7º Ano

Físico - Química

79,3%

8º Ano

Físico - Química

74,1%

9º Ano

Físico - Química

87,1%

10º Ano

Biologia e Geologia

91,7%

11º Ano

Biologia e Geologia

94,7%

12º Ano

Biologia

97,2%

10.º Ano

Matemática A

71%

11.º Ano

Matemática A

87%

12.º Ano

Matemática A

86,7%

10.ºAno

MACS

70%

10º Ano

Matemática B

75%

11.º Ano

MACS

61,9%

10º Ano

Geometria Descritiva

94,1%

11º Ano

Geometria Descritiva

72,7%

10º Ano

FQA

74,1%

11º Ano

FQA

93,6%

12º Ano

Física

100%

12º Ano

Química

100%

Secundário

3. Processos a desenvolver __________________________________________

a) Praticas comuns de atuação ao nível de :


Conceção de Materiais pedagógicos

Os materiais pedagógicos a utilizar serão produzidos pelos docentes de cada ano de
escolaridade, em reuniões sectoriais dos respetivo grupo disciplinar.
- Testes:
Em todos os testes das disciplinas que integram o Departamento serão elaboradas
matrizes tendencialmente iguais entre pares (grupo disciplinar), com conteúdos e
objetivos/ aprendizagens, a distribuir pelos alunos até uma semana antes da realização
das provas. Os testes, quando possível, também comuns, serão realizados de acordo
com essas matrizes (proceder-se-á ao ajuste do teste quando as características da
turma e/ou aluno (s) o justifiquem). Cada disciplina definirá o número de testes a
realizar.
A elaboração dos testes te deverá estar de acordo com os dispositivos de avaliação.
- Outros materiais pedagógicos:
Os materiais pedagógicos a utilizar serão produzidos pelos docentes de cada ano de
escolaridade, em reuniões sectoriais dos respetivo grupo disciplinar.



Prática científica e pedagógica

Os docentes, deverão atender às necessidades e diferenças dos seus alunos, assumindo
práticas de diferenciação pedagógica através da implementação de estratégias e
atividades adequadas e conducentes a uma efetiva melhoria das suas aprendizagens.
A diferenciação pedagógica será transcrita nas planificações/critérios de avaliação e
nos PT’s conforme a sua especificidade (características e necessidades dos alunos –
etologia do aluno).
Os docentes do Departamento participarão nos projetos e atividades que vierem a ser
implementadas e que visem a melhoria das aprendizagens, nomeadamente para
reduzirem o contributo das suas disciplinas no “sucesso imperfeito”.
Definição de formas de partilha da prática cientifico-pedagógica
Esta partilha será realizada:

- Em reuniões de departamento curricular, grupo disciplinar, Coordenador com
Assessores, anos de escolaridade será promovido o diálogo entre os pares de modo a
partilharem as vivências das suas práticas científico-pedagógicas.



Articulação curricular

Articulação curricular vertical:
- Promoção junto da Direção da Escola da marcação de sessões de trabalho / reuniões
entre ciclos (1º/2º ciclos e 2º/3º ciclos) no caso de serem solicitadas pelas assessorias
do 2º e 3º ciclos e pelo coordenador do 1º ciclo).
- Desenvolvimento de documentos nas disciplinas de Matemática / Ciências Naturais /
Físico-Química de conteúdos e/ ou objetivos gerais que permitam uma visão
simplificada dos pontos articulares verticais (em cada uma das disciplinas) entre os
vários anos de escolaridade e ciclos.
- Partilha e divulgação das planificações anuais dos vários anos e disciplinas
(Matemática, Ciências Naturais, Geometria Descritiva, MACS, Matemática A,
Matemática B, Biologia/Geologia, Biologia, Física, Química, e Físico-Química).
- Divulgação dos programas e/ou metas curriculares / aprendizagens essenciais.
 Articulação curricular horizontal:
A desenvolver nos Conselhos de Turma, nos conteúdos e temas propostos pelos
professores envolvidos e ficando devidamente registadas nos Projetos Curriculares de
Turma.
As Assessorias do Departamento poderão dar orientações que permitam simplificar a
operacionalização da articulação horizontal entre a sua disciplina e as restantes
disciplinas do currículo, na forma que considerarem mais adequada.



Avaliação discente

Identificação das formas de aferição dos instrumentos de avaliação
aplicados.
Cada assessoria / disciplina / ano desenvolverá os procedimentos necessários entre
pares de modo a aferir da adequação (tendo como referentes os programas,
planificações de disciplina e ano, dispositivo de avaliação do ensino básico e
secundário, legislação vigente, …) dos diferentes instrumentos de avaliação aplicados e
dos respetivos resultados obtidos e de onde poderá resultar a aferição de estratégias.
Avaliação formativa / sumativa:
- Fichas de avaliação/ testes.
- Provas / trabalho / outros instrumentos de avaliação que vierem a ser definidos.
- Instrumentos de auto e heteroavaliação desenvolvidos de acordo com os critérios
definidos nos diferentes órgãos pedagógicos, nomeadamente no Dispositivo de
Avaliação do Agrupamento.

- Resultados obtidos nas diferentes turmas e anos e das consequentes propostas de
correção nas estratégias a implementar.
-Análise dos resultados obtidos e implementação de correções necessárias no processo
de ensino-aprendizagem (quando for o caso e numa perspetiva global, nas reuniões dos
diferentes órgãos pedagógicos – Conselho Pedagógico, Reuniões de Departamento,
Reuniões de Assessoria, Conselhos de Turma).

4- Formas de monitorização de cada um dos itens atrás assinalados__________________
A monitorização será realizada, de uma forma geral, dada a complexidade do próprio
departamento:
- Essencialmente nas reuniões sectoriais formais e informais.
- Nas reuniões de Departamento / Assessores.
- Nas reuniões de Assessoria e/ outras reuniões/sessões de trabalho de grupo e anos de
escolaridade.
- Através da análise das atas de Assessoria pela coordenação de Departamento.
-Através de correio eletrónico entre os diversos intervenientes (Coordenador –
Assessores, Assessores – Docentes da disciplina).
- Por contactos diretos informais e em sessões de trabalho entre o Coordenador de
Departamento e Assessores.

5. Atividades a desenvolver pelo Departamento Curricular___________________________

Actividades
Olimpíadas da Matemática (5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º,
12º) – XXXVI OPM SPM.
Jogo 24 - Matemática (5º, 6º/em coordenação com o 4º
ano).
DMCE
Canguru Matemático (5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º)
DMFCTUC – SPM
Blog ESFAMAT
Semana das Ciências Experimentais – 5º e 6º anos
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10

11

12

01

X

X

X

X

X

X

02

03

X

X

05

06

X

X

A definir
Ao longo do ano letivo
Na última semana de cada período

Olimpíadas da Física Júnior

A definir

Olimpíadas da Química Júnior

A definir

Feira dos minerais – 2º e 3º ciclo

A definir

Olimpíadas das Ciências – 7 e 8º anos (Lurdes Pais e
Paula Loureiro e Fernanda Pina).
Suporte Básico de vida (9º ano com os BVM – Paula
Almeida)
Olimpíadas da Química – Ensino Secundário

04

A definir
A definir
X

X

X

Olimpíadas Portuguesas de Biologia- Sénior”- 11º e
12ºanos
Visita de estudo ao Museu do Quartzo, Viseu - 11ºanoVisita de estudo a uma Panificadora ou Queijaria –
10ºano
Olimpíadas da Física – Ensino Secundário

Ao longo do ano
A definir para o 2º período
A definir para o 2º período
X

X

Nota: Os professores do Departamento que participam em vários projetos – STEM; Programa
ECO-ESCOLAS – manifestaram interesse em que as suas atividades integrassem o plano de
atividades do DCMCE constituindo-se como anexos a este plano de atividades, logo que
entregues.
Data: 10 de 0utubro, 2018

O coordenador de departamento curricular
Ass) _____________________________________________________
(Luís Manuel Laires Gonçalves de Fraga)

X

Plano de Atividades do Departamento Curricular de Tecnologias
Ano letivo: 2018/2019

1. Objectivos







Promover articulação curricular
Refletir sobre os resultados dos alunos
Promover a partilha e colaboração entre docentes
Reformular as estratégias conducentes ao sucesso
Preparar os alunos para uma melhor integração no mundo laboral
Promover/concretizar a relação escola/meio/mundo do trabalho

2. Resultados escolares esperados no final do ano letivo_2018/19
Ano de
Escolaridade

Disciplina

Resultados escolares em percentagem

5º

Tic

100%

7º

Tic

100%

8º

Tic

100%

8º

Educação Tecnológica

100%
CEFs

CEF21A

Desenho Tecnico

80%

CEF21A

Práticas Instalações Elétricas BT

80%

CEF21A

Práticas Instal. Telecomunicações

80%

CEF21A

Tecnolog. Elétricas

80%

1

CEF21A

TIC

95%
CEFs

CEF22A

Práticas Instalações Elétricas

90%

CEF22A

Práticas Instal. Telecomunicações

90%

CEF22A

Tecnolog. Elétricas

90%

CEF22A

TIC

85%
CEFs

CEF21B

TIC

95%

CEF22B

TIC

95%
CEF Tipo 3

(Operador
Informática)

Sistemas Informáticos

*

90%

Aplicações Informáticas

*

90%

Redes Informáticas

*

90%

TIC

*

95%

PIEF
PIEF

TIC

100%

Curso Profissional Técnico de Mecatrónica
10ºJ

Ele/Ele

85,7%

10ºJ

Tecnologias Mecatronica

95%

10ºJ

Aplicações Mecatrónica

95%

2

10ºJ

TIC

95%

Curso Profissional Técnico de Mecatrónica Automóvel
10ºH

Tecnologias Eletrónica

80%

10ºH

Tecnologias Mecatrónica

100%

10ºH

Práticas Oficinais

95%

10ºH

TIC

95%

Curso Profissional Técnico de Mecatrónica
11ºJ

Ele/Ele

84,6%

11ºJ

Tecnolog. Mecatrónica

80%

11ºJ

Aplicações de Mecatrónica

84,6%

11ºJ

Desenho Técnico

84.6%

Curso Profissional Técnico de Mecatrónica Automóvel
12ºI

Tecnolog. Mecatrónica

90%

12ºI

Práticas oficinais

100%

*Não existe histórico
3. Processos a desenvolver __________________________________________
Praticas comuns de atuação ao nível de :
1 - Conceção de Materiais pedagógicos
Em reuniões setoriais ou de grupo disciplinar e nas disciplinas sem manual
adotado.
Informalmente entre os professores que integram a Equipa Disciplinar.

3

Nos cursos profissionais, das vinte e uma disciplinas elencadas no ponto
2, com exceção da TIC no Ensino Básico, verifica-se que não há nenhum
professor que lecione a mesma disciplina/conteúdo/ UFCD em turmas
diferentes e, por outro lado, não há dois ou mais professores a lecionarem
a mesma disciplina/conteúdo/UFCD no mesmo ano.
Os conteúdos e objetivos são comunicados aos alunos no início de cada
módulo.
Sempre que se realiza um teste de avaliação é apresentada aos alunos
uma matriz/informação com os objetivos/conteúdos a testar.
2 - Prática científica e pedagógica
Definidas pelo grupo e adaptando a ação educativa às necessidades dos
alunos, com especial atenção às especificidades dos alunos em cada um
dos diferentes cursos profissionais.
Identificação das melhores práticas e processos mais eficazes que
conduzem a melhores resultados.
Reflexão sobre os resultados finais, por ano e curso, e comparação com
resultados de anos anteriores.
3 - Articulação curricular
A articulação curricular é feita nos Conselhos de Turma, com os Diretores
de Curso e nas reuniões de equipas disciplinares.
4 - Avaliação discente
De acordo com os instrumentos de avaliação definidos pelo Agrupamento, e
estabelecidos e quantificados, nos critérios definidos nas planificações a
médio/longo prazo.
Nos cursos profissionais os critérios são definidos para cada UFCD, em todas
as disciplinas.
4. Formas de monitorização de cada um dos itens atrás assinalados
(1, 2, 3)
- Reuniões das Equipas Disciplinares
- Reuniões da assessoria TIC
- Relatórios dos diretores de cursos profissionais.
(4)
- Nas reuniões das Equipas Disciplinares, na análise dos resultados ao longo
do ano letivo.
Em momentos de reflexão individual, após a aplicação dos instrumentos, de
onde pode resultar a aferição das estratégias utilizadas durante a
lecionação/preparação das UFCD.
4

5. Atividades a desenvolver pelo Departamento Curricular de Tecnologias

Atividades

Grupo Disciplinar

Electro
Mec
Semana da Internet Segura
TIC+ Bibli
Clube de Robótica
TIC/Ele/Mec
Participação na
Eletro
ROBOPARTY
TIC
Dias Abertos ESFA
TIC/Ele/Mec
Educação
Ornamentação de
Tecnológica
espaços escolares
8º Ano
X? 12ºI FCT
?? A definir

09

10

Visita EMAF 2018
Visita EXPOMECÃNICA

11

12

01

02

03

04

05

06

X
X?
x

x

x

x

x

X
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

??
x

x

x

Data: 12 de outubro de 2018
O coordenador de departamento curricular
Júlio Costa
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