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1. INTRODUÇÃO
O Plano Anual de Atividades (PAA) do ano letivo 2016-2017 pretende dar
resposta ao lema da escola “Por uma escola Viva e exigente” e foi elaborado em
consonância com os objetivos definidos para cada área de ação do Plano de Melhoria:
1 – Apoio à melhoria das aprendizagens

2 – Prevenção do Abandono, Absentismo e Indisciplina

3 – Gestão e Organização

4 – Relação Escola-Famílias-Comunidade e Parcerias

Este documento é elaborado com o contributo das diversas estruturas da Escola e
tem como preocupação primordial a melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem.
A identificação das atividades apresentadas pelos diversos proponentes surge
sob a forma de tabela, evidenciando a sua integração nas ações definidas no PETEIP.
Tendo em vista a divulgação, o acompanhamento e monitorização do PAA, no
início de cada mês serão divulgadas as atividades mensais, na vitrina junto à reprografia
e no placard da sala dos professores.
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2. NORMAS GERAIS
A realização das atividades é da inteira responsabilidade dos seus promotores,
sendo que à data da realização das mesmas devem ser ponderados todos os aspetos
logísticos, financeiros e outros que poderão condicionar a sua concretização.
No sentido de uniformizar todos os procedimentos subjacentes ao planeamento e
realização das atividades, devem ser cumpridos obrigatoriamente os seguintes
elementos:
1. Entregar, no início do ano letivo, a Planificação Anual – PAA - Modelo 7;
2. Apresentar à Coordenadora das Atividades um plano específico de cada atividade
(PAA - Modelo 1) até ao dia 8 do mês anterior à sua concretização;
3. Dar conhecimento da atividade ao Coordenador de Departamento e respetivos
Diretores de Turma; no caso dos cursos profissionais, também ao Diretor de Curso;
4. No caso de se verificarem deslocações de alunos para o exterior da escola (inclusive,
a pé), enviar previamente para os Encarregados de Educação o pedido de
autorização de saída. A atividade não poderá ser desenvolvida sem a respetiva
autorização dos Pais/EE.
5. A anteceder a atividade, deve ser fornecida à Direção a respetiva lista dos
participantes (Docentes e Alunos), bem como ao Diretor de Turma/Diretor de
Curso;
6. Os professores organizadores das atividades devem informar previamente os
professores da turma da data da atividade e dos alunos inscritos;
7. No caso de se registar a ausência de alunos às atividades promovidas, o Diretor de
Turma deve ser informado dos alunos em falta na atividade;
8. Na situação dos docentes em visita de estudo:
 Nas turmas em visita que teriam aulas, será escrito o sumário;
 Nas turmas que não estão em visita o docente regista no sumário
“Acompanhamento dos alunos da turma X em visita de estudo”;
9. Apresentar a avaliação da atividade, em ficha normalizada (PAA - Modelo 2), nos
quinze dias subsequentes à sua realização, bem como as fotografias elucidativas da
atividade.
10. Enviar às coordenadoras do jornal Escolar, Professoras Carla Pontes e Paula Coelho
e à coordenadora do sítio Internet da Escola, Profª Ana Rangel, bem como à
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responsável pela elaboração do vídeo das atividades, Profª Aldina Carvalho, todo o
material fotográfico e relato da atividade desenvolvida para divulgação;
11. Sempre que houver qualquer alteração ao plano de atividades inicialmente traçado,
deverá ser preenchido um documento justificativo. A proposta de novas atividades
está sujeita a aprovação do Conselho Geral com a apresentação dos modelos: PAA
– Modelo 1 e PAA – Modelo 3, da coordenação de atividades, ou ser autorizada
pela Diretora;
12. Toda a documentação relativa às atividades (propostas e avaliação) deve ser
enviada à coordenadora de atividades por e-mail para elsasusano@gmail.com.
13. Todos os modelos necessários para a realização das atividades foram enviados aos
Coordenadores de Departamento para serem disponibilizados a todos os
Professores:
PAA – Modelo 1: Proposta de atividade;
PAA – Modelo 2: Avaliação de atividade;
PAA – Modelo 3: Proposta nova atividade;
PAA – Modelo 4: Atividade não realizada;
PAA – Modelo 5: Avaliação intercalar;
PAA – Modelo 6: Pedido de autorização EE;
PAA - Modelo 7: Planificação anual.
15. No sentido de poder prestar contas do Plano de Atividades junto das estruturas de
gestão e administração escolar e pedagógica, todas as atividades devem ser
desenvolvidas de acordo com os procedimentos definidos e comunicadas com a devida
antecedência à Coordenadora de Atividades.
16. No final de cada período letivo deve ser feita uma reflexão e avaliação das
atividades desenvolvidas pelo grupo proponente preenchendo o PAA – Modelo 5:
Avaliação Intercalar, enviando esse documento, nos primeiros quinze dias do período
letivo seguinte, à coordenadora das atividades.

3. PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES
As propostas de atividades dos diversos organismos da Escola encontram-se
apresentadas sob a forma de tabelas.
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3.1. DIREÇÃO

Área
de
ação1

Intervenientes
Nome da Atividade

Objetivos do PE TEIP

Dinamizadores

Calendariz
ação

Público alvo

Receção ao pessoal . Prevenir o insucesso escolar;
. Melhorar a qualidade das
docente

Direção

Pessoal docente

1e2

Receção ao pessoal
não docente

Direção

Pessoal
docente

1e2

Receção aos alunos

1e2

1, 2 e Reuniões
3
Encarregados
Educação
1,2 e Dia do Diploma
3

com
de

aprendizagens e consequente
sucesso educativo dos alunos;
. Promover a articulação entre as várias
estruturas;
. Diminuir as situações causadoras de
indisciplina;
. Prevenir o absentismo e o abandono
escolar;
. Promover regras de convivência que
conduzam à
formação de cidadãos autónomos,
participativos e
civicamente responsáveis;
. Diminuir as situações causadoras de
indisciplina;
. Prevenir o absentismo e o abandono
escolar;
. Envolver e solicitar a cooperação dos
encarregados de
educação na vida escolar dos seus
educandos;

Direção
e Alunos
Coordenadoras
dos DT
Direção
e Encarregados
Coordenadoras Educação
dos DT
Direção, Junta Comunidade
de
Freguesia, educativa
Associação de

Recursos
/meios
necessários

6
setembro

120€( ff 123)

não 12
setembro

120€ ( ff 123)

15
setembro

de 19 e 21
setembro

Folhetos
canetas

e

Folhetos
informativos

7
de Impressão de
outubro
diplomas 30€
(ff123)
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1e2

Magusto

1e2

Sessões
de
informação sobre
avaliação
das
aprendizagens

1e2

Almoço de Natal

1e2

Jantar de Natal

1e2

Sessões
de
informação sobre
avaliação externa

1e2

Sessões
de
informação sobre
avaliação
das
aprendizagens

. Consolidar a articulação entre a escola
e a família;
. Incentivar / Convidar a comunidade a
participar nas
atividades promovidas pela escola;
. Prevenir o insucesso escolar;
. Melhorar a qualidade das
aprendizagens e consequente
sucesso educativo dos alunos,
. Promover regras de convivência que
conduzam à
formação de cidadãos autónomos,
participativos e
civicamente responsáveis;
. Prevenir o insucesso escolar;
. Melhorar a qualidade das
aprendizagens e consequente
sucesso educativo dos alunos,
nomeadamente na
avaliação interna e externa;
. Promover regras de convivência que
conduzam à
formação de cidadãos autónomos,
participativos e
civicamente responsáveis;
. Promover a articulação entre as várias
estruturas;

pais

. Prevenir o insucesso escolar;
. Melhorar a qualidade das
aprendizagens e consequente
sucesso educativo dos alunos,
nomeadamente na
avaliação interna e externa;
. Prevenir o insucesso escolar;
. Melhorar a qualidade das
aprendizagens e consequente
sucesso educativo dos alunos,
nomeadamente na

Direção

Porto
de
honra 250€ ff123

Direção

Comunidade
escolar

Direção

Pais/EE
anos

Direção e DT

Alunos

13, 14 e Chocolates e
15
sumos (200€
dezembro ff123)

Direção

Pessoal docente e
não docente
Alunos de 9º, 10º,
11º e 12º anos

20
dezembro
2º
período

Cantina

Pais/EE de 9º anos

3º
período

Auditório

Direção

de

11
novembro

Castanhas
212€ (ff123)
Alunos para
a
distribuição
das
castanhas

10º 10
Auditório
Novembro

Auditório
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avaliação interna e externa;

1e2

1e2

Reuniões
com
delegados
e
subdelegados
de
turma
Reuniões
com
coordenadores
e
subcoordenadores

1e2

Reuniões
com
pessoal não docente

1e2

Reuniões
com
coordenadoras dos
DT

. Prevenir o insucesso escolar;
. Melhorar a qualidade das
aprendizagens e consequente
sucesso educativo dos alunos;

Direção

Delegados
subdelegados
turma

. Promover a articulação entre as várias
estruturas;
. Promover a articulação curricular e
pedagógica entre os
vários níveis de ensino e ainda servir de
elo de ligação
entre o currículo e as áreas de
enriquecimento curricular;
. Incentivar a implementação e partilha
de estratégias de
diferenciação pedagógica;
. Sensibilizar para o desenvolvimento de
práticas de
supervisão colaborativa;
. Promover regras de convivência que
conduzam à
formação de cidadãos autónomos,
participativos e
civicamente responsáveis;
. Promover a articulação curricular e
pedagógica entre os
vários níveis de ensino e ainda servir de
elo de ligação
entre o currículo e as áreas de
enriquecimento curricular;
. Incentivar a implementação e partilha
de estratégias de
diferenciação pedagógica;
. Diminuir as situações causadoras de
indisciplina;
. Prevenir o absentismo e o abandono
escolar;

Direção

Coordenadores e Ao longo
subcoordenadores do
ano
letivo

Direção

Pessoal
docente

Direção

Coordenadoras
dos DT

e Ao longo
de do
ano
letivo

não Ao longo
do
ano
letivo
Ao longo
do
ano
letivo
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1, 2 e Reuniões com a Sensibilizar os encarregados de
educação para a necessidade
3
Associação de Pais

Direção

Associação de Pais

1e2

Reuniões com a
Associação
de
Estudantes

Direção

Associação
Estudantes

1e2

Reuniões
com
diretores
e
coordenadores de
curso

Direção

Diretores
e Ao longo
coordenadores de do
ano
curso
letivo

1e2

Reuniões
equipa

Direção

Equipa
autoavaliação

/ vantagem de um maior grau de
escolaridade dos seus
educandos;
. Envolver e solicitar a cooperação dos
encarregados de
educação na vida escolar dos seus
educandos;
. Consolidar a articulação entre a escola
e a família;
. Incentivar / Convidar a comunidade a
participar nas
atividades promovidas pela escola;
. Diminuir as situações causadoras de
indisciplina;
. Prevenir o absentismo e o abandono
escolar;
. Promover regras de convivência que
conduzam à
formação de cidadãos autónomos,
participativos e
civicamente responsáveis;
. Diminuir as situações causadoras de
indisciplina;
. Prevenir o absentismo e o abandono
escolar;
. Prevenir o insucesso escolar;
. Melhorar a qualidade das
aprendizagens e consequente
sucesso educativo dos alunos;
. Diminuir as situações causadoras de
indisciplina;
. Prevenir o absentismo e o abandono
escolar;

com . Implementar processos sistémicos de
de autorregulação, a
partir da avaliação/reflexão sobre as

Ao longo
do
ano
letivo

de Ao longo
do
ano
letivo

de Ao longo
do
ano
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autoavaliação
1,2 e Reuniões com os
3
Técnicos
dos
Serviços
Técnicopedagógicos

1e2

Escola
movimento

práticas pedagógicas
e sobre os resultados escolares;
. Prevenir o insucesso escolar;
. Melhorar a qualidade das
aprendizagens e consequente
sucesso educativo dos alunos;
. Diminuir as situações causadoras de
indisciplina;
. Prevenir o absentismo e o abandono
escolar;
Sensibilizar os encarregados de
educação para a necessidade
/ vantagem de um maior grau de
escolaridade dos seus
educandos;
. Envolver e solicitar a cooperação dos
encarregados de
educação na vida escolar dos seus
educandos;
. Consolidar a articulação entre a escola
e a família;
. Incentivar / Convidar a comunidade a
participar nas
atividades promovidas pela escola;

em . Prevenir o absentismo e o abandono

1, 2 e Festa de finalistas
3

escolar;
. Promover regras de convivência que
conduzam à
formação de cidadãos autónomos,
participativos e
civicamente responsáveis.
. Promover a articulação entre as várias
estruturas;
. Envolver e solicitar a cooperação dos
encarregados de
educação na vida escolar dos seus
educandos;

letivo
Direção

Técnicos
dos Ao longo
Serviços Técnico- do
ano
pedagógicos
letivo

Direção e grupo Comunidade
de
Educação escolar
Física

Direção
Associação
Estudantes

10 março

e Alunos e pais/EE 9 junho
de 12º
ano,
e
docentes

Autocarros
500€ (ff 123)

150€ ( ff 123)
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. Consolidar a articulação entre a escola
e a família;
. Incentivar / Convidar a comunidade a
participar nas
atividades promovidas pela escola.
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3.2.1 DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
Intervenientes
Área
de
ação1
1

Nome da Atividade

Objetivos do PE TEIP

-Visita ao Palácio Nacional de
Mafra -Peça de teatro sobre o
Memorial do Convento




Ida ao teatro ver a peça:
“Felizmente Há Luar”




1

Recursos /meios
necessários

Dinamizadores


1

Calendarização

Visita de Estudo a Lisboa:
Roteiro Queirosiano

Aumentar a taxa de
transição;
Melhorar os níveis de
rendimento nas áreas
curriculares mais
problemáticas;
Melhorar a prestação dos
alunos nos exames
nacionais;
Aumentar e incrementar
atividades científicas e
culturais;
Fomentar o gosto pela
leitura.

• Contactar com o ambiente teatral.

1

Visita de Estudo à Casa de
Camilo:

• Fomentar o espírito crítico e a
partilha de ideias.

1

Visita ao Mosteiro da Batalha e

• Dispor-se física e
psicologicamente a escutar,

Prof. de
português do 12º
ano

12º ano, E. R e C.P.

Final de
3º Período

Prof. de
português do 12º
ano

12º ano, E. R e C.P.

2º Período

Prof. de
português do 11º
ano

11º ano, E. R e C.P.

2º Período

Prof.
de
português e de
Lit. Portuguesa
de 11º ano.

11º ano, E. R e C.P.

Início de
2º Período

Professores do
10º ano (E.R e

Turmas do 10º ano
(E.R e C.P)

Início de
2º período

Autocarros (2) – 1000 €.
Bilhetes para a peça –
8€, por aluno.
Visita guiada - 3€ por
aluno.
Financiamento: POCH
e
Comparticipação
dos alunos.
Autocarros (2) – 300 €.
Bilhete para a entrada -5
€, por aluno.
Financiamento: POCH e
Comparticipação
dos
alunos.
Autocarros (2) – 1000 €
Bilhetes
para
visita
guiada - 5 €, por aluno.
Financiamento: POCH e
Comparticipação
dos
alunos.
Autocarros (2) – 300 €.
Bilhete para a visita - 5
€, por aluno.
Financiamento: POCH e
Comparticipação
dos
alunos
Autocarros (2) – 1000 €
Bilhetes
para
visita
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Centro de Interpretação da
Batalha de Aljubarrota

focando a atenção no objeto e nos
objetivos da comunicação.

C.P)

1

Ida ao teatro – “Auto Da Barca
do Inferno”

Prof.
de
português do 9º
ano
e
C.
Vocacional.

Turmas do 9º ano
regular e vocacional

2º período

1

Ida ao teatro – “Adamastor ou

Prof.
de
português do 8º
ano.

Turmas do 8º ano
regular.

3º período

Grupo
português

8/set

1ª P
2º P

aquilo que os olhos veem”

1
2

3

Reunião de Grupo Disciplinar




Aumentar o sucesso escolar
Melhorar a qualidade do
sucesso;



Promover a consolidação
do sucesso escolar;
promover a articulação;




Conhecer/compreender as
dinâmicas da escola



Estimular os alunos para a
aprendizagem

de

Duas vezes por
período, de acordo
com calendarização
de CP.

guiada - 5 €, por aluno
Financiamento: POCH e
Comparticipação
dos
alunos.
Autocarro (1) – 150€
Bilhetes para o teatro –
5 € por aluno
Financiamento: POCH e
Comparticipação
dos
alunos.
Autocarros (1) – 150 €.
Bilhete para o teatro – 5
€, por aluno.
Financiamento: POCH e
Comparticipação
dos
alunos.

3º P
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1

SuperTmatik








1

3

Traduzir (promovido
pela Universidade
Católica)

La Chandeleur





Aumentar o sucesso escolar
Melhorar a qualidade do
sucesso
Desenvolver o gosto pela
aprendizagem
Melhorar a expressão escrita
Melhorar o desempenho dos
alunos na realização das
tarefas propostas na sala de
aula
Alargar vocabulário
Desenvolver o gosto pela
aprendizagem
Melhorar a expressão escrita
Melhorar o desempenho
dos alunos na tradução
 Dar a conhecer aspetos da
civilização francesa

Grupo
Inglês

de 8º e 9º ano

2º
e
Período

Grupo
Inglês

de Secundário
(10º /11º)

2º período

Grupo de
Francês

Comunidade
Educativa

3º Cartas
SuperTmatik

Docs
da
Universidade

02 de
fevereiro

 Conhecer a gastronomia
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3.2.2. DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Intervenientes
Área de
ação1
1

1

1

Nome da Atividade

Objetivos do PE TEIP
das

Dinamizadores

Paço dos Duques de
Bragança e Castelo de
Guimarães

Melhoria
aprendizagens

Visita de estudo à área
Protegida do litoral de
Esposende e Crasto de S:
Lourenço

Melhoria
aprendizagens

“A Europa vai à escola”

Melhoria das aprendizagens Grupo de
geografia

Público alvo

Carlos Pimentel
Turmas : 10ºC e
TAS3

Calendarizaçã
o
1º Período
novembro

-

Recursos /meios
necessários
Transporte – 200€ –
( POCH))
Entradas 48 euros
alunos)

(ff

das
Carlos Pimentel
Luísa Moura

Turmas: 10 º C

3º Período

Turma: 10ªC e
ensino básico: 8º e 9º
Data a definir
anos

Transporte220
( pago pelos alunos)

euros

Sem Custos

Melhoria das aprendizagens
1,3

Conferência “ A linguagem
gestual”

Turma-TAS3
Relação
escola/família/sociedade

Comunidade
educativa

Data a definir

Sem Custos

Luísa Moura
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3.2.3 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS

Área
de
ação1

1,2

1,2

1

Intervenientes
Nome da Atividade

Objetivos do PE TEIP

Exploratório
de Promover a interligação entre a
Coimbra e Barragem escola e a realidade
da Aguieira
Conhecer os processos de
transformação de energia hídrica
em energia elétrica
Reconhecer a importância das
energias renováveis.
Alertar para o consumo de
energia elétrica de uma forma
racional.
Planetário do Porto
Fomentar o sucesso escolar
Aumentar a literacia cientifica
Promover o Ensino Experimental
das Ciências
Despertar curiosidade para estas
áreas do saber.
Reconhecer o papel e a
importância da ciência e da
tecnologia na sociedade atual.
Ipatimup
Proporcionar aos alunos a
participação
em
sessões
experimentais/laboratoriais cujos
conteúdos abrangem Áreas da
Biologia em contexto formal de
sala de aula.

Dinamizadores

Público alvo

Calendarização

Recursos /meios
necessários

CN/FQ
9ºano
Ana Santos/
Maria
Manuel

2ºperíodo

Transporte 350€
Entrada 3,5€ por
aluno
FF alunos

BG/FQ
Isabel
Fernandes/P
aula
Garrido/Naza
ré
Sousa/Carlos
Piedade

10ºano

22
de Transporte 120€
novembro
Entradas
5€/aluno
FF: Alunos

BG
Rosa Leal

11ºano

25
de Transporte
novembro
150€/CMG
FF Alunos Página 16 de 43

1

Centro
de
Interpretação
das
Minas de Ouro de
Castromil e Banjas

1,2

Semana Aberta á
Faculdade
de
Engenharia do Porto
“Uma profissão – Ser
Engenheiro”

Diminuir/Prevenir o abandono e
absentismo escolar.
Aumentar
e
incrementar
atividades cientificas e culturais
Diminuir/Prevenir o absentismo e
abandono escolar
Melhorar o insucesso em áreas
curriculares problemáticas
Melhorar prestação dos alunos
nos exames nacionais
Aumentar a literacia cientifica.
Aumentar o sucesso á disciplina.
Conhecer profissões ligadas á
área da química/física e da
tecnologia científica.
Promover o Ensino Experimental
das Ciências
Despertar curiosidade para estas
áreas do saber.

Semana Aberta da
Ciência e Tecnologia,
numa Instituição do
Ensino Superior
Fábrica de chocolates Imperial
Museu dos
Transportes e
Telecomunicações
Primavera Business
Software Solutions;

Promover maior proximidade
entre professor-aluno;
 Aumentar as vivências dos
alunos, conduzindo-as para uma
aprendizagem científico-cultural
in loco;
 Dinamizar práticas lúdicas
motivadoras da aprendizagem e
do conhecimento;
 Fomentar o sucesso escolar;

1

Critical software

 Estimular a criatividade.

1

Projeto “APPS FOR

 Estimular a criatividade

1

1
1
1

BG
Rosa Leal

11ºano

FQ
Nazaré Sousa
Maria
Manuel
Marta Santos

11º
12ºanos

2ºperíodo

e 2ºperíodo
/última
semana
março)

Turmas GPSI
1º e CEF OI
Turmas GPSI
2º e 3º
Turmas GPSI
1º e CEF OI
Turmas GPSI
1º, 2º e 3º

Informática

Transporte 120€
(pedir transporte
de à CMG)
FF alunos

Turmas GPSI
1º e CEF OI

Grupo
Informática

Transporte 225€
FF alunos

Turmas

1º Período

Transporte - 250 €
POCH

2º Período

Transporte - 250 €
POCH

2º Período

Transporte - 100 €
POCH

2º Período
3º Período
Ao longo do

Transporte - 250 €
POCH
Transporte - 250 €
POCH
Transporte 250€
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 Fomentar o sucesso escolar

GOOD”

1

1

CNC-Universidade de
Aveiro

Canguru Matemático
Sem Fronteiras 2017

4. Museu de
1

Anatomia
Prof. Nuno
Grande e

 Aumentar e incrementar
atividades científicas e culturais;
 Mobilizar, de uma forma lúdica,
conceitos, conteúdos e
destrezas, relacionadas com a
matemática, biologia, física e
química;
 Melhorar o sucesso nas
disciplinas ligadas às ciências;
 Melhorar a prestação dos alunos
nos exames nacionais;
 Promover o espírito de equipa,
de entreajuda e de autonomia.
 Estimular o gosto e o estudo pela
Matemática;
 Atrair os alunos que têm receio
da disciplina de Matemática,
permitindo que estes descubram
o lado lúdico da disciplina;
 Tentar que os alunos se divirtam
a resolver questões matemáticas
e percebam que conseguir
resolver os problemas propostos
é uma conquista pessoal muito
recompensadora;
 Melhorar a prestação dos alunos
nos exames nacionais;

TGPSI3 e
TGPSI2

ano
junho/setembro

FF POCH

10º, 11º e 12º
Ciências e
Tecnologias

3º Período
10 de maio

Transporte 325€
FF alunos

8º,9º,10º,11º
e 12º anos

2º período

Duas salas
Dois professores
vigilantes

1º período
Novembro

Bilhetes de entrada
aproximadamente
40€
Transporte 125€
FF POCH

BG/FQ/MAT
Rosa Leal
Nazaré
Susana
Oliveira

MAT
Susana
Oliveira
Jacinto Matos

Fomentar o sucesso escolar
Enfermeira
Aumentar a literacia científica
Catarina
Proporcionar aprendizagens em Carvalho
contextos
diferentes
dos

TAS 1 e TAS 2
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Museu do
Centro
Hospitalar do
Porto

escolares

1

Irmandade da Santa
Casa da
Misericórdia de
Valongo

Fomentar o sucesso escolar
Aumentar a literacia científica
Proporcionar aprendizagens em
contextos diferentes dos
escolares

Enfermeira
Catarina
Carvalho

TAS2 e TAS3

1º período
Novembro

Transporte 125€
FF POCH

1

Visita à Central de
Esterilização e
Palestra da
Comissão de
Controlo da Infeção
do Centro Hospitalar
do Tâmega e Sousa,
Penafiel

Fomentar o sucesso escolar
Aumentar a literacia científica
Proporcionar aprendizagens em
contextos diferentes dos
escolares

Enfermeira
Catarina
Carvalho

TAS 1 E
e TAS3

2º período

Transporte 150€
FF POCH

Quinta de Segade,
Penafiel

Fomentar o sucesso escolar
Aumentar a literacia científica
Enfermeira
Proporcionar aprendizagens em Catarina
contextos
diferentes
dos Carvalho
escolares

1

TAS1+TAS3

2º período

Transporte 150€
FF POCH
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3.2.4. DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES ( ARTES VISUAIS)

Área
de
ação1

1

Intervenientes
Nome da Atividade
Animação do espaço
escolar para assinalar
a época Natalícia.

Objetivos do PE TEIP


Dinamizadores

Aumentar a taxa de transição;

 Diminuir/Prevenir o absentismo
e o abandono escolar;
 Orientar os alunos
percurso escolar;

no

Clarinda
Carvalho

1



Aumentar a taxa de transição;

 Diminuir/Prevenir o absentismo
e o abandono escolar;


Orientar

os

alunos

no

9º A e B

novembro/
dezembro

Recursos /meios
necessários
Materiais e
suportes para
afixação dos
trabalhos.

seu
Custo aproximado:
50 euros ( ff123)

 Promover a integração na vida
ativa.
Animação do espaço
arte/exposições
periódicas

Público alvo

Calendarização

seu

Professores do
grupo de Artes

Toda
a Ao longo do ano Materiais e
comunidade
letivo
suportes para
escolar
afixação dos
trabalhos.
Custo aproximado:
100 euros – FF 242
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percurso escolar;
 Promover a integração na vida
ativa.
Projeto Educativo de  Contribuir para a formação Professores do
Serralves
Grupo de
integral do aluno.
 Prevenir situações de abandono Artes
escolar facultando uma formação
comum geral que tenha em conta os
interesses e as caraterísticas dos
alunos,
permitindo
opções
formativas diferenciadas.
 Diminuir/Prevenir o absentismo
e o abandono escolar;

1

Turmas TDG1 Ao longo do ano Materiais cedidos
e TDG2.
letivo
por Serralves

 . Aumentar a taxa de transição;

1
Projeto
Comunicar Escola

Grupo de
 . Diminuir/Prevenir o absentismo Artes
e o abandono escolar;
 . Orientar os alunos no seu
percurso escolar;

TDG1

Papeis de
Ao longo do ano impressão para a
letivo
plotter e tinteiros

TDG2
Custo aproximado
500 euros

TDG3

FF (POCH)

 . Promover a integração na vida
ativa.
1

1

Visitas de estudo E  Aumentar a taxa de transição
aulas de campo
 Diminuir/Prevenir o absentismo e
o abandono escolar
 Orientar os alunos no seu
percurso escolar
 Promover a integração na vida
ativa
Oficinas no Museu da  Aumentar a taxa de transição
Imprensa
 Diminuir/Prevenir o absentismo e

Grupo de
Artes

Todas as
turmas

Autocarros
Ao longo do ano alugados (cerca de
letivo
100 euros por
deslocação).
ff alunos e ff 242

Grupo de
Artes

8º A /TDG1 e TDG1–
TDG3
novembro –

Autocarros
alugados (cerca de

Página 21 de 43

o abandono escolar
 Orientar os alunos no seu
percurso escolar
 Promover a integração na vida
ativa

1

1

Workshops

 Aumentar a taxa de transição
 Diminuir/Prevenir o absentismo e
Grupo de
o abandono escolar
 Orientar os alunos no seu Artes
percurso escolar
 Promover a integração na vida
ativa

“Exposição/venda de Aumentar a taxa de transição;
Natal”
(Oficina de Diminuir e prevenir o absentismo e o Isabel Santos
Artesanato)
abandono escolar;
Promover a integração dos alunos na
vida ativa.

1 deslocação
TDG3-janeiro
2 deslocações

100 euros por
deslocação).
ff alunos e POCH

Ao longo do ano Custo aproximado
TDG1, TDG2, letivo
600 euros
TDG3 e 9º
ano.
FF (POCH)

Toda
a
Espaço- átrio da
comunidade
1ª quinzena de escola.
escolar
dezembro
Mesas.
Alunos do voc GPAI
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1,2

Basquetebol 3X3

- Aplicar conhecimentos adquiridos Ed. Física
nas aulas de EDF;
- Fomentar o espírito desportivo;
- Promover o convívio entre os
alunos;
- Proporcionar aos alunos do curso
TAGD1 e TAGD2 vivências práticas
na contextualização e organização
para a prática da modalidade.

Todos
alunos

1,2

Corta mato Municipal

- Incentivar os alunos para a prática Ed. Física
desportiva
e
desenvolver
as
capacidades
condicionais,
nomeadamente a resistência
- Selecionar os alunos p ara o C. M.
CAE
- Proporcionar aos alunos de CPGD
experiências
a
nível
de
coorganização de uma atividade
num contexto diferente

Alunos
selecionados

- Aplicar em competição os
conhecimentos e capacidades
adquiridos nas aulas de EF;
- Fomentar o espírito desportivo
Promover o convívio entre os alunos

Todos
alunos

1,2

Torneio de Badminton

Ed. Física

os 18-11-2016
(9h30 às 13h)

Data a definir
(CMG)

Professores de EDF,
alunos do TAGD1 e
TAGD2
Pavilhão
Gimnodesportivo;
Água;
Fotocópias a cores:
3 A3 e 6 A4 (para
cartazes);
Custo aproximado
20€ ( ff 123)

Professores de EDF
Alunos do TAGD 2
Água e lanches;

9,30-13,00
50 € FF 123)

os 20-02-2017
9,30-13,00

Professores de EDF
Alunos do TAGD
2/alunos DE
Badminton
Fotocopias a cores:
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3 A3 e 12 A4;
Água
Custo aproximado:
20 euros ( ff 123)
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3.3.1 BIBLIOTECA ESCOLAR ( BE )

Área
de
ação1

Nome da Atividade

1

Formação de utilizadores – oficinas da
Biblioteca (mediante inscrição)

Objetivos do PE
TEIP
- melhorar os níveis
de rendimento nas
áreas
curriculares
mais problemáticas

Intervenientes
Dinamizadores

Público alvo

Calendarização

Recursos /meios
necessários
Desdobrável colorido
/ computador /
projetor / tela

BE

Alunos do ensino
secundário

Ao longo do ano

Custo previsível:
40€
Fonte
financiamento: 123

aumentar
e
incrementar
atividades científicas
e culturais

1

Autores portugueses(Gil Vicente / Camões /
Eça / Saramago] – sessões dramatizadas

- melhorar os níveis
de rendimento nas
áreas curriculares

Cartazes
Desdobrável colorido
/
BE

Comunidade
escolar

Painel expositivo
Ao longo do ano

vitrines
Custo
previsível:100€
Fonte
financiamento: 123

1
Interdiálogos - 5 países, 5 autores

aumentar
e
incrementar
atividades científicas
e culturais

Cartazes
BE / Erasmus+

Alunos

Outubro a maio

Fundo documental
Custo previsível:
500€
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Fonte
financiamento: 123
aumentar
e
incrementar
atividades científicas
e culturais

3

Semana da Leitura – ‘Aprender a
descodificar o teu mundo’

Cartazes
Folhetos
Transporte (CMG)
BE / BMG /

(sessão de poesia / chá dos poetas / … )

Alunos e
docentes

27 a 31 março
2016

Custo previsível:
40€
Fonte
financiamento: 123
+ Câmara Municipal
Gondomar]

3
Exposições documentais temáticas diversas
(Dia das línguas / expo ‘palavras do mundo’ /
prémios Nobel da Literatura / Halloween,
Ciência, Virgílio Ferreira, etc.)

1
Concurso Concelhio

3
Dia da Europa

aumentar
e
incrementar
atividades científicas
e culturais

aumentar
e
incrementar
atividades científicas
e culturais

aumentar
e
incrementar
atividades científicas
e culturais

Fundo documental
BE

Alunos e
docentes

Ao longo do ano / 2
exposições por
período

Custo previsível:
200€
Fonte
financiamento: 123
Fundo documental

BE

BE / Sérgio Teixeira

Alunos da
Educação
Especial

Alunos E.
Secundário
(humanidades)

Ao longo do ano

Custo previsível:
150€
Fonte
financiamento: 123
+ CM Gondomar ]
Fundo documental

9 maio 2017

Custo previsível:
40€
Fonte
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financiamento:
Escola ]
3
Projeto Leituras que Unem

aumentar
e
incrementar
atividades científicas
e culturais

BE

Comunidade
escolar

Outubro a junho

Fundo documental
Custo previsível:
3500€Fonte
financiamento:
PNL
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3.3.2 . PROJETO EDUCAR PARA A SAÚDE ( PES)

Área
de
ação1

3

3
3

3
3

Intervenientes
Nome da Atividade

Objetivos do PE TEIP

Projeto “Conversas . Sensibilizar os encarregados de
sem tabus”
educação para a necessidade /
vantagem de um maior grau de
Peça de teatro ”Só escolaridade dos seus educandos;
. Envolver e solicitar a
de vez em quando”
Dia internacional da cooperação dos encarregados de
felicidade e dia educação na vida escolar dos seus
educandos;
mundial da poesia
Dia internacional do . Consolidar a articulação entre a
escola e a família;
Sol
. Incentivar / Convidar a
Miniconferências
comunidade a participar nas
TAS
atividades
promovidas
pela
escola.

Dinamizadores

Público alvo

PES e gabinete Alunos
do
de psicologia
ensino
secundário
PES e gabinete Alunos ensino
de psicologia
básico
PES e alunos Comunidade
do TAS 1,2 e 3 educativa
PES e alunos
do TAS 1, 2 e 3
PES e alunos
do TAS 1, 2 e 3

Comunidade
educativa
Comunidade
educativa

Calendarizaçã
o

Inicio a
dezembro
A designar

Recursos /meios
necessários

2

Auditório

20 e 21 de Material
março
papelaria – 20€
( ff 123)
3 de maio
Ao longo do Material
ano
papelaria – 30€
( ff 123)
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3.3.3. GAAF – GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA

Área de
ação1

2

2

3

Intervenientes
Nome da Atividade

Objetivos do PE TEIP

Festa de Hallowen Dança e realização de
pinturas faciais e uso de
vestuário alusivo.

- Promover o convívio saudável e responsável
entre alunos;

Comemoração Dia
Mundial do Cinema sessão de Cinema

- Refletir sobre o filme visionado;

- Filhos com êxito:
soluções para pais

- Contribuir para o decréscimo da violência no
espaço escolar

- Desenvolver a capacidade de síntese e
expressão oral.
- Desenvolver as Competências Parentais;
- Aproximar a Escola à Família, criando
uma sinergia positiva;
- Sensibilizar os Encarregados de Educação
para o baixo rendimento e indisciplina
escolar e estratégias para lidar com os
educandos em casa para melhoria do
desempenho académico e
comportamento na escola;

Dinamizadores

Público alvo

Calendarização

GAAF
Ass. de
Estudantes

Alunos

Psicóloga

Alunos do
VOC GPAI

Psicóloga

Pais/Enc.
10 novembro
Educação dos
(4ºfeira)
alunos do
(data a
8ºA
confirmar)

31 de outubro
(2ªfeira)

Recursos /meios
necessários
Materiais
consumíveis para
decoração
Produtos de
maquilhagem

7 de
novembro
(2º feira)

Auditório

Computador
Projetor
Fotocópias

- Aplicar estratégias de educação positiva;
- Proporcionar aos pais um espaço de
partilha de ideias e experiências enquanto
educadores.
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Psicóloga

2

Dia Internacional da
Tolerância – Elaboração de
um panfleto informativo ou
placard exposto para toda
a comunidade escolar
- Elaboração de uma tela
onde toda comunidade
escolar possa colaborar
/participar com frases e
desenhos.

Dia Mundial do Olá –

2

2

workshop sobre Gestão de
Conflitos

Organiza-te+ workshops sobre Métodos
Estudo

-Promover uma oportunidade, para cada
um de nós, de renovar o compromisso de
praticar tolerância (aceitar diferentes
opiniões e comportamentos) e sustentar
harmonia.

Associação
BeEqual

Papel tela
Alunos
Vocacional
(elaborar
panfleto ou
placard
informativo
e tela)

GAAF
- Promover uma oportunidade, para cada
um de nós, de aceitar diferentes opiniões
e comportamentos.

- Orientar os alunos do 9ºano para a
concentração no estudo e estratégias de
gestão do stress nos exames;
- Dotar os alunos do 8ºA, CEF OI e VOC
GPAI de ferramentas de organização
pessoal e do estudo.

Alunos do 3º
ciclo

16 novembro
(4ªf)

Papel A4 para
panfleto
Fotocópias

Fotocópias

- Demonstrar aos alunos que os problemas
resolvem-se pela comunicação e não pelo
uso da força;

- Trabalhar metodologias de estudo e
organização, concentração para o estudo
e relaxamento nos testes;

Auditório

Alunos do
CEF OI,
8ºA e
9ºB

Computador

21 de
novembro
(2ªfeira)

Música
5€
(ff 123)

Psicóloga
Psicóloga
Convidada

Computador
Todos os
alunos do
3ºciclo

29 novembro
(3ªf)

Projetor
Fotocopias
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- Prevenir comportamentos de risco e
adotar comportamentos que previnam a
contração de infeções sexualmente
transmissíveis.
“Conversas sem Tabus” –
sessões de esclarecimento
2

Ass. Abraço
C.M. de
Gondomar

Alunos do
ensino
Secundário

2 de dezembro
(6ªfeira)

Sala
Computador
Projetor

- Aconselhar os alunos, pessoal docente e
não docente;

GAAF
PES

- Distribuir preservativos, bem como
- Unidade móvel no recinto
cedência de material informativo e
da escola acessível a toda a
preventivo;
comunidade escolar
- Realizar voluntária e opcionalmente o
teste rápido de deteção do VIH (para + de
18 anos)
Ass. Cultural
Bem Fazer
Vai Avante

2

“Só de vez em quando” –
espetáculo de Teatro sobre
tabagismo

- Educar para a saúde, promovendo a
aquisição de conhecimentos e
Cuida-te –
competências nesta área, de forma global
IPJ
e integradora, inter-relacionando as suas
diferentes componentes: somáticas, psicoGAAF
afetivas e sociais

Todos os
alunos do 3º
ciclo

5 de dezembro
(2ªfeira)

Auditório

14:30h

PES

2

Vidas UBUNTU

- Desenvolver a capacidade de
entendimento através da escuta e atenção Equipa Vidas
ao outro;
UBUNTU e
- Desenvolver a capacidade de comunicar GAAF
as suas convicções sobre si próprio e o

TAS 2

12, 13 e 14 de
dezembro

Sala
Computador
Projetor
fotocópias

Página 31 de 43

mundo
Chás de diversos
sabores
Dia Internacional do Chá –

3

degustação de chás no Bar
dos Professores

- Divulgar os benefícios que o chá traz à
saúde: antioxidante, anti-inflamatório,
diurético.

GAAF

Pessoal
docente e não
docente

15 de
dezembro
(5ªfeira)

Chávenas
Infusas
Biscoitos

2

O Natal na nossa Escola –
música, dança e karaoke na
sala dos alunos

- Proporcionar aos alunos um espaço de
convívio e entretenimento alusivo ao
Natal, no bar dos alunos.

GAAF
Ass. de
Estudantes

Alunos

16 de
dezembro
(6ªfeira)

Computador
Projetor
Microfone
Colunas

- Conhecer e aplicar estratégias de
resolução de conflitos e problemas,
negociação e aconselhamento;

3

Tertúlias com Assistentes
Operacionais

- Compreender a importância do bom
relacionamento interpessoal para manter
um ambiente de trabalho saudável que
favoreça de coletividade;

Computador

GAAF
- Saber adequar o comportamento em
diferentes situações;

Assistentes
Operacionais

19, 20, 21 de
Projetor
dezembro (2ª,
3ª e 4ª feira)
Materiais
consumíveis

- Utilizar eficazmente as competências de
comunicação assertiva;
- Proporcionar aos assistentes
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operacionais um espaço de partilha e
discussão de ideias.

3

Sessão para Pais sobre o
processo de Orientação
Vocacional

- Sensibilizar os Encarregados Educação
para o processo de Orientação vocacional
que os educandos frequentam, como
apoiar e orientar em casa, darem
continuidade ao trabalho desenvolvido na
escola, tornando-se a intervenção
sistémica e mais eficaz.

Psicóloga

- Criar ferramentas para numa tomada de
decisão consciente do percurso
académico/profissional a seguir no ensino
secundário.

2

Dia Internacional do
Obrigado – colocação na
entrada da Escola de dois
placards com a palavra
‘obrigado’ (num em
diversos idiomas e no outro
expressões de gratidão).
- Oferta de uma pulseira
com a palavra “obrigado”

3

2

Gestão do Stress com Ioga
do Riso
(Comemoração do Dia
internacional do Riso)
Dia Escolar da Não
Violência e da Paz
- Colocação de uma

- Agradecer a todos aqueles que fazem
parte da vida das pessoas e que as ajudam
e alegram, só por existirem;
- Dizer “obrigado” às pessoas das quais se
gosta, ou demonstrar o mesmo obrigado
por gestos.
Atividade para Docentes, com objetivo de:
- Redução do stress;
- Aplicar estratégias de gestão do stress
- Promover a criatividade;
- Estimular os laços interpessoais.
- Incutir o respeito pelo próximo;

Computador
Fotocópias

Papel cenário
Fotocópias
GAAF
Educação
Especial

Comunidade
escolar

11 de janeiro
(4ªfeira)

Rolos de fita
colorida para
pulseiras
Papel autocolante
impresso

Psicóloga
Líder do Riso Docentes
convidada
GAAF

- Consciencializar os alunos para a

Pais/Enc.
Educação dos 10 janeiro
alunos do 9º (3ªfeira)
ano

Alunos

Sala de aulas

20 ou 24
janeiro
(dia a
confirmar)

Vídeo Projetor

30 de janeiro
(2ªfeira)

Colunas áudio
Balões com hélio
12 Cartolinas
Brancas
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mensagem por turma, na
vedação do recinto escolar;
- Lançamento de balões.

2

importância da paz e de que a mesma
começa em cada um de nós.

- Proporcionar aos alunos do 9º ano da
ESSPC, e das EB 2/3 de Fânzeres e S.
Pedro da Cova a exploração de ofertas
educativas de nível secundário Cientifico
Humanístico e Profissional existentes na
Mostra do Ensino da ESSPC nossa escola
e Pós Secundário
- Permitir aos alunos do 12ºano, explorar
as ofertas educativas pós secundário, com
a possibilidade de acesso direto aos
representantes das instituições para
esclarecimento de dúvidas

Papel autocolante
50 euros (ff 123)

GAAF
Psicóloga
Professores
e alunos dos
Cursos
profissionali
zantes do
secundário

-Alunos do
9ºano da EB
2/3 de
Fânzeres e S.
P. Cova

Salas de aula/
Laboratórios para
demonstrações
práticas dos Cursos
Profissionais
7 Fevereiro
(3ªf)

- Alunos do
9ºano e do
ensino
secundário
da ESSPC

Mesas e Cadeiras
Lanche para os
alunos
Vídeo das
atividades
desenvolvidas na
ESSPC

2

Semana dos Afetos
13 a 17 de fevereiro

6 metros de arame
O Amor anda no
Ar - Captação de - Promover o convívio entre a comunidade
fotografias numa escolar;
moldura em
forma de
- Aprofundar as relações interpessoais.
coração.

GAAF
Alunos

Comunidade
Educativa

13 de
fevereiro
(2ªfeira)

Flores artificiais
vermelhas
Máquina
fotográfica
10€ (ff 123 )
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GAAF Bar do
Amor espetadas do
amor, batidos do
amor e bolos do
amor com oferta
de mensagens.
- Pedidos de
Músicas com
dedicatórias.
Violência no
Namoro dinamização de
sessões de
reflexão
- Distribuição de
mensagens em
cartões e
informação
avulsa com
dados acerca da
violência no
namoro, os
sinais de alerta e
algumas
orientações
sobre locais
onde procurar
ajuda.

GAAF
- Promover o convívio entre a comunidade
escolar;
- Aprofundar as relações interpessoais.

Professoras
da Oficina
de Culinária

Alunos

Ingredientes para a
confeção de doces
(gomas, bolos,
biscoitos …)

14 de
fevereiro
(terça-feira)

Alunos da
Educação
Especial

20€ (ff 123 )

Alunos do 3º
Ciclo

- Sensibilizar e informar a comunidade
escolar sobre Violência No Namoro.
- Informar os/as jovens de que a violência
psicológica, social, verbal é também
violência mostrando como estar atento/a
e como agir.

Paus de espetada

Computador
15 de
fevereiro (4ªfeira)

GAAF

Comunidade
Educativa

Projetor
Papel colorido
Impressões
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Projeção do
filme “O
Despertar da
- Aprofundar as relações interpessoais;
Mente” como
motivação para a - Sensibilizar para a importância dos
importância do
afetos.
amor e dos
afetos.
O Correio do
Amor - entrega
de cartas,
mensagens e
poemas, durante
o horário escolar
por um
designado
Carteiro/ Cúpido.
2

2

3

Recrutamento para o
Exército - sessão de
divulgação
Festa de Carnaval com
desfile/concurso de
disfarces
Seminário para Técnicos e
Docentes - realização de
um seminário na ESSPC
sobre boas práticas em
contexto escolar.

GAAF

Alunos do
Ensino
secundário

16 de
fevereiro
(5ªfeira)

Comunidade
Educativa

17 de
fevereiro
(6ªfeira)

Auditório
Filme

- Desenvolver a criatividade;
- Promover o convívio entre a comunidade
escolar;
-Promover a escrita, a poesia, a
criatividade e os afetos.
- Promover a exploração das
oportunidades formativas que existem nas
escolas práticas do exército português e
requisitos de acesso
- Promover o convívio saudável e
responsável entre alunos;

GAAF
Ass. De
Estudantes

Psicóloga
Militares do
Exército

GAAF
Alunos
Ass. de
- Contribuir para o decréscimo da violência
Estudantes
no espaço escolar

Alunos do
12ºano

Na 2ª
quinzena de
Fevereiro

Alunos

13 de
fevereiro
(6ªfeira)

Caixa do Correio do
Amor

Materiais
consumíveis
Materiais
consumíveis
Aparelhagem
Auditório

- Proporcionar aos técnicos e docentes um
espaço de partilha de ideias e experiências
inovadoras em educação.

GAAF

Técnicos e
Docentes

8 de março
(4ªfeira)

Arranjo Floral
Coffee-break
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(biscoitos, sumo,
água, café…)
Folhas
Canetas
Fitas
30€ ( ff 123)
- Explorar ofertas educativas pós –
secundário contactando com diversas
instituições do ensino superior;

2

Mostra de Ensino
Pós Secundário na
ExpoQualifica

Psicóloga

Alunos do
12ºano
regular e
profissional
ESSPC

17 de Março
(6ªf)

GAAF

Alunos

De 20 a 24 de
março captação das
fotografias
Exposição a
partir de 30
de março.

GAAF

Assistentes
Operacionais

5 e 6 de abril
(4ª e 5ª feira)

- Proporcionar aos alunos momentos de
descoberta e de exploração vocacional;
- Esclarecer dúvidas relativamente a
questões de acesso à universidade, bolsas,
médias, entre outros assuntos que
permitirão aos alunos melhor perspetivar
de forma realista o seu futuro académico.

2

- Valorização pessoal e social;
Fotografias de todas as
turmas expostas no Bar dos - Favorecer o relacionamento intra e
Alunos
interpessoal.

3

2ª Tertúlias com
Assistentes Operacionais

Professores

Dia Nacional do Estudante

- Proporcionar aos assistentes
operacionais um espaço de partilha e
discussão de ideias;

Transporte
autocarro

Máquina
fotográfica

Computador
Projetor
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- Avaliar a aplicação das estratégias de
resolução de conflitos e problemas,
negociação e aconselhamento adquiridas
na formação anterior;

2

2

3

25 de abril - “Dá a tua
opinião sobre os 43 anos
de Liberdade”- a
comunidade escolar será
convidada a deixar, num
painel, uma mensagem
sobre a liberdade.

Janela de Oportunidades

Festa da Família –

Materiais
consumíveis

- Realizar um balanço da adequação da
comunicação assertiva para o bom
relacionamento interpessoal e ambiente
de trabalho saudável que favoreça de
colectividade.
- Distinguir situações de vivência em
Ditadura e em Democracia;
- Desenvolver atitudes e comportamentos
de respeito, tolerância e de defesa da
liberdade, em consonância com os “ideais
de Abril”.

- Identificar interesses vocacionais e
profissionais, explorar a diversidade de
oportunidades de formação, promover a
partilha de experiencias de ex-alunos da
escola, que frequentam ou frequentaram
ensino pós secundário;

GAAF

24 de abril
(2ªfeira)

Alunos do
12ºano
(CientificoHumanístico
e
Profissional)

2 a 5 de maio

Auditório

Equipa do

19 de maio

Aparelhagem

Fotocópias a cores

Psicóloga

Ex- alunos
da escola
que
frequentam
ou
frequenta- Esclarecer dúvidas sobre médias de
ram o ensino
acesso ao ensino superior e oportunidades
superior
de ensino pós secundário
- Promover uma maior aproximação da

Papel de cenário

Comunidade
Educativa

Comunidade

Página 38 de 43

animações,
demonstrações,
workshops, artesanato,
desporto, folclore, música, ,
zumba, petiscos, jogos…

escola à comunidade;
- Incentivar uma maior participação dos
pais /encarregados de educação na vida
escolar dos filhos;
- Potenciar capacidades culturais e
artísticas dos alunos;
- Propiciar um ambiente de convívio e
confraternização entre todos os
elementos da comunidade escolar.

Educativa

GAAF;
(6ªfeira)
Alunos;
Associação
de
Pais/Encarreg
ados de
Educação;
Professores;
Assistentes
Administrativ
os e
Operacionais

Palco
Pinturas faciais
Insufláveis
Grupos Musicais
Ranchos Folclóricos
Atividades Radicais
Tendas
Entre outros
Valor estimado:
200 euros ( ff 123)

Página 39 de 43

3.3.4. EDUCAÇÃO ESPECIAL

Intervenientes
Área de
ação1

3

Nome da
Atividade

Objetivos do PE TEIP

Dinamizador
es

1. Dar c a conhecer à comunidade
“A Feirinha” – Dia
Internacional da
educativa e encarregados de
Pessoa
com
educação
a
diversidade
de Docentes
Deficiência
Educação
atividades realizadas em sala de aula Especial

Calendarizaçã
o

Recursos /meios
necessários

Alunos com
Currículo
Específico
Individual

5 de dezembro
de 2016

Espaço escolar
Mesas
Custo:50€ ( ff 123)

Alunos com
Currículo
Específico
Individual

12 de dezembro
de 2016

Transporte público
Assistente
operacional
Custo: 60€ ( ff 123)

2 de março

Transporte público
Assistente
operacional
Custo: 100€ ( FF
123)

Público alvo

pelos alunos CEI
“Cinema
todos”

2. Promover
para

o

convívio

entre

alunos/professores;
3.

3
4.

Promover a progressiva inclusão Docentes
Educação
social;
Especial
Fomentar
a
utilização
dos
transportes públicos.

Sea Life

3

Promover o conhecimento de diversas
espécies marítimas e respetivos
Docentes
habitats;
Educação
Promover
o
convívio
entre
Especial
alunos/professores;
Fomentar
a
utilização
dos

Alunos com
Currículo
Específico
Individual
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transportes públicos.
5.

Dar a conhecer à comunidade
educativa

3

e

encarregados

de

de Docentes
Educação
atividades realizadas em sala de aula Especial
educação

“Feirinha da
Páscoa”

a

diversidade

Alunos com
Currículo
Específico
Individual

30 de março de
2015

Espaço escolar
Mesas
Custo:50€ ( EE)

pelos alunos CEI
6.

Desenvolver práticas educativas que
promovam, junto dos alunos com
Necessidades Educativas Especiais, a
progressiva

3

Visita de estudo
de final de ano

inclusão

cumprimento
obrigatória,

da
a

social,

o

escolaridade

prevenção

do

abandono e a integração na vida

Docentes
Educação
Especial

Alunos com
Currículo
Específico
Individual

3º Período,
data a definir

Autocarro
Assistente
operacional
(Custo
indeterminado
visto que o local
ainda não foi
definido)

ativa.
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4. OUTROS PROJETOS ( EM DESENVOLVIMENTO AO LONGO DO ANO LETIVO):

 Grupo de Teatro
 Coro Vox Populi
 Jornal Escolar
 Rádio Escolar
 Jogoteca
 Manualidades
 Projeto E-twinning
 Clube de Robótica
 Reiki na escola
 Catálogo Coletivo Concelhio
 Desporto Escolar
 Sustentabilidade da Terra
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5. AVALIAÇÃO DO PAA
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