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Domínios de intervenção previstos no projeto educativo 

 

DOMÍNIOS OBJETIVOS/DESCRIÇÃO 

Pedagógico 

1. Promover o sucesso educativo, o conhecimento multidisciplinar e a formação integral, atendendo à realidade 
que é cada aluno. 

2.  Criar condições para a adequação do processo educativo às necessidades dos alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática reflexiva dos valores. 

3. Assegurar que a maioria dos alunos atinja um nível adequado de competências em Língua Materna, Matemática 
e Ciências. 

4. Criar uma Cultura de Escola. 

5.  Assegurar que o maior número possível de alunos complete a sua educação e formação 

6.  Aumentar a participação dos adultos, em particular dos adultos pouco qualificados, na aprendizagem ao longo 
da vida. 

Administração 

1. Promover uma gestão partilhada e de cariz democrático. 

2. Otimizar os diferentes serviços, espaços e equipamentos. 

3.  Melhorar os processos de informação e comunicação da Escola. 

Relação com a Comunidade 
1. Potenciar a comunicação com os encarregados de educação (EE) e envolvê-los na vida da Escola 

2. Aprofundar as parcerias com as instituições. 
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Calendário de lançamento do Ano Letivo 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro 
2013 

 

Hora 
 

Atividade Intervenientes Local 

 

02 

 

10h00m 

 

Reunião Geral 
 

 

Todos os professores 

 

Sala Azul 

 

02 

 

11h30m 

 

 
Reunião Coordenadores de Departamento 

 

CAP e Coordenadores de 
Departamento 

 

 

Gabinete da CAP  

 

02 

 

15h00m 
 

 

Reunião de Departamentos 

 

Todos os professores 

 

Salas 

 

03 

 

10h00m 
14h00m 

 

 

Reuniões de Áreas Disciplinares 
 

 

Todos os professores  
 

Salas 

 
 

04 

 
 

10h00m 

 
 

Reunião de Diretores de Turma 
 

 
CAP, Coordenador de DT e 

Diretores de turma 
 

 
Sala Azul 

 

05 

 

10h00m 

 

Conselho Pedagógico 
 

 

Todos os elementos do CP 

 

Sala de reuniões 

 

 
09/10/11/12 

 
 

 

 
Ver calendário 

  

 

 
Reuniões Conselho de Turma 

 

 

Todos os professores que 
lecionam as turmas 

 

Salas a designar 

 

13  
 

9h00m 

 

Reunião com alunos e Encarregados de Educação do 7º 
 

Receção aos alunos de 10ºano 
 

 

CAP, Diretores de Turma, 
Alunos da ESSL e TUNA 

 

Ginásio 

 

16 

 

8h30m 

 

Início das Atividades Letivas 

 

Todos os professores 
 

Toda a escola 
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Elaboração, Aprovação e Divulgação de Documentos Orientadores do Funcionamento da Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO 2013 

Propostas de critérios de avaliação por disciplina/ano de escolaridade a apreciar em CP; 
Aprovação de critérios de avaliação por disciplina/ano de escolaridade.  
Planificações por Departamento Curricular 
Aprovação das Planificações dos Departamentos Curriculares 
 

OUTUBRO 2013 

Divulgação dos Critérios de avaliação 
Proposta de funcionamento da componente não letiva dos professores 
Apresentação de propostas para o PAA 

NOVEMBRO 2013 

Implementação do Plano de Plena Ocupação dos Tempos Escolares 
Elaboração do PAA 2013-2014 

DEZEMBRO 2013 

Aprovação de Visitas de Estudo 2013-2014/ Conselho Pedagógico 
Aprovação do PAA 2013 – 2014 / Conselho Geral 
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Equipas de Trabalho 2013 – 2014 

Designação Professor responsável Professores Envolvidos 

Plano Tecnológico de Educação (PTE) 
Sónia Pimentel Sónia Pimentel, Manuel Pinheiro, Paulo Rodrigues 

Apoio Aluno na Biblioteca (POTE) 

Carlos Serra 

Antónia Marques, Armanda Cabral, Conceição Pais, Fernando Martinho, Isabel 
Henriques, Jorge Vilhais, Luísa Candeias, Teresa Nascimento, Filomena Matos, 
Mariano Costa Pinto, Mª José Gonçalves, Sónia Ribeiro, Fátima Martins, Rosa 
Brito, Francisco Rolo, José Camoesas, António Caldeira, Fátima Fernandes 

 
Equipa BECRE 
 

Henriqueta Testa, Domingos Cravo, Olívia Barreiros 

Equipa de Apoio (POTE)  

Branca Martins, Mª Luísa Moreira, Mª da Luz Louro, Armanda Cabral, Mª Fátima 
Martins, Mª Cristina Figueiredo, Paula Guerra, António Carreiras, Mª Filomena 
Matos, Manuel Pinheiro, Mª Antónia Marques, Francisco Rolo, José Camoesas, 
Fernando Martinho, Gonçalo Viegas, Lourenço Almeida, José Manuel Coelho, 
João Lopes Luís, Mª José Gonçalves, Mª Conceição Cachiço, Mariano Costa 
Pinto,  

Gabinete de promoção para a saúde (PES) Filomena Ribeiro Todos os professores 

Núcleo de Avaliação Interna Maria da Conceição Fé 
João Teixeira, Helena Nabais, Anabela Carvalho, Manuel Fernandes 
 

Gabinete de Imprensa - Ensino de Qualidade/Jovens com Futuro  José Coelho 
José Coelho 
 

Clube de matemática Luísa Candeias 
Luísa Candeias 
 

Clube Europeu Luísa Moreira 
Jorge Vilhais 
 

Clube de Pintura e Artes Decorativas Helena Nabais Branca Martins 

Pet Club Helena Castro Helena Castro 

Gabinete de educação especial 
Professor de educação especial – Alcino Silva e 
Teresa Rosado 

Todos os professores com alunos NEE 

SPO Psicóloga - Bárbara Nora Todos os professores   
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Critérios para construção de horários e constituição de turmas 

Introdução: Para além das orientações, critérios e condições determinados pela lei, sempre que possível, devem ser aplicados os critérios de seguida enunciados. Assim, a matéria aqui 

registada não prescinde da leitura integral dos diplomas legais que enformam estes procedimentos. 

Os horários dos alunos e dos professores serão organizados sempre na perspetiva da prestação do melhor serviço aos alunos, sem, contudo, deixar de atender a uma gestão equilibrada da 

componente letiva dos docentes. Assim, os critérios agora definidos estão estabelecidos para que, tanto quanto possível, se possam ajustar aos interesses de toda a comunidade escolar. 

Não obstante a definição e aplicação destes critérios, a realidade da Escola e das suas características não pode ser ignorada, dado que estas condicionam bastante uma otimização dos 

horários, em resultado dos agrupamentos de alunos nalgumas disciplinas. 

 Assim, definem-se os seguintes critérios que devem estar presentes na elaboração dos horários. 

I – HORÁRIOS DOS ALUNOS 

1. Cursos do ensino diurno 

1.1 Os horários dos alunos são referenciados a tempos letivos (TL) de 50 minutos, à exceção da disciplina de Religião e Moral Católicas, que de acordo com o Despacho 13-A de 
2012, será de 90m. 

1.2 Poder-se-ão lecionar dois TL consecutivos, desde que tal seja solicitado atempadamente pelas áreas disciplinares que devem apresentar a sua proposta devidamente 
fundamentada. 

1.3  Os horários das turmas serão elaborados de acordo com a seguinte grelha horária: 

 

 

 

1.4 O horário deve ter uma distribuição equilibrada, de modo a não existirem dias muito sobrecarregados.  

1.5 A distribuição dos TL deve assegurar a concentração máxima das atividades escolares da turma num só turno do dia, tentando evitar, sempre que possível, a ocupação do 
último tempo da tarde. 

1.6 As disciplinas, com dois ou mais TL de carga horária semanal, deverão ter esses tempos distribuídos de forma equilibrada ao longo da semana, em períodos diferentes do dia 
e sempre com pelo menos um dia de intervalo. Excetuam-se as disciplinas com quatro ou mais TL de carga horária semanal que poderão ser distribuídos em dias seguidos. 

1.7 Em cada turma, as diferentes disciplinas de língua estrangeira não poderão, em caso algum, ser lecionadas em TL consecutivos. 

Dias da semana Hora de entrada Hora de saída 
2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira 08h 30min  17h 10min 
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1.8 A alteração pontual dos horários dos alunos poderá ser sempre realizada, desde que esta seja coincidente com o Bloco de Compensação, (Sexta-Feira no período da tarde) e 
será sempre de aceitação obrigatória por parte dos alunos. 

1.9 A distribuição de apoios a prestar aos alunos deverá ser feita tendo em conta o horário do docente, tentando sempre evitar a existência de “furos” nos horários dos alunos. 

1.10 As aulas de qualquer disciplina não poderão ocupar sempre o último tempo da tarde, com exceção das disciplinas de Educação Física e de Educação Moral e Religiosa 
Católica. 

Nos cursos em que uma disciplina contemple 5 ou mais TL de carga horária semanal, poderão ser lecionados dois TL por dia, seguidos. O mesmo se aplica a disciplinas com menor número de 

tempos letivos por semana, desde que a turma seja dividida em turnos com atividades de natureza prática ou experimental, devendo, neste caso, os dois turnos ser lecionados no mesmo 

dia. 

II - HORÁRIOS DOS DOCENTES 

1. Os horários dos docentes são referenciados a tempos letivos (TL) de 50 minutos. (Artº 2º, b) - Despacho normativo n.º 7/2013) 

 

1.1 Nos horários dos professores serão registadas todas as atividades, com exceção da componente de trabalho individual e dos tempos para reuniões.   

 Componente letiva 

 

1. De acordo com o Art.º 8º do Despacho normativo n.º 7/2013 de 11 de junho, a componente letiva, a constar no horário semanal de cada docente, encontra -se fixada no Art.º 77.º 

do ECD, considerando -se que está completa quando totalizar 22 horas semanais (1100 minutos).  

O serviço letivo resultante dos grupos e turmas existentes na escola tem prioridade sobre qualquer outro para efeitos do preenchimento da componente letiva a que cada docente está 

obrigado pelo disposto nos Art.º 77.º e 79.º do ECD. 

Sem prejuízo do disposto anteriormente, podem ser utilizadas até 2 horas (100 minutos) da componente letiva para: 

a) Prestação de apoio aos alunos; 

b) Dinamização de grupo/turma de modalidades de desporto escolar. 

A componente letiva de cada docente dos quadros tem que estar totalmente completa, não podendo, em caso algum, conter qualquer tempo de insuficiência. 

Para os efeitos previstos anteriormente, utilizam-se atividades letivas existentes na escola, designadamente substituições temporárias, lecionação de grupos de alunos de homogeneidade 

relativa em disciplinas estruturantes, reforço da carga curricular de quaisquer disciplinas, atividades de Apoio ao Estudo ou outro tipo de apoio ou coadjuvação. 

2. Aos docentes relativamente aos quais se venha a verificar a ausência ou insuficiência de componente letiva, serão cumpridas as orientações determinadas superiormente. 
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Componente não letiva 

 

A componente não letiva do serviço docente encontra-se definida no Art.º 82 do ECD e abrange a realização de trabalho individual e a prestação de trabalho no estabelecimento de 

educação ou ensino.  

1.1      O tempo a incluir na componente não letiva de estabelecimento de cada docente será de 100m = 2 tempos letivos. 

1.2 As tardes de 4ª feira são destinadas a reuniões de Departamentos, Áreas Disciplinares, Conselho Pedagógico ou outras, bem como a atividades extra curriculares nomeadamente 

o Desporto Escolar, pelo que, neste período, só em situações excecionais poderão existir atividades letivas. Sempre que as condições o exijam, poder-se á utilizar o 1º tempo da 

tarde para atividades letivas, quando o último tempo da manhã termina às 13:25 H, ou os 2 primeiros tempos da tarde quando o último tempo da amanhã termina às 12:25H. 

1.3  As reuniões de Conselho Pedagógico, Departamentos, Áreas Disciplinares ou outras, durante os períodos com atividades letivas, serão realizadas a partir das 17h30, ou a partir 

das 15:15, quando convocadas para as quartas-feiras. Poderão ainda ser convocadas reuniões em horas diferentes das indicadas, desde que tal não colida com qualquer atividade 

registada nos horários dos docentes, ou inviabilize outras. Deverão ser salvaguardados os períodos do almoço ou do jantar, os quais não poderão ter uma duração inferior a uma 

hora. 

1.4 Os horários dos docentes podem contemplar até 6 tempos de 50 minutos por dia, quando se tratar de atividades letivas, ou 7 tempos, sendo pelo menos dois deles de atividades 

não letivas.  

1.5 As atividades extracurriculares (clubes) serão organizadas de modo a não prejudicarem, em qualquer caso, as atividades letivas ou não letivas a que os docentes estão obrigados. 

1.6 As aulas ou outras atividades só podem ser distribuídas por 2 períodos do dia. Excetua-se a participação em reuniões de natureza pedagógica. 

1.7 Os horários diurnos dos professores deverão ser distribuídos pelas manhãs e tardes de uma maneira equilibrada, não devendo qualquer disciplina ser apenas lecionada num 

mesmo período do dia.  

1.8 A componente não letiva será preferencialmente registada no período diurno. 

1.9 A escola criará atividades de oferta complementar, desde que reunidas condições para tal. 

 

Critérios para a constituição de Turmas 2013/2014 

Considerando os objetivos enunciados no Projeto Educativo da Escola bem como o modelo organizativo do currículo dos cursos do ensino básico e secundário, tendo ainda em conta 

todas as vantagens resultantes da junção dos alunos segundo o curso em que estão matriculados, nos casos em que o número de alunos permita a constituição de mais do que uma turma 

por curso, a constituição de turmas obedecerá aos seguintes critérios: 
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1. A constituição de turmas será sempre efetuada de acordo com as normas definidas no despacho, n.º 5048-B/2013, de 12 de abril e respetiva retificação, e nas definições de rede 
autorizadas pela DSRA. 
 
 

2.  Continuidade das turmas do ano anterior sempre que a escolha das disciplinas de opção pelos alunos assim o permita. 

 

3. Junção, na mesma turma, dos alunos de acordo com a língua estrangeira da componente de formação geral. 

 

4.  Após a aplicação do critério indicado em 2), sendo possível, juntar alunos com as mesmas disciplinas de opção. 
 

 
5.  Para viabilizar ao máximo as preferências dos alunos em disciplinas de opção, poderão ser agrupados alunos de diferentes turmas do mesmo ano, de forma a obter um número de 

alunos igual ou superior ao mínimo legalmente previsto para o funcionamento dessas disciplinas.     
 

6. Considerando o alargamento da Escolaridade obrigatória, as turmas do ensino secundário serão constituídas tendo em conta as situações especiais de alunos abrangidos pelo Decreto-
lei nº 3/2008, de 7 de janeiro.  
 

Desempenho de cargos e outras funções de natureza pedagógica 

As funções de coordenação, orientação, supervisão pedagógica e avaliação do desempenho são exercidas pelos docentes que reúnam as condições estabelecidas na lei em vigor. 
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Apoios educativos  

 

 
Enriquecimento Curricular 
 

Oficinas e Clubes da ESSL Projetos 

Clube de Pintura e Artes Decorativas  

Clube de Matemática 

Clube Europeu 

Pet Club 

Hallituna 

Projeto “Ensino de Qualidade/Jovens com Futuro" 

Desporto Escolar 

 
 
 
 

 
Atividades de Apoio Educativo 

 
Local 

 
Objetivos/Orientações 

 

Apoios ao aluno Biblioteca Apoio a alunos/preparação de exames nacionais 

Equipa Multidisciplinar Salas disponíveis Apoio a alunos /Acompanhamento de estudo e trabalhos 

Apoio Pedagógico Acrescido /Aulas de recuperação Sala de aula conforme horário Apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem 

Tutorias Sala de aula conforme horário 
Desenvolvimento das competências sociais e Integração 
na comunidade 

Apoio pedagógico para alunos com NEE 
 

Sala de aula conforme horário Apoio a alunos com NEE 
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Visitas de estudo 
Orientações: As visitas de estudo devem obedecer ao estipulado no RI da ESSL (Artigo 9ª) 

Nos cursos científico-humanísticos as visitas de estudo devem ocorrer durante o 1º e 2º Períodos, à exceção daquelas que são consideradas fundamentais para o desenvolvimento dos 
programas das disciplinas com exame nacional e dependam de marcação por entidades externas;  

As propostas de Visitas de Estudo, após aprovação do Plano Anual de Atividades, têm, obrigatoriamente, de utilizar os formulários oficiais da escola para efeitos de apreciação na CP.  
Estas propostas têm de dar entrada na CAP da escola, antes da respetiva reunião de CP. (o formulário é obrigatório).  

 
VISITAS DE ESTUDO 

Locais a visitar Turmas Disciplinas Professores responsáveis Data 
Parque da Nações – Teatro:2ª Poesia não é tão 
rara como parece”; 
Gulbenkian – Ateliê prático 

8º A; 8ºB; 8ºC; CV   Português Mª Luísa Moreira; Fátima Fernandes 
Fernando Martinho; Vasco Cordeiro 20/01/2014 

Centro Ciência Viva – Constância; Parque 
Ambiental de Santa Margarida 

7ºA e 7ºB  C.F.Q. 
C. Naturais 

Elsa Maria Pires 
Rosa Mª Almeida e Brito 

03/04/2014 

Museu da Ciência – Univ. Coimbra: Segredos da 
Luz e da matéria 
Visita às Galerias 

8º A, 8º B, 8º C  C.F.Q. 
C. Naturais 

Beatriz Quezada; Luís Romão 
Mº Alzira Nunes; Mª Filomena Ribeiro 20/03/2014 

Museu de História Natural 
Museu da Eletricidade - Lisboa 

10º A e 10º B  Biologia e Geologia 
Física e Química A 

Mª Filomena Ribeiro; Mª Conceição Faria 
Mª Filomena Matos; Mª Beatriz Quezada 

28/03/2014 

Centro de Ciência Viva em Estremoz, Atividade 
Temática -: VT 4 - Da Dinâmica da Terra à 
Sustentabilidade 

11º A, 11ºB, 11º C  Biologia e Geologia Luís Romão; Fátima Laima;  
Adriana Ramos 28/03/2014 

ENERFUEL – Centro de Biodiesel em Sines e 
Repsol Polímeros no Complexo Petroquímico de 
Sines 

11º A, 11º B , 11º C  Física e Química A Mª Beatriz Quezada; Mª Conceição Faria 
Mº Alzira Nunes 
 

…./03/ 2014 
Ou 

…//04/2014 

Oficinas Gerais de Aeronáutica – OGMA em 
Alverca e Solvay em Póvoa de Santa Iria 

12º A,B,C,D - Física 
12º A,B,C,D – Química  

Física 
Química 

Elsa Maria Pires; Mº Alzira Nunes …./02/ 2014 
Ou 

…./03/ 2014 

SELENIS - Portalegre 12º A,B,C,D – Química  Química Elsa Maria Pires Sem data 

Sintra – Percurso Queirosiano e Quinta da 
Regaleira 

11º A, 11º F, 11º I, 11º H  
Português 

Mª Conceição Pais; Fátima Fernandes 
Teresa Nascimento; Mª Luz Louro 

20/03/2014 

Sintra – Percurso Queirosiano e Quinta da 
Regaleira 

11º D, 11º B, 11º E , 11º C , 
11º G  

Português 
Helena Antunes; Branca Martins 
Sónia Ribeiro 

19/03/2014 

Mafra – Palácio Nacional de Mafra 
12º A, 12º B, 12º C, 12ºD/E  
12º F, 12º H, 12º I  Português 

Mª Conceição Pais; Helena Antunes 
Teresa Nascimento; Sónia Ribeiro 
Mª Luísa Moreira 

17/02/2014 
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 DIREÇÃO 

Objetivos do Projeto 
Educativo 

Calendarização 
Tipo de atividade/ 

Designação da atividade 

Identificação do 
proponente  

Recursos  
Avaliação 

da 
Atividade 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade 
que é cada aluno. 

Ao longo do ano 

Implementar medidas para a execução do 
Projeto de Melhorias, a partir da Proposta do 
Núcleo de Avaliação Interna. 

 Direção 
Docentes 
Não Docentes 
Alunos 

Relatórios 

DP - 4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

Ao longo do ano 

Atribuição de prémios e louvores 
Quadros de Valor e Excelência  

Direção, Conselho 
Pedagógico, Serviços 
Técnicos 

Direção 
Serviços Técnicos 
Coordenadores 
Departamentos 

Registos e 
Atas 

DP - 4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

Ao longo do ano 

Procedimentos formais 
 
Avaliação de Desempenho docente (ADD) e não 
docente (SIADAP) 

 Direção Conselho 
Pedagógico, Serviços 
Técnico/Pedagógicos 

Direção  
Coordenadores 
Departamentos  
Serviços Técnicos 

Registos e 
Atas 

DP - 4 - Criar uma Cultura de 
Escola 
DRC -1 - Potenciar a 
comunicação com os 
encarregados de educação (EE) e 
envolvê-los na vida da Escola  

13 de Setembro de 
2013 

Reunião com alunos e Encarregados de Educação do 
7ºReceção aos alunos de 10ºano 

 

CAP em Gestão 
Corrente 

CAP em Gestão Corrente 
Docentes e não 
Docentes 

Registos 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade 
que é cada aluno. 

18 de Outubro 2013 

Sessão Solene 
Cerimónia de entrega de Prémios e Diplomas 

CAP em Gestão 

Corrente 

CAP em Gestão Corrente 
Docentes e não 
Docentes 

Relatório 
Anual 

Divulgação 
na Imprensa 

local 

DP - 4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

Ao longo do ano 

Almoços e jantares de Convívio: 
- Jantar “Saborear Afetos” – Convívio com os 
professores aposentados em 2012/2013 
-Jantar “Magusto” 

Direção 

 

Direção 

Docentes e não 

Docentes 
Registos 
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-Almoço de Natal 
-Almoço de Páscoa 
-Festa de final de ano 

DA – 1 - Promover uma gestão 
partilhada e de cariz 
democrático. 
 

30 de Outubro 2013 

Tomada de posse do novo Diretor da Escola 
Cerimónia de tomada de posse 

Conselho Geral CAP em Gestão Corrente 
Docentes e não 
Docentes 
 

Registos 
Divulgação 

na Imprensa 
local 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade 
que é cada aluno 

Ao longo do ano 

Apoio ao aluno na biblioteca por professores  Direção Direção e 
Docentes Relatórios 

dos 
responsáveis 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade 
que é cada aluno 1-  
DP - 2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores. 

Ao longo do ano 

Plena Ocupação dos Tempos Escolares 
Apresentação da proposta 
Implementação do modelo 

Direção Direção  
Docentes 
Não Docentes 
 

Relatórios 
trimestrais 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade 
que é cada aluno 

Ao longo do ano 

Apoio pedagógico acrescido 
Apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem e 
com NEE 

Direção Direção, Docentes, 
Professores de Ensino 
Especial e SPO 

Relatórios 
dos 

responsáveis 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade 
que é cada aluno 
DP - 4 - Criar uma Cultura de 
Escola 
 

Ao longo do ano 

Atividades propostas pelos alunos 
Apoio às iniciativas dos alunos 
Tuna, AE e outros projetos 
 

Direção Alunos, Docentes e não 
Docentes 
 

Relatórios 
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DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade 
que é cada aluno 
 
DP -2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores.  

Ao longo do ano 
e até 2015 

Criação de grupos de trabalho  
Programa educação 2015 
Tutorias 
Critérios gerais de escola e de disciplina 
Organização e gestão dos processos disciplinares 

Direção 
CP 

Direção, 
Alunos,  
Docentes e não 
Docentes 
 

Registos 
Relatórios 

DP -2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores. 

Ao longo do ano e 
até 2015 

Contratação de docentes e não docentes 
Renovação de contratos 
Valorização do tempo de serviço anteriormente 
prestado na escola 

Direção Docentes, não Docentes 
 
Plataforma DGRHE  Efetivação da 

contratação 

DP -2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores. 

Ao longo do ano 
letivo 

 

Ação direta 
Preservação e limpeza dos espaços e equipamentos 
Aplicação das sanções em caso de incumprimento 

Direção Direção 
Docentes 
Não Docentes 
Alunos 

Registo e 
síntese das 
ocorrências 
verificadas 

DP -2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores. 

Final dos períodos e 
do ano 

Síntese das atas de avaliação  
 

Direção Coordenadores de DT 
 
 
 

Relatórios 

DA – 2 - Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos. 
DA -3 - Melhorar os processos de 
informação e comunicação da 
Escola. 
DRC-1- Potenciar a comunicação 
com os encarregados de 

Ao longo do ano 

Procedimentos formais 
Matrículas, organização das turmas; 
Distribuição do serviço docente; 
Exames e testes intermédios; 
Plano de ocupação dos tempos escolares 
Serviços técnicos e administrativos 

Direção 
 

Direção 
Docentes e não 
Docentes 
 
 
 

Inspeção 
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educação (EE) e envolvê-los na 
vida da Escola 

DP -2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores. 
DA - 1 - Promover uma gestão 
partilhada e de cariz democrático 
DA -3 - Melhorar os processos de 
informação e comunicação da 
Escola. 
 
 

Ao longo do ano 

Convocatórias 
Reuniões formais 
Reuniões dos diversos órgãos: conselho geral 
(conselho pedagógico, conselho administrativo  
 Conselhos de diretores de turma  
 Conselhos de turma  
Encarregados de educação  
Delegados e alunos  
Eleição dos elementos que integrarão os diferentes 
órgãos da escola 

Direção Docentes, não Docentes 
e alunos 
 
 

Atas 

DA – 2 - Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos. 
 

Quando solicitado 

Eventos e ações diversas 
Rentabilização dos espaços e equipamentos 
Empréstimos 

Direção Docentes 
Não docentes 
Alunos 
Comunidade envolvente 

Relatório de 
utilização 

DA – 2 - Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos. 
 

Ao longo do ano 

Intervenções 
HACCP 
Controle em colaboração com a unidade de saúde 
do norte alentejano 
Supervisão das ementas e alimentos  

Direção 
SASE 

Direção 
SASE e ULSNA 
 
 

Relatório e 
Informações 

DA – 2 - Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos. 
 

Ao longo do ano 

Gestão de: 
Quadros interativos 
Projetores 
Equipamentos áudio visuais 
Equipamentos de climatização da escola 
Quadros elétricos 
Mestria de chaves 
Relógio 
Rede informática 
Equipamentos da cozinha e bar 
Manutenção dos espaços exteriores da escola 
 

Direção 
Equipa PTE 

Docentes 
Não docentes 
Técnicos especializados 
externos 
Equipamento áudio 
visual da escola 
 
 
 
 

Registos 
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DA -3 - Melhorar os processos de 
informação e comunicação da 
Escola. 
 

3º Período 
 
 

 “Escola aberta” 
Visitas à escola com o intuito de dar a conhecer 
como é a escola e o que aqui se faz. 

Direção e SPO 
 

Direção, Docentes e 
Alunos 
 

Registos 
 

DRC-1- Potenciar a comunicação 
com os encarregados de 
educação (EE) e envolvê-los na 
vida da Escola 

Ao longo do ano 
 

Reuniões com EE 
Entrega das avaliações 
Atendimento personalizado 
Inscrição na plataforma moodle 
Promover o uso do correio eletrónico 
Eventos 

Direção Docentes e não 
Docentes 
 

Relatórios 

DRC-1- Potenciar a comunicação 
com os encarregados de 
educação (EE) e envolvê-los na 
vida da Escola 

Ao longo do ano 

Dinamizar a criação da Associação de Pais e criar 
condições para a sua sustentabilidade 

Direção  Direção, DTs e 
Encarregados de 
Educação 

Registos 

DRC – 2 - Aprofundar as 
parcerias com as instituições 

 
Ao longo do ano 

 

Eventos culturais e desportivos 
Atividades de cooperação com instituições, como 
por exemplo, ULSNA, Escola de hotelaria e turismo, 
IPP, IPDJ, CPCJ, etc. 
Representações em nome da escola 
Apoio às atividades de desporto escolar  
Intercâmbio escolar nacional e internacional 

Direção Direção, Docentes e não 
Docentes e SPO 
 

Registos 
Relatórios 

DA -3 - Melhorar os processos de 
informação e comunicação da 
Escola. 
 

Ao longo do ano 
 

Criar nos professores hábitos de consulta regular da 
legislação relevante e documentação interna através 
do Correio eletrónico, página web da Biblioteca 
escolar, Blog da BE 

Direção Docentes e Não 
docentes 
Alunos 
Encarregados de 
Educação 
Biblioteca da Escola 

Registos 

DA -3 - Melhorar os processos de 
informação e comunicação da 
Escola. 
 

Ao longo do ano 
 

Atualização permanente da página da Escola 
Atualizar a página da Escola e fomentar a sua 
consulta pela Comunidade Educativa (horários dos 
alunos, manuais, menus da cantina, atividades 
previstas no Desporto Escolar, concursos e demais 
informações disponíveis na área pública). 

Equipa PTE Docentes e Não 
docentes 
Alunos 
Encarregados de 
Educação 
Biblioteca da Escola  

Registos 

DP -2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade 

Ao longo do ano 
 

Incentivar o uso da plataforma Moodle para 
disponibilizar exercícios e outros materiais ou, em 
alternativa, criar banco de itens na página da escola, 

Direção Direção 
Equipa Plano PTE 
Docentes e Alunos 

Relatórios 



                                                                                                                                                                                                                                                                          PAA - 2013/2014 

18 
 

 
 
 
 

das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores. 

a fim de poupar recursos em papel. 

DA – 2 - Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos. 
DA -3 - Melhorar os processos de 
informação e comunicação da 
Escola. 

Ao longo do ano 
 

Reduzir a produção de documentos ao mínimo 
exigido por lei, designadamente na área de avaliação 
de alunos, de avaliação de desempenho docente, de 
avaliação de escola. 

Direção Direção  
Docentes, não Docentes 
Alunos 

Registos 

DP -2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores. 

Ao longo do ano 

Diversificar e adaptar ao nível etário dos alunos a 
utilização dos registos de ocorrências, assim como as 
medidas corretivas de modo a promover a 
autonomia  

 Promover a mediação de conflitos, com recurso ao 
Coordenador dos DT, Conselho de Turma e 
estruturas técnico-pedagógicas. 

Direção Direção 
Diretores de Turma 
Docentes 
 Não docentes 
EE 
Escola Segura 
 

Registos 

DA – 2 - Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos. 

Ao longo do ano 
Criar espaços recreativos  Direção Direção  

Registos 

DA – 2 - Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos 

Em data a definir 

Simulacro 
Reinstituir os exercícios de simulação de evacuação 

em situação de emergência. 

Direção Parque 
Escolar 

Direção  
Parque Escolar  
Docentes, não Docentes 
Alunos 

Registos 

DA – 2 - Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos 

Ao longo do ano 

Monitorização a segurança nos laboratórios e 

equipamentos  

Direção Parque 
Escolar 

Direção  
Parque Escolar 
Docentes, não Docentes 
 

Registos 

DA – 2 - Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos. 

Ao longo do ano 
Monitorizar os espaços dos recreios  Direção Videovigilância 

Registos 
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Departamentos /Grupos Disciplinares 
 
Plano Anual de Atividades - Ano letivo 2013/2014 Departamento Línguas Identificação da Área Disciplinar Português 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarizaçã
o 

Tipo de 
atividade 

Designação da 
atividade 

Recursos  Identificação do 
proponente 

Tipo de 
Avaliação 

Realização da 
Atividade 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Ao longo do 
ano letivo 

Trabalho 
individual 

Portefólio de 
aprendizagem 

Profª e alunos 
de 8º ano A 

Profª Maria Luísa 
Moreira 

Integra os 
critérios de 
avaliação 

  

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de competências em Língua 
Materna, Matemática e Ciências. 

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de competências em Língua 
Materna, Matemática e Ciências. 

Dez-2013 Dramatização Dramatização de 
uma peça de teatro 
que integra o PPEB 

Profª e alunos 
de 8º ano A 

Profª Maria Luísa 
Moreira 

Relatório de 
atividade 

  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

20 de Janeiro 
2014 

Visita de 
Estudo 

Teatro "A Poesia 
não é tão rara como 

parece" 

Transporte e 
entrada no 

espetáculo (5 
euros pp) 

Profªs Maria Luísa 
Moreira e Fátima 

Fernandes 

Relatório de 
atividade 

  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de competências em Língua 
Materna, Matemática e Ciências. 

dez 13 e março 
14 

Leituras Leituras Encenadas 
e Expressivas 

Profª e alunos 
de 8º A e 

Curso 
Vocacional 

Profª Maria Luísa 
Moreira 

Relatório de 
atividade 

  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DA-2- Otimizar os diferentes serviços, espaços e 
equipamentos. 
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DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Ao longo do 
ano letivo 

Clube Clube de Teatro Profª Luísa 
Moreira e 

Prof. Carlos 
do Rosário 

Profª Maria Luísa 
Moreira 

Apresentaçã
o de uma 

peça no final 
do ano 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. Entre set e 
maio 2013/14 

Clube Clube Europeu Professores e 
alunos 

Profª Maria Luísa 
Moreira 

Relatório de 
atividade 

  

DRC-2 – Aprofundar as parcerias com as 
instituições. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

2012 - 2015 Construção de 
uma sebenta 

eletrónica com 
os conteúdos 

do 
funcionamento 

da língua. 

Sebenta Eletrónica 
de Português 

Profª 
Conceição Fé. 
Alunos do 11º 
e 12º. Todos 

os 
Professores 

que 
pretendam 
colaborar. 

Profª Maria da 
Conceição Fé 

Grelhas de 
observação 

sobre o grau 
de empenho 
dos alunos. 
Relatório 

final. 

  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

1º e 2º 
períodos 

Leitura 
expressiva/Ilus

tração de 
poemas de F. 

Pessoa - 
exposição dos 

trabalhos 

Intertextualidades Professores e 
alunos de 

Português e 
Oficina de 

Artes do 12ºH 

António Caldeira e 
Teresa Nascimento 

Relatório de 
atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 
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DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

 
 
 

abr-14 

 
 
 

Leitura 

 
 
 

IV Jornadas de 
Leitura 

 
 
 

Equipa BE / 
Docentes/Alu

nos 

 
 

~ 
BE/ Departamento 

de Línguas 

 
 
 

Relatório 

  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. fev-14 Palestra Convite a um Jovem 
Escritor 

Equipa BE 
/Docentes/ 

Alunos 
Escritor 

Convidado 

BE/ Departamento 
de Línguas 

Relatório   

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Dezembro 13 Leitura 
Encenada 

Leitura encenada 
de um Conto de 

Natal 

Equipa 
BE/Professora 

Luísa 
Moreira/Alun

os 

BE/Profª Luísa 
Moreira/Departamen

to de Línguas 

Relatório   

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Janeiro de 14 Leitura Poemas Cruzados Equipa 
BE/Professora 

Luísa 
Moreira/Alun

os 

BE/Profª Luísa 
Moreira/Departamen

to de Línguas 

Relatório   

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Fev. 14 Leitura Dramatização no 
âmbito do PES 8º A 
"Eu e tu não somos 

nós" 

Equipa 
BE/Professora 

Luísa 
Moreira/Alun

os 

BE/Profª. Luísa 
Moreira/Departamen

to de Línguas 

Relatório   

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de competências em Língua 
Materna, Matemática e Ciências. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

mar-14 Leitura Apresentação de 
leituras por alunos 

do 8º A 

Equipa 
BE/Professora 

Luísa 
Moreira/Alun

os 

BE/Profª Luísa 
Moreira/Departamen

to de Línguas 

Relatório   

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 
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DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

 
Semana das 

Línguas 

Representação 
Teatral 

Conversas entre 
Pessoas 

Alunos dos 
12ºA e 12ºF 

ProfªMaria da 
Conceição Pais 

Relatório   

DP-5 - Assegurar que o maior número possível de 
alunos complete a sua educação e formação. 

DP-5 - Assegurar que o maior número possível de 
alunos complete a sua educação e formação. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Semana das 
Línguas 

Representação 
Teatral 

Frei Luís de Sousa 
(excertos) 

Alunos do 
11ºA 

Profª Maria da 
Conceição Pais 

Relatório   

DP-5 - Assegurar que o maior número possível de 
alunos complete a sua educação e formação. 

DP-5 - Assegurar que o maior número possível de 
alunos complete a sua educação e formação. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

17 de fevereiro 
2014 

Visita de 
estudo 

Visita ao Palácio 
Nacional de Mafra e 

teatro - Memorial 
do Convento 

Alunos de 
Português do 

12ºano 

Professores de 
Português de 12ºano 

Relatório   

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

19, 20 e 21 de 
março 2014 

Visita de 
estudo 

Visita a Sintra- 
percurso 

queirosiano e 
Quinta da Regaleira 

Alunos de 
Português de 

11ºano 

Professores de 
Português de 11ºano 

Relatório   

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

6 de novembro 
2013 

Intercâmbio Intercâmbio com 
alunos do Colegio 

Diocesano Sagrado 
Corazón em 

Olivenza 

Professoras 
de Espanhol, 
professores 

José 
Camoesas e 

Fernando 
Martinho, e 
alunos do 

10ºC e Cursos 
Profissionais 

Prof.ª Paula Guerra 
Cristina Figueiredo 

Observação 
direta 

Relatório 
crítico 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 
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DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Semana das 
Línguas 

Festival / 
Concurso de 

curtas 

V Festival de 
Cortometrajes ESSL 

Professoras e 
alunos de 
Espanhol 

Prof.ª Paula Guerra                             
Cristina Figueiredo 

Relatório de 
atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Semana das 
Línguas 

Concurso Concurso de 
bandeiras de 

Espanha 

Prof. Cristina 
Figueiredo e 
alunos do 7º 

ano 

Profª Cristina 
Figueiredo 

Relatório de 
atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de competências em Língua 
Materna, Matemática e Ciências. 

Semana das 
Línguas 

Leituras Leituras Encenadas 
e Expressivas 

Professoras 
de Espanhol e 
alunos do  7º 

e 8º anos 

Prof.ª Cristina 
Figueiredo              

Vasco Cordeiro 

Relatório de 
atividade 

  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DA-2- Otimizar os diferentes serviços, espaços e 
equipamentos.  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Semana das 
Línguas 

Peddy Paper Peddy Paper em 
Espanhol 

Professoras e 
alunos de 
Espanhol 

Prof.ª Paula Guerra 
Cristina Figueiredo 

Vasco Cordeiro 

Relatório de 
atividade 

  
  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Semana das 
Línguas 

Karaoke Karaoke em 
Espanhol e Inglês 

Professoras e 
alunos de 

Espanhol e 
Inglês 

Professoras de 
Espanhol e Inglês 

Relatório de 
atividade 
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DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Semana das 
Línguas 

Teatro Teatro em Língua 
Inglesa 

Computador/ 
colunas/ 

Microfones / 
Projetor 

Profª Helena Castro Relatório de 
atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Semana das 
Línguas 

Concurso Peddy Paper Prof.ª e 
alunos de 
Inglês / 25 
euros para 
um prémio 

final 

Prof.ª e alunos de 
Inglês 

Relatório de 
atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Semana das 
Línguas 

Concurso Commercials 
Contest 

Professoras e 
alunos de 

Inglês 
25 euros para 

um prémio 
final 

Profªs e alunos de 
Inglês 

Relatório de 
atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 

Ao longo do 
ano letivo 

Projeto Intercâmbio de 
Linguística e de 

Professores/ 
alunos de 

Profª Helena Castro Relatório de 
atividade 
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integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Culturas Inglês/ ESEP 
Erasmus 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Semana das 
Línguas 

Filme Projeção de um 
filme em Língua 

Inglesa 

Prof.ª de 
Inglês 

Prof.ª e alunos de 
Inglês 

Relatório de 
atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Finais de 
Novembro 

2013 e Maio 
de 2014 / 
Escola e 

Hipermercados 

Projeto Banco Alimentar Prof.ª Helena 
Castro 

Professores e alunos 
da escola/ Staff do 
Banco Alimentar - 

Fotocópias - 5 euros 
aprox. 

Relatório 
após cada 
campanha 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Ao longo do 
ano letivo/ 
Espaço a 
designar 

dentro da 
escola 

Projeto Pet Club Profª Helena 
Castro 

Profª Helena Castro e 
alunos 

Relatório de 
atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Durante o ano 
letivo 

Reuniões: 
Professores, 

alunos, 
Diretores de 

Turma e 
encarregados 

Reuniões Profª 
Armanda 

Cabral 

Coordenadora dos D 
Turma e Diretores de 

Turma 

Relatório de 
atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
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fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

de educação 

DP-5 - Assegurar que o maior número possível de 
alunos complete a sua educação e formação. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. Ao longo do 
ano letivo 

Workshops Clube das Artes Professores, 
alunos e 

elementos da 
comunidade 

exterior 

Profªs Branca 
Martins, Helena 
Nabais e Helena 

Antunes 

Exposição 
no final do 
ano letivo 

  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. Ao longo do 
ano letivo 

Concurso Fator ESSl - Sonhos 
e Talentos 

Professores e 
alunos 

Profªs Branca Martin 
e Helena Nabais 

Relatório 
final 

  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

3º. Período Visita de 
estudo 

Percurso guiado 
pala Casa Museu 

José Régio 

Professores e 
alunos do 

10º. F 

Profª Branca Martins Texto 
criativo 

  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

2º. Período Visita de 
estudo 

Museu Calouste 
Gulbenkian 

Professores e 
alunos do 
10º. Ano 

Professores do 
Departamento de 

línguas 

Relatório 
síntese 

  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

2º. Período Visita de 
estudo 

Visita guiada em 
Sintra 

Professores e 
alunos do 
11º. Ano 

Professores do 
Departamento de 

línguas 

Relatório 
síntese 

  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

2º. Período Leitura 
encenada de 

contos e 
poemas 

Jornadas de leitura Professores e 
alunos 

Profªs Branca 
Martins e Helena 

Antunes 

Relatório 
crítico 

  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Ao longo do 
ano letivo 

Utilização da 
plataforma 
Moodle - 
Quadros 

interativos e 
escola virtual 

Utilização das TIC 
na sala de aula 

Professora e 
alunos 

Profª Branca Martins Relatório 
crítico 

  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. Ao longo do 
ano letivo 

Clube de 
leitura 

partilhada 

BookCrossing Escola / 
Comunidade 

Profª Helena Antunes Relatório de 
atividade 

  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
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integral, é cada aluno.  

DA-2- Otimizar os diferentes serviços, espaços e 
equipamentos.  

Semana das 
Línguas 

Mostra Crêpes et Baguettes Turmas de 
Francês- 7º e 

8º A 
Professores, 
Funcionários 

Profª Helena Antunes Relatório de 
atividade 

  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Semana das 
Línguas 

Leitura 
encenada de 
poemas em 

Francês 

Leitura de poemas Turmas de 
Francês- 7º e 

8º A 
Professores, 
Funcionários 

Profª Helena Antunes Relatório de 
atividade 

  

 
Plano Anual de Atividades - Ano letivo 

2012/2013 

Departamento Línguas Identificação da Área Disciplinar LGP 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarização Tipo de 
atividade 

Designação da 
atividade 

Recursos  Identificação do 
proponente 

Avaliação da 
Atividade 

Realização da 
Atividade 

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

Ao longo de 
todo o ano 

letivo 

Acompanham
ento da aluna 

em todo o 
percurso 
curricular 

Interpretação de 
Língua Portuguesa 

para LGP e vice-
versa 

Conselho de 
Turma do 12º 

I 

Técnica Especializada 
- Adriana Campos 

Relatório final 
de 

desempenho 
e participação 

- SIADAP 

 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola.  13 de 
Novembro 2013 

Sessão de 
Esclareciment

o  

Informar e 
desmistificar 

questões relativas à 
Língua Gestual 

Portuguesa 

Alunos e 
professores 

das turmas do 
Departamento 

de Línguas 

Técnica Especializada 
- Adriana Campos  

Relatório final 
de 

desempenho 
e participação 

 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 15 de 
Novembro 2013 

Sensibilização Comemoração do 
Dia Nacional da 
Língua Gestual 

Portuguesa  

Comunidade 
Escolar  

Técnica Especializada 
- Adriana Campos 

Relatório final 
de 

desempenho 
e participação 
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Plano Anual de Atividades - Ano letivo 2013/2014 Departamento Línguas Identificação da Área Disciplinar Biblioteca 
Escolar 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarização Tipo de 
atividade 

Designação da atividade Recursos  Identificação do 
proponente 

Tipo de 
Avaliação 

Realização 
da Atividade 

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

Abr-14 Leitura IV Jornadas de Leitura Equipa BE / 
Alunos 

BE Relatório Realizada 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Ao longo do ano Ateliê e 
Oficina de 

Escrita 

Espaço Criativo Equipa BE / 
Alunos 

BE Relatório  

DA-2- Otimizar os diferentes serviços, espaços e 
equipamentos.  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. Fev-14 Palestra Convite a um Jovem 
Escritor 

Equipa BE / 
Alunos Escritor 

Convidado 

BE Relatório  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Ao longo do ano Apoio 
Educativo 

Apoio a alunos nas 
disciplinas de Português, 
Inglês, Matemática, Física 

e Química, História 

Equipa BE BE Relatório  

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos atinja 
um nível adequado de competências em Língua 
Materna, Matemática e Ciências. 

Ao longo do ano Divulgação Sugestão mensal de leitura Equipa BE BE Relatório  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

Ao longo do ano Enriqueciment
o da coleção 

Aquisição de novidades 
literárias, de outros 

materiais didáticos e 
renovação da assinatura 

de jornais e revistas. 

Equipa BE BE Relatório  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

Ao longo do ano Apoio 
Educativo 

Apoio a atividades livres 
de leitura, pesquisa, 

estudo e realização de 
trabalhos escolares 

 

Equipa BE BE Relatório  
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DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

 
 

Ao longo do ano 

 
 

Apoio 
Educativo 

 
 

Reforço da ação da BE no 
apoio ao funcionamento 
da escola e às atividades 
de ensino aprendizagem. 

 
 

Equipa BE 

 
 

BE 

 
 

Relatório 

 
 
 

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos atinja 
um nível adequado de competências em Língua 
Materna, Matemática e Ciências. 

DA-2- Otimizar os diferentes serviços, espaços e 
equipamentos.  

Ao longo do ano  Atualização do blogue 
facebook da BE 

(http://poemasparaofutur
o.blogspot.pt/) 

(facebook.com/biblioteca.
s.lourenco) Divulgação das 

potencialidades da BE 
através das ferramentas 

da web 2.0 

Equipa BE BE Relatório  

DA-3 – Melhorar os processos de informação e 
comunicação da Escola.  

DA-2- Otimizar os diferentes serviços, espaços e 
equipamentos.  

Ao longo do ano Manutenção 
de 

equipamentos 

Manutenção dos 
equipamentos e software 

existentes na BE 

Equipa BE BE Relatório  

DA-2- Otimizar os diferentes serviços, espaços e 
equipamentos.  

Ao longo do ano Catalogação Catalogação das novas 
aquisições e dos livros 
antigos e inventariação 

das necessidades da BE e 
dos utilizadores 

Equipa BE BE Relatório  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Dezembro 13 Leitura 
Encenada 

Leitura encenada de um 
Conto de Natal 

Equipa 
BE/Professora 

Luísa 
Moreira/Alunos 

BE/Prof. Luísa 
Moreira 

Relatório  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Janeiro de 14 Leitura Poemas Cruzados Equipa 
BE/Professora 

Luísa 
Moreira/Alunos 

BE/Prof. Luísa 
Moreira 

Relatório  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 
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DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

 
 

Fev. 14 

 
 
Leitura 

 
 

Dramatização no âmbito 
do PES 8º A "Eu e tu não 

somos nós" 

 
 
 

Equipa 
BE/Professora 

Luísa 
Moreira/Alunos 

 
 
 

BE/Prof. Luísa 
Moreira 

 
 
 

Relatório 

 
 
 

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos atinja 
um nível adequado de competências em Língua 
Materna, Matemática e Ciências. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Mar-14 Leitura Apresentação de leituras 
por alunos do 8º A 

Equipa 
BE/Professora 

Luísa 
Moreira/Alunos 

BE/Prof. Luísa 
Moreira 

Relatório  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Ao longo do ano Produção de 
materiais 

Produção, em colaboração 
com outros docentes, de 
materiais e recursos para 

os alunos. 

Equipa BE BE Relatório  

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos atinja 
um nível adequado de competências em Língua 
Materna, Matemática e Ciências. 

DP-5 - Assegurar que o maior número possível de 
alunos complete a sua educação e formação. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Ao longo do ano Apoio 
Educativo 

Apoio a projetos/clubes da 
ESSL 

Equipa BE BE Relatório  

DA-3 – Melhorar os processos de informação e 
comunicação da Escola.  

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos atinja 
um nível adequado de competências em Língua 
Materna, Matemática e Ciências. 

Out-13 Visitas 
Guiadas 

Visitas guiadas à BE 
(alunos de 7º e 10º anos) 

Equipa BE BE Relatório  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. Ao longo do ano Exposições Exposição de trabalhos 
dos alunos de Artes 

Visuais na BE 

Equipa BE BE Relatório  
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Plano Anual de Atividades - Ano letivo 

2013/2014 
Departamento Ciências Sociais e Humanas Identificação da Área Disciplinar Economia 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarização Tipo de 
atividade 

Designação da 
atividade 

Recursos  Identificação do 
proponente 

Tipo de Avaliação Realização da 
Atividade 

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e 
uma prática reflexiva dos valores. 

Ao longo do 
ano 

Criação de 
produto 
inovador 

Junior 
Achievement 

Alunos; 
Professor 

responsável; 
Acompanhante 

externo 

Mariano Costa 
Pinto 

Proficiência conferida 
em concurso 

Regional/nacional 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e 
uma prática reflexiva dos valores. 

Dez-13 Acompanhar 
processo no 

Tribunal de 1ª 
Inst. De 

Portalegre 

Aula em 
contexto 

Institucional 

Alunos do 12º 
F/G, 10ºF e 11ºI 

Manuel Fernandes 
e Maria da 

Conceição Cachiço            

Debate em sala de 
aula do 

desenvolvimento 
processual 

  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

2º Período  Contacto com 
Equipamentos 
logísticos de 

Saúde 

Aula em 
contexto de 

Trabalho 

Alunos do 10ºF e 
11ºI 

Manuel Fernandes 
e Maria da 

Conceição Cachiço            

Relatórios de parceria   

DP-5 - Assegurar que o maior número possível de 
alunos complete a sua educação e formação. 

 
Plano Anual de Atividades - Ano letivo 2013/2014 Departamento Ciências Sociais e Humanas Identificação da Área Disciplinar Informática 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarização Tipo de 
atividade 

Designação da 
atividade 

Recursos  Identificação do 
proponente 

Tipo de Avaliação Realização da 
Atividade 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

2ºPeríodo 
Fevereiro 

Visualização 
de um vídeo 
sobre redes 

socias 

Dia da Internet 
Segura 8ºAnos 

  Prof. Sónia 
Pimentel e Maria 
José Gonçalves 

Relatório da 
Atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos valores. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Final do ano letivo Exposição de 
trabalhos 

Exposição   Maria José 
Gonçalves 

Relatório da 
Atividade 

  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                          PAA - 2013/2014 

32 
 

 
 
 
 
 
 

Plano Anual de Atividades - Ano letivo 
2013/2014 

Departamento Ciências Sociais e Humanas Identificação da Área Disciplinar História e 
Geografia 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarização Tipo de 
atividade 

Designação da 
atividade 

Recursos Humanos  Identificação do 
proponente 

Tipo de 
Avaliação 

Realização da 
Atividade 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

1º Período Interdisciplinar Integração de 
Portugal na U.E. 

Professor de 
Geografia    e 2 
professores de 

Economia 

Lourenço Almeida Relatório dos 
alunos 

  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Mês de 
Novembro 

Intercâmbio Encontro 
Fronteiriço 

Professores de 
história e Professores 
de espanhol. 1 Turma 

de uma escola de 
Badajoz e 1 turma da 
Escola Secundária de 

S. Lourenço 

Professores de 
História/Paula 

Guerra 

Relatório dos 
alunos 

  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Início do 2º 
Período 

Visita de 
Estudo 

Conhecer o 
Complexo de 
Sines: Energia 

indústria e 
Transportes 

Professor de 
Geografia e Professor 

de economia 

Lourenço Almeida e 
Mariano Costa 

Pinto 

Grelha de 
análise 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e 
uma prática reflexiva dos valores. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

2º Período Olimpíadas Olimpíadas da 
História 

Professores de 
história e turmas de 
10º e 11º de História 

A 

José Camoesas - 
Fernando Martinho 

e Francisco Rolo 

Grelha de 
análise  

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos alunos, 
fomentando a qualidade das aprendizagens e 
uma prática reflexiva dos valores. 
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Plano Anual de Atividades - Ano letivo 2013/2014 Departamento Ciências Sociais e Humanas Identificação da Área Disciplinar Filosofia 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarização Tipo de 
atividade 

Designação da 
atividade 

Recursos  Identificação do 
proponente 

Tipo de Avaliação Realização da 
Atividade 

DP-2 - Criar condições para a adequação do processo 
educativo às necessidades dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens e uma prática reflexiva 
dos valores. 

1.º Período Lúdicas e 
Reflexivas 

Dia 
internacional da 

Filosofia - 
Semana da 

Filosofia 

Turmas de 
Filosofia 

Docentes de 
Filosofia 

Relatório   

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DA-2- Otimizar os diferentes serviços, espaços e 
equipamentos.  

DP-2 - Criar condições para a adequação do processo 
educativo às necessidades dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens e uma prática reflexiva 
dos valores. 

Todo o Ano Angariação 
de materiais 

Amigos da 
Biblioteca 

Comunidade 
Escolar 

João Teixeira Relatório   

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

 
Plano Anual de Atividades - Ano letivo 2013/2014 Departamento Ciências Sociais e Humanas Identificação da Área Disciplinar EMRC 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarização Tipo de 
atividade 

Designação da 
atividade 

Recursos  Identificação do 
proponente 

Tipo de Avaliação Realização da 
Atividade 

DP-2 - Criar condições para a adequação do processo 
educativo às necessidades dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens e uma prática reflexiva 
dos valores. 

1.º Período Exposição Atividades de 
Natal 

7.º, 8.º e 10.º 
ano 

Vera Pinheiro Relatório/ 
Exposição 

  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DA-2- Otimizar os diferentes serviços, espaços e 
equipamentos.  

DRC-1- Potenciar a comunicação com os encarregados 
de educação (EE) e envolvê-los na vida da Escola. 

1.º Período Venda 
Solidária 

Parceria com a 
Cáritas 

Diocesana 

7.º, 8.º e 10.º 
ano 

Vera Pinheiro Relatório   

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DRC-1- Potenciar a comunicação com os encarregados 
de educação (EE) e envolvê-los na vida da Escola. 

2.º Período Venda 
Solidária 

Pirilampo 
Mágico 

7.º, 8.º e 10.º 
ano 

Vera Pinheiro Relatório   
 
 
 
 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 
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DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação integral, 
atendendo à realidade que formação integral, é cada 
aluno.  

 
 
 

2.º Período 

 
 
 

Visita de 
Estudo 

 
 

IV Encontro do 
aluno de Moral, 

9.º ano e 
secundário 

 
 

10.º Ano 

 
 

Vera Pinheiro 

 
 

Relatório 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do processo 
educativo às necessidades dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens e uma prática reflexiva 
dos valores. 

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação integral, 
atendendo à realidade que formação integral, é cada 
aluno.  

2.º Período Visita de 
Estudo 

Dia Jovem do 
aluno de Moral 

7.º e 8.º anos Vera Pinheiro Relatório   

DP-2 - Criar condições para a adequação do processo 
educativo às necessidades dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens e uma prática reflexiva 
dos valores. 

DP-2 - Criar condições para a adequação do processo 
educativo às necessidades dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens e uma prática reflexiva 
dos valores. 

3.º Período Visita de 
Estudo 

Visita de Estudo 
ao Banco 
Alimentar 

10.º ano Vera Pinheiro Relatório   

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-2 - Criar condições para a adequação do processo 
educativo às necessidades dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens e uma prática reflexiva 
dos valores. 

3.º Período Visita de 
Estudo 

Visita de Estudo 
à Cáritas 

Diocesana 

10.º ano Vera Pinheiro Relatório   

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-2 - Criar condições para a adequação do processo 
educativo às necessidades dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens e uma prática reflexiva 
dos valores. 

Durante todo o 
ano  

  Recolha de 
papel para o 

Banco alimentar 

Toda a 
comunidade 

escolar 

Vera Pinheiro Relatório   

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DRC-1- Potenciar a comunicação com os encarregados 
de educação (EE) e envolvê-los na vida da Escola. 
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Plano Anual de Atividades - Ano letivo 

2013/2014 
Departamento Matemática e Ciências Experimentais Identificação da Área Disciplinar Matemática 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarização Tipo de 
atividade 

Designação da 
atividade 

Recursos  Identificação do 
proponente 

Tipo de 
Avaliação 

Realização da 
Atividade 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

 
Ao longo do 
ano 

Apoio aos alunos 
propostos no 
ano anterior 

Aulas de apoio 
pedagógico 

Alunos/Professores Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatórios nos 
finais dos 
períodos 

  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Ao longo do 
ano 

Apoio aos alunos  Salas de Estudo Alunos/Professores Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatórios nos 
finais dos 
períodos 

  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Ao longo do 
ano 

Desenvolvimento 
de atividade 
letiva com 

recurso às TIC 

Integração das 
TIC nas 

atividades 
letivas 

Computadores 
Quadros interativos  

Projetores  
Internet 

Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 1ª Eliminatória 
13 de 
Novembro de 
2013 
2ª Eliminatória 
15 Janeiro de 
2014 

Resolução do 
teste enviado 

pela SPM 

Olimpíadas da 
Matemática 

Alunos 
Spm 

Fotocópias 

Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   

DRC-2– Aprofundar as parcerias com as 
instituições. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. Todo o Ano/ 
sala 

Sensibilização 
para os jogos 

matemáticos e 
desenvolvimento 
de capacidades 

de resolução dos 
mesmos 

Jogos 
Matemáticos 

Alunos 
Spm 

Fotocópias 

Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   

DRC-2– Aprofundar as parcerias com as 
instituições. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. Fevereiro 2014  
Fundão, 14 de 
Março 2014 

Concurso interno 
de apuramento 

para afinal 
nacional 

Jogos 
Matemáticos 

Alunos 
Spm 

Fotocópias 

Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   

DRC-2– Aprofundar as parcerias com as 
instituições. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola.  
Março 2014. 

Resolução do 
teste enviado 

 
Canguru 

Alunos 
Spm 

Docentes da Área 
disciplinar de 

Relatório final   
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DRC-2– Aprofundar as parcerias com as 
instituições. 

pela SPM Matemático Fotocópias Matemática 

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos 
atinja um nível adequado de competências em 
Língua Materna, Matemática e Ciências. 

Data a 
designar. 

Rotas 
matemáticas? 

 
Visitas de 

Estudo 

Alunos (10º,11º e 12º 
Anos) 

Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DRC-2– Aprofundar as parcerias com as 
instituições. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Todo o Ano/ 
Biblioteca 

Visionamento 
dos vídeos na 
biblioteca/bar 

seguido de 
debate e 

comentário dos 
temas abordados 

Divulgação do 
programa “Isto 
é Matemática” 

da SPM 

Alunos/ professores Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DRC-2– Aprofundar as parcerias com as 
instituições. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Data a 
designar. 

Sensibilização 
para 

aprendizagem da 
Matemática 

Exposição 
temática com 
colaboração 

APM 

Alunos/ professores Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DRC-2– Aprofundar as parcerias com as 
instituições. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola.  
Todo o Ano/ 
sala 

Clube de 
Matemática  

• Exposição 
• Jogos 

• Olimpíadas 
• Canguru 

• … 

Alunos/ professores Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Maio/Junho 
2014 

Outro… Escola Aberta Alunos Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 
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Plano Anual de Atividades - Ano letivo 
2013/2014 

Departamento Matemática e Ciências Experimentais Identificação da Área Disciplinar Biologia Geologia 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarização Tipo de 
atividade 

Designação da 
atividade 

Recursos  Identificação do 
proponente 

Tipo de Avaliação Realização da 
Atividade 

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que 
formação integral, é cada aluno.  

abril de 2014 
Constância 

Visita de 
estudo 

Visita de Estudo 
ao Centro de 
Ciência Viva de 
Constância e ao 
Parque 
Ambiental de S. 
Margarida 
 
CN e CFQ 

Alunos das Turmas A 
e B do 7º ano 

Autocarro + 2 euros 
por aluno 

Professores:  
Rosa Brito 
Elsa Pires 

Relatório final da 
atividade 

  

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos 
atinja um nível adequado de competências 
em Língua Materna, Matemática e Ciências. 

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que 
formação integral, é cada aluno.  

abril de 2014 Visita de 
estudo 

Visita ao Parque 
natural da Serra 

da Arrábida 

Alunos da Turmas A, 
B, e C do 8º ano 

Autocarro +7 euros 
por aluno 

Professores:  
Filomena Ribeiro 

Luís Romão 
Visionário 

Relatório final da 
atividade 

Compilação de 
imagens da visita 

  

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos 
atinja um nível adequado de competências 
em Língua Materna, Matemática e Ciências. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que 
formação integral, é cada aluno.  

janeiro de 
2014 e março 
de 2014 

Visita de 
estudo 

Visita ao Centro 
de Investigação 
em Ciências da 
Saúde e Centre 
for Aerospace 
Science and 

Technology, da 
Universidade da 

Beira Interior 

Alunos da disciplina 
de Biologia e 

Geologia dos 10º e 
11º anos 

Autocarro  

Docentes dos 10º 
e 11º anos de 

Biologia e 
Geologia   

Fátima Laima 
Filomena Matos 
Filomena Ribeiro 

Luís Romão 

Relatório final da 
atividade 

  

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos 
atinja um nível adequado de competências 
em Língua Materna, Matemática e Ciências. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que 
formação integral, é cada aluno.  

abril de 2014 Saída de 
campo 

Parque Natural 
da Serra de São 

Mamede 

Alunos de Geologia 
Turmas A, B, C e D do 

12º ano 
Autocarro 

Docente de 
Geologia do 12º 

ano 
António Carreiras 

Relatório final da 
atividade 

  

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que 
formação integral, é cada aluno.  

maio de 2014 Saída de 
campo 

ETAR de 
Portalegre 

Alunos de Geologia e 
de Biologia das 

Turmas A, B, C e D do 
12º ano 

Docentes de 
Geologia  e 
Biologia do 12ano 
António Carreiras 
Fátima Laima  
Rosa Brito 

Relatório final da 
atividade 
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DRC-2– Aprofundar as parcerias com as 
instituições. 

Durante o ano 
letivo 

Projeto Parceria com 
Escola Superior 
de Saúde do IPP 
no âmbito das 

Ciências da Saúde 

Alunos do Curso 
Profissional de 

Técnicos Auxiliares 
de Saúde 

Professores do 
Curso Profissional 

de Técnicos 
Auxiliares de 

Saúde 
António Carreiras 

Fátima Laima 
Filomena Matos 

Rosa Brito 

    

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade das 
aprendizagens e uma prática reflexiva dos 
valores. 

A definir Concurso Olimpíadas do 
Ambiente 

 
Olimpíadas da 

Biologia 

Docentes e alunos 
Sala para realização 

das provas 

Sociedade 
Portuguesa do 

Ambiente 
 

Ordem dos 
Biólogos 

Número de 
participantes e 

classificação 
obtida pelos 

mesmos 

  

DRC-2– Aprofundar as parcerias com as 
instituições. 

DRC-1- Potenciar a comunicação com os 
encarregados de educação (EE) e envolvê-
los na vida da Escola. 

junho de 2014   Escola Aberta – 
Laboratórios 

Abertos 

Alunos de 9º ano de 
outras escolas e 12º 

ano  
Laboratórios 

Professores de 
Biologia e 

Geologia do 12º 
ano 

    

DRC-2– Aprofundar as parcerias com as 
instituições. 

Distrito de 
Portalegre 

Contacto com 
contexto real   

Da teoria à 
Prática – Visita a 
Instituições de 

Saúde de 
Cuidados 

Primários e 
Continuados 

Alunos dos Cursos 
Profissionais de 

Técnicos Auxiliares 
de Saúde 
Autocarro 

Professores da 
área disciplinar 

de Biologia e 
Geologia, que 
lecionam os 

Cursos 
Profissionais de 
Técnico Auxiliar 

de Saúde 

Relatório da 
atividade 

  

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que 
formação integral, é cada aluno.  

21 de março 
de 2014 

Saída de 
campo 

Comemoração do 
Dia Internacional 

da Floresta 

Alunos de vários 
níveis de Ensino 

Professores da 
área disciplinar 

de Biologia e 
Geologia 

Relatório da 
atividade 

  

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que 
formação integral, é cada aluno.  

29 de 
Setembro  

Palestra e 
sessão de 

yoga 

Comemoração do 
Dia Mundial do 

Coração 

Alunos das turmas do 
10º A; 11ª B e 11º B 

“World Heart 
Federation”; 

Fundação 
Portuguesa de 

Cardiologia e IPDJ 
 Luís Romão 

Relatório da 
atividade 

  

DRC-2 – Aprofundar as parcerias com as 
instituições. 
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Filomena Ribeiro 
Beatriz Quezada 
Paulo Rodrigues 

 
Plano Anual de Atividades - Ano letivo 

2013/2014 
Departamento Matemática e Ciências Experimentais Identificação da Área Disciplinar Física e Química 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarização Tipo de 
atividade 

Designação da 
atividade 

Recursos  Identificação do 
proponente 

Tipo de Avaliação Realização da 
Atividade 

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a 
formação integral, atendendo à realidade 
que formação integral, é cada aluno.  

Novembro de 
2013 

Exposição “ 
Física no dia-

a-dia” e outras 
actividades 

Comemoração do 
Dia da Cultura 

Científica  

Professores, alunos 
e comunidade 

Professores da 
Área Disciplinar 

de Física e 
Química 

Ficha de avaliação 
da actividade a 

preencher pelos 
participantes 

Síntese da Ficha 
de Avaliação 

  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a 
formação integral, atendendo à realidade 
que formação integral, é cada aluno.  

Data e Local 
indicados pela 

SPF 

Olimpíadas de 
Física 2014 

Olimpíadas 
Regionais de 
Física 2014 

Docentes de FQ do 
11º Ano 

Alunos de FQ 11º 
Ano 

Ajudas de custo p/ 
Transporte 

Professores  da 
Área Disciplinar 
Física e Química 

Ficha de avaliação 
da actividade a 

preencher pelos 
participantes 

Síntese da Ficha 
de Avaliação 

  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a 
formação integral, atendendo à realidade 
que formação integral, é cada aluno.  

Março de 2014-  
7º Ano 

Visita de 
estudo 

Visita de estudo 
ao Centro Ciência 

Viva de 
Constância 

Autocarro; 
 

Custos a suportar 
pelos alunos:  

± 12 Euros 

Docentes de 
Física e Química, 

de Biologia e 
Geologia  e do 7º 

Ano  

Ficha de avaliação 
da actividade a 

preencher pelos 
participantes 

Síntese da Ficha 
de Avaliação 

  

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos 
atinja um nível adequado de competências 
em Língua Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a 
formação integral, atendendo à realidade 
que formação integral, é cada aluno.  

Março 2014 
11º Ano 

Visita de 
estudo 

Visita de estudo à 
central de 

biodisel de Sines 

Autocarro; 
Custos a suportar 

pelos alunos:  
±15 Euros 

Docentes de  
Física e Química 
A do 11º Ano de 

Ciências e 
Tecnologias 

Ficha de avaliação 
da actividade a 

preencher pelos 
participantes 

Síntese da Ficha 
de Avaliação 

  

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos 
atinja um nível adequado de competências 
em Língua Materna, Matemática e 
Ciências. 
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DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a 
formação integral, atendendo à realidade 
que formação integral, é cada aluno.  

Janeiro 2014 
10º Ano 
Lisboa 

Visita de 
estudo 

Visita ao Museu 
da Eletricidade 

 
Aspetos 

geológicos da 
região de Lisboa 

Autocarro; 
Custos a suportar 

pelos alunos:  
±15 Euros 

Docentes de 
Física e Química  
do 10º Ano de 

Ciências e 
Tecnologias 

Ficha de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
participantes 

Síntese da Ficha 
de Avaliação 

  

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos 
atinja um nível adequado de competências 
em Língua Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a 
formação integral, atendendo à realidade 
que formação integral, é cada aluno.  

Maio de 2014 
12º Ano 
Química 
Lisboa 

Visita de 
estudo 

Visita à Empresa 
Selenis 

Autocarro; 
Custos a suportar 

pelos alunos:  
± 5 Euros  

Docentes de 
Física e Química 
do 12º Ano de 

Ciências e 
Tecnologias   

Ficha de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
participantes 

Síntese da Ficha 
de Avaliação 

  

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos 
atinja um nível adequado de competências 
em Língua Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a 
formação integral, atendendo à realidade 
que formação integral, é cada aluno.  

Abril de 2014 
12º Física e 

Química 

Visita de 
estudo 

Visita de Estudo à 
Fábrica Embraier 

Autocarro; 
Custos a suportar 

pelos alunos:  
± 12 Euros  

Docentes de 
Física e Química 
do 12º Ano de 

Ciências e 
Tecnologias 

Ficha de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
participantes 

Síntese da Ficha 
de Avaliação 

  

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos 
atinja um nível adequado de competências 
em Língua Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a 
formação integral, atendendo à realidade 
que formação integral, é cada aluno.  

Abril de 2014 
8º Ano 

Visita de 
estudo 

Exploratório e 
museu da ciência 

a Coimbra 

Autocarro; 
Custos a suportar 

pelos alunos:  
± 15 Euros 

Docentes de 
Física e Química 

do 8 º Ano  

Ficha de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
participantes 

Síntese da Ficha 
de Avaliação 

  

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos 
atinja um nível adequado de competências 



                                                                                                                                                                                                                                                                          PAA - 2013/2014 

41 
 

em Língua Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a 
formação integral, atendendo à realidade 
que formação integral, é cada aluno.  

Todo o ano 
letivo 

Ver projeto: 
Descartes 

Ver projeto: 
Descartes 

Assegurados pelo 
projeto 

Universidade de 
Évora e  

Docentes de 
Física e Química 
do 12 º Ano de 

Ciências e 
Tecnologias   

Ver projeto: 
Descartes 

  

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos 
atinja um nível adequado de competências 
em Língua Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a 
formação integral, atendendo à realidade 
que formação integral, é cada aluno.  

Todo o ano 
letivo 

Ver projeto : 
Metodologias 
sustentáveis 
na síntese de 

Fármacos” 

Ver projeto : 
Metodologias 

sustentáveis na 
síntese de 
Fármacos” 

Assegurados pelo 
projeto 

Universidade de  
Coimbra  e 

Docentes de 
Física  e Química 
do 11 º Ano de 

Ciências e 
Tecnologias  

Ver projeto : 
“Metodologias 
sustentáveis na 

síntese de 
Fármacos” 

  

DP-3 - Assegurar que a maioria dos alunos 
atinja um nível adequado de competências 
em Língua Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a 
formação integral, atendendo à realidade 
que formação integral, é cada aluno.  

Durante todo o 
ano letivo 

Sala de estudo Sala de estudo de 
Física e Química A 
– 10 º e 11º Ano 

Docentes 
Salas 

Orçamento: sem 
custos adicionais 

Docentes que 
lecionam o 10º e 

11º ano de 
Ciências e 

Tecnologias 

Ficha de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
participantes 
Relatório do 

funcionamento 
da sala de estudo 
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Plano Anual de Atividades - Ano letivo 
2013/2014 

Departamento Matemática e Ciências Experimentais Identificação da Área Disciplinar Informática 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarização Tipo de 
atividade 

Designação da atividade Recursos  Identificação do 
proponente 

Tipo de 
Avaliação 

Realização da 
Atividade 

DP-1 – Promover o sucesso  educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que 
formação integral, é cada aluno.  

2ºPeríodo 
Fevereiro 

Visualização 
de um vídeo 
sobre redes 

socias 

Dia da Internet Segura 
8ºAnos 

Computador; Video 
Projetor;  Alunos 

8ºAno 

Prof.Sónia 
Pimentel e Maria 
José Gonçalves 

Relatório da 
Atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade das 
aprendizagens e uma prática reflexiva dos 
valores. 

DRC-1- Potenciar a comunicação com os 
encarregados de educação (EE) e envolvê-los 
na vida da Escola. 

Ano Letivo/Essl Projeto Manutenção/Atualização 
da Página da Escola 

Computador; 
Internet 

Prof.Sónia 
Pimentel  

Relatório   

DA-3 – Melhorar os processos de informação 
e comunicação da Escola.  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DA-2- Optimizar os diferentes serviços, 
espaços e equipamentos.  

Ano Letivo/Essl JPM Manutenção da 
Aplicação Gestor GIAE 

Computador; 
Internet;Servidor 

Prof.Sónia 
Pimentel 

Relatório    

DP-6 - Aumentar a participação dos adultos, 
em particular dos adultos pouco 
qualificados, na aprendizagem ao longo da 
vida. 
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Plano Anual de Atividades - Ano letivo 
2013/2014 

Departamento Matemática e Ciências Experimentais Identificação da Área Disciplinar PTE 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarização Tipo de 
atividade 

Designação da atividade Recursos  Identificação do 
proponente 

Tipo de Avaliação Realização 
da 

Atividade 

DRC-1- Potenciar a comunicação com os 
encarregados de educação (EE) e envolvê-los 
na vida da Escola. 

Ano Letivo Projeto Manutenção/Atualização 
da Página da Escola 

Computador; 
Internet 

Prof. Sónia 
Pimentel 

Relatório    

DA-3 – Melhorar os processos de informação 
e comunicação da Escola.  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade das 
aprendizagens e uma prática reflexiva dos 
valores. 

Ano Letivo Projeto Manutenção/Atualização 
do Moodle da Escola 

Computador; 
Internet 

Prof. Sónia 
Pimentel 

Relatório    

DP-6 - Aumentar a participação dos adultos, 
em particular dos adultos pouco qualificados, 
na aprendizagem ao longo da vida. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 

DA-2- Otimizar os diferentes serviços, espaços 
e equipamentos.  

Ano Letivo PTE Manutenção de todo o 
parque informático da 

escola 

Computador; 
Internet 

Prof. Sónia 
Pimentel 

Relatório 
Trimestral 

  

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. Ano Letivo Projeto Manutenção dos 
Conteúdos relativos ao 
departamento de MCE 

Computador; 
Internet 

Prof. Sónia 
Pimentel 

Relatório    

DA-1 - Promover uma gestão partilhada e de 
cariz democrático.  

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                          PAA - 2013/2014 

44 
 

Plano Anual de Atividades - Ano letivo 
2013/2014 

Departamento Matemática e Ciências Experimentais Identificação da Área Disciplinar PES 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarização Tipo de 
atividade 

Designação da 
atividade 

Recursos Identificação do 
proponente 

Tipo de 
Avaliação 

Realização da 
Atividade 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que 
formação integral, é cada aluno.  

29 de 
Setembro 2013 

Palestra e 
sessão de 

yoga 

Comemoração do 
Dia Mundial do 

Coração 

Alunos das turmas do 
10º A; 11ª B e 11º B 

“World Heart 
Federation”; 

Fundação 
Portuguesa de 

Cardiologia e IPDJ 
 Luís Romão 

Filomena Ribeiro 
Beatriz Quezada 
Paulo Rodrigues 

Relatório da 
atividade 

  

DRC-2 – Aprofundar as parcerias com as 
instituições. 

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade das 
aprendizagens e uma prática reflexiva dos 
valores. 

Durante o ano 
letivo 

Campanhas de 
divulgação  

Campanhas de 
divulgação de 
prevenção de 

doenças. 

Alunos de vários 
níveis de Ensino 

Professores da 
equipa PES. Alunos 
do11º ano do curso 

profissionais de 
Técnico Auxiliar de 

Saúde 

Relatório da 
atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade das 
aprendizagens e uma prática reflexiva dos 
valores. 

Em data a 
designar 

Palestras Sessão de 
esclarecimento 

sobre a diabetes 
e os malefícios do 

tabagismo. 

Alunos do ensino 
secundário 

Professores da 
equipa PES.  

 
Técnicos do Centro 

de Saúde 

Relatório da 
atividade 

  

DRC-2 – Aprofundar as parcerias com as 
instituições. 

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade das 
aprendizagens e uma prática reflexiva dos 
valores. 

Durante o ano 
letivo 

Gabinete de 
apoio à saúde 

escolar 

Dinamização do 
gabinete de 

atendimento e 
encaminhamento 
de apoio à saúde 

escolar 

Alunos de vários 
níveis de Ensino 

Professores da 
equipa PES 

Relatório da 
atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade das 
aprendizagens e uma prática reflexiva dos 
valores. 

Segundo 
período letivo 

Dia das sopas  Campanha de 
sensibilização 

para uma 
alimentação 

saudável 

Alunos de vários 
níveis de Ensino 

 
Comunidade 

educativa 

Professores da 
equipa PES. 

Alunos do 7º 8º e 
12º Biologia. 

Encarregados de 
educação. 

Relatório da 
atividade 
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DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade das 
aprendizagens e uma prática reflexiva dos 
valores. 

Segundo 
período letivo 

Rastreio 
oftalmológico  

Dinamização de 
um rastreio 

oftalmológico a 
realizar por 

centro ótico local. 

 
Alunos de vários 
níveis de Ensino 

Professores da 
equipa PES. 

Centro ótico local. 

Relatório da 
atividade 

  

DRC-2– Aprofundar as parcerias com as 
instituições. 
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Plano Anual de Atividades - Ano letivo 
2013/2014 

Departamento Expressões Identificação da Área Disciplinar Educação Física 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarização Tipo de 
atividade 

Designação da 
atividade 

Recursos  Identificação do 
proponente 

Tipo de 
Avaliação 

Realização da 
Atividade 

DP-1 – Promover o sucesso educativo, o 
conhecimento multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade que 
formação integral, é cada aluno.  

Ao longo de 
todo o ano 

letivo 
dependente 

das datas 
agendadas 

pela estrutura 
do Desporto 

escolar 

Atividade 
Interna do 
Desporto 
Escolar 

 
 
 
 
 
 

Atividade 
Externa do 
Desporto 
Escolar 

CORTA MATO • 
FITNESSGRAM • 

COMPAL AIR (3 X 3) 
• TORNEIOS INTER-

TURMAS  
• PROJETO MEGA  

• JOGOS DE 
DIVULGAÇÃO DAS 
MODALIDADES DO 

DESPORTO 
ESCOLAR DA 

ESCOLA                                              
  • CUMPRIMENTO 

DO QUADRO 
COMPETITIVO 

Alunos e 
Professores de 
Educação Física 

Professores de 
Educação Física 

Ficha de 
avaliação da 
atividade a 

preencher pelos 
professores 

dinamizadores 

  

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade das 
aprendizagens e uma prática reflexiva dos 
valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 2º Período   Passeio de 
Cicloturismo  

 
 

Caminhada 

Toda a 
comunidade 

escolar 

  

DRC-1- Potenciar a comunicação com os 
encarregados de educação (EE) e envolvê-los 
na vida da Escola. 
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Plano Anual de Atividades - Ano letivo 
2013/2014 

Departamento Expressões Identificação da Área Disciplinar Artes 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarização Tipo de atividade Designação da 
atividade 

Recursos  Identificação do 
proponente 

Tipo de Avaliação Realização da 
Atividade 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 28 de Abril a 2 
de Maio (2º 
semana do 3º 
Período) 

Exposições, 
conferências, 

work shops, feira 
de arte, … 

  

1ª SEMANA DAS 
EXPRESSÕES “Artes e 

Movimento" 
  

Docentes e 
discentes das 

disciplinas 
envolvidas. 

  

Docentes dos 
grupos  

disciplinares  
Artes Visuais e 

Educação Física. 
  

Grelhas de 
observação e 

registo por 
atividade 

(participação na 
atividade, 

superação de 
dificuldades, 
criatividade, 

espírito crítico)  
  

  

DRC-1- Potenciar a comunicação com os 
encarregados de educação (EE) e envolvê-los 
na vida da Escola. 

DRC-2– Aprofundar as parcerias com as 
instituições. 

"Casting de 
Valores 

Artísticos" 

Fator ESSL "Sonhos e 
Talentos" 

Júri constituído 
por professores 

de todas as áreas 
intervenientes 

Professoras 
Helena Nabais e 
Branca Martins 

 

DP-4 - Criar uma Cultura de Escola. 
  
  
  
  
  
  

1º Período, no 
Átrio da Escola 

Atividade lúdico 
cultural 

Feira das Velharias Todos os alunos 
da escola e o 

docente 
preponente 

  
  

Professor António 
Caldeira 

  

  Exposições na 
Escola 

Exposições de 
trabalhos das 
disciplinas de 

Educação Visual, 
Desenho A, Oficina de 

Artes, Geometria 
Descritiva. 

Docentes da área 
disciplinar. 

  

  Exposições 
/Atividades 

Exposições/atividades 
temáticas alusivas a 

quadras festivas 

  

DRC-1- Potenciar a comunicação com os 
encarregados de educação (EE) e envolvê-los 
na vida da Escola. 

4ª feira à tarde     
Sala dos clubes, 

no bloco H 
 

Clube “Agulhas & 
Companhia” 

Professores. 
Alunos. 

Funcionários. 
Pais e/ou 

E.Educação. 

Professora Ana 
Paula Pádua 

Relatório final 
elaborado pela 

professora 
dinamizadora 
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DP-4 - Criar uma Cultura de Escola 
  
  

 
 

Pintura 
Artes Decorativas 

Clube de Artes   Professoras 
Helena Nabais e 
Branca Martins 

    

Clube Clube do Diário 
Gráfico, 

Repositório de ideias, 
interesses e emoções 

em suporte gráfico 

  Professor António 
Caldeira 

    

2º e 3º 
Períodos (a 
definir com a 
instituição) 

Visitas e 
participação em 
actividades da 

ESTG. 

Oferta de ensino da 
ESTG 

  Docentes e 
discentes das 

disciplinas. 

    

Calendarização 
da Camara 

Municipal (Abril 
ou Maio) 

Participação na 
atividade de  

Doçaria 
Conventual da 

Camara 
Municipal 

Decoração do espaço, 
oficina de cake 

design, construção de 
embalagens. 

  Docentes 
preponentes e 

alunos das turmas 
de artes 

    

DRC-2– Aprofundar as parcerias com as 
instituições. 

3ª Período / 
Escolas do 
distrito 

Divulgação da 
oferta educativa  

Atividades de 
divulgação do curso 

de artes junto de 
alunos do 6º ano e 9º 

ano. 

        

DP-2 - Criar condições para a adequação do 
processo educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade das 
aprendizagens e uma prática reflexiva dos 
valores. 
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SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarização Tipo de atividade  
Designação da atividade 

 

Recursos humanos  
Identificação do 

proponente 
 

Avaliação da atividade 

DP-1. Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade 
que é cada aluno. 
 
DP-2 Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores. 
 
DP-5 Assegurar que o maior 
número possível de alunos 
complete a sua educação e 
formação 
 
DRC-1. Potenciar a comunicação 
com os Encarregados de 
Educação (E.E.) e envolvê-los na 
vida da Escola. 
 

Ao longo do ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessões de 
esclarecimento 

individuais / grupo 
de alunos / turmas 

 
Aplicação individual 
e / ou em pequeno 

grupo de 
instrumentos de 

avaliação no 
âmbito da 

orientação escolar 
e profissional 

 
Reuniões / 

contactos diversos 
com os agentes 

educativos 
intervenientes 

 
Elaboração dos 

Processos 
Individuais 

Orientação Escolar e Profissional 
 

Identificação e/ou acompanhamento 
das situações (de acordo com a 

competência técnica e regimento do 
SPO) e/ou encaminhamento para 
outros Serviços Especializados / 

Instituições 
 
 

Todos os alunos da 
Escola que desejem 

reformular e/ou 
informar-se sobre o 

seu percurso 
educativo e/ou 

profissional futuro 
 
 

Encarregados de 
Educação (E.E.) / 

Diretores de Turma 
(D.T.) / Docentes / 
Coordenador dos 

D.T. e Direção 
 
 
 

Psicóloga 
Bárbara Xavier 

Processos Individuais 
Relatórios 

Questionários 
Registos diversos 

DP-1. Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade 
que é cada aluno. 
 

Data a designar 
entre 26-28 de 
março (um dia) 

 
 

Visita de Estudo 
 

“Futurália” – FIL (Lisboa) - Maior 
Feira de Educação, Formação e 

Orientação Educativa em Portugal 
 

NOTA: A realização da visita 
depende da informação prévia 

acerca das Instituições / Expositores 
presentes no Evento ser 

disponibilizada atempadamente pela 
Organização do mesmo 

Alunos do 12º ano 
de escolaridade 

 
Coordenador dos 

D.T. / D.T / 
Docentes e Direção 

 

Psicóloga Bárbara 
Xavier 

Relatórios 
Registos diversos 
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DRC-2. Aprofundar as parcerias 
com as Instituições. 
 
DA-3. Melhorar os processos de 
informação e comunicação da 
Escola. 

No decorrer do 
mês de maio / 

junho 
 
 
 
 

Mês de julho 

Ações de 
Informação com 

duração prevista de 
2 horas / turma ou 
grupo de alunos. 

 
Participação na 

Equipa de 
Matrículas da ESSL 

“Percursos Educativos e Formativos 
na ESSL”. (Divulgação dos cursos da 
ESSL nos Agrupamentos / Escolas EB 
2,3 de Marvão, Portagem, Castelo de 
Vide, Crato, Monforte, Arronches e 

Portalegre) 
 

“Informação no Processo de 
Matricula” 

Alunos do 9º ano, 
Docentes, D.T. e 

Direção das Escolas 
envolvidas 

 
 

- Todos os Alunos 
que solicitem o 
apoio do SPO. 

Psicóloga Bárbara 
Xavier (com a 

colaboração de alguns 
Docentes e Direção da 

ESSL) 
 

Relatórios 
Questionários 

Registos diversos 

DP-.1. Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade 
que é cada aluno. 
 
DP-2 Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores. 
 
DP-5 Assegurar que o maior 
número possível de alunos 
complete a sua educação e 
formação 
 
DRC-1. Potenciar a comunicação 
com os Encarregados de 
Educação (E.E.) e envolvê-los na 
vida da Escola. 

Ao longo do ano 
 
 
 
 
 

Atendimento 
individual. 

 
 
 

Reuniões/contactos 
de natureza diversa 
com os diferentes 

agentes educativos 
e / ou técnicos 
implicados na 

situação 
 
 
 

Elaboração dos 
Processos 
Individuais 

 
 
 

Apoio Psicopedagógico 
 

Identificação e/ou acompanhamento 
das situações (de acordo com a 

competência técnica e regimento do 
SPO) e/ou encaminhamento para 
outros Serviços Especializados / 

Instituições 
 
 
 

Todos os alunos da 
Escola que 

apresentem 
dificuldades no 

domínio intelectual, 
emocional e social 

 
 

E.E. / D.T. / 
Docentes / 

Coordenador dos D. 
T. e Direção 

 
 

Serviços 
especializados 
internos e / ou 

externos 
 
 

Psicóloga Bárbara 
Xavier. 

Processos Individuais. 
Relatórios 

Questionários 
Registos diversos 

DP-.1. Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade 
que é cada aluno. 
DA-3. Melhorar os processos de 
informação e comunicação da 
Escola.  

Ao longo do ano 
 
 
 
 

Elaboração e/ou 
divulgação de 
documentos 

diversos através de 
diferentes canais 
de comunicação 

 
 

“ Temas das áreas específicas de 
intervenção SPO e/ou da Educação 

e/ou Psicologia" 

Comunidade Escolar 
 
 
 
 
 
 

Psicóloga Bárbara 
Xavier (com a 

colaboração de outros 
agentes educativos). 

Relatórios 
Registos diversos 



                                                                                                                                                                                                                                                                          PAA - 2013/2014 

51 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DA-2 Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos. 
 
DA-3. Melhorar os processos de 
informação e comunicação da 
Escola. 
 
DRC-2. Aprofundar as parcerias 
com as Instituições. 
 
 

Ao longo do ano Sessões de trabalho 
para a preparação 
e desenvolvimento 

das diferentes 
atividades dos 

Serviços 
 

Reuniões com a 
Direção / 

diferentes Órgãos e 
Serviços/ agentes 

educativos da 
Escola 

 
Contactos de 

natureza diversa 
que visem a 

cooperação e 
articulação entre o 

SPO e demais 
Serviços / 

Instituições 
externas 

 

Organização dos Serviços de 
Psicologia e Orientação 

Comunidade Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicos / 
Instituições/ 

Serviços 
Especializados, 

nomeadamente das 
áreas da Educação, 
Saúde, Emprego e 

Formação 
Profissional 

Psicóloga Bárbara 
Xavier 

Processos Individuais. 
Relatórios 

Atas 
Questionários 

Registos diversos 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES- 2013 -  2014 
Educação Especial 

LINHAS DE INTERVENÇÃO 
DO PLANO DE ATIVIDADES 

OBJETIVOS ATIVIDADES INTERVENIENTES 
(organização/dinamizaç

ão) 

CALENDARIZAÇ
ÃO 

 

 

Envolver a comunidade educativa na 
dinâmica do agrupamento. 

 

 Atualizar os documentos existentes de 
acordo com as necessidades atuais. 

 Ter em conta a toda a legislação em vigor. 

 Atualizar o conhecimento. 

 Ajustar procedimentos. 

- Reformulação do Mapa de alunos; 
Adendas aos PEI; Realização de 
protocolos e dos PIT’s; Realização dos 
Relatórios circunstanciados. 
- Contribuição para a atualização do 
Regimento Interno. 
- Análise da legislação em vigor. 

 

 Docentes de Educação 
Especial 

 

 Órgão Diretivo 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

Promover a existência de protocolos 
de cooperação entre entidades 
/instituições que possam contribuir 
para o desenvolvimento do processo 
educativo. 

 

Estabelecer protocolos no âmbito da 
implementação dos Planos 
Individuais de Transição para a vida 
ativa. 

 

 Realizar a avaliação especializada dos 
alunos. 

 Apoiar os Diretores de Turma na 
elaboração, implementação e 
acompanhamento de P.E.I.. 

 Desenvolver respostas educativas no 
âmbito da Ed. Especial, entre outras, o 
acompanhamento psico-lógico. 

 Apoiar a transição dos alunos para vida 
pós-escolar.  

 Implementar atividades funcio-nais no 
âmbito dos Planos Individuais de Transição. 
 
 

- Dar continuidade aos proto-colos 
de cooperação com as Instituições da 
comunidade local e regional.  
 
- Estabelecer novos protocolos e 
parecerias com empresas e 
instituições. 

 

 Órgão Diretivo 
 

 Docentes de Ed. Especial 
 

 Conselhos de turmas 
 

 Alunos 
 

 Pais/Enc. de Educação 
 

 Outros parceiros da 
comunidade 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
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LINHAS DE INTERVENÇÃO 
DO PLANO DE ATIVIDADES OBJETIVOS ATIVIDADES 

INTERVENIENTES 
(organização/dinamizaç

ão) 

CALENDARIZAÇ
ÃO 

- Articular com todos os 
intervenientes no processo 
educativo dos alunos com NEE, no 
desenvolvimento das medidas 
previstas no Dec.-Lei 3/2008 de 7 de 
janeiro.  

 

- Proporcionar a todos os alunos com 
NEE e com Currículo Especifico 
Individual, a pré-profissionalização 
ou atividades ocupacionais, 
atendendo às suas capacidades e à 
especificidade da sua problemática. 

 

- Implementar estratégias 
conducentes à melhoria dos níveis 
de sucesso escolar. 

 Avaliar as Nec. Educativas nas várias 
dimensões. 

 Desenvolver competências de acordo 
com o PEI de cada aluno. 

 Reforçar as aprendizagens 

 Articular toda a informação pertinente no 
sentido de facilitar o desenvolvimento dos 
alunos. 

 Promover uma intervenção 
transdisciplinar. 

 Adequar e organizar o Currículo Específico 
Individual em função do perfil do aluno. 

 Articular com os diversos interve-nientes 
na avaliação do processo educativo dos 
alunos com NEE. 

 Orientar a organização do PIT, adequando 
ao perfil de cada aluno e adequado a 
inserção social e familiar do aluno. 

 Orientar a organização do PIT, de modo a 
possibilitar ao aluno a experiência em 
diferentes áreas “profissionais”. 

 Promover a transição para a vida ativa/ 
profissional. 

 

 

 

 

 

 
- Participação na elaboração e 
reformulação dos Programas 
Educativos Individuais (PEI) que sejam 
necessários. 

- Articulação com os diversos serviços e 
técnicos envolvidos que apoiam os 
alunos com NEE. 

 
- Participação nas Reuniões dos 
Conselhos de Turma. 

 

- Participação na avaliação dos 
Programas Educativos dos alunos com 
NEE. 

 

-  Participação na elaboração e 
reformulação dos Planos Individuais de 
Transição (PIT) que sejam necessários. 
 

 Órgão Diretivo 
 

 Conselhos de Turmas 
 

 Doc. Educação Especial 
 

 Pais e Enc. de Educação 
 

 Aux. de Ação Educativa 
 

 Alunos com NEE 
 

 Psicólogos 
 

 Empresas/Instituições 
 

 Outros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ao longo do ano 
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LINHAS DE INTERVENÇÃO 
DO PLANO DE ATIVIDADES OBJETIVOS ATIVIDADES 

INTERVENIENTES 
(organização/dinamização) CALENDARIZAÇÃO 

- Realizar uma atividade de 
“formação/sensibilização” para os 
docentes sobre a temática da 
Educação Especial 

 Melhorar a formação pessoal dos 
docentes, para lidar com alunos com NEE. 

- Promoção de ações de sensibilização 
e/ou seminários para a comunidade 
escolar. 

 Docentes de Educação 
Especial 

A definir 2º 
período 

 

- Participar nas atividades de-
senvolvidas pelo Departamento. 

 Participar nas atividades do 
departamento. 

- A definir  Docentes de Educação 
Especial 

Plano de 
atividades do 

Dpto. 

 

- Realizar uma atividade no âmbito 
da Ed. Especial para toda a 
comunidade escolar (Seminário/ 
palestra/ jogos/ materiais, jogos, 
etc). 

 Valorizar as problemáticas dos alunos 
com NEE 

- A definir consoante a atividade a ser 
realizada. 

 Docentes de Educação 
Especial 

A definir 3º 
período 

 

Articular com todos os 
intervenientes no processo 
educativo dos alunos com NEE, no 
desenvolvimento das medidas 
previstas no Dec. Lei 3/2008 de 7 de 
janeiro. 

- Avaliar o trabalho desenvolvido durante o 
presente ano letivo 
- Analisar, definir e /ou reformular as 
estratégicas e metodologias de ensino/ 
aprendizagem mais adequadas para cada 
aluno para o próximo ano. 
- Preparar o próximo ano letivo, planeando 
a intervenção mais adequada a cada aluno 
com NEE. 

- Avaliação Final dos Programas 
Educativos e PITs. 

 

- Realização dos Relatórios 
Circunstanciados 

 

- Aprovação em C. Pedagógico 

 Docentes Ed. Especial 

 Cons. de Turmas 

 Enc. de Educação 

 Outros intervenientes no 

processo educativo cada 

aluno com NEE 

 
 

 
Junho/julho de 

2014 

 
Recursos necessários: 

Computador; - impressora; - projetor, - internet; - papel e fotocopiadora; - materiais didáticos diversos e software educativo; - material de desgaste; - biblioteca; - Espaço/sala para 
a intervenção; - telefone/correio - outros modelos de referência; - legislação em vigor; -bibliografia específica; - documentação interna da Escola (Projeto Educativo, Regulamento 
Interno);  
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PLANO DE ATIVIDADES DO NÚCLEO DE AVALIAÇÃO INTERNA – ANO LETIVO 2013/2014 

Lei nº 31/2002 “ (…) a avaliação estrutura-se com base na autoavaliação a realizar em cada Escola (…)” (capítulo II, artigo 5º) 

FINALIDADE: Proporcionar uma reflexão sobre os processos da Escola enquanto instituição educativa e sobre a melhoria da qualidade dos seus desempenhos e do sucesso escolar. 

OBJETO: Verificar a forma como a Escola fomenta a conceção e desenvolvimento do planeamento: implementação, regulação e aperfeiçoamento. 

CONDIÇÃO ESSENCIAL: a colaboração de todos. 

CONSTITUIÇÃO E FUNÇÕES DA EQUIPA OBJETIVOS PARÂMETROS 

Equipa:  
Maria da Conceição Fé; 
Manuel Sousa Fernandes; 
João Luís Teixeira; 
Helena Nabais; 
Anabela Carvalho. 
Funções: 

 Proceder ao levantamento de evidências dos alunos dignas de mérito para integrar o 
quadro de valor e excelência; 

 Analisar os resultados internos e externos dos desempenhos dos alunos, com vista à 
implementação de melhorias aos níveis do funcionamento e do clima da organização; 

 Recolher evidências e pontuar as ações; 

 Preparar os documentos para a avaliação externa; 

 Propor um projeto de melhorias; 

 Apresentar o relatório final. 

 Divulgar os resultados, em suporte digital e em papel, ao órgão de gestão da Escola, ao 
conselho pedagógico e à comunidade educativa em geral. 

 Fomentar as práticas reflexivas de 
cooperação e de concertação entre todos 
os elementos da comunidade educativa, 
prevendo a resolução de problemas. 

 Promover a melhoria, a qualidade do 
processo de ensino e aprendizagem, do 
funcionamento da Escola e dos seus níveis 
de eficácia e de eficiência. 

 Promover uma cultura de qualidade, de 
exigência e de responsabilidade. 

 Assegurar o sucesso educativo de todos os 
alunos. 

 Fomentar as boas relações interpessoais 
promotoras da cultura de Escola. 

Os indicadores de desempenho serão definidos de acordo com 
os parâmetros previstos pela Lei nº 31/2002: 

 Resultados escolares ao nível da taxa de sucesso, qualidade 
do mesmo e fluxos escolares. 

 Organização e desenvolvimento curricular. 

 Participação da comunidade educativa. 

 Organização, métodos e técnicas de ensino e de 
aprendizagem, de avaliação e utilização dos apoios educativos. 

 Aplicação das medidas de promoção do sucesso escolar. 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DA EQUIPA 

DATA ACTIVIDADES PROFESSORES 

1
º 

P
ER

ÍO
D

O
 

Setembro de 2013 
Levantamento do nome dos alunos para os quadros de valor e de excelência. João Luís Teixeira. 

Luís Miguel Romão. 
 

Até final do 1º Período 2013 

Análise dos resultados do 3º período do ano letivo 2012/2013 em relação 
aos dos exames nacionais. 
Aplicação dos inquéritos aos alunos de cada turma. 

Conceição Fé. 
Manuel Sousa Fernandes. 
 
Conceição Fé e Helena Nabais. 

Novembro de 2013 
Elaboração de informações para a comunidade e dos anexos das actas para 
todos os cursos. 

Conceição Fé. 

Dezembro de 2013 

Preparação do trabalho para a avaliação externa. Tratamento dos anexos 
das atas das reuniões de final do 1º período. 
Aplicação e tratamento dos inquéritos de caracterização da Escola. 

Todos os elementos da Equipa. 

2
º 

P
ER

ÍO
D

O
 Janeiro de 2014 Preparação dos inquéritos de avaliação interna. Conceição Fé e Anabela Carvalho. 

Fevereiro de 2014 Aplicação dos inquéritos. Todos os elementos da Equipa 

Março e Abril de 2014 
Tratamento dos dados dos inquéritos. Conceição Fé. 

Anabela Carvalho. 
Manuel Fernandes. 

3
º 

P
ER

ÍO
D

O
 

Abril e Maio de 2014 

Tratamento dos anexos das atas das reuniões de final do 2ºperíodo. 
 
Entrega do relatório com os resultados dos inquéritos. 

Todos os elementos da Equipa. 
 
Conceição Fé. 
Anabela Carvalho. 
Manuel Fernandes. 

Junho de 2014 

Tratamento dos anexos das atas das reuniões de final do 3º período. 
 
Aplicação de inquéritos sobre o funcionamento dos conselhos de turma. 

Todos os elementos da Equipa  
 
Conceição Fé. 
Helena Nabais. 

De 01/06/14 a 30/06/14 

Redação do Projeto de Melhorias, do Relatório Final e do Documento de 
divulgação à comunidade. 
 
Entrega do relatório com os resultados dos inquéritos sobre o 
funcionamento dos conselhos de turma. 

 Todos os elementos da Equipa. 
 
 
Conceição Fé. 
Helena Nabais 

 De setembro de 2013 a julho de 2014. 
Uma reunião ordinária mensal. Todos os elementos da Equipa secretariada pela 

Professora Anabela Carvalho. 
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ANO LETIVO 2013/2014 

 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO DE ACTIVIDADES 2013/ 2014 

Objetivos Designação da Atividade 
Data/Loc

al 

Identificação do 

proponente 
Intervenientes 

Recursos e meios 

necessários 

Avaliação da 

Actividade 

 

 Promover uma gestão partilhada 

e de cariz democrático. 

 Gestão de todos os 

procedimentos administrativos 

da responsabilidade da escola, 

distribuídos pelas seguintes 

áreas: Alunos; Pessoal; 

Contabilidade; Tesouraria 

 Maior flexibilidade e autonomia 

na resolução de problemas 

 Criação de um espaço 

permanente de discussão dos 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

ESSL 

 

 Direcção da 

Escola 

 Coordenado

ra técnica 

 Assistente 

técnico 

 

 

 Assistente técnico 

 

 

 

 

 

Assistencia técnica á 

rede informática 

 

 

 

 Ao longo 

do ano 

Promoção de Atividades não letivas  Promoção de eventos ao longo 

do ano para toda a comunidade 

educativa 

 Participação nas actividades de 

final ano(entrega prémios) 

ESSL  Direcção da 

Escola 

Coordenadora 

técnica 

 Direcção da 

Escola 

Coordenadora técnica 

Material de escritório 

custo anual cerca de 

7000€ 

Ao longo do 

ano 

 

 Optimizar os diferentes 

serviços, espaços e 

equipamentos 

 Manutenção, atualizando o 

reforço dos equipamentos 

de modo a garantir um 

ensino de qualidade, 

 

 

 

 

 

 Direcção da 

Escola 

 

 Coordenadora 

tecnica 

 

 Cefopna 

 

Ao longo do 

ano 
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 Acções de Formação de 

acordo com as 

necessidades individuais e 

organizacionais. 

Cefopna 

 

ESSL 

Atuação ao nível do apoio à 

comunidade educativa 

 Prestar apoio de retaguarda 

a profs. funcionários e 

alunos ao nível de cuidados 

primários de saúde. 

ESSL  Assistentes 

tecnicos 

Coordenadora 

técnica 

 Assistentes 

tecnicos 

Coordenadora técnica 

Aparelho de tensão , 

glicemia e todos os 

materiais necessários 

para prestar os 

primeiros socorros 

(custos cerca de 

200€) 

 

 

Ao longo do 

ano 

 

 Melhorar os processos de 

informação e comunicação da 

Escola 

 Dinamização da página da 

escola, 

 Utilização das novas tecnologias 

e dos media para divulgação e 

informação interna e externa da 

escola, 

 Garantir informação sobre 

diversos percursos  

 

 

 

 

 

ESSL 

 

 

 

 Coordenado

ra técnica 

 

 Assistentes 

tecnicos 

 Coordenadora 

técnica 

 

 

 

 Material de apoio 

disponíveis 

 Assistentes  

 Coordenadora  

 

 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano 
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ASSISTENTES OPERACIONAIS - PLANO DE ACTIVIDADES 2013 / 2014 

Objectivos Designação da Actividade Data/Local 
Identificação do 

proponente 
Intervenientes 

Recursos e meios 

necessários 

Avaliação da 

Actividade 

A.1, C.1, C.4, C.5 

 Assegurar uma boa prestação de 

serviços em todos os locais 

 Reprografia / Papelaria 

 Bar 

 Portaria 

 Balneários 

 Laboratórios 

 Pisos 

 Biblioteca 

 

 

 

ESSL 

 

 Direção da 

ESSL 

 

 Encarregada 

Operacional 

 

 

 

 Assistentes 

Operacionais 

  

 

 

 Ao longo do 

ano 

A.1, B.2, B.4, C.1, C.4, C.5 

 Melhorar a qualidade da 

prestação de serviços 

 Reuniões com a Direção  

 

 Ações de Formação 

Cefopna 

 

ESSL 

 

 Direção da 

ESSL 

 

 Encarregada 

Operacional 

 

 Cefopna 

 

 Ao longo 

do ano 

A.1 

 Colaborar nas atividades letivas 

 Colaborar com a Direção da Escola 

 Dar apoio aos Docentes e 

Alunos, colocando e retirando 

material didático das salas de 

aulas 

 Apoiar a Comissão 

Administrativa Provisória nas 

várias (entrega de prémios, e 

atividades fora dos horários 

normais, mesmo em fim de 

semana 

 

 

 

 

 

 

 

ESSL 

 

 

 

 

 

 

 Encarregada 

Operacional 

 

 

 

 

 Assistentes 

Operacionais 

 Encarregada 

Operacional 

 

 

 

 Material de apoios 

disponíveis 

 Assistentes 

Operacionais 

 Encarregada 

Operacional 

 

 

 

 

 

 

 Ao longo do 

ano 
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PLANO DE ACTIVIDADES 2013/ 2014 

Objectivos Designação da Atividade Data/Local 
Identificação do 

proponente 
Intervenientes 

Recursos e meios 

necessários 

Avaliação da 

Actividade 

A.1, C.1 

 Apoiar os alunos 

 Reduzir situações de indisciplina 

 Melhorar o ambiente escolar a vários 

níveis 

 Intervenção junto dos alunos 

em caso de indisciplina e 

problemas, com o devido 

acompanhamento dos 

mesmos à Direção da ESSL 

 

 

 

ESSL 

 

 Direção da 

ESSL 

 Encarregada 

Operacional 

 

 Assistentes 

Operacionais 

 Encarregada 

Operacional 

  

 

 

 Ao longo do 

ano 

B.1, B.2, B.6 

 Apoiar os alunos, fazendo os 

primeiros socorros até o INEM 

chegar 

 Caixas dos primeiros socorros 

em todos os locais (Bar, Pisos, 

Portaria, Reprografia/ Papelaria, 

Balneários, Refeitório e 

Laboratórios 

 Acompanhamento dos 

alunos ao Hospital em 

caso de acidente ou 

indisposição 

 Verificar as caixas dos 

primeiros socorros para 

que não falte o material 

necessário 

 

 

 

ESSL 

 

Hospital 

 

 

 Encarregada 

Operacional 

 Assistente 

Operacional 

do Piso ou 

área em que 

se dê a 

ocorrência 

 Encarregada 

Operacional 

 

 Bombeiros 

 INEM 

 Betadine, 

tesoura, soro 

fisiológico, 

pensos 

rápidos, fita 

adesiva, 

compressas 

 

 

 

 

 

 Ao longo 

do ano 

A.1, B.1, B.2, B.3 

 Resolver situações que possam 

surgir a todos os níveis, dirigida 

aos Assistentes Operacionais e 

Encarregada Operacional 

 

 

 

 Reuniões gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSL 

 

 

 Direção da 

ESSL 

 Assistentes 

Operacionais 

 Direção da 

ESSL 

 Encarregada 

        Operacional 

 

 

 

 

 

 

 Ao longo 

do ano 
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PLANO DE ACTIVIDADES 2013/ 2014 

Objetivos Designação da Atividade Data/Local 
Identificação do 

proponente 
Intervenientes 

Recursos e meios 

necessários 

Avaliação da 

Atividade 

B.6, D.1, C.4 

 Melhorar o aspecto dos espaços 

interiores e exteriores da Escola 

 Limpeza do interior da Escola, sempre 

que a limpeza faça as interrupções  

 

 

 Limpeza de todo o exterior da 

Escola  

 

 

 

ESSL 

 

 

 Encarregada 

Operacional 

 

 Assistentes 

Operacionais 

 Encarregada 

Operacional 

 Equipamentos 

específicos 

 Entidades externas 

para o devido 

efeito 

 

 

 

 

 Ao longo do 

ano 

 

 Realização de inquéritos sobre o 

atendimento e funcionamento dos 

vários serviços 

 Reprografia / Papelaria 

 Bar 

 Portaria 

 Balneários 

 Laboratórios 

 Pisos 

 Biblioteca 

 

 

 

ESSL 

 

 

 Direção da 

ESSL 

 

 

 

 

 Encarregada 

Operacional 

  

 

 

 Dois por ano 

lectivo 

 

 Colaboração com outros serviços da 

Escola, nomeadamente com a 

Comissão Administrativa Provisória, 

serviços Administrativos, Cozinha e 

Bufete 

 

 

 Apoio aos serviços referidos 

 

 

ESSL 

 

 Direção da 

ESSL 

 

 Assistentes 

Operacionais 

 Encarregada 

Operacional 

 

 

 Humanos 

 

 

 Ao longo do 

ano 
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Plano de Atividades 2013/2014 

Associação de Estudantes 

Período Letivo Atividades 

1º (3/10/2013 – 

17/12/2013) 

 Realização de uma mini-feira musical de doces regionais e conventuais a decorrer a 5 de Dezembro nas instalações 

do Bar, com o intuito de acumularmos algum dinheiro e disponibilizar à Comunidade Escolar uma manhã diferente, 

cheia de doce, alegria e divertimento. 

 Início do Torneio de Futsal Inter-turmas: inscrição das equipas e realização dos jogos da fase de grupos. Pretende-se 

incentivar à participação desportiva e ao desenvolvimento do espírito de fair play; 

 Lançamento do Concurso de Fotografia com a inscrição dos respetivos concorrentes; 

 Início de uma campanha de recolha de livros escolares: manuais e livros de apoio aos exames, de forma a 

possibilitar a redistribuição destes mesmos pelos alunos da escola, na condição de serem entregues no final do ano, 

para que alunos futuros possam vir a usufruir deste material. Pretende-se facilitar o acesso a material de apoio ao 

estudo de uma forma fácil e gratuita, numa altura em que muitos não possuem de capacidades económicas para 

adquirir este material; 

 Instalação de internet Wireless no Bar e no Refeitório, de forma a aumentar a área de trabalho e adaptando-a aos 

principais espaços de permanência por parte dos alunos; 

 Legalização da Associação de Estudantes e reconhecimento estatal. Inscrição no RNAJ e candidatura ao Plano de 

Apoio Estudantil (PAE); 

 Lançamento e início do projeto: “Robinson, a fábrica que marcou Portalegre”, que consiste na realização de 

visitas-guiadas temáticas, adaptadas às disciplinas de Físico-Química, História A, Economia A e Desenho A, com 

cerca de uma hora. Projeto destinado a todos os alunos da escola com o objetivo de dar a conhecer aos 

portalegrenses concelhios ou distritais a importância económica e social que a indústria corticeira teve para a região 

onde habitam. Desenvolvimento de parcerias com a Fundação Robinson. 

 Decoração natalícia: instalação de uma árvore de Natal na entrada da escola; 

 Estabelecimento de negociações para a implementação de uma esplanada no espaço exterior adjacente ao Bar; 

 Início da instalação da rádio escolar, nomeadamente da sua sede, no jardim exterior (frente à papelaria); 

 Reunião com o poder regional: Presidente de Câmara e Vereadora da Educação;  
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 Parceria com o Clube Europeu na realização do debate subordinado ao tema: “Crise Demográfica (emigração, 

natalidade e envelhecimento)” com os representantes de todos os grupos parlamentares com assento na Assembleia 

da República; 

 Realização da festa de apresentação da AE ESSL na Discoteca Crisfal no dia 23 de Novembro, com o objetivo de 

mostrar a escola à Comunidade Local, possibilitando um evento de relação e divertimento entre os alunos da escola 

e os demais que se queiram juntar à festa. Pretende-se com esta atividade obter algum dinheiro, para se concluir a 

instalação da rádio e adquirir-se uma nova mesa de matraquilhos.  

2º (06/01/2014 – 

04/04/2014) 

 Finalização do Torneio de Futsal Inter-turmas, com os Quartos-de-final, Meias-finais e Final e respetiva entrega dos 

prémios e apuramento da equipa representante da Secundária de S. Lourenço no Torneio Interescolas; 

 Início do Torneio Interescolas entre as equipas representantes da nossa escola, bem como, das Secundárias de 

Campo Maior, Ponte Sor, Mendes dos Remédios (Nisa), Padre Agostinho Rodrigues (Alter do Chão), D. Sancho II 

(Elvas), Mouzinho da Silveira (Portalegre) e da Profissional do Crato – Disputa do Troféu “Portalegre, cidade do 

Alto Alentejo”  

 Realização de uma campanha de consciencialização e prevenção das Drogas com testemunhos reais de ex-

toxicodependentes a realizar em data a definir; 

 Conclusão da instalação da rádio escolar com cobertura no bar, refeitório, entrada, sala de convívio, espaços 

exteriores (jardim, adjacente ao refeitório e adjacente ao bar);  

 Instalação de uma esplanada no espaço adjacente ao bar; 

 Limpeza e restauro do miradouro para que seja possível a posterior abertura à Comunidade Escolar, cumprindo 

todos os requisitos de segurança; 

 Entrega e apresentação dos projetos do Concurso de Fotografia. Deliberação do Júri e decisão final com a atribuição 

dos prémios (a definir); 

 Realização de uma exposição durante todo o mês de Março na Galeria Municipal de Exposição de S. Sebastião 

subordinada ao tema “Escola Secundária de S. Lourenço, um espaço dos portalegrenses”, na qual serão 

apresentados todos os trabalhos apresentados no Concurso de Fotografia, com principal destaque para os três 

primeiros prémios; 

 Início do projeto de decoração do pilar do bar: desenho e design, a cargo das turmas do 12º ano do curso de Artes 

Visuais; pintura e retoques finais, a cargo das turmas do 11º ano e do 10º ano do curso de Artes Visuais; 
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“A grandeza de uma nação e o seu desenvolvimento 

moral podem ser julgados pela forma como os animais são tratados” 

Mahatma Gandhi 

 

INTRODUÇÃO 

      PET CLUB 

 

Numa época em que os jovens são acusados de não respeitar valores ou regras, cabe também à Escola fomentar aquilo a que 

chamamos educação não formal. O Pet Club pretende trazer à superfície todas as qualidades que os alunos muitas vezes não sabem 

desenvolver, incentivando- 

-os a respeitar todos os seres e a apreciar a diferença como uma mais-valia para um mundo mais justo. 

 A partir do contacto e gosto pelos animais de companhia, acreditamos ser possível caminhar mais equilibradamente neste 

sentido, pois tratar com dignidade, afeto e respeito os animais que nos acompanham é, sem dúvida, um passo importante para um bom 

relacionamento com o próximo, criando um ambiente de harmonia, tolerância e responsabilidade pelos mais diversos seres que nos rodeiam e 

com os quais podemos expandir uma política de paz.   

Ajudar os alunos a desenvolver aptidões e a canalizá-las corretamente, a servir-se também da língua inglesa para obter 

informação útil (e possivelmente estabelecer um intercâmbio com escolas estrangeiras - via Internet), são metas a atingir, quer para adquirir um 

conhecimento mais aprofundado dos próprios animais e suas características, quer para aprender a aproveitar todas as capacidades de 

camaradagem que, devidamente exploradas, eles poderão proporcionar-nos.  

O adolescente, ainda em formação, por vezes solitário na sua visão de encarar o mundo, pode encontrar no (seu) Pet o amigo 

ideal e mais facilmente compreender/dar aos outros aquilo que aprende a receber. A relação de confiança que se alcança através de um 

contacto estreito com os animais permite-nos um autoconhecimento e uma autoestima fulcrais para uma boa integração social, para uma 

interação, interajuda e interdependência, essenciais em qualquer sociedade saudável. 
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O nosso pet, que nos aceita incondicionalmente, é um companheiro sempre fiel, presente e compreensivo, até de atitudes que nós 

próprios, por vezes, não conseguimos facilmente perdoar ao nosso melhor amigo. É frequente recebermos, assim, lições despretensiosas, mas 

eficazes, cujos frutos se repercutem no dia-a-dia com os outros, na tolerância para com pequenas desavenças que eventualmente poderiam 

tomar proporções desajustadas, mas geradoras de conflitos desnecessários e consequências indesejáveis. 

 

 Tudo isto se tem vindo a desenvolver na Escola Secundária de São Lourenço e é este o papel que o nosso clube pretende 

desenvolver, chamando a atenção para os PETS que por vezes menosprezamos ou ignoramos. 

 

Objetivos gerais do PET CLUB: 

 Sensibilizar a população para a necessidade de proteger os animais e a preservação de todas as espécies; 

 Mostrar a importância dos animais na vida das pessoas; 

 Celebrar a vida animal em todas as suas vertentes; 

 Desenvolver e fomentar uma atitude positiva de relacionamento ecológico; 

 Implementar e desenvolver posturas de autonomia e responsabilidade, desenvolvendo o gosto pela investigação e trabalho autónomos; 

 Desenvolver a autoestima individual e coletiva; 

 Criar e fomentar um ambiente de interajuda e solidariedade dentro e fora da comunidade escolar; 

 Criar hábitos de ocupação de tempos livres que incluam os animais;  

 Envolver toda a comunidade escolar nos projetos, favorecendo um sentimento de identidade e pertença escolar; 

 Incentivar o cumprimento de regras, tendo consciência do seu papel essencial para um bom relacionamento social; 

 Aprender a aceitar a diversidade e encarar com respeito outros seres e, consequentemente, também outros humanos, com 

características diferentes. 
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Como já foi referido, a ideia do clube é pois promover o gosto pelos animais de companhia, desenvolvendo atividades que visem 

adquirir, de forma lúdica e divertida, um conhecimento mais aprofundado sobre estes companheiros. O relacionamento entre alunos e animais 

desenvolve aspetos de responsabilidade, regras e autonomia que podem ser úteis e extrapolados para outros contextos, como a própria escola, 

a família, os amigos, colegas, ou a comunidade, de uma forma mais geral.  

 

Assim, como objetivos mais específicos do projeto destacamos: 

 

 Estimular o contacto e relacionamento com os diversos animais de companhia; 

 Promover grupos de alunos que investiguem e pesquisem informação e dados sobre os animais de companhia; 

 Realizar eventos ‘caninos’; 

 Desenvolver iniciativas de divulgação das realizações e informações através de materiais elaborados no âmbito do clube; 

 Abrir as iniciativas não só à comunidade escolar mas a toda a cidade; 

 Incentivar uma atitude de preocupação pelo bem-estar animal e transmitir essa postura aos amigos e familiares; 

 Salvar animais cujos donos não podem/querem/sabem tratá-los, encontrando-lhes lares capazes e, simultaneamente: 

 Dar resposta a quem procura determinado pet, oferecendo-lhes um amigo que precisa da sua ajuda; 

 Envolver outras instituições presentes na cidade com apoios e divulgação de possíveis iniciativas a realizar pelo clube (ex: Câmara 

Municipal; Juntas de Freguesia; Rádios Locais; Associações da cidade; Institutos do Estado). 

 

Com a concretização de pequenos projetos que se vão propondo, pensamos conseguir os objetivos de induzir e dinamizar a vida 

da nossa Escola de forma divertida, não perdendo, porém, o cariz pedagógico, em termos não só de saber estar, mas também a nível 

emocional, demonstrando que aprender é divertido, trabalhar, no que se acredita que vale a pena, é gratificante e contribui para um mundo 

melhor. 
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                       Atividades Previstas - 2013/2014 

 

 Comemoração do Dia do Animal – 1º período - 4 de Outubro de 2013; 

 Oferta de pets - Animais Felizes, Donos Contentes - Registo de pessoas da comunidade com animais para oferecer e de interessados 

em  pets, proporcionando a cada um aquilo que procura obter… - Setembro 2013 a Junho de 2014; 

 Aulas de obediência Canina para os alunos e seus cães; 

 Prática de Agility – utilização da pista de agility do Pet Club, (emprestada aos Bombeiros durante o período de obras da ESSL e ainda na 

sede da Instituição) – Todo o ano letivo; 

 Encontro(s) Canino(s), com a presença de profissionais que proporcionam a alunos, docentes e funcionários aconselhamento veterinário, 

chamando uma vez mais a atenção para o correto tratamento dos animais de estimação – 1º, 2º e 3ºperíodos; 

 


