Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
À descoberta do Palácio dos Condes de Anadia

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.
Número de participantes
111

Dinamizadores da atividade
Maria Alice Martinho da Silva Pinharanda,Maria Helena Lopes Almeida Antunes

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
3.º,4.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
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Aspetos positivos a destacar
A visita decorreu dentro do planeado. Os alunos puderam contactar "in loco" com aspetos no nosso património histórico
local, nacional e mundial, uma vez que o palácio guarda testemunhos importantes de várias épocas e personalidades
de cariz nacional e mundial.
Foi destacada a importância para a conservação e proteção do património.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não há.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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.
Número de participantes
120

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
1.º Período

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

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
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Aspetos positivos a destacar
Grande participação e o prazer de ficarem a conhecer melhor um monumento que é de todos.
Reforço dos laços familiares e grande interação entre todos os presentes Pais/E.E/Alunos, Univ. Sénior, ACAB e
Convidados.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Mês Internacional da Biblioteca Escolar

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.
Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
As visitas às bibliotecas pelos novos alunos; o lançamento do Concurso “Máscaras Enfeitiçadas" que envolveu 190
alunos do 1º ciclo e 242 alunos do 2º ciclos; a articulação com a docente de Teatro para o desafio "Micronarrativas uma história em 77 palavras" no qual participaram alunos do 7º ano (33 trabalhos); a articulação com os docentes de
TIC do 8º ano para a participação no desafio internacional “Digital Bookmark Exchange Project” (todas as turmas do 8º
ano); a feira de Troca de Livros realizada no 1º ciclo; a participação de 71 alunos do 3º ano na iniciativa “Aprender em
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Aspetos positivos a destacar
Festa”; o lançamento de vários desafios e concursos periódicos e a participação de alunos do agrupamento nas leituras
realizadas durante a atividade “Leituras enfeitiçadas” promovida pela Biblioteca Municipal.
No âmbito da Semana da Alimentação, organizada em articulação com o PES e a UCC e a colaboração de alguns
colegas, realizou-se o teatro “ A Galinha Ruiva” para os alunos do pré-escolar; uma leitura encenada da obra “Caldo de
Pedra” para todas as turmas do 1º ciclo da ACO; realizaram-se duas sessões de sensibilização sobre “Alimentação
Saudável que foram dinamizadas pela docente Sílvia Ferreira na GEA e na ACO; expuseram-se materiais de
divulgação e enviaram-se aos docentes recursos educativos sobre o tema.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não há aspetos a referir.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Corta Mato-fase escola

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.
Número de participantes
450

Dinamizadores da atividade
Jorge Luis Santos Silva Amaral,Luís Carlos da Silva Ângelo,Paula Maria Inacio Cunha

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
5.º,6.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Grande adesão por partes dos alunos.
A atividade decorreu conforme o planeado.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Peace Run

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.
Número de participantes
450

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

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Forte envolvimento da comunidade escolar ACO no acolhimento aos atletas que transportavam a tocha olímpica.
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Aspetos positivos a destacar
Os atletas foram recebidos com pombas brancas, com poemas de paz recitados pelos alunos e com trabalhos de
expressão plástica.
A atividade contribuiu para a chamada de atenção para valores universais da nossa civilização.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não há.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
"O Património ao serviço da comunidade"

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.
Número de participantes
120

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
1.º Período

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

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
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Aspetos positivos a destacar
Grande participação e o prazer de ficarem a conhecer melhor um monumento que é de todos.
Reforço dos laços familiares e grande interação entre todos os presentes Pais/E.E/Alunos, Univ. Sénior, ACAB e
Convidados
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados

PAA02
Impresso em: 21-06-2019 10:06:38

Rua Aristides de Sousa Mendes

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

Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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.
Número de participantes

Dinamizadores da atividade
António Fernando Silva,Rosa Maria Ferreira Garcia,Rui Manuel Chã Madeira Gomes Figueiredo

Calendarização da atividade
1.º Período

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
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Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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.
Número de participantes
35

Dinamizadores da atividade
Jorge Luis Santos Silva Amaral,Luís Carlos da Silva Ângelo,Paula Maria Inacio Cunha

Calendarização da atividade
1.º Período

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

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Participação de vários alunos nas formações propostas.
As atividades decorreram de acordo com o que estava previsto.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a assinalar
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados

PAA02
Impresso em: 21-06-2019 10:06:39

Rua Aristides de Sousa Mendes

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

Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
" Suporte Básico de Vida"

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.
Número de participantes
141

Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
1.º Período

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

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
- Os alunos mostraram-se muito interessados e participativos.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- nenhum
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Vamos navegar na História.

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.
Número de participantes
154

Dinamizadores da atividade
Maria Alice Martinho da Silva Pinharanda,Maria Celeste Almeida Fonseca Brito

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
4.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
O tema da epopeia descobrimentos foi revisitado pelos alunos de forma motivadora através da recriação de cenários e
de viagens realizadas pelos nossos navegadores.
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Aspetos positivos a destacar
Os conhecimentos trabalhados na sala de aula tiveram a expressão a consolidação máximas em ambientes inovadores
de aprendizagem.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não há.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita ao Museu de Arte do Caramulo

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.
Número de participantes
35

Dinamizadores da atividade
Alexandre Magno Martins Silva,Anabela de Oliveira Calado Pascoal,Cristina Maria Sequeira Vouga

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º

Turmas
10.º - C,11.º - D,12.º - C

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5
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Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Contributo para a Literacia em arte por via da visualização e abordagem de obras de arte dos finais do séc XIX e todo o
séc XX de artistas plásticos nacionais e internacionais reconhecidos pelo seu valor, no panorama artístico mundial.
Comportamento exemplar dos alunos que demonstraram, perante o guia da exposição, muito interesse e curiosidade
pelo que presenciaram. De igual modo, demonstraram um comportamento cívico, respeitando os valores ecológicos nos
espaços da escola que amavelmente os recebeu para o almoço, perante um dia cujas condições atmosféricas não
permitiram almoçar no jardim, como estava previsto.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a apontar
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Concerto de Natal + Música

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.
Número de participantes
1000

Dinamizadores da atividade
Admar Ângelo Morgado Ferreira

Calendarização da atividade
1.º Período

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

Grau de consecução dos objetivos
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Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
A atividade e toda a sua envolvência são uma clara forma de crescer como cidadão responsável, desde o trabalho
exaustivo de ensaios, por forma a poder proporcionar um bom espetáculo ao público-alvo a todo o processo de
preparação do espetáculo, são disso um excelente exemplo. Saliento a participação/colaboração preciosa dos
auxiliares de ação educativa, de alguns professores; Alunos e Encarregados de Educação e de toda a direção do
Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Por tudo isto considero que a atividade alcançou todos os objetivos previstos.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Feira do Livro

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.
Número de participantes
590

Dinamizadores da atividade
Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
1.º Período

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

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
3

Aspetos positivos a destacar
- A Feira foi visitada pela maioria dos alunos da escola.
- Promoção da leitura, dando a conhecer as principais novidades do mercado e autores
portugueses e estrangeiros.
- Motivação dos alunos para a leitura e para a escrita.
- o nº de livros vendidos
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- O número de professores que visitaram a feira poderia ter sido maior.
- Muitos dos alunos manifestam interesse em comprar livros mas acabaram por não os
conseguir adquirir devido ao preço.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Ciclo de Reflexão sobre Direitos Humanos

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.
Número de participantes
406

Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Sara Isabel Ferreira Coelho de Sousa

Calendarização da atividade
1.º Período

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

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A presença de várias pessoas/organizações que permitiram abordar os Direitos Humanos sob várias perspetivas - Dr.
Bruno de Carvalho com o projeto "Verde Água" (aquaponia); a apresentação do livro de Ricardo Frade "Pé Descalço da Suécia a Portugal sem um tostão"; o Projeto de Voluntariado "Hug the World - Abraçar o Mundo" e a Dra Teresa
Claudino em representação da UNESCO.
- A envolvência de várias turmas de alunos no evento o que possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos
adquiridos nas aulas e o desenvolvimento de competências – 12ºK (curso profissional de secretariado) no apoio
logístico; 12ºC (artes visuais) na elaboração do painel comemorativo; 10º I (curso profissional de animação) na leitura
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Aspetos positivos a destacar
encenada de um excerto do livro de Ricardo Frade e o 6º A (disciplina de Cidadania e Desenvolvimento) na
apresentação dos trabalhos sobre Desenvolvimento Sustentável no decorrer da última sessão.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- Por motivos de saúde de um familiar próximo a sessão com a Carolina Pereira teve de ser cancelada tendo sido
substituída pela exibição de dois documentários que abordaram o Tráfico Humano e os Sem-Abrigo.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Cantar as Janeiras pelas ruas de Mangualde

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.
Número de participantes
180

Dinamizadores da atividade
Admar Ângelo Morgado Ferreira

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5
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Aspetos positivos a destacar
O Projeto + Música e seus familiares cantaram pelas ruas de Mangualde, escolas, Biblioteca Municipal e Câmara
Municipal, alguns dos temas tradicionais da nossa cultura popular. O Cantar das Janeiras pelas ruas, de porta em porta
apanhou a comunidade local de surpresa e o impacto foi uma vez mais muito positivo. As pessoas vinham às janelas,
paravam nas ruas, batiam palmas e davam ofertas, em dinheiro e em géneros alimentares.
A Família e a escola de mais de mãos dadas contribuem para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem e para o
elevar da auto estima do aluno.
Foram ainda angariados cerca de 1200€, que servirão para a aquisição de instrumental para o projeto + Música.
Por tudo isto considero que a atividade alcançou todos os objetivos previstos.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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.
Número de participantes
86

Dinamizadores da atividade
Ana Cristina Leitão e Costa Ferreirinha da Rocha e Silveira,José António Fonseca Cruz

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
7.º

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

Alunos
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Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
A operacionalização das atividades de aprendizagem fora do espaço escolar e em contexto revelou-se produtiva na
construção dos conhecimentos de forma ativa pelos alunos.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A empresa de transportes deverá estudar previamente os percursos e locais a visitar para evitar atrasos e respeitar o
horário de partida acordado.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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.
Número de participantes
120

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
2.º Período

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

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
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Aspetos positivos a destacar
Grande participação e o prazer de ficarem a conhecer melhor um monumento que é de todos.
Reforço dos laços familiares e grande interação entre todos os presentes Pais/E.E/Alunos, Univ. Sénior, ACAB e
Convidados
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Prevenção / Consumo de SPA

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.
Número de participantes
365

Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
2.º Período

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

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
- Excelente dinamização por parte dos elementos da "escola Segura"
- Os alunos demonstraram grande interesse no tema, com boa participação nas ações. (todos os alunos do 10º ano)
- Os professores acompanhantes transmitiram o seu agrado pela pertinência e a abordagem dos assuntos tratados
-Interesse dos alunos do 4º ano nas sessões do "saber escolher" cujo objetivo é a prevenção do consumo de álcool
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- Alargar a todas as turmas do ensino secundário

PAA02
Impresso em: 21-06-2019 10:06:39

Rua Aristides de Sousa Mendes

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

Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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
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.
Número de participantes
13

Dinamizadores da atividade
Alexandre Magno Martins Silva,Anabela de Oliveira Calado Pascoal,Cristina Maria Sequeira Vouga

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
10.º,11.º,12.º

Turmas
12.º - C

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4
PAA02
Impresso em: 21-06-2019 10:06:39

Rua Aristides de Sousa Mendes

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

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Possibilidade de experienciar a realidade do movimento artístico neorrealista português, enquanto agente provocador
mas com sentido ético e humanitário, por meio da obra do pintor brasileiro Candido Portinari, que apresenta fortes
ligações ao ideário neorrealista do nosso país.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A visita proposta: 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, por constrangimentos relacionados com o
excesso de visitas que pesavam no orçamento familiar, e a aproximação do baile de finalistas, não aconteceu, tendo
sido substituída, apenas para os alunos do 10º ano pela visita ao museu do Museu do Neo-Realismo.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Olimpíadas da Matemática

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.
Número de participantes
57

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

Anos de escolaridade
3.º,4.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
A atividade decorreu de forma planeada e prevista e permitiu o contacto com desafios matemáticos exigentes.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não há.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Projeto STEP ONE

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.
Número de participantes

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

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
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Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Os objetivos propostos para o presente ano letivo foram devidamente alcançados. A atividade STEP 1 For The Future,
inserida na Semana Aberta do agrupamento revelou-se oportuna e uma mais-valia para o projeto STEP 1, assim como
para os objetivos sócioeducativos do agrupamento. A
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Semana da Internet Segura

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.
Número de participantes
700

Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- a sessão sobre “Canais Digitais” dinamizada na ESFA pelo Banco de Portugal à qual assistiram 70 alunos do ensino
secundário;
- as onze sessões “Comunicar em Segurança” dinamizadas pela Fundação PT para alunos do 1º ciclo da ACO e das
aldeias;
- a realização, em colaboração com os docentes de TIC, de um Peddy-Paper sobre segurança na Internet para os
alunos do 2º e 3º ciclo;
- a promoção em colaboração com o Projeto de Educação para a Saúde e a UCC
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Aspetos positivos a destacar
das sessões sobre “Cyberbullying e aproximações abusivas” dinamizadas pela Escola Segura para os alunos do 5º ano;
- a realização do passatempo “O que farias?” destinado a alunos do 2º e 3º ciclo;
- a exposição nas várias escolas de materiais sobre “Segurança na Internet” e a divulgação nas redes sociais de
diversos recursos.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O peddy-paper realizado nas aulas de TIC foi efetuado em duas partes. Na primeira parte, que correu muito bem, os
alunos tiveram de seguir um percurso através de vários QR-Codes e de prestar atenção a diversas mensagens que se
encontravam espalhadas por vários espaços da escola. Na segunda parte, já em sala de aula, foi realizado um teste
online com recurso ao Kahoot o qual foi muito difícil de implementar dada a ineficácia da rede de Internet existente na
escola.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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.
Número de participantes
120

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
2.º Período

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

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
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Aspetos positivos a destacar
Grande participação e o prazer de ficarem a conhecer melhor um monumento que é de todos.
Reforço dos laços familiares e grande interação entre todos os presentes Pais/E.E/Alunos, Univ. Sénior, ACAB e
Convidados
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
"Comemoração do Dia da Mulher"

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.
Número de participantes
200

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Elevada adesão de toda a Comunidade Mangualdense, bem como de Concelhos vizinhos, perante uma Conferencista
das mais ilustres da nossa Academia, com grande projeção Internacional, tanto mais que foi a responsável de toda a
Cultura Francesa no Norte de África, mais de 120 Universidades, e que apresentou uma Conferência, baseada em
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Aspetos positivos a destacar
imagens dessa sua experiência, ou história de vida, no Magreb, e da falta dos direitos das mulheres, que a todos
surpreendeu pela clareza e transmissão, numa cultura que ainda muito tem de fazer pela sua defesa.
Foi sem dúvida uma grande aula de Cidadania, por todos reconhecido.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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.
Número de participantes
120

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
2.º Período

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

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
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Aspetos positivos a destacar
Grande participação e o prazer de ficarem a conhecer melhor um monumento que é de todos.
Reforço dos laços familiares e grande interação entre todos os presentes Pais/E.E/Alunos, Univ. Sénior, ACAB e
Convidados
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Canguru Matemático

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.
Número de participantes
215

Dinamizadores da atividade
Conceicao Pereirinha Teixeira Armas,Luis Manuel Laires Gonçalves Fraga,Mafalda Sofia Pereira Fernandes

Calendarização da atividade
2.º Período

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

Grau de consecução dos objetivos
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Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
- Atingiram-se os objetivos propostos.
- Os alunos que participaram fizeram-no, de uma forma geral, com muito interesse.
- No 2º ciclo participaram quase todos os alunos - 191 do 5º e 6º anos.
- No 3º ciclo participaram alguns alunos - 12 do 7º e 8º e 7 do 9º ano.
- No Secundário alguns alunos - 4 do 10º ano e 1 do 11º.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- A dificuldade em implementar este tipo de atividades nos períodos da tarde, uma vez que os alunos têm outras
atividades.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Feira de Rochas e Minerais

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.
Número de participantes
350

Dinamizadores da atividade
António José Cardoso Matos Paisana,Maria Lurdes Lopes Pais

Calendarização da atividade
2.º Período

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

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Atividade com muita adesão por parte dos alunos.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a modificar.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Canguru Matemático - 1ºciclo

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.
Número de participantes
80

Dinamizadores da atividade
Cândido Aurélio Marques do Nascimento

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
2.º,3.º,4.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
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Aspetos positivos a destacar
Os alunos participaram com interesse e motivação, tendo sido destinadas 3 salas para a realização das três categorias.
A atividade decorreu de forma organizada e conforme planeada.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não há.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
“6ºDiálogo e encontro com diferentes profissões artísticas”

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
convites aos profissionais das diferentes áreas artísticas I Planeamento do modo como o espaço de exposição será
formado, tendo em conta materiais a expor e circulação/leitura dos observadores I Montagem da exposição I
Publicitação do evento I
Calendarização e organização da participação das turmas do 9º ano
Objetivos:
•Conhecer a especificidade das diferentes áreas profissionais/ saídas profissionais para o aluno que opte pelo curso
geral de artes
•Incrementar iniciativas e atividades que promovam o interesse científico, tecnológico e artístico dos alunos;
•Assegurar a oferta de percursos diferenciados que assegurem o sucesso de todos e de cada um
•Enriquecer os espaços educativos com actividades que promovam a expressão cultural e artística
•Reforçar a actuação da Escola como verdadeiro espaço cultural, informativo e formativo

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.
Número de participantes
215

Dinamizadores da atividade
Anabela de Oliveira Calado Pascoal,Cristina Maria Sequeira Vouga

Calendarização da atividade
2.º Período

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

Turmas
10.º - C,12.º - C,9.º - A,9.º - B,9.º - C,9.º - D,9.º - E

Alunos
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Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Grande dinamismo e entusiasmo, com partilha de informação e saberes por parte dos alunos das turmas e docentes
que os acompanharam, assim como dos convidados presentes (ESEV).
Pelo feedback dos presentes,parece ter tido um impacto bastante positivo junto da comunidade escolar.
Permitiu a divulgação da oferta de percursos diferenciados, e procurou reforçar a atuação da Escola como verdadeiro
espaço cultural, informativo e formativo, divulgando a existência do curso geral de Artes Visuais e dando a conhecer
diferentes áreas profissionais/ saídas profissionais deste mesmo curso
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Dificuldade em arranjar, em tempo útil as salas necessárias à acomodação das aulas que decorrem nas salas utizadas
para a atividade
Causaria menos desgaste físico às docentes responsáveis pela atividade se a tarefa anteriormente referida fosse
organizada pelos responsáveis pela atribuição de salas às turmas
A possibilidade de este evento poder ser aberto a alunos do 9º ano de outras escolas dos concelhos vizinhos, com o
auxílio logístico da escola.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de estudo ao Instituto Politécnico da Guarda.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Estimular o gosto pela ciência e a vontade de aprofundar conhecimentos;
Promover a experimentação como ferramenta de construção do conhecimento científico;
Desmistificar a ciência como forma de promover a cultura científica dos cidadãos;
Proporcionar uma abordagem estimulante e inovadora dos conteúdos programáticos, fora do
contexto da sala de aula;
Promover o contacto com a experimentação científica;
Dar a conhecer a instituição em todas as suas vertentes;
Informar e esclarecer os alunos sobre prosseguimento de estudos.
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.
Número de participantes
27

Dinamizadores da atividade
José Afonso Pombo Aires

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
12.º

Turmas
12.º - I,12.º - J

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Os alunos foram recebidos no salão nobre do IPG, onde assistiram a um vídeo sobre o Campus do Instituto Politécnico,
informação pormenorizada dos cursos ministrados, a forma de aceder aos TeSP, às Licenciaturas e Mestrados.
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Aspetos positivos a destacar
Saliento que esta visita de estudo cumpriu a missão de tentar ajudar os alunos a traçarem um rumo para a sua vida
futura, permitindo que se informassem sobre as ofertas formativas e, além disso, propiciou também, a formação integral
dos alunos, promovendo a importância do saber estar, o desenvolvimento e aquisição de competências na interação
com os outros e com o meio. Conhecimento diretamente relacionado com a área de formação profissional em que os
alunos estão inseridos sendo passível de ser utilizado no desenvolvimento dos projetos que irão realizar nas PAP, foi
uma oportunidade de relacionarem e mobilizarem os conhecimentos adquiridos nas diferentes disciplinas. No final, o
Diretor do IPG deu a conhecer o Campus do Instituto Politécnico da Guarda aos alunos, durante uma visita guiada de
autocarro. A atividade foi deste modo, ao encontro das expectativas dos alunos, tendo sido alcançados os objetivos
propostos. Os alunos mostraram-se motivados e empenhados, tendo contribuído para a formação integral dos mesmos.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O tempo limitado, condicionou a participação de todos os alunos em atividades experimentais a realizar nos laboratórios
do IPG.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Olimpíadas da Química +

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.
Número de participantes
10

Dinamizadores da atividade
Angelo Virgilio Pais Simoes Fernandes

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
10.º,11.º

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

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4
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Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Relativamente aos anos anteriores, houve uma maior adesão por parte dos alunos com um aumento considerável de
participantes.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Melhorar aspetos relacionados com a divulgação da atividade.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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.
Número de participantes
160

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
2.º Período

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

Grau de consecução dos objetivos
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Aspetos positivos a destacar
O elevado interesse manifestado por todos os alunos do 6º ano, nos espaços visitados, Castelo Rodrigo, Almeida
(Fortaleza e CEAMA), e a Fronteira da Paz em Vilar Formoso, corroborado por todos os acompanhantes, professores e
funcionários, bem como pelos guias dos diversos espaços.
A Cidadania saiu reforçada, bem como o conhecimento de diversos acontecimentos da nossa História Contemporânea,
Guerra da Restauração, Invasões Francesas e o papel desse herói da humanidade que foi o Cônsul em Bordéus
Aristides de Sousa Mendes.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de estudo a Torredeita

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.
Número de participantes
111

Dinamizadores da atividade
Maria Alice Martinho da Silva Pinharanda

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade
3.º

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

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
A atividade foi muito motivadora para os alunos, tendo constituído um momento de efetiva consolidação de
conhecimentos ao nível da temática abordada.
A partir desta atividade, os alunos motivados envolveram-se e realizaram trabalhos ao nível da Expressão Plástica que
foram posteriormente mostrados numa exposição na escola ACO.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Alargar a visita a todos os alunos de 3.º ano das aldeias.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Rostos Poéticos

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.
Número de participantes

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

Anos de escolaridade
7.º,8.º
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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

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
A atividade foi um sucesso em todos os aspetos : coordenação das atividades;envolvimento de todos os implicados que
foram muitos; qualidade plástica dos trabalhos; empenho / dedicação dos alunos e a excelente aceitação por parte de
toda a comunidade escolar.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nenhum.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Semana da Leitura

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.
Número de participantes
2200

Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- a realização de atividades para todos os ciclos de ensino;
- a diversidade de autores que estiveram presentes – Lúcia Morgado que apresentou o seu novo livro, intitulado “Um
livro Feliz” a todos os alunos da Educação Pré-Escolar; os autores José Maria Pimentel e Fernando Pereira que
dinamizaram sessões para os alunos do 1º ciclo; o jovem Francisco da Paixão que esteve com alunos do 8º ano; o
ilustrador Rui Castro que dinamizou uma sessão para alunos do 2º ciclo e do 3º ciclo e outra sessão para os alunos de
Artes Visuais; o Dr. Alfredo Leite da “Mundo Brilhante” que dinamizou 3 sessões para o 9º ano sobre “Os Lusíadas”,
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Aspetos positivos a destacar
uma sessão para o 11º ano sobre “Os Mais” e outra sessão para o 12º ano sobre “ O ano da morte de Ricardo Reis”;
- a colaboração mais intensa de alguns colegas, entre eles, a docente Maria Aguiar que dinamizou o espetáculo “A
leitura é a melhor viagem” em que participaram todas as turmas do 7º ano; as docentes de Português com as quais
realizámos o espetáculo “Dar voz às Palavras” que envolveu vários alunos do 9º ano e do ensino secundário na partilha
de leituras; a professora Inês Ferreira que dinamizou com os alunos do 8ºD uma sessão dedicada ao “Diário de Anne
Frank” e outra sessão (“Leituras na biblioteca”) dirigida ao 8º ano, em que, a seu convite, esteve presente a professora
Manuela Silva; os colegas do 1º ciclo com os quais foi feita a atividade “Plantando Poesia” para todos os alunos deste
ciclo de ensino e a Biblioteca Municipal que dinamizou duas sessões (Parte d’Alma) para os alunos do 3º ano da ACO.
Para além destas iniciativas, realizámos uma sessão dedicada aos alunos da Educação Especial sobre a obra “A maior
flor do mundo”, propusemos a leitura de um texto em todas as salas de aulas e partilhámos leituras na Câmara
Municipal, nas bibliotecas, nas salas de aula e em vários locais da escola. Realizaram-se ainda os concursos “Literacia
3Di (sessão distrital) e “Canta-me uma história” e as exposições “Seres Vivos Loucos” (GEA) e Fábulas do 3º C (ACO).
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Julgamos que poderá ser melhorado o envolvimento das famílias na partilha de leituras em sala de aula e o
envolvimento mais atempado dos docentes nas atividades.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Seres Vivos Loucos

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.
Número de participantes

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

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
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Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A atividade foi um sucesso em todos os aspetos : coordenação das atividades;envolvimento de todos os implicados que
foram muitos; qualidade plástica dos trabalhos; empenho / dedicação dos alunos e a excelente aceitação por parte de
toda a comunidade escolar.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nenhum.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita ao planetário

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.
Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Odete Maria Almeida Cabral Peixoto

Calendarização da atividade
2.º Período

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

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Depois de estarem todos os cronogramas feitos e de estarem todas as entidades envolvidas com disponibilidades
ajustadas, inclusive a CMM, esta à última da hora não nos facultou o transporte. Assim sendo, viu-se o Departamento
impossibilitado de realizar esta a visita ao planetário.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Atividade externa do Desporto Escolar

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.
Número de participantes
82

Dinamizadores da atividade
Jorge Luis Santos Silva Amaral,Luís Carlos da Silva Ângelo,Paula Maria Inacio Cunha

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
5.º,6.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Desportos Gímnicos: Participação a nível Distrital, Regional e Nacional.
Organização das Provas Distritais (cerca de 100 ginastas) e Regionais (cerca de 300 ginastas) em Mangualde. Contou
com o apoio da AE Mangualde, Coordenação Local de Desporto Escolar de Viseu e Câmara Municipal de Mangualde.
Basqueteol: participação no Campeonato Distrital de Basquetebol.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Mega Atleta-fase escola

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.
Número de participantes
90

Dinamizadores da atividade
Jorge Luis Santos Silva Amaral,Luís Carlos da Silva Ângelo,Paula Maria Inacio Cunha

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
5.º,6.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Participaram cerca de 90 alunos dos escalões de infantis masculinos e femininos.
Foram apurados 16 alunos para a fase distrital.
A atividade decorreu de acordo com o que estava planeado.
PAA02
Impresso em: 21-06-2019 10:06:41

Rua Aristides de Sousa Mendes

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

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Inspiring Future

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.
Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Rui Manuel Chã Madeira Gomes Figueiredo

Calendarização da atividade
3.º Período

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
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Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
As atividades propostas foram ao encontro das expetativas e das necessidades dos discentes que participaram.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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.
Número de participantes
84

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

Anos de escolaridade
7.º

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

Alunos
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Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
A operacionalização das atividades de aprendizagem fora do espaço escolar e em contexto revelou-se produtiva na
construção dos conhecimentos de forma ativa pelos alunos.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A empresa de transportes deverá estudar previamente os percursos e locais a visitar para evitar atrasos e respeitar o
horário de partida acordado.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
"Mangualde antes do Buçaco".
- Parceria entre o Assessor de HGP, do AEM e o Pelouro da Cultura da CMM.
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.
Número de participantes
220

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
3.º Período

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
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Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Brilhante Exposição de acervo, algum nunca visto, sobre a 3ª Invasão Francesa, botões, armas, gravuras, armamento e
miniaturas, da Casa dos Buxeiros, de Oliveira do Conde. Figurantes do Museu Militar de Almeida, canhão, bandeira,
espingarda e fardamentos. Miniaturas de José Barros de Viseu, e António Andrade de Nelas. Maquete feita por aluna
do 6º F, que foi presenteada em palco, com uma obra sobre a 3ª invasão francesa. Pintura, doçaria conventual de
Vouzela e licores da empresa Licordão.
Filme/Documentário da minha autoria e de Miguel Marques, sobre a história local cruzada com a nacional, das tropelias
feitas pelo exército invasor no Concelho de Mangualde. Conferência sobre aspetos pouco abordados e conhecidos,
como foi o caso, do papel das mulheres e dos espiões. Brilhante momento musical pelo Grupo Polifónico Naco Cantat,
com temas alusivos aos exércitos em confronto e à época.
A qualidade dos Convidados e especialistas de diversos museus, autarquias e não só. A elevada adesão de
Pais/Encarregados de Educação e alunos. Pode-se afirmar sem dúvida que foi mais um momento cultural de elevado
interesse.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
•Olimpíadas das Ciências

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.
Número de participantes
0

Dinamizadores da atividade
Fernanda Maria Martins Figueiredo Pina,Paula Cristina Carvalho Santos Loureiro

Calendarização da atividade
3.º Período

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

Grau de consecução dos objetivos
1

Aspetos positivos a destacar
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A atividade não foi realizada por motivos que se prendiam com incompatibilidade de calendário com outras atividades.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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.
Número de participantes
146

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
3.º Período

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

Grau de consecução dos objetivos
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Aspetos positivos a destacar
Grande qualidade do acervo dos espaços visitados. Atenção da maior parte dos discentes, nas explicações dos guias, e
gosto pela que viram e experienciaram, desde as Ciências Naturais, Azulejaria, Ecologia, Astronomia, Náutica,
Expansão, História, Arqueologia, Pintura, Pesca...,.
Todos os participantes adultos e crianças, reforçaram a importância da Convivência/Cidadania e aprendizagem, fora do
meio escolar, e enfatizaram a enorme qualidade da mesma. Muitos dos responsáveis dos locais visitados, referiram a
postura demonstrada pelos alunos, que a todos engrandeceu, reforçando o nome da Instituição.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a declarar.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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.
Número de participantes
250

Dinamizadores da atividade
Janete Sofia Fernandes Couto Costa

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade
1.º,P5

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
A realização de sabonetes caseiros à base de mel proporcionou a articulação curricular entre os alunos do pré-escolar e
os alunos do 1.º ano. Os alunos ficaram a conhecer o processo de realização artesanal de sabonetes e os benefícios do
mel na pele uma vez que os sabonetes produzidos não possuem na sua composição, elementos como conservantes,
emulsificantes e estabilizantes artificiais.
Esta atividade permitiu o contacto com o ensino experimental das ciências.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não há.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita à GNR.

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.
Número de participantes
270

Dinamizadores da atividade
Odete Maria Almeida Cabral Peixoto

Calendarização da atividade
3.º Período

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

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Foram realizados todos os objetivos;
Com esta atividade alcançamos: desmistificação de medos, familiarizando mais a criança com quem nos pode ajudar;
levar a
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Aspetos positivos a destacar
criança à adoção de atitudes e comportamentos cívicos que contribuam para a proteção da floresta e do meio
ambiente;
Desenvolvemos junto das crianças os cuidados a ter com a floresta para evitar incêndios e sensibilizou-se as crianças
para a preservação da natureza e defesa da floresta.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não houve
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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.
Número de participantes
51

Dinamizadores da atividade
Bruno José Trindade Soares,Paula Maria Inacio Cunha

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Abertura de mais uma turma - num total 3 turmas- o que permitiu que todos os alunos interessados pudessem praticar
Ginástica (cerca de 50).
Treinos duas vezes por semana.
Participação dos Encarregados de Educação.
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Aspetos positivos a destacar
Participação na 3ªconcentração de Desportos Gímnicos com 16 alunos dos 3ºe 4ºanos.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a assinalar.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Desportos Gímnicos – participação em eventos gímnicos

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.
Número de participantes
40

Dinamizadores da atividade
Paula Maria Inacio Cunha

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

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

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Grande número de convites endereçados ao grupo de Ginástica. Participação ainda num Workshop de Ginástica na
Faculdade de Desporto do Porto e uma ida ao Bounce em Lisboa (saltos de cama elástica).
Participação de todo ou quase todo o grupo nos eventos selecionados.
Cedência do transporte da Câmara Municipal de Mangualde para a maioria dos eventos.
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Aspetos positivos a destacar
O grupo já participou em vários saraus. No mês de junho estão agendados mais 2 convívios e a participação no
Gimnojunior-competição de Ginástica Artística e acrobática.
Apoio de um grande número de Encarregados de Educação que acompanham sempre o grupo.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a assinalar
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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.
Número de participantes
320

Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

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

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Realização de algumas sessões da ação "socorrer"para os alunos do 8º ano
- Houve uma ótima articulação entre os parceiros( escola Segura, UCC e PES) na realização das diversas atividades.
-Grande interesse manifestado pelos alunos nas ações sobre Segurança na Internet. e Cyberbulling devido à atualidade
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Aspetos positivos a destacar
do tema.
- Os alunos do segundo ano foram muito participativos na ação " prevenção de acidentes"
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A ação "socorrer" só pode ocorrer no 3º período e houve pouca disponibilidade dos professore do 8º ano em cederem
as suas aulas para o efeito.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Alimentação

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.
Número de participantes
507

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

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

Grau de consecução dos objetivos
4
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Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A interação entre os alunos mais velhos (10ª ano) e os alunos mais novos, aumentando o interesse destes nas
atividades.
Boa articulação com os professores do 1º ciclo e alguns professores de Biologia
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- deveria haver uma melhor articulação com o grupo de Educação Física na abordagem deste tema.
- continuar a tratar este tema ao longo de todo o ano letivo
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Saúde Mental e Violência em meio Escolar

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.
Número de participantes
514

Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

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

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- Cumprimento integral do projeto"+ contigo", com execução de todos os objetivos.
-Boa participação dos alunos (9º ano) nas ações sobre "Violência no Namoro".
- Diminuição da violência entre pares na escola do 1º ciclo, após as ações sobre "Buling".
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- Não se conseguir efetuar uma ação de sensibilização aos auxiliares educativos sobre o "Buling" entre os alunos
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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.
Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Jorge Luis Santos Silva Amaral

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
5.º,6.º,7.º,8.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não tendo sido possível responder às sugestões avançadas pela Associação de Basquetebol de Viseu não foi possível
concretizar a atividade.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados

PAA02
Impresso em: 21-06-2019 10:06:42

Rua Aristides de Sousa Mendes

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

Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Pré-Olimpiadas e Olimpíadas da Matemática

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.
Número de participantes
53

Dinamizadores da atividade
Conceicao Pereirinha Teixeira Armas,Luis Manuel Laires Gonçalves Fraga,Mafalda Sofia Pereira Fernandes

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

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
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Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
- Os objetivos foram atingidos.
- Os níveis de escolaridade que participaram em maior número foram o 5º ano (19 alunos) e o 8º ano (18 alunos).
- Os alunos que participaram fizeram-no com muito interesse. Saliente-se que esta atividade, devido ao seu grau de
dificuldade elevado, tem normalmente a participação dos melhores alunos do agrupamento.
- Houve alguns alunos que participaram numa segunda fase na ESFA.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- Continua a ser difícil implementar este tipo de atividades, uma vez que os alunos têm muitas atividades
extracurriculares.
- Não houve alunos a participar a nível nacional.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Semana da Ciência
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.
Número de participantes
290

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

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

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Oportunidade dos alunos do 5º e 6ºanos contactarem com atividades experimentais, que doutro modo não seria
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Aspetos positivos a destacar
possível em sala de aula.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Os alunos do 1º ciclo não participaram na GEA nestas atividades.
As atividades previstas não foram realizadas no 3ºperíodo , devido à realização em simultâneo das provas aferidas dos
5ºanos.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Jogo 24

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.
Número de participantes
594

Dinamizadores da atividade
Luis Manuel Laires Gonçalves Fraga,Maria Alice Martinho da Silva Pinharanda

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

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

Grau de consecução dos objetivos
5
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Aspetos positivos a destacar
- Todos os professores e alunos participaram na atividade com muito empenho nas suas turmas.
- Foram apurados os melhores alunos da turma para uma primeira fase: realizada na GEA, em Fevereiro.
1º ciclo - 35 alunos
2º ciclo - 50 alunos.
-- Destes foram selecionados 16 alunos dos quatro anos de escolaridade que participaram numa finalíssima realizada
na escola Ana de Castro Osório no mês de Maio.
- Esta atividade permitiu promover a articulação entre o 1º e o 2º ciclos.
- Aos três primeiros classificados de cada um dos anos escolaridade foram entregues medalhas (12 medalhas) e, na
finalíssima, três medalhas aos três primeiros lugares.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- Não há nada a registar.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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.
Número de participantes
360

Dinamizadores da atividade
Odete Maria Almeida Cabral Peixoto

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
1.º,P5

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
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Aspetos positivos a destacar
A atividade promoveu: a articulação curricular e pedagógica entre os vários estabelecimentos de ensino; proporcionou
valores de partilha/cooperação, persistência e responsabilidade; promoveu experiências lúdicas/pedagógicas que
facultaram o contacto com o ambiente do 1º ciclo.
O tema "Ciclo do mel" proporcionou a realização de atividades motivadoras e potenciadoras de aprendizagens.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O transporte dos alunos do Jardim e a escola da Mesquitela para o Jardim da Cunha Baixa não contemplou o número
de lugares necessários para o transporte de todos os alunos, necessitando o autocarro de fazer dois trajetos, havendo
perda de tempo.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Olimpíadas de Física

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.
Número de participantes
20

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Bernardo Ferreira

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

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

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Os resultados obtidos foram de encontro aos elencados na planificação, nomeadamente o desenvolvimento de
competências de elevado nível cognitivo:
PAA02
Impresso em: 21-06-2019 10:06:43

Rua Aristides de Sousa Mendes

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

Aspetos positivos a destacar
•Mobilização das aprendizagens científicas e tecnológicas com pertinência social e ambiental;
•Aumentar a motivação para a construção do conhecimento científico contextualizado;
•Desenvolver a curiosidade científica;
•Promover o pensamento crítico.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Falta de tempo no horário dos alunos e professores para desenvolver atividades similares antes do dia das olimpíadas.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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.
Número de participantes
34

Dinamizadores da atividade
Paula Maria Inacio Cunha

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

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

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Obtenção de Menção Prata no Gym For Life Regional e Nacional.
Cedência da maio parte dos transportes por parte da Câmara Municipal de Mangualde.
Participação de todo o grupo nas provas - 34 alunos.
Não é possivel avaliar o Portugal Gym pois neste momento estão a decorrer as inscrições. Esta prova será em Portimão
de 28 a 30 de junho
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a assinalar
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
OLÍMPIADAS DA QUÍMICA JUNIOR

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.
Número de participantes
3

Dinamizadores da atividade
Maria Manuela Dias Cardoso,Sílvia Isabel Lopes Machado Fernandes

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade
8.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
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Aspetos positivos a destacar
Proporcionou a aproximação entre a Escola e a Universidade de Aveiro cativando os alunos para carreiras científicotecnológicas.
Despertou o interesse pela Química.
Convívio com os alunos/professores das diferentes escolas do país.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a referir.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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
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.
Número de participantes
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Número de participantes

Dinamizadores da atividade
António José Rodrigues Rebelo,Rui Manuel Chã Madeira Gomes Figueiredo

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

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 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

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Os objetivos propostos foram devidamente alcançados.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Projeto RED - Recursos Educativos Digitais

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.
Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Durante o ano foram adicionados 41 novos recursos na plataforma.
A base disponibiliza atualmente 662 recursos, dos quais 167 são histórias infantis. Entre 17 de setembro e 31 de maio
registaram-se 33641 registos de entrada na plataforma.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Poderia ser melhorada a colaboração dos docentes no envio de sugestões de recursos e realizada uma maior
divulgação da plataforma.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Leituras Inclusiv@s

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.
Número de participantes
15

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

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
3

Aspetos positivos a destacar
Foram realizadas, ao longo do ano, três sessões de promoção da leitura com alunos abrangidos por medidas
adicionais (adaptações curriculares significativas). que decorreram todas na Sala do Futuro. Para além da leitura de
várias histórias foram utilizados e explorados meios facilitadores de leitura e proporcionado aos alunos o contacto com
as ferramentas Kahoot, Plickers e WordArt.
Foram utilizados regularmente os recursos das várias bibliotecas do agrupamento e a biblioteca da GEA realizou
sessões semanais de promoção da leitura com dois alunos.
PAA02
Impresso em: 21-06-2019 10:06:43

Rua Aristides de Sousa Mendes

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

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Poderia ser melhorada a frequência destas sessões.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
esfaMAT

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O blog esfaMAT, pretende ser, um espaço, dedicado à divulgação e apresentação de atividades da matemática tendo
como destinatários toda a comunidade escolar e os alunos da nossa escola em particular a levar a cabo durante o ano
letivo, contribuindo para uma melhor e mais rápida circulação da informação, dos eventos com vínculo à matemática
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.
Número de participantes
1

Dinamizadores da atividade
José Afonso Pombo Aires

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
O blog esfaMAT, com endereço eletrónico https://esfa-esfamat.blogspot.com, foi dedicado à divulgação dos eventos
propostos e desenvolvidos durante o ano letivo, nos cursos profissionais em que leciono e pelo grupo disciplinar de
matemática. Teve como destinatários a comunidade escolar em geral e os alunos em particular, acedendo-se desta
forma aos eventos levados acabo de uma forma célere e estruturada. Dado o elevado número de acessos registados ao
blog posso considerar que tem sido um sucesso.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Envolvimento e empenho de todo o grupo disciplinar de matemática em disponibilizar materiais sobre eventos
realizados durante o ano letivo, publicáveis.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
“Olimpíadas Portuguesas de Biologia-Sénior”

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.
Número de participantes
9

Dinamizadores da atividade
Maria de Fatima Carvalho da Costa

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

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

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Os alunos revelaram interesse. A atividade permitiu a aplicação dos conteúdos lecionados nas aulas.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nada a referir.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Ioga

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.
Número de participantes
7

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

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)
Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
- Refletiu-se positivamente na concentração dos alunos.
- Incutiu aos alunos respeito pelo outro e pelas regras estabelecidas.
- Permitiu-lhes um maior autocontrole do seu comportamento.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Deveria ter sido disponibilizado um espaço devidamente adequado para a prática da atividade.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Educação para a Cidadania

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.
Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Na ESFA, para além das 5 sessões com várias organizações dinamizadas durante o Ciclo de Reflexão sobre Direitos
Humanos (ver relatório), realizámos as seguintes atividades:
- assinalámos o Dia em Memória das Vítimas do Holocausto com a exibição, no dia 28 de janeiro, do filme “A história
de Irena Sendler” (duas sessões) ao qual assistiram várias turmas. Os alunos do 7º A abriram as sessões com a
dramatização “Primavera Interrompida” escrita e encenada nas aulas de Português da docente Graça Albuquerque; os
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Aspetos positivos a destacar
alunos de Artes Visuais expuseram trabalhos sobre a temática e a docente Cristina Vouga fez a recolha de várias
imagens sobre o Holocausto que foram divulgadas à comunidade;
- em articulação com a docente Sara Sousa e a colaboração das colegas Adelaide Assunção e Paula Amaral,
participámos no “Parlamento dos Jovens” envolvendo alunos de 4 turmas. Para além da realização da sessão escolar e
da participação na sessão distrital, promovemos uma sessão com o deputado Dr. José Rui Cruz sobre o tema
“Alterações climáticas – reverter o aquecimento global”. Esteve também presente nesta sessão, o senhor vereador João
Lopes que abordou o trabalho realizado pelo Município nesta vertente ambiental;
- promovemos a vinda da associação “Inspirar o Futuro” que dinamizou na escola uma mostra do ensino superior e
duas sessões bastante esclarecedoras sobre o acesso ao ensino superior destinadas aos alunos do 12º ano;
- a assinalar o Dia internacional da Mulher, promovemos a divulgação de materiais e a partilha de 4 textos que foram
lidos por alunas no átrio da escola, durante o intervalo da manhã;
- a assinalar o Dia Mundial do Consumidor promovemos em articulação com a docente Sara Sousa e o apoio do Banco
de Portugal uma sessão sobre “Desejos, Necessidades e Consumo” à qual assistiram várias turmas do ensino
profissional;
- em colaboração com a Câmara Municipal organizámos toda a logística relativa à vinda do Vaivém Oceanário que,
durante uma semana, realizou diversas sessões sobre a temática do Ambiente, na qual participaram 42 turmas dos
vários anos de escolaridade do agrupamento;
- carregámos para o moodle das bibliotecas 18 novos recursos educativos relacionados com as várias áreas da
Educação para a Cidadania e divulgámos de forma sistemática nas redes sociais recursos educativos relacionados com
esta temática.
Na ACO,
foi comemorado o Dia da Alimentação promovendo-se um pequeno teatro destinado a todas as turmas da escola com
o título "Caldo de pedra";
- colaborámos no Dia do Nariz Vermelho. Este evento tem por objetivo dar a conhecer o trabalho dos Doutores
Palhaços, profissionais da Operação Nariz Vermelho (associação sem fins lucrativos cuja missão é levar alegria às
crianças hospitalizadas, aos seus familiares e profissionais de saúde). Assim, os alunos foram desafiados a
participarem no Concurso "Cria o teu Doutor Palhaço" e foi realizado um nariz humano gigante, no exterior da ACO, por
todos os alunos, professores e funcionários que para o efeito trouxeram uma peça de cor vermelha;
- colaborámos na campanha que assinala o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância participando
na caminhada;
- participámos com uma turma de 4º ano no projeto “Cantas-me Histórias?” da “Ajudaris” que consiste na escrita de um
poema inspirado numa obra lida que esteja a ser trabalhada em sala de aula que é posteriormente musicado;
- colaborámos na iniciativa “Peace Run”, um evento humanitário de cariz mundial, com alguma visibilidade mediática. A
ACO foi escolhida para ser o palco desse evento e para tal, para além doutras ações, foram realizados trabalhos com
mensagens tendo por tema “Que tipo de Mundo desejam?”. Nesse dia todos os alunos trouxeram uma T-Shirt branca.
Na GEA:
-no âmbito da comemoração do Dia Universal dos Direitos das Crianças (20 de novembro), a turma do 7º A preparou
uma canção e elaborou poemas sobre os direitos da criança, apresentando o seu trabalho às turmas do JI da ACO,
tendo sido também contada a história “Quando me Sinto Zangado” de Trace Moroney;
- no âmbito da comemoração do Dia Mundial dos Direitos Humanos, as professoras Dulce Paixão e Inês Ferreira
organizaram um “Marcha pelos Direitos Humanos” com a colaboração das bibliotecas escolares. Assim, no dia 10 de
dezembro, as turmas do 8º A, B, C e G dirigiram-se à Câmara Municipal envergando 2 faixas alusivas aos Direitos
Humanos e t-shirts da sua autoria, tendo sido recebidas pelo Sr. Presidente da Câmara e pelos restantes elementos
presentes na reunião camarária. Foi apresentado o “Estendal dos Direitos Humanos”, um pequeno filme e um poema
elaborados pelos alunos nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento;
- assinalando o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, foram realizadas exposições no átrio de
acesso à sala de professores intituladas “Holocausto nunca mais”, “Aristides de Sousa Mendes” e “Anne Frank”, e
apresentada, no auditório da GEA, a dramatização “Esperança Interrompida”, da autoria da professora Graça
Albuquerque e representada pelo 7º A. De seguida foi projetado o filme “O Rapaz do Pijama às Riscas”.
- com o apoio do Banco de Portugal foram promovidas sessões sobre Literacia Financeira e Educação para o
Consumo, às quais assistiram todas as turmas do 7º ano e todas as turmas do 1º ano da ACO;
- foram dinamizadas sessões sobre “Sexualidade” para duas turmas do 8º ano e cinco turmas do 6º ano.
No âmbito da Educação para os Media, para além do apoio sistemático à realização de trabalhos e de utilização dos
equipamentos nas bibliotecas,
- foi realizada a Semana da Internet Segura (ver relatório) durante a qual foram promovidas uma série de ações
realizadas em colaboração com várias organizações, que abrangeram cerca de 700 alunos nas várias escolas de
agrupamento;
- foram realizadas 6 sessões com alunos para o desenvolvimento de competências digitais nas três turmas do curso de
Artes Visuais, no 10ºG, no 11º G e no 12º K;
- foram realizadas três sessões com os alunos da Educação Especial as quais, para além do desenvolvimento da
competência leitora, pretenderam, também, dar a conhecer novas ferramentas digitais (Kahoot, Plickers e WordArt);
PAA02
Impresso em: 21-06-2019 10:06:44

Rua Aristides de Sousa Mendes

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

Aspetos positivos a destacar
- foi realizada uma sessão de trabalho com docentes da Educação Especial sobre a ferramenta Kahoot;
- foi dinamizada em articulação com a docente Ana Bela Duarte, uma sessão promovida pelo EDUFOR e direcionada a
docentes, sobre a plataforma Edmodo;
- foi dinamizado o Concurso Literacia 3Di para uma turma do 6º ano e para 26 alunos do 3º ciclo.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
----
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Orientação escolar, vocacional e profissional

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
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.
Número de participantes
170
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Número de participantes

Dinamizadores da atividade
António José Rodrigues Rebelo,Rui Manuel Chã Madeira Gomes Figueiredo

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

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 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

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
A atividade foi desenhada tendo em consideração as orientações nos documentos estruturantes do agrupamento e o
perfil dos discentes. O programa foi ao encontro das necessidades dos discente tendo em conta a disponibilização de
todas as informações necessárias para a escolha e desenvolvimento do percurso escolar dos discentes nos diferentes
ciclos de ensino.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Natação

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.
Número de participantes
7

Dinamizadores da atividade
Maria Joaquina Martins Gonçalves

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- Socialização /interação do aluno com os seus pares e professor.
- Benefícios físicos e psicológicos, bem como a promoção do bem-estar dos alunos.
- Elevados níveis de pontualidade e assiduidade.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- Diminuição do número de alunos participantes, relativamente a anos anteriores.
- Alguns alunos deveriam melhorar os níveis de atenção e concentração.

PAA02
Impresso em: 21-06-2019 10:06:44

Rua Aristides de Sousa Mendes

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

Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Educar para os valores

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.
Número de participantes
450

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

Anos de escolaridade
1.º,2.º,3.º,4.º

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
As atividades de cariz solidário "Loja Social", "Moçambique", "Grumapa" e "Operação Nariz Vermelho" proporcionaram
momento de reflexão e ação sobre alguns problemas sociais locais, nacionais e mundiais.
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Aspetos positivos a destacar
Houve sempre grande envolvimento da comunidade escolar e local.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não há.

PAA02
Impresso em: 21-06-2019 10:06:44

Rua Aristides de Sousa Mendes

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

Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Promoção da leitura

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.
Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Durante o ano tivemos a presença de diversos autores dirigidos aos vários níveis de ensino:
“Lúcia Morgado” para todos os alunos do pré-escolar (aldeias e cidade) e para o 1º ciclo; “José Maria Pimentel” para os
alunos do 1º e 3º ano da ACO; ““Fernando Pereira” para os alunos do 2º e 4º ano da ACO; “Celeste Gonçalves” para o
5º ano; “Filipe Monteiro” para o 7º ano; “Francisco da Paixão” para três turmas do 8º ano; Pat R. com a apresentação do
livro “Os homens nunca saberão nada disto” para 202 alunos do 9º ano e ensino secundário; Ricardo Frade que
apresentou o livro “Pé Descalço – da Suécia a Portugal sem um tostão” para 87 alunos do ensino secundário; o
ilustrador Rui Castro que apresentou o seu trabalho numa sessão para alunos do Curso de Artes Visuais e noutra
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Aspetos positivos a destacar
sessão para alunos do 2º e 3º ciclos; o projeto “Mundo Brilhante” que dinamizou 5 sessões nas quais estiveram
presentes 316 alunos (três sessões para o 9º ano sobre os Lusíadas”, uma sessão para o 11º ano sobre “Os Maias” e
uma sessão para o 12º ano sobre “O ano da Morte de Ricardo Reis”).
- Promovemos também, durante o ano, vários espetáculos de teatro: para todos os alunos do 1º ciclo da cidade e das
aldeias realizaram-se 4 sessões do espetáculo “A história do João Pateta” (Grupo de Teatro Porta 27); para o 5º ano “O
Príncipe Nabo” (AtrapalhArte), 6º ano “T’Ulisses” (AtrapalhArte), 7º ano “O Cavaleiro da Dinamarca” (Teatro EDUCA) e
8º ano “Aquilo que os olhos vêem ou o Adamastor” (Teatro EDUCA).
- Realizou-se em dezembro, na GEA e na ACO, a Feira do Livro e ao longo do ano, promoveu-se a divulgação e venda
das obras dos autores que nos visitaram.
- No âmbito da “Hora do Conto” foram dinamizadas ao longo do ano, na GEA, sessões semanais com 2 alunos NEEs.
No JI S. Julião foram realizadas duas leituras encenadas pelas voluntárias da leitura - “Gui e o Pai Natal Verde no
Planeta Azul” de Sandra Serra e “A Árvores Generosa” de Shel Silverstein inserida no projeto que as educadoras estão
a desenvolver este ano sob o tema “Ambiente”. Na ACO realizaram-se 3 sessões por turma (21 turmas) e 2 sessões por
turma para o pré-escolar (JI Conde D. Henrique).
- Foram dinamizados os concursos/desafios “Descobre o Autor”, “SMS”, “Agora é para Pensar”, Máscaras de
Halloween” (1º e 2º ciclos), Micronarrativas (7º ano), “Árvore dos Afetos” Literacia 3Di (literacia da leitura), “Autores e
Livros”, “Algoritmo”, “Quadras de S. Martinho” (1º ciclo) e a biblioteca da ACO colaborou também no concurso “Spelling”
e na iniciativa “Hat Parade” com as docentes de inglês do 1º ciclo.
- No âmbito da articulação entre o pré escolar e o 1º ano a biblioteca da ACO colaborou nessas atividades através da
dinamização de histórias sobre o mel.
- Em articulação com os docentes do 4º ano da ACO foi promovida pela Biblioteca Escolar uma atividade de final de ano
no auditório da ACO com teatros, canções, danças, declamações de poemas....
- No âmbito do projeto “Leituras Inclusivas” foram dinamizadas pelos professores bibliotecários três sessões com alunos
da Educação Especial que decorreram na Sala do Futuro;
- Participámos na coordenação do Concurso Nacional de Leitura (fase de escola) e acompanhámos os alunos à fase
distrital que se realizou em Viseu no mês de março;
- Organizámos a Semana da Leitura com atividades direcionadas a todos os ciclos de ensino (ver relatório) e a
colaboração de vários colegas;
- Promovemos a partilha de leituras em Sala de Aula com o envio de textos a propósito do Dia Mundial dos Direitos
Humanos e da Semana da Leitura;
- Participámos nos projetos de dinamização da leitura “Vamos Promover a Leitura” (participação de 3 turmas) e
“Leituras do Conhecimento” (participação de 6 turmas) que decorreram na GEA, dinamizados pelas colegas Graça
Albuquerque e Inês Ferreira, respetivamente;
- Em articulação com a docente Maria Aguiar e alunos do 10ºI foi realizada uma leitura encenada do livro “Pé Descalço
– da Suécia a Portugal sem um tostão” que foi apresentada no Ciclo de Reflexão sobre Direitos Humanos; em
articulação com a docente Graça Albuquerque, os alunos do 7º A realizaram a abertura da sessão alusiva ao Dia em
Memória das Vítimas do Holocausto representando uma pequena peça sobre um texto inédito;
- Em parceria com a Biblioteca Municipal de Mangualde foram realizadas diversas atividades, entre as quais
destacamos o programa “Aprender em festa 2018” promovido em parceria com o CineClube de Viseu, o Sarau “Leituras
Enfeitiçadas”; a colaboração na Semana da Leitura e à semelhança dos últimos anos, as Bibliotecas encontram-se
envolvidas na organização do “Em Quarto Crescente” que irá acontecer no mês de julho e que contará com a
participação de vários alunos do agrupamento na dinamização, sobretudo, de momentos de leitura.
- No início do ano letivo as bibliotecas da ACO e da GEA receberam as turmas do 1º ano, do 2º ano e do 5º ano nas
respetivas bibliotecas, para conhecerem o espaço, horário e regras de funcionamento e procederem às primeiras
requisições de livros.
- Em articulação com vários docentes, realizámos diversas exposições, quer relacionadas com o livro e a leitura, quer
de âmbito curricular;
- Todas as bibliotecas incentivaram os alunos para a leitura, sugerindo obras, orientando-os nas suas escolhas e
divulgando autores/ livros e materiais de suporte nos expositores das bibliotecas e nas redes sociais. Disponibilizaram
livros e outros recursos educativos para uso nas salas de aula e noutros espaços de estudo e lazer, acompanhando
também a execução do PNL. Têm feito também um trabalho de divulgação da coleção e dos recursos educativos
existentes, promovendo o enriquecimento do fundo documental e estimulando a requisição domiciliária junto dos alunos
e docentes.
Na ESFA foram adquiridos 23 livros e recebemos de oferta 5 livros. Obtivemos um total de 294 requisições domiciliárias
(menos 226 do que no ano passado), 221 requisições para a sala de aula (menos 84) e 4025 requisições de
computadores (menos 867). Na ACO foram adquiridos 21 livros e recebemos de oferta 32 livros. Obtivemos um total de
3107 requisições domiciliárias, 96 requisições para a sala de aula e 1415 requisições de computadores. Na GEA foram
adquiridos 4 livros. Obtivemos um total de 594 requisições domiciliárias, 1264 requisições para a sala de aula e 6455
requisições de computadores. Nas bibliotecas da GEA e da ACO não se podem fazer comparações com o ano
passado, porque os níveis de ensino que frequentam as bibliotecas, este ano, não são os mesmos.
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A maior dificuldade reside na articulação das atividades com a extensão dos currículos e com as diversas iniciativas que
decorrem ao longo do ano no agrupamento.
O número de requisições domiciliárias de livros para leitura autónoma diminui de ano para ano, sobretudo, nos alunos
do 3º ciclo e ensino secundário.
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Educação e afetos para uma sexualidade responsável

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.
Número de participantes
607

Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

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

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Variedade de formadores para as várias faixas etárias: médicos, enfermeiros sexólogos, enfermeiros. agentes da
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Aspetos positivos a destacar
Escola Segura
Realização das sessões de formação sobre HPV, para todos os alunos do 7º ano, que adquiriram conhecimentos
sobre as doenças sexualmente transmissíveis
- Maior consciencialização dos alunos do 9º ano, sobre a "Violência no namoro"
- Grande interesse e participação dos alunos nas sessões de sexualidade nos 11º e 12º anos.
- Alerta aos alunos do 3º e 4º, para os perigos de "abuso e exploração sexual de crianças", nas ações do mesmo nome
executadas pela "Escola Segura".
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não assistiram ás ações os alunos do 11º ano dos cursos Proficionais ,por já se encontrarem em estágio
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Saúde Oral

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.
Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

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

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

Nome da atividade
Apoio Psicopedagógico

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.
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
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Objetivos do Projeto Educativo (PE)
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.
Número de participantes

Dinamizadores da atividade
António José Rodrigues Rebelo,Rui Manuel Chã Madeira Gomes Figueiredo

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

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

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

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Os objetivos propostos foram devidamente alcançados.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade

Estado: Avaliada

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

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.
Número de participantes
2000

Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

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

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Todos os eventos propostos foram executados.
- Houve um grande número de participantes nas diversas atividades.
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Aspetos positivos a destacar
- A Comissão de Finalistas (2018/2019) foi mais coesa e trabalhadora pelo que o Baile e o Sarau resultaram
plenamente.
- Os eventos contribuíram para o convívio entre os diversos elementos da Comunidade educativa.
- Através das diversas atividades a Escola esteve mais aberta à Comunidade
Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
-Nenhum
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