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INTRODUÇÃO
O Plano Anual de Atividades da Escola reveste-se de grande relevância para toda a Comunidade
Educativa, pois constitui um instrumento do exercício de autonomia e nele se reflete a realidade da escola
no seu dia-a-dia, bem como do contexto envolvente. De acordo com o estipulado na alínea c) do ponto 1
do artigo 9º do Decreto – Lei n.º 75/2008, de 22 de abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º
137/2012, de 2 de julho, trata-se de um “documento de planeamento, que define, em função do projeto
educativo, os objetivos, as formas de organização e programação das atividades e que procede à
identificação dos recursos necessários à sua execução”.
O Plano de Atividades expressa o empenho de toda a comunidade educativa numa instituição que
deseja a melhoria da qualidade das aprendizagens e o sucesso educativo dos alunos visando o
desenvolvimento integral dos mesmos e não apenas o cumprimento dos programas a lecionar.
O Plano de Atividades foi elaborado com base nas propostas apresentadas pelos diferentes
agentes educativos tendo resultado num documento diversificado, enriquecedor e estratégico, virado
também para o meio envolvente, como resposta às necessidades da Comunidade Educativa, bem como
para a concretização dos princípios, objetivos e valores do Projeto Educativo.
Enquanto instrumento de gestão e documento diferenciado, o Plano Anual de Atividades obedece
a uma lógica de integração e articulação, tendo em vista a coerência, eficácia e qualidade do serviço
educativo. Através do desenvolvimento das atividades previstas, pretende-se motivar os alunos para as
aprendizagens, aumentando os seus níveis de interesse, apelando à sua participação, criatividade,
autonomia e responsabilidade.
A Direção da Escola conta com participação ativa de todos os atores educativos, com vontade,
empenho e dedicação no sentido de concretizar este plano de orientação para a ação.

Página 3 de 95

Plano Anual de Atividades – 2017/2018

ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO
Calendário Escolar
DATA

HORA

ATIVIDADE

 Reunião do conselho dos cursos qualificantes (diretores
05 / 09 / 2017
06 / 09 / 2017

10:00

de curso e diretores de turma dos cursos qualificantes) –
Eleição do Coordenador

9:30

 Reunião de Conselho Pedagógico

9:30

 Reuniões de Departamentos

14:30

 Reuniões de Grupo Disciplinar / Grupo Setorial

07 / 09 / 2017

9:30
08 / 09 / 2017

11:30

 Reunião de Diretores de Turma (Ensinos Básico e
Secundário e Cursos Qualificantes)

 Reunião

de Diretores de Turma dos Ensinos
Básico/Secundário /Profissional com a Educação Especial

 Reunião dos Coordenadores de Departamento com a
14:30

11 / 09 / 2017

9:30




Coordenadora da Biblioteca Escolar- Planificação de
atividades
Reunião Geral de Professores
Café



Reuniões de Grupo Disciplinar / Grupo Setorial



Receção dos alunos pelos Diretores de Turma dos 7º, 9º
e 10º Anos



Receção dos alunos pelos Diretores de Turma dos 8º,
11º, 12º Anos, Cursos Profissionais TAP e TAS



Entrega de Certificados – Quadro de Excelência e Valor –
7º, 8º, 9º, 10º e 11º Anos (referente ao ano
letivo2016/2017)



Inicio das atividades letivas



Dia do Diploma (alunos que no ano letivo 2015/2016
concluíram o 12º ano)

9:00
13 / 09 / 2017

10:30

11:30
14 / 09 / 2017
15 /09 /2017

18:30
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16 / 10 / 2017
a
2 / 11 / 2017

18:15

6/10/2017



Reuniões de Coordenação Pedagógica (Ensinos Básico e
Secundário)

------



Conselhos de turma alargados 7º e 10º anos

15/ 12 / 2017

------



Fim do 1º Período

15/12/2017 a
19/12/2017

------



Reuniões de Avaliação do 1º P

20/12/2017

A agendar



Entrega das Fichas Informativas relativas ao 1º Período

03 / 01 / 2018

------

-----------

2ª PERÍODO
 Início do 2º Período
 Início das Reuniões de Coordenação Pedagógica (Ensinos
Básico e Secundário)

 Interrupção das atividades letivas (Carnaval

12/ 02 / 2018
a
14 / 02 / 2018
16 / 03 / 2017

-----------



23 / 03 / 2018

-----------

----------------

 Fim do 2º Período
 Reuniões de Avaliação do 2º Período

26 / 03 / 2018
06 / 06 / 2018

-----------



Dia do Patrono

Reuniões com Pais e Encarregados de Educação - Entrega
das Fichas Informativas relativas ao 2º Período (a
agendar)

3º PERÍODO
Início do 3º Período
Fim do 3º Período para os 9º, 11º e 12º Anos
Reuniões de Avaliação: 9º, 11º e 12º Anos

-----15 / 06 / 2018

Fim do 3º Período para os restantes anos

Provas de Aferição do Ensino Básico – 8º Ano
12 de junho (3ªfeira)
10h00
Matemática (86)

Entre 21 de maio e 5 de junho
Educação Física (84)
Educação Visual (83)
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Provas Finais de 3º Ciclo e Exames Nacionais do Ensino Secundário
Provas Finais de 3º Ciclo do Ensino Básico
1ª Fase
2ª Fase
19 junho
22 junho
27 junho
19 julho
20 julho
23 julho
9:30
PLNM
Português
Matemática
PLNM
Português
Matemática
(93) (94)
(91)
(92)
(93) (94)
(91)
(92)
Afixação de pautas: 13de julho
Afixação de pautas: 13de julho
Afixação dos resultados dos processos de
Afixação dos resultados dos processos de
reapreciação: 10 de agosto
reapreciação: 24 de agosto
Horas

Provas de Equivalência À frequência do 3º Ciclo do Ensino Básico
1ª Fase

18 a 29 de junho de 2018

Afixação de pautas: 13 de
julho

2ª Fase

19 a 26 de julho de 2018

Afixação de pautas: 4 de
agosto

Afixação dos resultados dos
processos de reapreciação:
10 de agosto
Afixação dos resultados dos
processos de reapreciação:
24 de agosto

Exames nacionais do Ensino Secundário
1ª Fase

18 a 27 de junho de 2018

Afixação de pautas:
13 de julho

2ª Fase

18 a 23 de julho de 2018

Afixação de pautas:
3 de agosto

Afixação dos resultados dos
processos de reapreciação:
10 de agosto
Afixação dos resultados dos
processos de reapreciação:
24 de agosto

Provas de Equivalência À frequência do Ensino Secundário
1ª Fase

18 a 29 de junho de 2018

Afixação de pautas:
12 de julho

2ª Fase

18 a 26 de julho de 2018

Afixação de pautas:
3 de agosto
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DEPARTAMENTOS CURRICULARES
Departamentos de Expressões
Designação das
atividades

Objetivos

Descrição da
atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

Ao longo do ano letivo
Ativ LA
1- Jornal da Escola
e Boletim Cultural.

- Promover uma cultura de Escola
contribuindo para a preservação
de memórias coletivas.
- Fomentar a participação de
alunos e professores por
intermédio de trabalhos/projetos

- Recolha e tratamento
gráfico de materiais a
publicar.
- Colaboração na
resolução gráfica da capa
do Boletim Cultural

De acordo com
calendarização das
equipas
responsáveis pelo
Jornal da Escola e
Boletim Cultural.

Graça
Campolargo e
Márcio Pontes

Comunidade
Escolar

Fotocopiadora
mesa
digitalizadora,
máquina
fotográfica

Relatório de
Avaliação final

- Aplicar e desenvolver
competências relacionadas com
as disciplinas relacionadas com o
Grupo de Artes Visuais .

Organização e montagem
de trabalhos realizados
pelos alunos em suportes
diversificados. Exposições
previstas:
2- LA
-Exposições temporárias
de trabalhos de alunos,
com apoio do Projeto
XArte.
2- Ativ PI
-Intervenções de caráter
plástico nos espaços de
uso comum da escola:
comemorar a Semana
Mundial do aleitamento
Materno” ; Dia Mundial
da Alimentação Saudável,
S. Martinho, Natal .

2- Ativ I :
- “Semana Mundial
do aleitamento
Materno”
promovida pela
ESSáude /UTAD no
“Nosso Shopping”
de Vila Real .
Participação de
trabalhos de alunos
do curso de Artes
Visuais na exposição
de comemoração
- Natal na Escola;

Professores
do GDAV com
projeto X- ARTE

Comunidade
Escolar

Painéis de
afixação,
cartolina,
painéis de Kline
formato a
designar, cola
,fita cola face
dupla, projetor,
computador,
colunas de som.

-Ficha de
avaliação da
atividade
- Relatório de
avaliação
intermédia e
final

Ativ LA

2- Exposições
temporárias de
trabalhos de
alunos na Escola e
na Cidade

-Fomentar a utilização de
metodologias planificadas, com
iniciativa e autonomia -Induzir
pelo recurso ao método
projectual a procura de
intencionalidade(s) na
organização do espaço expositivo
- Fomentar o tratamento gráfico
de materiais de divulgação de
acontecimentos relevantes tais
como exposições ou outros
eventos.

2- Ativ II :
-“ Carnaval na
Escola”
9 de Fevereiro de
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- Participar de forma interventiva
na vida da escola.

(com apoio do XArte)
2- Ativ PII :
-Exposição de trabalhos
“Carnaval , na escola” 7 a
21 Fevereiro 2018
(Mediateca e espaços de
uso comum da Escola)
- Exposição de trabalhos
Mês da Leitura Atividades em
colaboração com
Biblioteca Escolar.
2- Ativ PIII :
- Exposição de trabalhos
no Museu da Vila Velha ,
Vila Real ( MVV vr )
”Agora 18 “
- Comemorar o 25 de
Abril na Escola .

2018
“Desfile de
Carnaval na Escola,
curso artes visuais
“_ 8.15 às 13:15.
- De 12 a 16 de
Março 2018 “ Mês
da Leitura”
2- Ativ III :
-Ágora 18
Exposição de alunos
do Curso Artes
Visuais no MVV vr :
9 a 18 de Abril 2018
( preparação e
montagem ); dia 19
de Abril dia previsto
para inauguração e
duração prevista
até 6 de Maio , (as
datas foram
definidas com a
direção do Museu)
2- Ativ III :
Intervenções de
carácter plástico
nos espaços de uso
comum da Escola /
comemorar o 25 de
Abril .

Actv LA
3- Participação em
Concursos
/Projetos

-Promover a literacia para os
media e o conhecimento de
obras cinematográficas e
audiovisuais enquanto
instrumentos de expressão e

- A partir de trabalhos
elaborados de acordo
com contéudos
programáticos das
disciplina de Educação

3- Ativ PI
Participação em
atividades de
colaboração ,com a
equipa do PES da
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Todos os
professores do
GDAV.

Comunidade
Escolar

Relatório de
avaliação final
do PAA

Plano Anual de Atividades – 2017/2018

(extensão do
trabalho realizado
em contexto aula)

diversidade culturais de
afirmação da identidade nacional
e da promoção da língua e
cultura portuguesas.
- Promover a Educação para a
Saúde
-Desenvolver a curiosidade
intelectual e a atitude criativa( a
educação através da arte)
-Desenvolver competências de
trabalho individual e/ou grupo.

Visual Desenho A, Oficina
de Artes e Oficina
Multimédia incentivar a
participação em
concursos/ projetos de
acordo com os requisitos
dos mesmos
nomeadamente com
Grupos/ Departamentos
da Escola e com a Câmara
Municipal de Vila Real (
CMVR) / Plano Municipal
de Atividades Educativas (
PMAE).
- Participação no Plano
Nacional de Cinema (
PNC) 2017-18.

Escola
nomeadamente
pela execução de
materiais gráficos e
de intervenções de
carater plático nos
espaços de uso
comum da escola .(
Dia Mundial da
Alimentação 16 out
17)
.3- Ativ PIII
Centenário da
Fundação do Sport
Clube de Vila Real
dia 20 de Maio 2020
: Abertura da
exxposição domingo
dia 20 de Maio
2018)Entrega de
trabalhos até dia 4
de Maio de 2018
3- Ativ PII+PIII
- Paricipação em
atividades PMAE da
CMVR
3- Ativ LA
Conforme PNC
planificar e
calendarizar
visionamento de
filmes em
colaboração com o
coordenador do
PNC na escola
prevendo, no 3º
período , uma
sessão fora da
escola “ o Cinema
está à tua espera “.
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Actv LA

- Constantes no Projeto em
anexo

4- Projeto XArte

Ativ LA
5- Visitas de
Estudo

Ativ LA
6- Quadros
Competição _
Equipa Desporto
Escolar (DE)
Torneios Abertura

-Desenvolver a curiosidade
intelectual e a atitude criativa.
-Promover o conhecimento do
Património Histórico, Artístico e
Arquitetónico Português e
sensibilizar para a sua
salvaguarda e preservação.
-Refletir sobre a leitura e
interpretação de objetos
artísticos a partir de visitas a
exposições em Museus e/ou
Galerias .
-Desenvolver o espírito crítico,
respeitar e apreciar modos de
expressão diversificados,
recusando estereótipos e
preconceitos
-Criar hábitos desportivos
saudáveis
-Aumentar a autoestima e gosto
pelas atividades desportivas
(Ver Clube do Desporto Escolar)

As atividades e a sua
descrição encontram-se
na planificação do
projeto.

Visitas de Estudo
decorrentes dos
conteúdos programáticos
de História da Cultura e
das Artes e Oficina de
Artes .

Treino regular de Futsal e
Ténis de Mesa

Ao longo do ano
letivo

5- Ativ PI + PII
Novembro /
Dezembro Fevereiro
/ Março ( datas a
especificar
oportunamente )
Viagem ao Porto (
Museu Soares dos
Reis e Casa da
Música) a Braga
(Estádio Municipal e
Citânia de Briteiros)

Ao longo de todo o
ano letivo

Participação no quadro
competitivo do Desporto
escolar

Página 10 de 95

Teresa Pimentel ,
(Coordenadora do
projeto XArte )

Comunidade
Escolar

Especificados
no projeto

Graça
Campolargo com
professores de
ouros grupos
disciplinares

Alunos do ensino
básico e
Secundário
de Artes Visuais

Custo de
viagem

Luís Pimentel
José Fernandes
Pedro Matos
Pedro Feitais

Alunos inscritos

Relatório por
atividade;
Avaliação
intermédia e
final do projeto
Relatório de
cada Visita/
atividade em
Ficha de
Avaliação .

Ao longo de
todo o ano
letivo
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Designação da
atividade

Descrição da
atividade

Objetivos

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

1º Período
Actv PI

- Conhecer o meio envolvente
- Contactar com a natureza

1-Caminhada ao
Parque Corgo

- Criar hábitos desportivos saudáveis
- Aumentar a resistência

Na aula de Educação Física, os
alunos realizarão uma
caminhada ativa com saída e
regresso à escola.

12 a 19 de Setembro
2017

Professores do
Grupo Disciplinar
Educação Física.(
GDEF)

Alunos

2 a 6 de Outubro 2017 (
“Nosso Shopping VR” )

Professores
Departamento de
Expressão

Comunidade escolar

Professores do
Departamento de
Expressão com
equipa da Biblioteca
Escolar

Comunidade escolar

Papel A4

Relatório

Custo estimado de
materiais a utilizar
250€

Relatório por
atividade; Avaliação
intermédia e final do
projeto

Serão, previamente,
sensibilizados para as questões
de segurança associadas à
atividade, bem como para o
impacto da atividade física na
saúde e bem-estar.
Serão igualmente sensibilizados
para a correta utilização dos
espaços verdes como garantia
da sua preservação.

2-Semana Mundial do
Aleitamento Materno
3- Dia Mundial da
Alimentação

Promover a Educação para a Saúde /
colaborar com a equipa PES
Colaboração com ESSaude/UTAD VR

- Participação em exposição de
trabalhos ;
-Desenho de lettering de
sinalização do dia Mundial da
Alimentação (Cantina da
Escola)

16 Outubro 2017 ( na
Escola)

3- S. Martinho

2- Actv PI

4-Comemorar o Natal
na Escola

Colaborar com as atividades da Biblioteca
da Escola

-Apoio gráfico e/ou perfomativo
de comemoração do S.Martinho
na Escola

- Desenvolver a interação da Escola com
o meio sócio-cultural envolvente.
-Proporcionar experiências de
aprendizagem diversificadas
-Participar de forma interventiva na vida
da escola.

Intervenções de caráter plástico
nos espaços de uso comum da
Escola e/ ou no espaço / cidade
envolvente à Escola.

Exposição de trabalhos
de Educação Visual ,
TEPR e de Desenho _
10 a 17 Novembro 2017
- Natal na Escola ;

27 de Novembro a 7 de
Dezembro 2017 ; de 8 a
12 de Janeiro 2018
(desmontagem)
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Colaboração com as atividades
desenvolvidas pela
coordenação da Biblioteca

Professores do GDAV
com apoio do projeto
do X-ARTE

Comunidade Escolar

Papel de cenário,
cartolinas, fita cola
dupla face, cola e
outros a especificar.

Relatório por
atividade; Avaliação
intermédia e final do
projeto.

* Previsão de Viagem de Estudo com alunos do Curso de Artes Visuais, data a definir oportunamente de acordo com calendarização prévia com Museus /Entidades e com Conselhos de Turma
das turmas envolvidas.

Designação da
atividade

Objetivos

Descrição da
atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

2º Período
2- Actv PII

- Fomentar a utilização de vários suportes
materiais e técnicas de representação.

1-“ Carnaval na
Escola”

2- Actv PII

2-Dia do Patrono (16
de Março) / Mês da
Leitura
3-Exposição “”Ágora
18”
no Museu da Vila
Velha Vila Real (
MVVvr)

- Desenvolver a interação da Escola com
o meio sócio-cultural envolvente.
-Fomentar a interdisciplinaridade

Colaboração com as atividades
desenvolvidas da Biblioteca
Escolar . a partir de abordagem
a “ Património” e/ou “Diferença
de género”

Participação na comemoração
do dia do patrono pela
organização de atividades
relacionadas com os conteúdos
disciplinares do Grupo e de
acordo com programação geral.
- Trabalhos plásticos , bi e/ou
tridimensionais relacionados
com o tema
“ Património”
- Exposição de trabalhos no
átrio da Biblioteca da Escola

2- Actv II :

9 de Fevereiro de 2018
“_ 8.15 às 13:15.
“Desfile de Carnaval na
Escola, curso artes
visuais .
-Exposição de trabalhos
“Carnaval , na escola”
(espaços de uso comum
da Escola).
- 16 de Março de 2018 (
dia do Patrono)
- “ Mês da Leitura “
-“Ágora 18”
Exposição de alunos do
Curso Artes Visuais no
MVV vr : 9 a 18 de Abril

Coordenadora da
Mediateca e todos os
professores
do GDAV
com apoio do XARTE.

Comunidade Escolar

Custo estimado de
materiais a utilizar
300€

Relatório por
atividade; Avaliação
intermédia e final
PAA do Grupo

- Todos os
professores do GDAV
( com apoio do
Projeto XArte)

Comunidade Escolar

Custo estimado de
materiais a utilizar
250€

Relatório por
atividade; Avaliação
intermédia e final do
projeto

2018 ( preparação e
montagem ); dia 19 de Abril
dia previsto para
inauguração e duração
prevista até 6 de Maio , (as
datas foram definidas com a
direção do Museu)

* Previsão de Viagem de Estudo com alunos do Curso de Artes visuais , data a definir oportunamente de acordo com calendarização prévia com Museus /Entidades e com Conselhos de Turma
das turmas envolvidas.
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Designação da
atividade

Objetivos

Descrição da atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

Professores do
GDAV com apoio
do projeto do XARTE

Comunidade Escolar

Custo estimado
de materiais a
utilizar, e custo
de transporte
Vila Real
/Sanfins do
Douro 250€

Relatório por
atividade;
Avaliação
intermédia e
final do projeto

3º Período
Actv PIII
Exposições
temporárias de
trabalhos de
alunos na Escola e
na Cidade
1- Exposição de
trabalhos alusivos
ao Centenário da
Fundação do Sport
Clube de Vila Real

2- Comemorar o 25
de Abril na Escola

Participar na promoção de
ambientes favoráveis a
interações e aprendizagens
-Fomentar a
interdisciplinaridade.
-Fomentar o gosto pelo
desenho entendido como
instrumento de recriação
de um texto, frase ou
palavra e/ou da palavra
como forma plástica.
- Desenvolver a interação
da Escola com o meio
sócio-cultural envolvente.
-Participar de forma
interventiva na vida da
escola

- Seleção, preparação e
montagem de trabalhos dos
alunos do Curso de Opção
Artes Visuais, efetuados ao
longo do ano letivo com vista a
Exposição de trabalhos na : 1.
Praça do Município Vila Real;
2- Casa Museu Fundação
Maurício Penha _ Sanfins do
Douro (datas a confirmar)

2-Actv III
- Desmontagem de
Exposição “”Ágora
18” no MVV Vila
Real_ 7 a 9 de Maio
18
-Centenário da
Fundação do Sport
Clube de Vila Real
dia 20 de Maio
2020 : Abertura da
exposição domingo
dia 20 de Maio
2018) Entrega de
trabalhos até dia 4
de Maio de 2018
- Comemorar o 25
de Abril na Escola
- Exposição de
trabalhos de alunos
do curso opção
artes na Casa
Maurício Penha (
Sanfins do Douro)
- Mês da Juventude
Maio: de acordo
com calendarização
do Plano Municipal
de Ação Educativa (
PMAE) da CMVR
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- Participação na
Mostra Escolar no
Largo do Município
de acordo com
calendarização
prevista no PMAE
CMVR .

3-Mega Sprinter
Mega Salto
Mega km
(Fase Escola)

-Criar hábitos desportivos
saudáveis
-Promover o espirito competitivo
-Aumentar a autoestima e gosto
pelas atividades desportivas
-Combater o insucesso/abandono
escolar

Competição interescolar

Data a definir
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Professores do Grupo
Disciplinar de
Educação Física

Alunos apurados na fase
de turmas

Papel A4 e
fotocópias
Cronómetros
Apitos
Diplomas

Mega Sprinter
Mega Salto
Mega km
(Fase Escola)
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Departamento de Ciências Experimentais
Designação das
atividades

Objetivos

Descrição da atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

Salas da
especialidad
e dos
grupos
disciplinares
do
departamen
to

Relatório de
coordenação

Material do
espólio

Relatório da
atividade

Atividades Permanentes
Coordenação do
departamento

“Inventariação,
restauro e conservação
do espólio à guarda do
grupo de Biologia e
Geologia”

Clube da Proteção Civil
(Tem um projeto

-Presidir às reuniões de
Departamento;
-Participar nas reuniões do
Conselho Pedagógico;
-Desenvolver medidas que
reforcem
a
articulação
interdisciplinar;
-Assegurar o cumprimento do
artigo 36º Secção I, do
Capítulo III do Regulamento
Interno, e o estipulado no
artigo 5º do Regimento do
Departamento
Colaborar
com
as
subsecções do Conselho
Pedagógico.
- Desenvolver atividades
relacionadas com a avaliação
de desempenho docente.
- Conservar o material do
espólio do grupo disciplinar
- Criar um museu para
divulgar o espólio científico
do grupo disciplinar
- Cultivar “uma cultura de
segurança e prevenção”
entre os jovens

Organizar e gerir as
atividades do departamento
e cumprir os deveres de
Coordenador de
Departamento consagrados
no artigo 38º da Secção I, do
Capítulo III do Regulamento
Interno e no artigo 7º do
Regimento do Departamento

- Criação de uma base de
dados relativamente ao
material constante do espólio
do grupo disciplinar

Todo o ano

Helena Fernandes

Professores do
Departamento de
Ciências
Experimentais.
Comunidade
escolar

Ao longo do ano

Domingas Alhais

Comunidade
Educativa

Todo o ano

Cristina Aires e
professores dos
grupos de Biologia e

Comunidade
Escolar
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Relatório da
atividade

Plano Anual de Atividades – 2017/2018
próprio a entregar na
direção)

- Educar para a Cidadania

Projeto “Ciência na
Camilo”

-Disponibilizar os recursos
logísticos (laboratórios de
biologia e geologia, física e
química, museu da escola) e
humanos ao serviço da
comunidade educativa, como
complemento do processo
ensino/aprendizagem.
-Promover atividades
práticas para os alunos do
ensino básico como apoio aos
programas curriculares.
-Incentivar o interesse pelas
ciências experimentais.
-Promover o intercâmbio
entre escolas / diferentes
níveis de ensino.

Palestra sobre a
importância dos fósseis
na reconstituição da
História da Terra
Olimpíadas juniores de
Ciências
e Olimpíadas da
Biologia

FQ

Organizar e gerir atividades
experimentais para alunos do
ensino básico (alunos
internos e externos).

Durante todo o ano
(marcação pelos
professores
interessados).

A determinar pelo
formador
Aplicar conhecimentos das
aulas de Ciências/ Biologia
Motivar para o estudo/ gosto
da disciplina de Ciências
Naturais e da Biologia
Melhorar os conhecimentos e
resultados das disciplinas de
Ciências Naturais de 9º ano;
Biologia Geologia de 10 e 11º
ano e Biologia 12º ano

Calendarização de
acordo com o
organismo
proponente:
Associação de
biólogos.
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António Viamonte e
Maria João Guerra

Grupo sectorial de
11º ano de Biologia
e Geologia.

Fátima Assunção
com a colaboração
do grupo disciplinar

Pré-escolar, 1º, 2º
e 3º ciclo

Salas da
especialidad
e dos
grupos
disciplinares
do
departamen
to e escolas
que
solicitem a
nossa
presença.

Alunos do 11º
ano

Auditório;
Computado
r;
Projetor.

Alunos do 9º ano
e do ensino
secundário

Relatório das
atividades

Relatório da
atividade

Plano Anual de Atividades – 2017/2018

Designação das
atividades

Objetivos

Descrição da atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

1º Período
-

Ação de sensibilização
aos condutores de Vila
Real sobre Segurança
Rodoviária

Aulas no exterior:
Departamento
de
Genética do Centro
Hospitalar
e

- Distinguir, numa
travagem, tempo de
reacção de tempo de
travagem e factores que
afetam cada um destes
tempos;
-Determinar distâncias de
reacção, de travagem e de
segurança a partir de
gráficos v = f (t);
-Justificar a utilização dos
encostos de cabeça, cintos
de segurança, air-bags,
capacetes e materiais
deformáveis nos veículos
com base nas leis da
Dinâmica;
- Sensibilizar os alunos para
a importância da segurança
rodoviária;
-motivar os alunos para o
estudo da Física;
- Mostrar aos alunos
situações de Física no dia-adia.

- Desenvolver o espírito de
observação e investigação
(recolha
de
dados,
documentos, análise e

- Relatório da
atividade
- Opinião dos
alunos

Alunos do 9º ano

.-Em sala de aula os alunos irão
elaborar
panfletos
sobre
Segurança Rodoviária.
-Com a colaboração da Escola
Segura irão distribuir esses
panfletos aos condutores.

- Observação de células
reprodutoras e de técnicas de
reprodução artificial
- Observação direta do modo

Novembro

2º/3º período
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Grupo sectorial de
9º ano de Física e
Química e
professores
envolvidos no Clube
“Segurança, Defesa
e Paz”.

Grupo sectorial de
12º ano:
Domingas Alhais e
Maria João Guerra

Fotocopiado
ra,
Computado
res

Alunos do 12º
ano

Laboratório
s
das
entidades
visitadas.

Relatórios das
actividades.

Plano Anual de Atividades – 2017/2018
departamento
de
Genética da UTAD .
Visita a um laboratório
de análises clínicas da
região.

tratamento informação);
- Possibilitar o contato com
diferentes tecnologias ao
serviço da Ciência;
- Motivar os alunos para
estudo
do
sistema
reprodutor;

como são elaborados cariótipos
humanos.
- tomada de conhecimento de
processos de diagnóstico de
anomalias genéticas /
mutações.

Transporte
pago pelos
alunos

-Reconhecer o contributo
da Ciência e da Tecnologia
no desenvolvimento de
técnicas de reprodução
artificial;
- Possibilitar o contato com
técnicas de diagnóstico de
anomalias genéticas;
- Experienciar processos
laboratoriais
de
biotecnologia.

Designação da
atividade

Objetivos

Descrição da atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

2º Período

Dia da Ciência

Visita de estudo à Serra
de Aire e Candeeiros.

-motivar os alunos para o
ensino das Ciências;
- desenvolver o espírito de
observação e
investigação dos alunos;
-integrar os alunos;
-iIncentivar o interesse
pelas ciências
experimentais.

Atividades laboratoriais a
definir

Dia do Patrono
Todos
professores
Departamento

Visita de estudo transdisciplinar
que permite fomentar e
incentivar o interesse dos

A articular em
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Professores

os
do

das

Toda
comunidade
educativa

a

Turmas do 11º

Materiais
dos
laboratórios

Relatório de
Avaliação

Autocarro

Relatório
Avaliação

de

Plano Anual de Atividades – 2017/2018
A definir

alunos para o desenvolvimento
do seu conhecimento em
diferentes áreas curriculares,
no âmbito das disciplinas de
Biologia e Geologia e Física e
Química.

Visita de estudo que permite
fomentar e incentivar o
interesse dos alunos para o
desenvolvimento
do
seu
conhecimento no âmbito da
disciplina de Biologia e
Geologia.

Visita de Estudo ao
Instituto de Ciências
Abel Salazar

Conselhos de
Turma.

disciplinas
envolvidas

ano

A articular em
Conselhos de
Turma.

Professores das
disciplinas
envolvidas

Turmas do 12º
ano
Autocarro

A definir

Olimpíadas de Biologia
Sénior (1ª e 2ª
eliminatória)

Olimpíadas de Biologia
Júnior(1ª
e
2ª
eliminatória)

17 de Janeiro e 7 de
Março

7 de Fevereiro e 21
de Março
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Fátima Assunção

Alunos de 11º e
12º ano

Fátima Assunção

Alunos de 9º ano

Relatório

Plano Anual de Atividades – 2017/2018

Designação da
atividade

Objetivos

Descrição da atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

3º Período
Visita ao Museu de
Geologia de UTAD

A articular em
conselho de turma

Olimpíadas de Biologia
(prova prática)

27, 28 e 29 de Abril

Grupo sectorial de
11º ano de Biologia e
Alunos de 11º ano
Geologia

Relatório a realizar
pelos alunos

Fátima Assunção

Departamento de Ciências Exatas
Designação das
atividades

Objetivos

Descrição da atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

1º Período
Clube de jogos
matemáticos

Olimpíadas
Portuguesas da
Matemática.
1ª eliminatória

Prof Rui Fernandes
- Incentivar e desenvolver o
gosto, dos alunos do ensino
básico e secundário, pela
matemática;
- Desenvolver
competências matemáticas
para melhorar a qualidade
de ensino;

As Olimpíadas constam de
uma prova única
Nas Categorias Júnior (6.º e
7.º anos), A (8.º e 9.º anos)
e B (10.º, 11.º e 12.º anos)
haverá duas eliminatórias e
uma Final Nacional

Prof António
Teixeira e Prof Jorge
Matos
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Alunos do ensino
básico e secundário
da escola

Alunos do ensino
básico e
secundário
da escola

Fotocópias
das provas,
folhas de
prova

Professor
responsável

Plano Anual de Atividades – 2017/2018
- Descobrir talentos
precoces para a
matemática.
Campeonato de cálculo
mental

Hora do código

Internet Segura

Prof Elisabete
Pardal
Compreender a
importância das
competências associadas
ao pensamento
computacional à
programação de
computadores
Palestra que visa a
promoção do uso
consciente, seguro e
responsável da internet,
das redes sociais, dos
smartphones,
especialmente entre
jovens.

Realização da atividade Hora de
código

Palestra sobre a Segurança na
Internet

Final do 1º Período

Grupo de
Informática

Alunos do ensino
básico e
secundário da
escola

Início de Fevereiro

Grupo de
Informática

Alunos do ensino
básico e
secundário da
escola

Canguru
Matemático

Prof Rui Fernandes

Aula articulada com a
Biblioteca sobre
literacias/cidadania
digital

Designação das

Objetivos

Descrição da atividade

Calendarização

Página 21 de 95

Responsável

Alunos do ensino
básico e
secundário
da escola
Alunos do ensino
básico e
secundário
da escola

Público-alvo

Recursos

Avaliação

Plano Anual de Atividades – 2017/2018
atividades
2º Período
Clube de jogos
matemáticos

Prof António
Teixeira

Alunos do ensino
básico e
secundário
da escola
Alunos do ensino
básico e
secundário
da escola e outras
escolas da região,
apurados na 1ª
eliminatória
Alunos do ensino
básico e
secundário
da escola

Fotocópias
das provas,
folhas de
prova

Responsável

Público-alvo

Recursos

Prof Rui Fernandes

Olimpíadas Portuguesas da
Matemática.
2ª eliminatória

Aula articulada com a
Biblioteca sobre
literacias/cidadania digital

Designação das
atividades

Objetivos

Descrição da
atividade

Calendarização

Professor
responsável

Avaliação

3º Período
Clube de jogos
matemáticos

Prof Rui Fernandes

Alunos do ensino
básico e
secundário

Incentivar e desenvolver o
gosto, dos alunos do ensino
básico e secundário, pela
matUTAD

matemática;
- Desenvolver competências

O matUTAD é um jogo de
computador, pela internet,
desenvolvido para os 7º, 8º
e 9º anos de escolaridade

matemáticas para melhorar os
resultados escolares
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Professoras Ângela
Coelho e Sandra
Cunha

7º, 8º e 9º anos
de escolaridade

Prof
responsável
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Designação das
atividades

Objetivos

Descrição da atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

Ao longo do ano letivo
Coordenação de
Departamento

Projeto Jovens
Empreendedores

-Presidir às reuniões de
Departamento.
-Participar nas reuniões do
Conselho Pedagógico
-Desenvolver medidas que
reforcem a articulação
interdisciplinar
-Assegurar o cumprimento
do artigo 36º do
Regulamento
Interno
- Colaborar com as
subsecções do Conselho
Pedagógico
- Desenvolver atividades
relacionadas com a avaliação
de desempenho docente
Fomentar nos jovens, do 3.º
ciclo do ensino básico e do
ensino secundário, a
capacidade criativa, o espírito
de iniciativa e autoconfiança
que lhes permitam ganhar
valências para que, uma vez
na idade ativa, possam vir a
construir alternativas de
trabalho e projetos de vida
sustentáveis, sem ter que
abandonar os locais de
residência

Organização e gestão de
atividades do Departamento
e cumprimento dos deveres
de Coordenador de
Departamento consagrados
no artigo 38.º do
Regulamento Interno

Ao longo do ano
letivo

Margarida Soares

Comunidade
escolar, em especial
professores do
Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas

Salas da
especialid
ade dos
grupos
disciplinar
es do
Departam
ento

Relatório
intermédio e
relatório final
de coordenação

De acordo com os interesses
dos alunos

Ao longo do ano
letivo

- Isabel Machado

Alunos de todos os
níveis de ensino

50 euros

Relatório de
atividade

- Lurdes Eirô
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Participação no projeto
“Leituras que Unem”

Participação na
iniciativa “A Maior
Lição do Mundo” – do
Projeto “Everyone”

- Promover a leitura com
sentido(s) em diferentes
tipos de textos e em
diferentes contextos,
cruzando a leitura com
diferentes áreas do saber e
fomentando a aprendizagem
colaborativa e a partilha em
ambientes digitais.
- Promover o contacto entre
alunos de escolas situadas
em contextos educativos e
culturais diferenciados,
fazendo da (s) leitura(s)
veículo de comunicação e
traço de união.
- Promover a criatividade, o
sentido crítico e a cidadania
através do (re)conhecimento
da diversidade/ unidade de
representações, imagens,
estereótipos, opiniões e
pareceres sobre Portugal e a
Galiza.
- Contribuir para a reflexão e
ação no âmbito dos Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
envolvendo todas as crianças
e jovens e promovendo uma
cidadania global ativa e uma
maior consciencialização do
papel de cada um na
construção de um mundo
mais seguro, mais saudável e
mais sustentável.
- Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável, proporcionar o

- Produção de audiotextos,
booktrailers, photostories,
ebooks, banda desenhada, …
- Utilização da plataforma
TwinSpace
- Contacto entre docentes da
Escola e da Galiza via Skype
- Elaboração de pósteres e
cartazes digitais
- Divulgação das atividades /
trabalhos nas redes sociais

Ao longo do ano
letivo

- Trabalhos em pares e em
grupo
- Debates em grupo-turma
- Assembleias

Ao longo do ano
letivo
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- Margarida Soares
- Em colaboração
com Adelaide
Jordão,
Coordenadora da
Biblioteca Escolar

Alunos do 9º A, 9º
B, 9º C e 9º E

- Margarida Soares
- Em colaboração
com Adelaide
Jordão,
Coordenadora da
Biblioteca Escolar, e
com o Clube da
Segurança, Defesa e
Paz

Alunos do 9º A, 9º
B, 9º C e 9º E

Sem
custos

- Relatório final
- Cheklist

Sem
custos

- Relatório de
atividade
- Opinião dos
alunos

Plano Anual de Atividades – 2017/2018
acesso à justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis e
inclusivas a todos os níveis Objetivo 16 dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(OBS) constantes na Agenda
2030, da ONU
- Desenvolver a
aprendizagem colaborativa

Designação das
atividades

Objetivos

Descrição da atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recurso
s

Avaliação

1º Período
Visita ao Museu Soares
dos Reis, Casa da
Música e Museu de
Serralves

- Visita ao Regimento
de Infantaria 13 de Vila
Real

-Desenvolver a curiosidade
intelectual e a atitude criativa
-Promover o conhecimento
do património histórico,
artístico e arquitetónico
português e sensibilizar para
a sua salvaguarda e
preservação.
-Refletir sobre a leitura e
interpretação de objetos
artísticos
-Desenvolver o espírito
crítico
- Respeitar e apreciar modos
de expressão diversificados,
recusando estereótipos e
preconceitos
- Compreender a organização
e as missões que as Forças
Armadas desempenham em
prol de
Portugal, dos portugueses e
da segurança internacional

Visitas guiadas

Outubro/Nov.

- Apresentação, no auditório
do quartel, do RI 13 e da sua
missão
- Visita guiada ao Museu da
1ª Grande Guerra, aos
veículos blindados Pandur e

Outubro/Nov.
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- Margarida Soares,
em colaboração
com Graça
Campolargo, do
Departamento de
Expressões

Alunos do 10º G (e
alunos do 10º J e
11º G, do curso de
Artes Visuais)

A custear
pelos
alunos

- Margarida Soares
e Cláudia Póvoa
- Em colaboração
com o “Clube da
Defesa, Segurança e
Paz”.

Alunos do 9º ano

A custear
pelos
alunos

- Relatório de
atividade
- Opinião dos
alunos

- Relatório de
atividade
- Opinião dos
alunos

Plano Anual de Atividades – 2017/2018
- Evocar a 1ª Guerra Mundial
e a participação de Portugal
no conflito

Designação das
atividades

Objetivos

ao simulador tático, para
treino de utilização dos
referidos veículos.

Descrição da atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

- Margarida Soares
- Em colaboração
com Graça
Campolargo, do
Departamento de
Expressões,
Angelina Pires e
Joaquim Almeida,
do Departamento
de Línguas
Românicas

- Alunos do 10º G
(e alunos do 10º J
e do 11º G do
curso de Artes
Visuais e alunos
de Latim e de
Grego)

A custear
pelos alunos

- Dulce Mesquita,
Lurdes Eirô, Elisa
Fernandes e Sílvia
Salvador

Alunos do 7º ano
de Ciência,
Tecnologia e
Sociedade (CTS)

Sem custos

Avaliação

2º Período
- Visita ao Estádio
Municipal de Braga, às
Termas da Civilidade e
ao Museu D. Diogo de
Sousa

Comemoração do Dia
Mundial da Água

-Desenvolver a curiosidade
intelectual e a atitude
criativa
-Promover o conhecimento
do património histórico,
artístico e arquitetónico
português e sensibilizar
para a sua salvaguarda e
preservação.
-Refletir sobre a leitura e
interpretação de objetos
artísticos
-Desenvolver o espírito
crítico
- Respeitar e apreciar
modos de expressão
diversificados, recusando
estereótipos e preconceitos
- Sensibilizar, em trabalho
colaborativo, a comunidade
escolar para a importância
da água
- Consciencializar para a
importância da
conservação dos recursos
hídricos
- Fomentar o respeito pela
Natureza
- Sensibilizar os alunos
sobre a importância de
racionar a água e a sua

Visitas guiadas

Janeiro/Fev.

- Participação na Semana da
leitura, através de leituras
alusivas ao tema da água
- Elaboração de marcadores de
livros, trabalhos de
pesquisa/cartazes/panfletos/po
wer points alusivos à temática

22 de março
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- Em colaboração
com Adelaide
Jordão,
Coordenadora da
Biblioteca Escolar

- Relatório de
atividade
- Opinião dos
alunos

Relatório de
atividade
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preservação
- Potenciar a reflexão sobre
o recurso da água como
fundamental
para
o
desenvolvimento humano

Designação das
atividades

Objetivos

Descrição da atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Comunidade
Escolar
(especialmente
alunos do 9.º ano
e do 12º ano)

Sem custos

Avaliação

3º Período
Comemoração do 25
de Abril/Revolução dos
Cravos:
debate entre
representantes das
juventudes partidárias

- Promover a formação
para a cidadania
- Reconhecer a importância
da data no contexto
histórico do país
- Inferir do contributo da
Revolução para a
estruturação do Portugal
contemporâneo

Debate com membros das
juventudes partidárias com
assento na Assembleia da
República

24 de abril

Álvaro Pinto

Notas:
- as atividades podem sofrer alterações de calendário ou temática, em função dos dinamizadores e dos oradores, bem como da previsão de custos;
- no decorrer do ano letivo, poderão surgir outros projetos/atividades.
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Departamento de Filosofia e EMRC
Designação das
atividades

Objetivos

Descrição da
atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

OBJETIVOS GERAIS:
-Promover o sucesso escolar;
- Promover a educação para a cidadania;
- Desenvolver a inter-relação da Escola com o meio sociocultural envolvente;
-Proporcionar experiências de aprendizagem diversificadas;
-Interligar a reflexão teórica com a atuação na sociedade.

FILOSOFIA

1 - Viagens de Estudo

- A definir pelos Conselhos de
Turma

2 - Visitas às “Mostras
Escolares”

Participação em atividades
relacionadas
com
a
divulgação / uso da coleção
da Biblioteca Escolar

3 - Parlamento dos
Jovens

Incentivar o interesse dos
jovens pela participação
cívica e política.

4 - Dia Aberto da
Leitura – Traz um livro
contigo

Partilha
de
leituras:
professores e alunos são
convidados a trazer o seu
livro preferido para a escola
e, de acordo com o tempo
estabelecido pelo professor
de disciplina, a partilhar a

Ao longo do ano letivo

Ao longo do ano letivo

Ao longo do ano letivo

Semana da Leitura
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Professores
envolvidos
Conselhos
Turma

pelos
de

Coordenação
da
Biblioteca Escolar

Professora
Parente

- Alunos
Ensino
Secundário

do

- Alunos
Ensino
Secundário

do

Paula

Em
colaboração
com a Biblioteca
Escolar.

- Alunos
Ensino
Secundário

do

- Alunos
Ensino
Secundário

do

A custear pelos
alunos (custos
de deslocação e
outros
associados)

Sem encargos
para o Erário
Público

Relatório da
atividade

Relatório da
atividade

Sem encargos
para o Erário
Público

Relatório da
atividade

Sem encargos
para o Erário
Público

Relatório da
atividade

Plano Anual de Atividades – 2017/2018
leitura do seu texto, dentro
ou fora da sala de aula.

5 - Comemoração do
Dia da Filosofia
1 - Exploração de
materiais enviados
pela Associação de
Professores de
Filosofia (no espaço
da sala de aula).
2-Elaboração de
cartazes pelos aalunos a afixar no
átrio da Escola.

- Divulgar e comemorar o
“Dia
Internacional
da
Filosofia”, instituído pela
UNESCO.
1º Período
- Reconhecer o contributo da
filosofia
para
o
desenvolvimento de um
pensamento
informado,
crítico e para a formação de
uma consciência atenta.

Dia 16 de Novembro
(Dia da Filosofia)

Professores
do
grupo disciplinar de
Filosofia.

- Alunos
Ensino
Secundário
Filosofia

do
de
Sem encargos
para o Erário
Público

Relatório da
atividade

Sem encargos
para o Erário
Público

Relatório das
atividades

- Desenvolver práticas de
exposição, intervenção e
debate.
- Exposição na Biblioteca com
recursos da Biblioteca e
recursos de colegas que os
disponibilizem.

6 – Aulas na
Biblioteca,
acertadas com a
Coordenadora.

- Formação para a Literacia e
Cidadania Digital.

7 - “Mostra Escolar”

- Desenvolver a inter-relação
da Escola com o meio
sociocultural envolvente

Durante o 3º
período

Semana a designar
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Professores
do
grupo disciplinar de
Filosofia.

Em parceria com o
Município.

- Alunos
Ensino
Secundário

do

- População em
geral

Sem encargos
para o Erário
Público
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E.M.R.C

Semana do

- Sensibilizar para a realidade

- Distribuição de material

do Terceiro Mundo;

Informativo;

Voluntariado (Missões)

Celebração do Natal:

- Visionamento de um
- Fomentar a solidariedade e

vídeo em cada Turma.

o espírito de partilha.

- Comunidade do Menino

-“Educar para a misericórdia
de Deus”

Jesus

Sem encargos
para o Erário

Semana de 17 a 23 de
outubro

Docente de EMRC

Semana de
6 a 16 de dezembro

Docente de EMRC

Alunos de EMRC

Público

Relatório da
atividade

- Despertar para o dado
religioso e familiar;
- Favorecer o sentido de

- Campanha de

- Elaboração e
exposição de presépios.

comunidade;
- Valorizar as tradições e
motivar os alunos para uma
análise crítica das vivências
sociais
- Apelar para a partilha e
solidariedade.

solidariedade;
-10 Milhões de estrelas –
Um gesto pela paz 2017

Semana da

- Sensibilizar para os valores

Solidariedade (Lepra)

da solidariedade e do
voluntariado;

- Distribuição de material

- Empenhar na resolução dos

- Visionamento de um

problemas do nosso mundo.

vídeo (nas aulas).

- Descobrir a dimensão
comunitária e festiva do

Páscoa é

Sem encargos
para o Erário
Público

Alunos de EMRC

Sem encargos
para o Erário
Público

- Participação nas outras
atividades da Escola.

informativo sobre a lepra;

Celebração Pascal:

Alunos de EMRC

- Celebração comunitária
e festiva da Páscoa:

Semana de 23 a 29
de janeiro

4 de abril
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Docente de EMRC

Toda a
Docente de EMRC

comunidade

Sem encargos
para o Erário
Público

Relatório da
atividade
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primavera/renascer

cristianismo;

escolar

- Integrar a dimensão
religiosa na evolução cívica e
cultural:
- Estimular a alegria da
ludicidade.

Viagem de Estudo

- Sensibilizar para os valores
da convivência pacífica;
- Solidificar os laços de
amizade entre os alunos
inscritos em EMRC;
- Descobrir o cristianismo

- Organização de viagem
de estudo;
- Visita a monumentos,

De 7 a 10 de abril

museus e localidades
históricas.

Docente de EMRC
e com outros
professores que
quiserem se
associar

Sem encargos
Alunos de EMRC

para o Erário
Público

como fomentador de uma

Relatório da
atividade

comunidade de povos;
- Fomentar a interculturalidade e a tolerância;
- Experimentar o espírito de
cidadania europeia.

VII Encontro Nacional
do Ensino Secundário
dos Alunos de EMRC
em Aveiro

- Organizar uma visão
concordante do mundo e um

21 e 22
de abril

universo coerente de valores,
fundado na autonomia

- Convívio de alunos de

moral;

EMRC do Secundário a

- Sensibilizar para os valores

nível nacional.

Docente de EMRC

Alunos de EMRC
do Secundário

Sem encargos
para o Erário
Público
Relatório da
atividade

da convivência pacífica;
- Solidificar os laços de
amizade entre os alunos
inscritos em EMRC.
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VII Encontro de Alunos
de EMRC da diocese

- Organizar uma visão
concordante do mundo e um

Alunos de EMRC,

19 maio

universo coerente de valores,

- Convívio entre alunos de

fundado na autonomia

EMRC a nível distrital.

Docente de EMRC

do

Sem encargos

7 e 8º ano

para o Erário

moral;

Público

- Sensibilizar para os valores

Relatório da
atividade

da convivência pacífica e
solidificar os lanços de
amizade entre os alunos
inscritos em EMRC.

II Acampamento de
alunos de EMRC

- Interiorizar os valores
humanos
e
cristãos
decorrentes
da
Igreja
Comunhão;
- Contactar com Povos e
Culturas diferentes;
- Promover a cooperação
entre
os
alunos
e
professores.

- Acampamento dos
Docente de EMRC

alunos de EMRC
9 e 10 de Junho

Alunos de EMRC

Sem encargos

do Secundário

para o Erário
Público
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Departamento de Línguas Germânicas
Designação da
atividade

Objetivos

Descrição da
atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

Ao longo do ano letivo

Projecto PEPA
-Clube livre de
Alemão

Projecto PEPA
Colaboração no blog
das escolas-piloto de
alemão
“die digitale Klicke”
http://blog.paschnet.de/portugal/

-Motivar os alunos
para a aprendizagem
da língua e cultura
alemã
. Possibilitar a
aprendizagem da
língua alemã aos
alunos da escola e à
comunidade escolar

. Motivar os alunos
para a
aprendizagem
da língua e culturas
alemãs
. Desenvolver as suas
competências na
língua estrangeira
. Promover a
cooperação entre
alunos/escolas

. Clube para Jovens

Alunos
Ao longo do ano
letivo

Paula Seixas

. Horário a definir

Comunidade em
geral

. do professor

. Ficha de
Avaliação das atividades

.Participação dos
alunos nos custos das
fotocópias

. Relatório
anual PEPA

. Elaboração de
pequenos textos e
curtos filmes a
publicar no blog
. Participação de
alguns alunos nos
workshops do
jornal escolar a
realizar em Lisboa
no Goethe-Institut
denominados
“Schülerzeitungsworkshops”

Comentários
orais e/ou
escritos
Ao longo do ano
letivo

Paula Seixas
Goethe-Institut

Alunos de
Alemão

do professor
do Goethe-Institut

. Workshops
no GI
. Relatório
anual PEPA
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Designação das
atividades

Descrição da
atividade

Objetivos

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

1º Período
. Motivar para a
aprendizagem das Línguas
. Promover experiências de
aprendizagem diversificadas

Dia Europeu das
Línguas

. Desenvolver o espírito de
entreajuda, de cooperação
na realização de tarefas em
grupo
. Desenvolver a autonomia

Produção e exposição
de trabalhos dos alunos
sobre a temática em
língua inglesa e alemã
com recurso às TIC

De 26 a 30 de
setembro

Ana Paula
Martins
Maria Emília
Correia
Maria Teresa
Oliveira
Natália Almeida
Paula Seixas
Paulo Cardoso

Alunos de Inglês
do 7º, 8º e do
11º ano

Alunos de
Alemão: 10ºI e
11ºI

do professor/
dos alunos/
da escola

Recolha da opinião dos
participantes /
Comentários
Ficha de avaliação da
atividade

. Promover a
interdisciplinaridade
. Festejar a diversidade
linguística e cultural na
Europa

Celebração de
festividades alusivas à
cultura inglesa:
- Halloween
-Thanksgiving
- X-mas

. Fomentar o gosto pela
aprendizagem da língua
inglesa
. Divulgar costumes e
tradições dos países de
língua inglesa
. Estimular a criatividade
. Fomentar a socialização

.

outubro
. Elaboração de
trabalhos no âmbito
das épocas festivas

novembro
dezembro
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Ana Paula
Martins
Beatriz Morais
Natália Almeida
Paula Seixas

Alunos de Inglês
do 7º, 8º e 9º
anos

do professor/
dos alunos/
da escola

Recolha da opinião dos
participantes /
Comentários
. Ficha de avaliação da
atividade
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Celebração de
festividades alusivas à
cultura alemã:
-Martinstag
-Weihnachten

2017 IASL Project:
Skype Around the
World

. Divulgar costumes e
tradições dos países de
língua alemã
. Promover a
consciencialização da
identidade linguística e
cultural através da
comparação com língua e
outras culturas
. Motivar os alunos
para a aprendizagem
da língua e cultura
inglesa

. Exploração e
elaboração de
diferentes materiais,
alusivos às celebrações
. Publicação de
trabalhos dos alunos no
blog das escolas piloto
e no jornal da escola

Encontro via Skype

novenbro

Paula Seixas

Alunos de
Alemão
Comunidade
em geral

. Fichas de avaliação das
atividades
do professor

dezembro

. Relatório anual PEPA

Outubro

Mª Emília
Correia,
Mª Teresa
Oliveira,
Paulo Cardoso e
Biblioteca
escolar

novembro/dezembr
o

Ana Paula
Martins
Mª Emília
Correia,
Mª Teresa
Oliveira,
Paulo Cardoso e
Biblioteca
escolar

. Desenvolver as suas
competências comunicativas

Comentários orais e/ou
escritos

Fichas de avaliação das
atividades
Alunos de Inglês
do 11º ano

da biblioteca
escolar

Comentários orais e/ou
escritos

. Educar para a Cidadania
Global
. Sensibilizar para a
preservação do ambiente
Participação no
Projeto ”Agenda 2030
para o
Desenvolvimento
Sustentável”

. Promover a Educação / o
trabalho colaborativo
. Promover experiências de
aprendizagem diversificadas
com recurso às tecnologias
de Informação e
Comunicação

. Elaboração de cartazes
digitais sobre a
temática:
“O ambiente”

. Desenvolver as
competências digitais
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Fichas de avaliação das
atividades
Alunos de Inglês
do 11º ano

da biblioteca
escolar

Comentários orais e/ou
escritos
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Designação das
atividades

Objetivos

Descrição da
atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Beatriz Morais e
Biblioteca
escolar

Alunos do 7º e
9º anos

Recursos

Avaliação

2º Período
. Promover experiencia de
aprendizagens
diversificadas
. Estimular a criatividade
St. Valentine`s Day

. Divulgar costumes e
tradições inglesas
. Sensibilizar
alunos/professores para a
interação com outras
culturas
.Desenvolver a autonomia
.Fomentar a socialização.

Valentinstag
-Blind date with a book
Karneval/
Fasching

Mês da Internet
Segura
Sessão de Formação
para a Cidadania
Digital

.Promover a língua alemã
.Divulgar costumes e
tradições

. Educar para a cidadania
Digital (partilha de textos
de forma legal)

. Elaboração de cartazes
digitais

Recolha de livros e
exposição dos mesmos “
embrulhados” para a
comunidade escolher

14 de fevereiro

fevereiro

Paula Seixas e
Biblioteca
escolar

Alunos de
Alemão

Elaboração de cartazes
digitais/ pequenos filmes

Sessão de formação –
aulas de 45m em
articulação com a
Biblioteca Escolar

Comunidade
escolar

fevereiro
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Ana Paula
Martins, Beatriz
Morais,
Isilda Frutuoso,
Mª Teresa
Oliveira,
Natália Almeida
e
Biblioteca
escolar

Alunos do 7º e
10º anos

do professor/
dos alunos/
da biblioteca
escolar

da biblioteca
da escola
do professor/
dos alunos

do
professor/alu
nos/da
biblioteca
escolar

. Recolha de opiniões
. Ficha de avaliação da
atividade

. Fichas de avaliação das
atividades
.Comentários orais e/ou
escritos
. Relatório
anual PEPA

. Ficha de
avaliação da
atividade
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. Educar para a Cidadania
Global
. Sensibilizar para a
preservação do ambiente
Participação no
Projeto ”Agenda 2030
para o
Desenvolvimento
Sustentável”

. Promover a Educação / o
trabalho colaborativo
. Promover experiências de
aprendizagem
diversificadas com recurso
às tecnologias de
Informação e Comunicação

. Elaboração de cartazes
digitais sobre a temática:
“O ambiente”

Fevereiro/março

Ana Paula
Martins, Mª
Emília Correia,
Natália
Almeida, Paula
Seixas e
Biblioteca
escolar

Alunos do 8º
ano

/da biblioteca
escolar

19 março

Professores do
Departamento

Comunidade
escolar

dos
professores/
da escola

Responsável

Público-alvo

. Recolha de opiniões
. Ficha de avaliação da
atividade

. Desenvolver as
competências digitais

Lanche Convívio

. Divulgar gastronomia
inglesa e alemã

Gastronomia inglesa e
alemã

. Fomentar a socialização

Designação das
atividades

Objetivos

Descrição da
atividade

Calendarização

3º Período
*
*Inclui as atividades a realizar ao longo do ano letivo
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Recursos

. Recolha de opiniões
. Ficha de avaliação da
atividade

Avaliação
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Departamento de Línguas Românicas e Clássicas - Grupo Disciplinar de Português
Designação da
atividade

Objetivos

Descrição da
atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

Organização mensal das atividades previstas para o ano letivo de 2017 / 2018
OBSERVAÇÕES:
Algumas datam referenciadas no plano que se apresenta e situações de omissão de data dependem de outras entidades/instituições que não os professores ou a escola.
É provável que venha a ser inserida a atividade “Encontro com um escritor”, no âmbito do PAA da Biblioteca, no mês de Novembro.
A nível de 11º Ano, está em aberto a possibilidade de se realizar uma visita ao Porto Romântico, numa perspetiva transversal (atividade interdisciplinar); é uma ideia cuja maturação
poderá ter lugar aquando das reuniões de Coordenação Pedagógica.

SETEMBRO
DIA EUROPEU DAS
LÍNGUAS

-Alertar o público em
geral para a
importância da
aprendizagem das
línguas e diversificar a
oferta linguística de
modo a incrementar o
plurilinguismo e a
compreensão
intercultural;

Criação de
De 26 setembro
oportunidade de
promover os talentos
criativos dos alunos
através de desenhos
que ilustram as
línguas que sabem
falar, de dar
visibilidade a todas as
línguas faladas na
escola através de
-Promover a riqueza da afixação em placards
diversidade linguística e de cartazes com
cultural da Europa, que mensagens
deve ser preservada e significativas.
valorizada;
Atuação musical (com
-Fomentar a
colaboração do
aprendizagem de
Conservatório)
línguas ao longo da
vida, dentro e fora da Trabalhos de
Escola, seja para fins
antonímia em
académicos ou
Português e Espanhol,
profissionais, seja para em articulação com a

Prof. Paula Fortuna

Comunidade escolar

Prof. Rosa Mendes

7º E (UC)
8ºA, G

Prof. João Pinto
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Recursos humanos
– professores e
alunos
Recursos materiais
-cartolina, canetas e
recursos digitais

Observação do trabalho
realizado
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fins de mobilidade ou
por prazer e
intercâmbio.

disciplina de
Espanhol.
Atividades de
visionamento de um
filme, em Universos
da Comunicação
(UC).

PROJETO PNL:
LEITURAS QUE UNEM:
do mundo dos textos
aos textos do mundo
(articulação com a
Biblioteca)
Projeto centrado na
leitura de textos em
diferentes suportes e
na partilha dos
mesmos (audiotextos,
booktrailers,
photostories, ebooks,
banda desenhada, …)
com escolas da Galiza .
Os professores que
venham a aderir,
podem recorrer à
plataforma eTwinng ou
não.

- Promover a leitura
com sentido (s) em
diferentes tipos de
textos e em diferentes
contextos, cruzando a
leitura com diferentes
áreas do saber e
fomentando a
aprendizagem
colaborativa e a
partilha em ambientes
digitais.
- Promover o contacto
entre alunos de escolas
situadas em contextos
educativos e culturais
diferenciados, fazendo
da(s) leitura(s) veículo
de comunicação e traço
de união.

Produção de
audiotextos,
booktrailers,
photostories, ebooks,
banda desenhada, …
Utilização da
plataforma
TwinSpace
Contacto entre
docentes da escola e
da Galiza via Skype

Elaboração de
pósteres e cartazes
digitais

Ao longo do ano letivo

Recursos humanos:
Professores e
alunos da escola e
Alunos da escola (3º Ciclo e da Galiza (e,
Coordenação:
Secundário)
eventualmente, o Cheklist (alunos)
Adelaide Jordão (PB),
apoio da
Portugal
7º E
embaixadora
Relatório final
e
8º A
etwinning para a
(professores)
Ana Rial, Galiza
10º H
área de inserção da
12º E e H
nossa escola)
Professores que
venham a aderir
Recursos materiais:
computadores com
ligação à Net,
webcams, tablets,
microfones com
microfone, …

Divulgação das
atividades / trabalhos
nas redes sociais

- Promover a
criatividade, o sentido
crítico e a cidadania
através do
(re)conhecimento da
diversidade/ unidade
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de representações,
imagens, estereótipos,
opiniões e pareceres
sobre Portugal e a
Galiza.
OUTUBRO
CNL – CONCURSO
NACIONAL DE LEITURA -Promover a
(Em articulação com a competência leitora e
Biblioteca)
os hábitos de
leitura/escrita
-Desenvolver trabalho
articulado com a
Biblioteca, através da
participação em
programas/projetos
relacionados com a
leitura e a escrita.

Concurso de leitura
promovido pelo PNL,
realizado em 3 fases:
a nível de escola,
distrital e nacional.

- Promover o gosto pela
leitura dentro e fora da
sala de aula.
FORMAÇÃO PARA AS
LITERACIAS - VISITA
GUIADA À BIBLIOTECA
(Em articulação com a -Contribuir para a
Biblioteca)
formação de
utilizadores / leitores
informados e críticos

Programação de
deslocações das
turmas à biblioteca,
inseridas no âmbito
da leitura, do
desenvolvimento
curricular e/ou da
-Envolver ativamente os literacia da
alunos no seu processo informação.
de aprendizagem,
dotando-os de
Sessão de formação
competências
de utilizadores.
facilitadoras da
aprendizagem ao longo Elaboração de
da vida, condição
marcadores –
necessária à sua plena “Leituras que unem”:

Recursos Humanos:
Professores
envolvidos

DIVULGAÇÃO: outubro.
Coordenadora da
Alunos desde o 7º ao 12º
CONCRETIZAÇÃO:
Biblioteca da Escola Ano
- Prova a nível de
(Adelaide Jordão) em
escola: janeiro
articulação com os
- Prova distrital e
docentes do
nacional: datas a definir Departamento.
pelo PNL.

Outubro – Mês
Internacional das
Bibliotecas Escolares.
Tema 2017: “Ligando
Comunidades e
Leitores”

Coordenadora da
Biblioteca da Escola
(Adelaide Jordão) em
articulação com os
docentes do
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Alunos de 7º e 10º Anos
7º E (dia 19),
7º B (dia12)
9º F

Grau de adesão de
professores e alunos
Classificações obtidas
pelos alunos
participantes

Recursos humanos:
Professores do
Departamento e
Equipa da Biblioteca
da Escola.
Troca de impressões
com os alunos após a
visita/
deslocação à BE
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integração na
Sociedade da
Informação

NOVEMBRO

Participação no
intercâmbio de
marcadores com
alunos de escolas
-Promover a integração estrangeiras,
da BE no processo de
promovido pela IASL
ensino e de
(International
aprendizagem das
Association of School
literacias.
Librarianship)
-Promover o
desenvolvimento de
competências para o
uso autónomo da
biblioteca.
-Produção de
quadras pelos alunos

Departamento.

S. MARTINHO
-Promover um trabalho
articulado e
colaborativo com
departamentos,
Biblioteca e Mediateca
através da conceção/
participação em
programas/ projetos
relacionados com a
leitura e com a
celebração de
efemérides

VISITA À
FEIRA DO LIVRO (Em
articulação com a
Biblioteca)

Pesquisa de quadras
pelos alunos

Recursos humanos:
professores
envolvidos e alunos

Pedido de
colaboração aos
Encarregados de
Educação
Recolha de tradições Novembro
sobre o São Martinho
Multidisciplinaridade:
ilustração de quadras

Organização, no átrio
da escola, de feiras do
livro com o apoio da
editora Leya;
dinamização de um
plano de visitas às
Mobilizar a comunidade feiras, em horário
educativa para o valor e curricular, em
impacto da leitura no
articulação com os
percurso educativo e
docentes da escola.
escolar dos alunos.

Comentários a afixar
em placard.

Mediateca em
articulação com
Biblioteca e
Comunidade escolar
professores dos
departamentos de
Línguas Românicas e
Clássicas e de
Expressões.
Recursos humanos
– professores e
alunos
.
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Promover o gosto pelo
livro e pela leitura.

Comentários a afixar
em placard.
Semanas de 20-24 de
novembro
e
19-23 de março

ENCONTRO COM
ESCRITOR
(Atividade possível,
mas ainda sem
confirmação)
JANEIRO
ENCONTRO COM
ESCRITOR

Coordenadora da
Biblioteca em
articulação com os
docentes da escola.

Comunidade escolar

Palestra (s),
debate(s),
conferência(s) com o
autor em torno de
ESCRITORA: Maria João livros e de leituras.
Lopo de Carvalho
Formar para a
- Promover o gosto pelo cidadania.
livro e pela leitura.

Alunos de 3º Ciclo e
de Secundário

- Favorecer o
desenvolvimento de
hábitos e competências
de leitura e das
literacias que lhe estão
associadas.
- Proporcionar a
partilha de
experiências, vivências
e opiniões em torno do
livro e da(s) leitura(s).

- Promover o contacto

Comentários e
troca de impressões
com os alunos sobre o
encontro.

Data a situar entre 13 e
19 de janeiro
Biblioteca da Escola Biblioteca da Escola em
em colaboração com colaboração com os
os docentes do
docentes do Departamento
Departamento

Visualização da
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JANEIRO E MARÇO
IDA AO TEATRO

dos alunos com teatro,
espectáculo marcado
por uma intrínseca
multidisciplinaridade,
pelo diálogo
interartístico e pela
convoção de múltiplas
literacias.
- Explorar as múltiplas
funções do teatro: o
teatro como recurso
didático-pedagógico,
como instrumento da
formação cultural,
como veículo de
construção e
transmissão de valores
e como forma de
entretenimento.

representação teatral
de:
Auto da Barca do
Inferno, de Gil
Vicente – 9º Ano

Recursos humanos
– Professores de
9º, 10º, 11º e 12º
Anos

Farsa de Inês Pereira,
de Gil Vicente – 10º
Ano

Os Maias, de Eça de
Queirós – 11º Ano
O ano da morte de
Ricardo Reis, de José
Saramago – 12º Ano

Datas a determinar,
dependendo dos
grupos de teatro a
serem escolhidos.

Professores de 9º,
10º, 11º e 12º Anos

- Promover o
desenvolvimento da
sensibilidade artística e
cultural.
- Promover o
desenvolvimento do
espírito crítico e da
cidadania.
- Potenciar o convívio
entre alunos,
professores
acompanhantes (e os
atores, se possível).

-Envolver os alunos em -Atividades
atividades livres de
multimédia
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Recursos materiais preço dos bilhetes
custeado pelos
Participação nas aulas
alunos
programadas para a
lecionação da obra em
causa.
Troca de impressões
Alunos de 9º, 10º, 11º e 12º
com os alunos após a
Anos
deslocação ao teatro.
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leitura .
SEMANA DA LEITURA
(Em articulação com a
Biblioteca)

-Envolver alunos nas
atividades promovidas
e dinamizadas pela
Biblioteca e/ou
realizadas
colaborativamente, em
regime de parceria.
-Contribuir para a
criação de ambientes
de leitura ricos e
diversificados.
-Proporcionar a partilha
de experiências,
vivências e opiniões em
torno do livro e da(s)
leitura(s).
-Promover a criação de
dinâmicas de leitura.
-Promover atividades
de abertura da escola
ao exterior/
comunidade local.

-Leitura de Textos
-Exposição
Recursos humanos:
professores
envolvidos nas
atividades
As datas dependem da
oferta das instituições
organizativas e das
atividades da escola
(Março - datas a
divulgar pela
coordenadora da
Biblioteca)
ATIVIDADES A NÍVEL DE Coordenadora da
REDE – relacionadas
Biblioteca e
com tema a selecionar: professores
envolvidos
-70 anos da publicação
do Diário de Anne
FranK.
-Flashmob / Traz um
livro contigo.
-Cinema e Literatura.

Promover a leitura.

Registo de
Comentários

-Leitura de rua e
autocarros :
Two + 3= Ler Mais

Convite de pessoas
exteriores à escola
para lerem numa aula -Temas inerentes
de Português.
ao Ensaio sobre
a Cegueira.
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7º A , E e J
8º C e D
9º B e C
10º H
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MARÇO ou ABRIL

PROJETO “LER
CONSIGO”

Recursos Humanos:
Professores e
alunos .
Recursos materiais:
Ofertas aos
convidados com
material existente
na escola e flores
Registo de Comentários

Data a definir pela
Associação de
Professores de
Português ( APP).

Coordenação
interdepartamental

Comunidade escolar

Professora Maria João Professores de Português e
Cunha
alunos de 7º ano

Departamento de Línguas Românicas e Clássicas - Grupo Disciplinar de Francês
Designação da
atividade

Descrição da
atividade

Objetivos

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Comunidade
escolar

Cartolinas afixadas na
sala de francês
Cantina/Bar

Avaliação

2º Período
- Dia da gastronomia

- Dar a conhecer a
gastronomia
francesa.

- Almoço na
cantina: ”menu
équilibré”

2º Período

Professores e
alunos do 3º cíclo
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Departamento de Línguas Românicas e Clássicas - Grupo Disciplinar de Latim – Grego
Designação das
atividades

Objetivos

Descrição da
atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

1º Período
Visualização do filme
300.

•Visita de estudo ao
Santuário de
Panóias. (data a
confirmar)

Visitas de estudo ao
Museu da Vila Velha;
Museu de
Arqueologia e
Numismática / Vila
Real (aulas de
exterior).

. Contribuir para a
compreensão da
génese da cultura
ocidental;

dezembro

Angelina Andrade
Pires

Filme
Projetor

. 10º e 11º anos de
Latim

outubro/
novembro

. Avaliar o papel da
herança clássica
como importante
fator comum da
cultura europeia;

. Contribuir para o
fortalecimento de
valores como o
espírito de
solidariedade, de
tolerância, de
aceitação da

. grego do 12º Ano

Apresentação oral
da informação
recolhida

. Reconhecer, através
do confronto entre o
presente e o passado,
a perenidade de
valores humanísticos
fundamentais.

. Proporcionar um
melhor entendimento
de elementos que
estruturam a língua
portuguesa;

Comentário/troca
de impressões na
aula

A custear pelos alunos
(custos de deslocação e
outros associados)

Angelina Andrade
Pires
Joaquim Almeida

Museu da Vila
Velha; Museu de
Arqueologia e
Numismática / Vila
Real (aulas de
exterior).

outubro/
fevereiro

Apresentação oral
da informação
recolhida

- 10º e 11º anos de
Latim
Angelina Andrade
Pires
Joaquim Almeida

-sem custos

.
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diferença e do
diálogo intercultural;

. Desenvolver hábitos
de reflexão metódica
e disciplina mental,
autodisciplina e
persistência no
trabalho individual ou
de grupo.

Designação das
atividades

Objetivos

Descrição da
atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

2º Período
Visualização do filme
Tróia/Ágora

Visita/viagem de
estudo a Braga

. Contribuir para a
compreensão da
génese da cultura
ocidental;
. Proporcionar um
melhor entendimento
de elementos que
estruturam a língua
portuguesa;
. Promover o
desenvolvimento de
capacidades que
levam à reflexão
linguística;
. Reforçar a
competência
comunicativa,
nomeadamente no
português escrito;
. Fomentar, pelo
enriquecimento da
linguagem, uma
melhor expressão do
pensamento.

janeiro

Museu D. Diogo de
Sousa; Termas do
Alto da Cividade;
Estádio Municipal
de Braga –
atividade articulada
com as professoras
Margarida Soares,
do Departamento
de Ciências Sociais e
Humanas, e Graça
Campolargo, do
Departamento de
Artes Visuais.

março

Angelina Andrade
Pires
Joaquim Almeida

. grego do 12º Ano
.

Angelina Andrade
Pires
Margarida Soares
Graça Campolargo

. grego do 12º Ano
. 10º e 11º anos de
Latim
. 10º Ano de Latim
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Filme
Projetor

Apresentação oral
da informação
recolhida

A custear pelos alunos
(custos de deslocação e
outros associados)

Apresentação oral
da
informação
recolhida
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Designação das
atividades

Objetivos

Descrição da
atividade

Apresentação/Exposiçã
o dos trabalhos finais
da disciplina de Grego
(Mostra Escolar).

Desenvolver hábitos de
reflexão metódica e disciplina
mental, autodisciplina e
persistência no trabalho
individual ou de grupo.

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

3º Período
Apresentação de trabalhos.
(Mostra Escolar)

maio/junho

Angelina Pires

12º Grego

Departamento de Línguas Românicas e Clássicas - Grupo Disciplinar de Espanhol
Designação das
atividades

SETEMBRO
DIA EUROPEU DAS
LÍNGUAS

Objetivos

Descrição da
Calendarização
Responsável
Público-alvo
atividade
Organização mensal das atividades previstas para o ano letivo de 2017 / 2018

-Alertar o público em geral
para a importância da
aprendizagem das línguas e
diversificar a oferta
linguística de modo a
incrementar o plurilinguismo
e a compreensão
intercultural;
-Promover a riqueza da
diversidade linguística e
cultural da Europa, que deve
ser preservada e valorizada;

Criação de oportunidade
de promover os talentos
criativos dos alunos
através de desenhos que
ilustram as línguas que
sabem falar, de dar
visibilidade a todas as
línguas faladas na escola
através de afixação em
placards de cartazes com
mensagens significativas.

De 26 a 30 de setembro

Professoras
de Espanhol

Comunidade
escolar

Recursos

Avaliação

Recursos
humanos –
professores e
alunos

Observação do
trabalho
realizado

Recursos
materiais cartolina,
canetas e
recursos
digitais
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-Fomentar a aprendizagem
de línguas ao longo da vida,
dentro e for a da Escola, seja
para fins académicos ou
profissionais, seja para fins
de mobilidade ou por prazer
e intercâmbio.

OUTUBRO
DÍA DE LA
HISPANIDAD

-Desenvolver um maior
interesse pela aprendizagem
da língua e cultura
espanhola.

Exposição do Día de la
Hispanidad

12 de outubro

Professoras de
Espanhol

Comunidade
educativa

Cartolinas
Marcadores
Fotocópias
Vídeos
Projetor
Multimédia
do hall.

Relatório /
Recolha de
opiniões dos
alunos

Atividades a ser definidas
com o grupo espanhol em
Moimenta da Beira , em
27 de outubro

Ao longo de todo o ano
letivo

Professora Ana
Paula Fortuna em
conjunto com as
professoras de
Espanhol e os
professores da
turma do 10ºF

Alunos de
Espanhol do 10º
F

Recursos
humanos –
Professores e
alunos das
turmas
portuguesa e
espanhola
envolvidas

Produto final

-Divulgar costumes e
tradições espanhóis.

PROJETO
TRANSFRONTEIRIÇO
EMPRETIC

- Fomentar o espírito
empreendedor dos alunos do
Ensino Secundário.
-Realizar atividades de
formação de alunos e
professores.
- Utilizar ferramentas TIC.
-Divulgar atividades
económicas tradicionais.
-Criar uma rede de Centros
Educativos para intercâmbio
de Boas práticas.
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MAIO
ALMOÇO DE
ESPANHOL

- Divulgar costumes e
tradições espanholas.
- Potenciar o convívio entre
alunos, professores e
funcionários.

Realização de um almoço
na cantina com ementa
espanhola

9 de maio

Professoras de
Espanhol

Alunos de
Espanhol
Comunidade
educativa

Recursos
humanos –
Professores
das turmas
envolvidas
Recursos
materiais preço dos
bilhetes
custeado
pelos alunos

- Fomentar a educação para a
cidadania.
JUNHO
DIA DA NÃO
VIOLÊNCIA

- Contribuir para a formação
pessoal dos alunos numa
perspetiva holística e
interdisciplinar.

Dia do Abraço e
exposição
de trabalhos / outras
atividades sugeridas
pelos alunos

1 de junho
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Professoras de
Espanhol

Alunos de
espanhol
Comunidade
educativa

Cartolinas
Marcadores
Fotocópias
Vídeos
Projetor
Multimédia
do hall.
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SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO - PAA
Designação das
atividades

Objetivos

Descrição da
Calendarização
Responsável
Público-alvo
atividade
Organização mensal das atividades previstas para o ano letivo de 2017 / 2018

O que é o S.P.O da Escola
Secundária/3 Camilo
Castelo
Branco. Para que serve?”

ano letivo

Direção
Psicólogo

Consulta psicológica
Individual/grupo

Ano letivo

Psicólogo

Workshop
“Violência no namoro à
luz
do novo modelo da nossa
sociedade.
Transformações e
tipificação”
1 sessão de 2h00m.
Orientação vocacional
Individual/grupo

Interrupção
do
Carnaval

Direção
Psicólogo

Alunos;
encarregados
de
educação;
docentes

De
Novembro
de 2017
até Março
de 2018

SPO

Alunos do 9.º
ano até ao
12º ano.
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Direção;
Diretores de
Turma;
Pais/encarregad
os de
Educação;
Novos alunos
Alunos
Família

Recursos

Avaliação
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Avaliação Psicológica

Ano letivo

Professores de
Educação Especial,
Psicólogo e
Diretores de turma

Alunos com NEE

Workshop
Conflitos… o que são e
como
geri-los: abordagem em
contexto da Organização
escola…”
3 sessões de 2h00m cada
Projeto “7º ano – uma
nova
etapa”

Quando a
Ex.ma Sr.ª
Diretora o
decidir

Direção, Psicólogo

Assistentes
Técnicos e
Assistentes
Operacionais

1º Período

Direção, Psicólogo,
DT´s do 7.º ano

Alunos do 7º
ano

Workshop
“ o emergir da
Neuroeducação no
sucesso
escolar…”

Dezembro

Direção, Psicólogo

Docentes
Enc. De
Educação
Comunidade
escolar

Os Processos da
metacognição no
ensinoaprendizagem

Ao longo
do ano

Diretores de turma
Psicólogo

Alunos
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Workshop
“ a importância dos pais/
Enc
de Educação no sucesso
escolar dos filhos”…

Interrupção
da Páscoa

Direção
Psicólogo

Enc de
Educação/ pais

Gestão do Stress,
aumento
das capacidades
cognitivas e
físicas: Autocontrole
através
do Relaxamento
autogénico
de Shultz

1.º Período
2º Período

Direção
Psicólogo

Alunos do 11.º
e 12.º
anos

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
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PROJETOS
JORNAL “ À Procura” - blogue
Data

Atividades

Ao longo do
ano letivo

Público-alvo

Divulgação das diversas informações, iniciativas Toda a comunidade educativa
e seus resultados.

OBJETIVOS:


Divulgar o trabalho artístico, poético e informativo;



Incrementar a criatividade e a sua expressão por diversas formas;



Estimular os alunos para as manifestações culturais;



Cooperar na preparação do aluno para o exercício da cidadania;



Propiciar a participação ativa do aluno nas atividades da escola;



Divulgar a Escola via Internet;



Cooperar nas diversas iniciativas dos diversos Departamentos;



Sensibilizar os alunos para as possíveis saídas profissionais.
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PROJETO X-ARTE

Objetivos

Competências
Destinatários
Disciplinas envolvidas

Atividades

> Promover o sucesso educativo
>Proporcionar experiências de aprendizagem diversificadas
> Cooperar na dinamização da escola por intermédio de intervenções, no âmbito das expressões, que proporcionem a aproximação da
comunidade escolar
> Fomentar a curiosidade pelo conhecimento da linguagem visual e da experimentação artística fomentando a interdisciplinaridade.
> Desenvolver a capacidade de interação com os outros como processo de construção e afirmação da individualidade.
> Participar de forma interventiva na vida da escola.
> Fomentar espírito de iniciativa de grupo propondo e concretizando atividades.
> Aplicar e desenvolver competências relacionadas com as disciplinas lecionadas neste Departamento.
Todos os alunos interessados.
Todas as disciplinas lecionadas pelos professores deste Departamento. (Desenho A, Geometria Descritiva A, História da Cultura e das Artes,
Oficina de Artes, Oficina de Multimédia B, Educação Visual, Técnicas de Expressão Artística).
> Intervenções no espaço da escola e da comunidade: animação de Natal, «Dia do Patrono», semana da leitura, Carnaval, Sarau, Museu da Vila
Velha, etc;
>Exposições temporárias de trabalhos desenvolvidos em Oficina de Artes, Desenho A, Técnicas de Expressão Artística, Educação Visual e
outras;
> Apresentação e visionamento de filmes selecionados por alunos e professores;
> Organização de visitas de estudo;
> Coordenação de iniciativas de caráter musical com alunos e professores da escola
> Preparação de atuações musicais para integrar eventos da escola /comunidade – 1º Dezembro, Dia do Patrono, Sarau, outros
> Preparação de materiais de apoio pedagógico que permitam aos alunos ultrapassar e ou complementar a sua aprendizagem;
> Apoio pedagógico suplementar às aulas das disciplinas lecionadas neste Departamento;
> Outras, decorrentes da interação conseguida.

Professores responsáveis e
tempo disponível em Blocos
letivos

Teresa Pimentel (45+45+180m) | Ricardo Santelmo (90m) | Carlos Santelmo (90m)

Coordenadora do Projeto

Teresa Pimentel

Nas páginas seguintes, apresentam-se as atividades específicas que irão ser desenvolvidas ao longo deste ano letivo pelos professores que
dispõem de horas no seu horário destinado ao Projeto:
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CLUBE DA MÚSICA
Professores
responsáveis
Objetivos
Descrição da
atividade
Calendarização
Público-alvo
Recursos
Avaliação

Ricardo Santelmo | Carlos Santelmo
> Reunir valores individuais da escola com história de atividade musical
> Coordenar iniciativas de caráter musical com alunos e professores da escola
> Preparar atuações musicais para integrar eventos da escola /comunidade – 1º Dezembro, Dia do Patrono, Sarau, outros
> Preparação de atuações musica - ensaios

> Carlos Santelmo: 90m por semana, horário sexta-feira das 15:00 às 16:30
> Ricardo Santelmo: 90m por quinzena, horário qaurta-feira das 15:00 às 16:30
> 1º, 2º e 3ºperíodos
> Comunidade escolar
> Ensaios na escola (auditório)
> PA e microfones da escola
> Instrumentos musicais e equipamento de amplificação dos alunos e professores envolvidos
> Relatórios das atividades desenvolvidas
> Avaliação intermédia e avaliação final

PERSPECTIVA CÓNICA
Professor
responsável
Objetivos
Descrição da
atividade
Calendarização
Público-alvo
Recursos

Avaliação

Ricardo Santelmo
> Proporcionar aos alunos de 12º ano que já frequentaram com aproveitamento a disciplina de Geometria Descritiva A, a aquisição de conhecimentos e
capacidades no campo da representação em Perspetiva Cónica rigorosa.
> Sessões teóricas de apresentação/exposição.
> Sessões práticas com resolução de exercícios de pequeno ou grande desenvolvimento.
> 17 Sessões de 90m quinzenais durante todo o ano letivo às quartas-feiras das 15:00h às 17:30h
> Alunos de Artes Visuais do 12º ano que frequentaram a disciplina de Geometria Descritiva A.
> Equipamento multimédia
> Material de desenho para o quadro
>Modelos tridimensionais: sólidos geométricos e outros
> Relatórios das atividades desenvolvidas
> Avaliação intermédia e avaliação final do X-Arte
> Avaliação feita pelos alunos em ficha própria
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CLUBE DO DESPORTO ESCOLAR
INTRODUÇÃO
O Desporto Escolar tem por missão "proporcionar o acesso à prática desportiva regular de qualidade, contribuindo para a promoção do sucesso escolar dos alunos, dos estilos de vida
saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania ativa" (in Programa do Desporto Escolar 2017/2021).
O grupo disciplinar de Educação Física, em articulação com o Clube do Desporto Escolar, proporciona aos alunos da nossa escola a prática de atividade física, promovendo, desta forma a
aptidão física dos alunos e, consequentemente, a sua saúde.



Objetivos do Clube do Desporto Escolar
O Clube do Desporto Escolar da nossa escola visa alcançar os seguintes objetivos:
 Proporcionar aos alunos um conjunto de atividades físicas e desportivas em regime de liberdade de escolha, devidamente orientadas e enquadradas;
 Proporcionar a ocupação dos tempos livres dos alunos da escola;
 Criar hábitos de vida saudável nos alunos da escola através da prática regular de atividades físicas e desportivas;
 Desenvolver nos alunos da escola competências sociais, valores de cidadania e valores morais inerentes à prática das atividades físicas e desportivas;
 Promover o sucesso escolar de todos os alunos intervenientes no projeto.




Atividades

Designação da
atividade

Objetivos

Descrição da
atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Atividade
organizada pelo
Grupo Disciplinar de
Educação Física,
com pareceria do
Clube do Desporto
Escolar

Todos os alunos
inscritos na
disciplina de
Educação Física

Recursos

Avaliação

1º Período
“Caminhada ao Parque
Corgo”

Conhecer o meio envolvente
da escola;
Contactar com a natureza;
Promover o desenvolvimento
da capacidade motora
resistência; Criar hábitos de
vida saudáveis; Promover as
relações interpessoais entre
os intervenientes.

Realização de caminhada
no "Parque do Corgo",
com saída e chegada à
escola.

De 17 a 30 de setembro
de 2017.
Dentro do horário da
disciplina de Educação
Física das turmas
participantes.
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Papel A4

Elaboração de
relatório
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“Corta-Mato Escolar –
Fase Escola

“Curso de
Juízes/Árbitros
Escolares de Futsal,
Basquetebol e Ténis de
Mesa

Dinamizar a atividade
desportiva na escola;
Proporcionar aos alunos
condições de convívio e
trocas de experiencias
desportivas com alunos de
outras escolas; Promover o
desenvolvimento da
capacidade motora
resistência;
Complementar a atividade
curricular com a atividade
desportiva extracurricular de
acordo com as motivações
dos alunos; Promover estilos
de vida saudável e combater
o sedentarismo e a
obesidade; Combater o
insucesso e o abandono
escolar.
Conhecer as Leis do Jogo e
Regulamentação Específica
do Desporto Escolar das duas
modalidades; Conhecer a
sinalética da arbitragem do
Futsal e do Ténis de Mesa;
Saber as técnicas e utilizar os
diferentes instrumentos do
jogo, no que respeita à
arbitragem, ao ajuizamento,
à cronometragem, ao
secretariado e outras
funções; Proporcionar aos
participantes as primeiras
experiências como árbitros;
Combater o insucesso e o
abandono escolar.

Realização de uma
corrida em terreno
aberto, acidentado e
balizado, percorrendo
uma distância
previamente definida
para cada
escalão/género.
Participarão também
nesta atividade alunos do
Agrupamento de Escolas
Diogo Cão, do
Agrupamento de Escolas
Morgado Mateus e da
Escola Secundária/3 São
Pedro

25 de outubro, entre as
8H30 e as 13H00

Atividade
organizada pelos
Clubes do Desporto
Escolar das Escolas
Participantes e pelo
Regimento de
Infantaria 13 de Vila
Real.

Todos os alunos
da escola
(inscrição
voluntária).

Papel A4;
Transporte;
Lanches;
Almoço
cantina da
escola.

Elaboração de
relatório.

Esta atividade consiste na
transmissão aos alunos
inscritos dos
Regulamentos do
Desporto Escolar, das Leis
do Jogo, dos princípios
gerais da arbitragem, dos
vários instrumentos e
técnicas de arbitragem.

Ao longo do primeiro
período lectivo.

Futsal –
Professor Pedro
Feitais
BasquetebolProfessor Pedro
Matos
Ténis de Mesa –
Professor Luís
Pimentel e
Professor José
Fernandes.

Todos os alunos
da escola
(inscrição
voluntária).

Papel A4

Elaboração de
relatório.
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“Projeto
Complementar de
Basquetebol 3x3” –
Fase Escola

“Projeto Megas –
Sprinter – Salto - Km”
– Fase Intra-turma

Promover a maior
participação possível das
crianças e jovens em idade
escolar, quaisquer que seja a
sua experiência anterior e o
seu grau de habilidade, numa
forma fácil de aprender e
jogar basquetebol;
Proporcionar às crianças e
jovens em idade escolar uma
atividade desenvolvida num
ambiente agradável,
privilegiando a participação,
o divertimento e o prazer de
jogar do que o resultado;
Contribuir para o
desenvolvimento integral e
harmonioso das crianças e
jovens e motivá-los para a
prática da modalidade;
Combater o insucesso e o
abandono escolar; Contribuir
para a criação de novos
grupos escolares e clubes da
modalidade
Desenvolver as capacidades
motoras dos participantes;
Motivar e sensibilizar os
alunos para a prática do
Atletismo, apoiando os
jovens mais talentosos nesta
área;
Combater o insucesso e o
abandono escolar.

Realização de jogos de
basquetebol, com as
regras do 3x3, num
sistema de competição
por séries entre os
mesmos
escalões/géneros
definidos

Último dia de aulas do
primeiro período

Atividade
organizada pelo
Clube do Desporto
Escolar e pelo
Grupo de Educação
Física.

Todos os alunos
da escola
(inscrição
voluntária)

Papel A4;
Canetas;
Bolas e
tabelas de
basquetebol;
Coletes;
Expositor;
Apitos;
Aparelhagem

Elaboração de
relatório.

Atividade organizada pelo
Clube do Desporto
Escolar com a
colaboração do Grupo de
Educação Física.

Ao longo do primeiro
período.

Atividade
organizada pelo
Clube do Desporto
Escolar com a
colaboração do
Grupo de Educação
Física.

Todos os alunos
da escola
inscritos à
disciplina de
Educação Física.

Papel A4;
Canetas;
Sinalizadores;
Pista
Caixa de de
salto em
comprimento
; Fita métrica;
Cronómetros

Elaboração de
relatório.
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Atividade dos
Grupos/Equipas de
Futsal, Basquetebol e
Ténis de Mesa”

Dinamizar a atividade
desportiva na escola;
Proporcionar aos alunos
condições de convívio e
trocas de experiencias
desportivas com alunos de
outras escolas;
Combater o insucesso e o
abandono escolar.

Neste período letivo, os
grupos/equipa irão
desenvolver as seguintes
atividades/ações: a)
Promoção de ações de
recrutamento de alunos
praticantes e divulgação
da modalidade na escola;
Plano de Atividades do
Clube do Desporto
Escolar 2017/2018

Ao longo do primeiro
período.

Descrição b) Elaboração
do plano técnico de cada
grupo/equipa; c)
Formação de
juízes/árbitros escolares
nas modalidades de
futsal, basquetebol e
ténis de mesa d)
Realização das sessões de
treino, semanalmente, de
acordo com o horário
previamente
estabelecido; e)
Preparação de toda a
logística dos quadros
competitivos (atividade
externa); f) Atualização
constante da base de
dados dos grupos/equipa
do Clube do Desporto
Escolar da nossa escola.
g) Acompanhar as
competições, jogos e
outras atividades do
respetivo grupo/equipa;
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Grupo/equipa de
futsal / juvenis /
masculinos – Prof.
Pedro Feitais
Grupo/equipa de
Ténis de mesa/
iniciados /
femininos – Prof.
José Fernandes
Grupo/equipa de
Ténis de mesa /
iniciados /
masculinos – Prof.
Luís Pimentel
Grupo/equipa de
Basquetebol /
Juvenis /
masculinos – Prof.
Pedro Matos

Todos os alunos
da escola
(inscrição
voluntária).

Papel A4;
Transporte;
Lanche;
Equipamento
.

Elaboração de
relatório.
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Designação da
atividade

Objetivos

Descrição da atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Grupo Disciplinar de
Educação Física,
com pareceria do
Clube do Desporto
Escolar

Alunos apurados
no “Corta-Mato
Escolar” fase
escola.

Recursos

Avaliação

2º Período
“Corta-Mato Escolar –
Fase CLDE Vila Real e
Douro”

“Projeto
Complementar de
Basquetebol 3x3” –
Fase Local

Dinamizar a atividade
desportiva na escola;
Proporcionar aos alunos
condições de convívio e
trocas de experiencias
desportivas com alunos de
outras escolas; Promover o
desenvolvimento da
capacidade motora
resistência;
Complementar a atividade
curricular com a atividade
desportiva extracurricular de
acordo com as motivações
dos alunos; Promover estilos
de vida saudável e combater
o sedentarismo e a
obesidade; Combater o
insucesso e o abandono
escolar
Promover a maior
participação possível das
crianças e jovens em idade
escolar, quaisquer que seja a
sua experiência anterior e o
seu grau de habilidade, numa
forma fácil de aprender e
jogar basquetebol;
Proporcionar às crianças e
jovens em idade escolar uma
atividade desenvolvida num
ambiente agradável,
privilegiando a participação,
o divertimento e o prazer de
jogar do que o resultado;
Contribuir para o

Realização de uma corrida em
terreno aberto, acidentado e
balizado, percorrendo uma
distância previamente
definida para cada
escalão/género.

A definir
oportunamente.

Realização de jogos de
basquetebol, com as regras
do 3x3, num sistema de
competição por séries entre
os vários escalões/géneros e
entre as várias escolas
participantes, pertencentes
ao CLDE Vila Real e Douro.

A definir
oportunamente

(primeiros 6
classificados de
cada
escalão/género)
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Grupo Disciplinar de
Educação Física,
com pareceria do
Clube do Desporto
Escolar

Alunos
pertencentes às
equipas
apuradas na fase
escola. (equipas
classificadas em
primeiro lugar
em cada
escalão/género)

Papel A4;
Transporte;
Lanche;
Almoço na
cantina da
escola.

Elaboração de
relatório

Papel A4;
Bolas
basquetebol;
Coletes;
Expositor;
Tabelas de
basquetebol

Elaboração de
relatório
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desenvolvimento integral e
harmonioso das crianças e
jovens e motivá-los para a
prática da modalidade;
Contribuir para a criação de
novos grupos escolares e
clubes da modalidade;
Combater o insucesso e o
abandono escolar.
“Projeto Megas –
Sprinter – Salto - Km”
– Fase Escola

Desenvolver as capacidades
motoras dos participantes
inerentes às atividades.
Motivar e sensibilizar os
alunos para a prática do
Atletismo, apoiando os
jovens mais talentosos nesta
área; Combater o insucesso e
o abandono escolar.

O “Projeto Mega” consta da
realização das seguintes
provas / disciplinas: a) Prova
de velocidade de quarenta
(40) metros; b) Prova de
salto em comprimento; c)
Prova corrida de mil (1.000)
metros.

A definir
oportunamente.

Atividade
organizada pelo
Clube do Desporto
Escolar com a
colaboração do
Grupo Disciplinar de
Educação Física

Alunos apurados
nas turmas
participantes
(dois primeiros
alunos por
escalão/género/
prova)

Papel A4;
Canetas;
Sinalizadores;
Pista
Caixa de salto
em
comprimento
; Fita métrica;
Cronómetros

Elaboração de
relatório

“Projeto Megas –
Sprinter – Salto - Km”
– Fase CLDE Vila Real e
Douro

Desenvolver as capacidades
motoras dos participantes
inerentes às atividades.
Motivar e sensibilizar os
alunos para a prática do
Atletismo, apoiando os
jovens mais talentosos nesta
área; Combater o insucesso e
o abandono escolar.

O “Projeto Mega” consta da
realização das seguintes
provas / disciplinas: a) Prova
de velocidade de quarenta
(40) metros; b) Prova de salto
em comprimento;
c) Prova de corrida de mil
(1.000) metros.

A definir
oportunamente

Atividade
organizada pela
Coordenação Local
do Desporto Escolar
de Vila Real e
Douro.

Alunos apurados
na Fase Escola
(dois primeiros
alunos por
escalão/género/
prova)

Papel A4;
Transporte;
Lanches;
Almoço na
cantina da
escola.

Elaboração de
relatório

Neste período letivo, os
grupos/equipa
desenvolveram as seguintes
atividades: a) Elaboração do
plano técnico de cada
grupo/equipa; b) Formação
de juízes/árbitros escolares
nas três modalidades;
c) Realização das sessões de
treino, semanalmente, de
acordo com o horário
previamente estabelecido;
d) Preparação de toda a

Ao longo do
segundo período.

Professores
responsáveis pelos
grupos/ equipa.

Todos os alunos
da escola
(inscrição
voluntária).

Papel A4;
Transporte;
Lanche;
Equipamento
desportivo

Elaboração de
relatório.

. “Atividade dos
Grupos/Equipas de
Futsal, Basquetebol e
Ténis de Mesa”
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logística dos quadros
competitivos (atividade
externa); e) Atualização
constante da base de dados
dos grupos/equipa do Clube
do Desporto Escolar da nossa
escola. f) Acompanhar as
competições, jogos e outras
atividades do respetivo
grupo/equipa;

Designação da
atividade

Objetivos

Descrição da
atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

Papel A4;
Transporte;
Lanche;
Equipamento
desportivo

Elaboração de
relatório.

3º Período
“Grupos/Equipas de
Futsal, Basquetebol e
Ténis de Mesa” –
Atividade de
encerramento

Neste período letivo, os
grupos/equipa
desenvolveram as seguintes
atividades: a) Elaboração do
plano técnico anual de cada
grupo-equipa; b) Formação
de juízes/árbitros escolares
futsal, basquetebol e ténis de
mesa; c) Realização das
sessões de treino,
semanalmente, de acordo
com o horário previamente
estabelecido; d) Preparação
de toda a logística dos
quadros competitivos
(atividade externa); e)
Atualização constante da
base de dados dos
grupos/equipa do Clube do
Desporto Escolar da nossa
escola. f) Acompanhar as
competições, jogos e outras
atividades do seu
grupo/equipa;

Ao longo do
terceiro período
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Professores
responsáveis pelos
grupos/equipa

Os alunos
inscritos nos
grupos/equipa
existentes na
escola

Plano Anual de Atividades – 2017/2018

CLUBE “SEGURANÇA, DEFESA E PAZ”

Designação da
atividade

Objetivos

Descrição da
atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

Ao longo do ano letivo
OBJETIVOS GERAIS:
- Sensibilizar a comunidade educativa para as questões da segurança, da defesa e da paz.
- Dar a conhecer à comunidade educativa o Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz.
- Promover a educação para a cidadania.
- Promover o trabalho colaborativo.
- Desenvolver a inter-relação da Escola com o meio sociocultural envolvente.
Participação na
iniciativa “A Maior
Lição do Mundo”, do
Projeto “Everyone”

- Contribuir para a reflexão e ação
no âmbito dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS) envolvendo todas as
crianças e jovens e promovendo
uma cidadania global ativa e uma
maior consciencialização do papel
de cada um na construção de um
mundo mais seguro, mais
saudável e mais sustentável.
- Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça
para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas

Os alunos membros
do Clube irão realizar
trabalhos em pares e
em grupo, debates
em grupo e
assembleias

Ao longo do ano letivo
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- Luísa Cardoso
- Margarida Soares
- Paulo Cardoso
- Amandine Esteves
- Em colaboração
com Adelaide
Jordão,
Coordenadora da
Biblioteca Escolar

Alunos membros
do Clube

Sala Inf. 3

- Relatório de
atividade
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- Elaboração de
cartazes digitais e
padlets

Exposição de cartazes
digitais e padlets

Designação da
atividade

a todos os níveis - Objetivo 16
dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(OBS) constantes na Agenda
2030, da ONU
- Desenvolver a aprendizagem
colaborativa
- Sensibilizar a comunidade
educativa para as questões da
segurança, da defesa e da paz
- Promover a educação para a
cidadania

- Sensibilizar a comunidade
educativa para as questões da
segurança, da defesa e da paz
- Promover a educação para a
cidadania

Objetivos

Os alunos membros
do Clube irão
elaborar cartazes
digitais e padlets
relativos a símbolos
nacionais,
organizações
internacionais, forças
de segurança, …

Ao longo do ano letivo

- Luísa Cardoso
- Margarida Soares
- Paulo Cardoso
- Amandine Esteves

Comunidade
educativa

Sala Inf. 3

- Relatório de
atividade

Os alunos membros
do Clube irão expor e
projetar os seus
cartazes digitais e
padlets nos
corredores e no átrio
da escola.

Ao longo do ano letivo

- Luísa Cardoso
- Margarida Soares
- Paulo Cardoso
- Amandine Esteves

Comunidade
educativa

Computador
- Tela para
projeção
- Fotocópias

- Relatório de
atividade

Recursos

Avaliação

Descrição da
atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

1º Período
Elaboração do logotipo
do Clube

Reforçar a imagem do Clube

Visita ao Regimento de
Infantaria 13 de Vila

- Compreender a organização e as
missões que as Forças Armadas

Cada aluno membro
do Clube irá elaborar
um logotipo, em
suporte material ou
digital, sendo
selecionado aquele
que melhor se
enquadre no espírito
do Clube
- Apresentação, no
auditório do quartel,

nov./dez.

- Luísa Cardoso
- Margarida Soares
- Paulo Cardoso
- Amandine Esteves

- Alunos
membros do
Clube

Sala Inf. 3

Relatório de
atividade

nov./dez.

- Luísa Cardoso
- Margarida Soares

- Alunos
membros do

A custear
pelos alunos

- Relatório de
atividade
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Real

desempenham em prol de
Portugal, dos portugueses e da
segurança internacional
- Evocar a 1ª Guerra Mundial e a
participação de Portugal no
conflito
- Contactar com a natureza
- Criar hábitos desportivos
saudáveis
- Aumento da capacidade de
resistência
-Promover o espírito competitivo

Ação de sensibilização
aos condutores de Vila
Real sobre segurança
rodoviária.

- Distinguir, numa travagem de
um veículo, tempo de reação de
tempo de travagem, indicando os
fatores de que depende cada um
deles.
- Determinar distâncias de
reação, de travagem e de
segurança, a partir de gráficos
velocidade-tempo, indicando os
fatores de que dependem.
- Justificar a utilização de apoios
de cabeça, cintos de segurança,
airbags, capacetes e materiais
deformáveis nos veículos com
base nas leis da dinâmica.
- Sensibilizar os alunos para a
importância
da
segurança
rodoviária.
- Motivar os alunos para o estudo
da Física.
- Mostrar aos alunos situações de
Física no dia-a-dia
- Promover a educação para a
cidadania.

do RI 13 e da sua
missão
- Visita guiada ao
Museu da 1ª Grande
Guerra, aos veículos
blindados Pandur e
ao simulador tático
para treino de
utilização dos
referidos veículos
- Aula de Educação
Física, ao estilo
“treino militar” no
quartel
- Em sala de aula os
alunos do 9º ano, na
disciplina de Física e
Química, irão
elaborar panfletos
sobre segurança
rodoviária.
- Posteriormente, os
alunos irão organizar
uma ação de
sensibilização de rua
aos condutores de
Vila Real, em
colaboração com a
Escola Segura, onde
irão ser distribuídos
os panfletos

nov./dez.
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- Paulo Cardoso
- Amandine Esteves
- Em colaboração
com os professores
do 9ºano de
História e de
Educação Física
(Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas e
Departamento de
Expressões)

Clube
- Alunos do 9º
ano

- Luísa Cardoso
- Margarida Soares
- Paulo Cardoso
- Amandine Esteves
- Em colaboração
com os professores
do 9ºano de Física e
Química
(Departamento de
Ciências
Experimentais)

- Alunos
membros do
Clube
- Alunos do 9º
ano.

- Fotocópias
- Sala com
computadore
s
- PSP: Escola
Segura

- Relatório de
atividade
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Designação da
atividade

Descrição da
atividade

Objetivos

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

- Auditório
- Instituto de
Defesa
Nacional

- Relatório de
atividade

Público-alvo

Recursos

Avaliação

Alunos membros
do Clube

A custear
pelos alunos

Relatório de
atividade

Comunidade em
geral

Sem custos

Relatório de
atividade

2º Período
Ação de formação de
curta duração sobre o
“Referencial de
Educação para a
Segurança, a Defesa e a
Paz”, para pessoal
docente e não docente
da escola

Designação da
atividade

Dar a conhecer à comunidade
educativa o Referencial de
Educação para a Segurança, a
Defesa e a Paz

Objetivos

Ação de formação

março/abril

Descrição da
atividade

Calendarização

- Luísa Cardoso
- Margarida Soares
- Paulo Cardoso
- Amandine Esteves

Responsável

- Professores
- Assistentes
técnicos
- Assistentes
operacionais

- Opinião dos
participantes

3ºPeríodo
Visita à base naval do
Alfeite

Conhecer a organização e as
missões da Marinha/Fuzileiros no
contexto da segurança nacional e
internacional
- Sensibilizar a comunidade para
as questões da segurança, da
defesa e da paz
- Promover a educação para a
cidadania

Visita guiada às
instalações e a meios
à disposição da
Marinha.
Coreografia /
esquema realizado
com os alunos do
Clube ao longo do
ano letivo.

abril

- Luísa Cardoso
- Margarida Soares
- Paulo Cardoso
- Amandine Esteves
Participação no sarau
junho
- Luísa Cardoso
da Escola Secundária/3
- Margarida Soares
Camilo Castelo Branco
- Paulo Cardoso
- Amandine Esteves
- Em colaboração
com o professor de
Educação Física
Filipe André
Ferreira
(Departamento de
Expressões)
Nota: as atividades poderão sofrer alterações de calendário ou temática, em função dos dinamizadores e das entidades envolvidas.
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PROJETO PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
Designação da
atividade

Objetivos

Descrição da
atividade

Calendarização

Responsável

Público-alvo

Recursos

Avaliação

PLANO ANUAL

PES

Gabinete do aluno

Dia Mundial da
Alimentação

Selos PASSE

- Contribuir para a formação
integral do aluno.
- Promover nos jovens
atitudes favoráveis à adoção
de estilos de vida saudáveis.
- Incentivar a troca de
experiências.
- Apresentar de trabalhos
realizados pelos alunos.

-Divulgar a existência do
Gabinete do aluno

-Promover uma alimentação
equilibrada.
-Sensibilizar para os bons
hábitos alimentares
-Atualizar e sensibilizar para
os selos aos alunos de 7º
anos.

Amandine Esteves
Filipe Ferreira
Paulo Menezes

Gabinete de Informação e
Apoio ao Aluno;
Ao longo do ano

Atividades no âmbito da
promoção da saúde

Visita às turmas para
informar da existência do
Gabinete de apoio ao
aluno e do horário de
atendimento dos
enfermeiros da equipa de
saúde escolar.
Visita guiada ao Gabinete
do aluno, à cantina
escolar e ao bar.
-Ação de sensibilização
para o consumo de fruta
e para a importância da
alimentação equilibrada
(na cantina).

Equipa de saúde
escolar:
Enfª Vanessa
Monteiro
Enfº Carlos Simão

Comunidade
Educativa

Relatório da
atividade

Todas as turmas

Relatório da
atividade

Amandine Esteves
Filipe Ferreira
Paulo Menezes
outubro 2017
Equipa de saúde
escolar

16 de outubro
(segunda-feira)

Amandine Esteves
Filipe Ferreira
Paulo Menezes
Colaboração da
Professora Graça
Campolargo.

-Apresentação dos selos
PASSE e do gabinete às
turmas
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Dia de São Martinho

- Convívio entre alunos e
professores, através de jogos
populares e prova de
castanhas assadas.

Amigo «secreto»

- «Brincadeira» tradicional
das festas de fim de ano
(Natal), comum entre colegas
de trabalho, de escolas para
estabelecer relações
interpessoais e facilitar a
comunicação entre colegas
de trabalho.

SELO Escola Amiga /
Nutrição

-Promoção de hábitos
alimentares saudáveis

Dia Nacional de
Prevenção do Cancro
da Mama /
Onda Rosa (LPCC)

-Sensibilizar para a
prevenção do cancro da
mama.

Sexta-feira dia 10 de
novembro (11 de
novembro sendo um
sábado), parte da
manhã.

-Jogos Populares;
-Prova de castanhas
assadas.
A brincadeira ocorre da
seguinte forma: Cada
participante tira um papel
com o nome de outro
participante, e não deve
contar a ninguém quem
é.
No dia da brincadeira,
através de dicas, os
outros tentam adivinhar,
quem é. Quando isso
ocorre, há troca de
presentes. Quem recebe
o presente é o próximo
que dá as dicas, e assim
sucessivamente.
-Elaborar ementas
saudáveis e equilibradas.
-Definir políticas e ofertas
alimentares.
-Higiene, Saúde e
Segurança na cantina.
-Distribuição de laços
rosas e mensagens
alusivas ao dia nacional
do cancro da Mama.

novembro e dezembro
2017.

Amandine Esteves
Filipe Ferreira
Paulo Menezes

Alunos

Relatório da
atividade

Comunidade
Educativa

Relatório da
atividade

Departamento de
expressões

Amandine Esteves
Filipe Ferreira
Paulo Menezes

Equipa de saúde
escolar
Direção da escola

30 de outubro
(segunda-feira)

Amandine Esteves
Filipe Ferreira
Paulo Menezes
Comunidade
escolar

Relatório da
atividade

Turma de 7ºB.

Dia Nacional do Não
Fumador

-Campanha de sensibilização
da proteção do não fumador.

-Utilização do mural
“Fumar é uma droga!"
associadas a informações
de sensibilização expostas
em placar.
-Divulgar fotos do mural

17 de novembro
(sexta-feira)
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na página na escola.

Laço da SIDA

Teatro Maria Paulos:
“Deixemos o sexo em
paz?

Dia Mundial da Asma

-Alertar a população para a
necessidade de prevenção e
de precaução contra o vírus
da SIDA.
Num tom de comédia,
profundamente didático e
perfeitamente integrável no
PES, tem alcançado imenso
êxito junto do público em
geral e estudantil. É um
divertidíssimo monólogo
onde, a brincar, se trata
muito a sério dos assuntos do
sexo que ainda são tabu.
Focando as RELAÇÕES
HUMANAS e AFETIVAS em
que os SENTIMENTOS a
AMIZADE, o RESPEITO e o
AMOR também são
importantes.
-Comemorar o dia mundial
da asma.
-Reconhecer a importância
do controlo da doença.

-Construção de um laço
humano com a
comunidade escolar
-Exposição de cartazes
alusivos (7ºano)

1 de dezembro (sextafeira)

Amandine Esteves
Filipe Ferreira
Paulo Menezes

Comunidade
escolar

Relatório da
atividade

Professores

Peça de Teatro

11 janeiro de 2018

Elaboração de cartazes
(7ºB).

1 de maio, (terça-feira)

No final de cada
Período.

Turma de Técnicos de
Auxiliares de Saúde
(TAS)

-Sensibilizar e informar sobre
a temática (saúde)

Trabalhos realizados pela
turma.

Ação tutorial

-Refletir com os alunos sobre
atitudes e comportamentos,
deveres e direitos.
-Orientar e acompanhar o
plano de estudos do aluno.

Acompanhamento do
aluno de acordo com as
orientações fornecidas
pelo DT.

Data a combinar

Companhia
Profissional Teatro
Maria Paulos sob
coordenação da
equipa PES

Amandine Esteves
Filipe Ferreira
Paulo Menezes

Maria José Alfaiate
Fátima Borges
Amandine Esteves
Filipe Ferreira
Paulo Menezes
Professores tutores
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Secundário

Relatório da
atividade

Comunidade
Educativa

Relatório da
atividade

Turma 3ºI (TAS)

Alunos do
ensino básico e
secundário

Plano Anual de Atividades – 2017/2018

Ambiente Escolar

Necessidades de Saúde
Especiais.

Educação sexual
PRESSE

Gabinete de Apoio e
Informação ao aluno/
consultoria a
Professores e
articulação com a
equipa de saúde.

- Monitorizar os acidentes
ocorridos na escola e espaço
escolar.
- Capacitar professores, pais
e restantes comunidade
educativa na aquisição de
competências adequadas ao
acompanhamento das
crianças e jovens com NSE.
-Disponibilizar toda a
informação, apoio técnico e
materiais fornecidos pelo gtPRESSE.
-Garantir e apoiar a
implementação do programa.
-Avaliar a implementação do
programa.
- Divulgar gabinete aos
alunos e professores.

- Promover a segurança e
contribuir para prevenir
acidentes.

Durante todo o ano
letivo.

-Formação para
professores e assistentes
operacionais.

Durante todo o ano
letivo.

Implementação das
atividades PRESSE
Atividades no âmbito da
educação sexual/ PRESSE

Durante todo o ano
letivo.

- Uma manhã e uma
tarde semanal de
atendimento presencial
na escola para consultoria
aos Professores sobre os
diferentes projetos e
atendimento aos alunos.

Durante todo o ano
letivo: segunda-feira
das 9-11h e quarta-feira
das 14-16h.
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Equipa de saúde
escolar.

Equipa de saúde
escolar.

Relatório da
atividade

Professores e
assistentes
operacionais.

Mª João Guerra

Comunidade
Educativa

Equipa de saúde
escolar.

Professores e
alunos.

Relatório final
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BIBLIOTECA ESCOLAR – UMA BIBLIOTECA EM MUDANÇA
A - Currículo, literacias e aprendizagem
A1. Apoio ao currículo e formação para as literacias da informação e dos media | A2. Uso das tecnologias digitais e da Internet como ferramentas de acesso, produção e comunicação de informação e
como recurso de aprendizagem
Objetivos
Atividades
Calendarização
Público-alvo
▪ Consolidar os canais de comunicação na

• Reuniões regulares, formais e informais, com a Direção da Escola.

escola, estabelecendo uma relação de
proximidade com a direção, as estruturas de
coordenação educativa e de supervisão

• Colaboração com o Conselho Pedagógico no sentido de integrar a Biblioteca Escolar/ BE no
Projeto Educativo, no Regulamento Interno, no PAA e no Plano de Ação Estratégica de
Promoção do Sucesso Escolar da Escola/PAEPSE, de divulgar as valências da BE e promover a
utilização dos seus recursos.

pedagógica.
▪ Reforçar o trabalho colaborativo com os
departamentos
curriculares,
os
Coordenadores de DT e DT,
os
coordenadores
de
projetos
em
desenvolvimento na Escola e os docentes.

• Reuniões com coordenadores de departamento e coordenadores de DT para partilha de
informação sobre recursos disponíveis na BE, atividades e projetos promovidos pelo PNL e a
RBE (ou por eles apoiados), sugestões de atividades/projetos conjuntos, no âmbito curricular
e da formação para as literacias.

▪ Contribuir para a melhoria dos resultados
escolares – integração da BE no Plano de
Ação Estratégica de Promoção do Sucesso
Escolar: Medida 1.

• Continuação da implementação/desenvolvimento das atividades previstas no âmbito da
Medida 1 do PAEPSE: “Aprender na era da informação: promoção das literacias”

▪ Contribuir para o envolvimento dos alunos
no seu processo de aprendizagem, dotandoos de competências facilitadoras da
aprendizagem ao longo da vida, condição
necessária à sua plena integração na
Sociedade da Informação.

Direção da Escola
Ao longo do ano
letivo, mas c/
incidência particular
no início do ano
letivo

Docentes responsáveis por programas e
projetos em desenvolvimento na Escola

• Contactos com os docentes responsáveis pelos diferentes programas e projetos em curso na
Escola, tendo em vista a definição de formas de colaboração.

“Trabalho interpares, tendo em vista: a pesquisa/análise de um quadro teórico de referência
sobre a literacia da informação e modo(s) de operacionalização em contexto de sala de aula;
os modos de implementação do modelo adotado pela Escola; a planificação/avaliação de
atividades promotoras das diferentes literacias; a criação de um grupo de trabalho promotor
da divulgação/utilização de ferramentas digitais de caráter colaborativo; a participação da
escola em projetos e concursos externos promotores das literacias; a promoção de atividades
de leitura, em diversos suportes e ambientes digitais (exploração das potencialidades
facultadas pela Web - correio eletrónico, blogues, wikis, youtube, tablets, outros – e pelas
ferramentas digitais – QR code, Socrative, Canva, Kahoot, Buncee, Photostory, WordArt,
outros), que cativem os jovens, induzam comportamentos de leitura-escrita e facilitem a
aquisição/ aprofundamento de competências literácicas .” (Vide Plano de Ação Estratégica,
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Estruturas de coordenação educativa e de
supervisão pedagógica (Conselho
Pedagógico, coord. de departamento /
áreas disciplinares, coord. de DT. DT,
professores da Escola)

Alunos e professores envolvidos nas
atividades da medida 1 do PAEPSE

Ao longo do ano
letivo
Ao longo do ano,
com particular
incidência em:
- outubro (MIBE
2017);
- dezembro
(Computer Science
Education Week);

Professores e alunos envolvidos na
aplicação do Referencial

Equipa de coordenação da BE
Professores colaboradores da BE
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p.3).
▪ Promover o desenvolvimento das literacias
(informação, leitura, media, tecnológica e
digital), em colaboração com as estruturas
de coordenação educativa e supervisão
pedagógica e com os docentes.

• Utilização da BE pelos docentes em atividades curriculares e formativas relacionadas com a
utilização das TIC e o desenvolvimento de outros programas e projetos.
• Continuação da divulgação / aplicação do Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar e
do modelo de pesquisa adotado na escola (BIG6).

- fevereiro (mês da
Internet Segura):
- maio (Dia mundial
da liberdade de
imprensa e
“Semana 7 dias com
os media”)

Alunos e professores

• Apoio no processo de aplicação do Referencial, em particular, no Ensino Secundário.
▪ Fomentar a articulação com a Equipa de
professores colaboradores da BE, tendo em
vista a maximização dos recursos da
biblioteca e o reforço do apoio ao currículo
e da formação para as literacias.
▪ Promover o trabalho colaborativo no seio
da Equipa de coordenação da BE.

▪ Promover o desenvolvimento de
competências para o uso autónomo da
biblioteca.
▪ Promover a integração da BE no processo
de ensino e de aprendizagem das literacias.

• Reuniões, formais e informais, com a Equipa de Coordenação da BE e com os Professores
colaboradores.
• Trabalho colaborativo com o corpo docente na construção de práticas pedagógicas
promotoras das literacias (articulação do trabalho de sala de aula com a BE) e na produção de
materiais didáticos/recursos educativos, em formato digital e/ou em suporte escrito).

• Acompanhamento de grupos/ turmas/ alunos em trabalho orientado na Biblioteca.
• Produção de materiais formativos e de apoio ao uso das novas tecnologias (guiões, tutoriais,
…) e à aplicação do modelo de pesquisa adotado na Escola.
• Divulgação, na plataforma “Moodle” da Escola, dos materiais produzidos.
• Promoção, no âmbito dos projetos escolares de iniciativa da BE, ou por ela apoiados, de
atividades de consulta e produção de informação e de intercâmbio e comunicação através
das novas TIC.
▪ Promover o uso da Internet, de
plataformas e tecnologias digitais como
ferramentas de acesso, produção e

Comunidade escolar

• Formação para as literacias:
 dinamização de sessões de formação (formais e informais), para alunos e
professores, sobre o modelo de pesquisa adotado na escola (BIG6), o
Referencial aprender com a Biblioteca Escolar e o uso de ferramentas digitais
em contexto educativo;
 dinamização de sessões de formação (formais e informais) para alunos, no
domínio das literacias, tornando-os capazes de reconhecer as suas necessidades
informacionais e buscar, avaliar, usar e criar a informação de forma efetiva.
• Aula na BE- visitas guiadas à BE, dirigidas preferencialmente aos novos alunos da escola (7º
e 10º), dando a conhecer espaços, serviços, recursos, formas de organização e regras de
funcionamento.

▪ Reforçar a utilização dos recursos da BE,
por professores e alunos (biblioteca, salas
de aula, domicílio).

Alunos e professores
ao longo do ano

outubro
dezembro
Ao longo do ano
letivo
Alunos, professores, diretores de turma,
pais/encarregados de educação, famílias,
entidades externas,
Comunidade Escolar

Comunidade Educativa

• Utilização da plataforma TwinSapace (Projeto Leituras que Unem)

Alunos do Clube de Leitura e da Oficina de
Poesia
Alunos do Clube de teatro

• Trabalho colaborativo com os docentes na planificação de atividades curriculares e na

Comunidade Educativa
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comunicação de informação e como recurso
de aprendizagem.

celebração de efemérides com recurso a ferramentas digitais (Padlet, Issuu, Photo story,
Storyboard that, Buncee, Canva, Audacity, Kahoot,Wiki jornal, Tagxedo, WordArt, Socrative,
Story bird, ProShow, Time Up, …):
- Dia dos namorados (Inglês)
- Preservação do Ambiente (Inglês)
• Participação no Code Week EU 2017 (disponibilização, no espaço polivalente da BE, de kits
Cody Roby)
• Participação no “Hour of Code”
• Sessões de formação para alunos (formais e informais, em articulação com os professores
de disciplina e/ou DT’s) particularmente sobre plágio, direitos de autor, cibersegurança e
utilização responsável das redes sociais.

▪ Fomentar o interesse pela programação
computacional.

▪ Contribuir para a formação de utilizadores
/ leitores informados e críticos.
▪ Criar condições para o favorecimento de
um leque de valores e de atitudes
indispensáveis à formação da cidadania
digital e à aprendizagem ao longo da vida.

▪ Participar/dinamizar projetos/ atividades
promotoras da cibersegurança e da
cidadania digital
▪ Incentivar, com a colaboração dos DT’S, o
envolvimento dos Pais/Encarregados de
Educação na formação para as literacias e
para a cidadania digital dos seus Educandos.
▪
Sensibilizar
Pais/Encarregados
de
Educação e alunos para questões éticas,
autorais e de segurança relacionadas com a
utilização das novas tecnologias e das redes
sociais.

• Elaboração e divulgação (na escola e nas redes sociais onde a BE está presente) de banners,
folhetos informativos e cartazes (impressos e/ou digitais) sobre a importância da formação
para as literacias e para a cidadania digital e sobre questões como plágio, direitos de autor e
utilização responsável das redes sociais.
• Divulgação, na plataforma Moodle, no blogue, Twitter e Página Web da BE, de cuidados e
procedimentos seguros a adotar aquando da utilização das novas tecnologias e das redes
sociais.
• Divulgação de projetos e concursos sobre cibersegurança e cidadania digital.
• “The web we want |Jovens online – continuação da divulgação do Manual produzido pela
European Schoolnet. Aplicação de atividades de educação para os media.
•Dinamização/coordenação da participação da Escola em projetos/concursos externos
promotores das literacias (da iniciativa da RBE, ou por ela promovidos em articulação com o
PNL ou outros organismos/instituições públicas e/ou privadas).
- “Estamos na Rede” - atividades lúdicas de divulgação do blogue, da página, do Twitter, do
Facebook e do Instagram da BE e convite à participação dos alunos.
MIBE’17 – Tema: LIGANDO COMUNIDADES E CULTURAS
- Exposição: “Arqueologias afetivas – da Amazónia a Portugal” (com visitas guiadas- alunos
de 10º ano, Artes);
- Mostra bibliográfica: “Biblioteca: uma viagem pelas comunidades e culturas”;
-“Formação para as literacias” (trabalho colaborativo ) - formação de utilizadores no âmbito
da literacia da informação; familiarização com dicionários e enciclopédias de tipologias
diversificadas;
-Participação nos projetos promovidos pela Association of School Librarianship (IASL):
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outubro – Mês
Internacional das
Bibliotecas
Escolares / MIBE
2017
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▪ ”Celebrar outubro: Mês internacional da
biblioteca escolar” – MIBE 2017

Bookmark Exchange Project, Digital Bookmark Exchange Project, Skype Around the world
Project e What People are Doing for ISLM;
- Leituras que marcam 2ª ed. - elaboração de marcadores a partir da seleção de excertos de
poetas portugueses do Fundo Documental da biblioteca. Partilha com a comunidade:
exposição final.

B1: Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura | B2. Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura
Objetivos

Atividades

PROMOÇÃO DA COMPETÊNCIA LEITORA, DOS HÁBITOS DE

• Disponibilização de uma coleção variada e adequada aos gostos, interesses e
necessidades dos utilizadores.
• Criação de um ambiente acolhedor e rico em livros e outros recursos/suportes de
leitura.
•Organização de mostras bibliográficas para divulgação dos recursos da BE, com
particular ênfase nas últimas aquisições.
• Disponibilização de livros e outros recursos para uso nas salas de aula.
• Orientação dos alunos nas escolhas de leitura recreativa e escolar.

LEITURA E DAS LITERACIAS ASSOCIADAS
▪ Seguir as linhas de orientação e atividades propostas pela
RBE/PNL e desenvolver as ações implicadas na sua
implementação.
▪ Envolver alunos, professores, pais/encarregados de educação e
elementos da comunidade nas atividades promovidas e
dinamizadas pela Biblioteca e/ou realizadas colaborativamente
▪ Criar oportunidades de leitura autónoma e de escrita criativa.

CONSOLIDAÇÃO DE DINÂMICAS DE LEITURA

▪ Promover o prazer de ler e a partilha de leituras, dentro e fora
da sala de aula
• Promover a criação de contextos, ambientes, formas e
suportes diversificados de leitura
▪ Promover atividades / projetos de treino e melhoria das

Calendarização

Público-alvo
Comunidade escolar

Ao longo do ano letivo

• Incentivo do uso do livro e da BE para leitura recreativa, para procura de
informação ou para realização dos trabalhos escolares.
•Difusão de novidades editoriais e organização de recursos para os diferentes
públicos.
• Trabalho colaborativo com alunos, docentes e não docentes, que se reconhecem
leitores e / ou contadores de histórias e que assumem este papel através do exemplo
e da prática.
ATIVIDADES LIVRES DE LEITURA (NA BE, EM DIFERENTES ESPAÇOS DA ESCOLA E NO
EXTERIOR)
• Ler contigo! - grupo de leitura, constituído por alunos do Secundário, que lê
regularmente para os mais jovens, em contexto de aula e na biblioteca;
• Dar voz às palavras - grupo de leitura, constituído por alunos, professores e pais,
que partilha leituras e dramatização de textos (em espaços diversificados da escola);
•Two+3=aLer+ - grupos de leitura, constituídos por alunos do Básico e Secundário,
que na Semana da Leitura partilham leituras com a Comunidade (nos transportes
públicos, nas ruas, lojas, Câmara Municipal, Posto da PSP, e outras instituições da
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Alunos, professores,
diretores de turma,
pais/encarregados de
educação, famílias,
entidades externas,
Comunidade Escolar

Comunidade Educativa
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capacidades associadas à leitura

Cidade);
• Leituras do mês – leitura mensal (na sala de aula, na biblioteca, na rádio escola),
pelo Pai/Encarregado de educação João Ribeiro;
• Clube de Leitura (gravação de audiopoemas a divulgar nas redes sociais e na rádio
escola);
• Clube de teatro (representações teatrais a partir de curtos guiões construídos pelos
alunos);
• Ementas literárias - menu de leituras elaborado com a colaboração da comunidade
escolar (a equipa da BE divulga regularmente uma ementa a partir dos títulos da
coleção da BE e convida a Comunidade escolar a passar pela Biblioteca para se
inspirar e apresentar outras sugestões de ementas).
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Alunos do Clube de Leitura
e da Oficina de Poesia
Alunos do Clube de teatro
Comunidade Educativa
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PROMOÇÃO DA COMPETÊNCIA LEITORA, DOS HÁBITOS DE
LEITURA/ESCRITA E DAS LITERACIAS ASSOCIADAS
▪ Envolver alunos e professores nas atividades promovidas e
dinamizadas pela BE e/ou realizadas colaborativamente, em
regime de parceria.
• Promover a criação de contextos, ambientes, formas e
suportes diversificados de leitura que induzam comportamentos
de leitura-escrita (trabalho articulado com coordenadores de
departamento, diretores de turma, professores de disciplina,
pais/encarregados de educação e elementos da comunidade).
▪ Trabalhar as competências de leitura constantes do referencial
Aprender com a biblioteca escolar, divulgando-o e formando
para o seu uso integrado e colaborativo.
▪ Criar oportunidades de leitura autónoma e de escrita criativa.

▪ Mobilizar a comunidade educativa para o valor e impacto da
leitura no percurso educativo e escolar dos alunos.
▪ Desenvolver trabalho articulado com departamentos e
docentes
através
da
conceção/participação
em
programas/projetos relacionados com a leitura e a escrita.
▪ Promover o gosto pela leitura dentro e fora da sala de aula.
▪ Promover a participação em projetos/programas promotores
da leitura em diversos suportes (e das literacias com ela
associadas), visando diferentes públicos.
▪ Coordenar/dinamizar a participação da escola em concursos de
leitura-escrita promovidos pela RBE e pelo PNL.

AÇÕES / ATIVIDADES QUE APROXIMAM OS ALUNOS DOS LIVROS E INCENTIVAM O
GOSTO PELA LEITURA-ESCRITA:
• +LEITUR@S: exploração da leitura de textos diversificados em diversos suportes e
ambientes digitais.
• & BOOKS: edição de ebooks a partir de textos produzidos pelos alunos.
• DIVULGAR+ LEITURAS: divulgação, no blogue e na página da BE, de textos
produzidos pelos alunos a partir da leitura de livros
• TOP+ DA LEITURA – Incentivo da leitura domiciliária (tratamento estatístico e
divulgação periódica das leituras domiciliárias; entrega de diplomas aos alunos que
mais se destacarem).
• Incentivo da leitura presencial e do empréstimo dos recursos da biblioteca escolar
(em articulação com professores de Português).
• FEIRAS DO LIVRO – organização no átrio da escola, de feiras do livro com o apoio
da Leya; dinamização de um plano de visitas às feiras, em horário curricular, em
articulação com os docentes da escola.
• ENCONTROS COM AUTORES (ESCRITORES E ILUSTRADORES)
•MOSTRAS DE LIVROS E DE ÁLBUNS DE IMAGENS/CARTAZES sobre
autores/realizadores, atores, temas, épocas, efemérides, organizadas pela/na
biblioteca, a partir do seu fundo documental e de coleções particulares, em
articulação com os departamentos e com a colaboração da Livraria Traga-Mundos e
da Fundação Casa-Museu Maurício Penha.
• AQUI (também) HÁ POESIA (estímulo do gosto pela leitura da poesia): continuação
da disponibilização de cartões com poemas em locais inesperados da escola.
•Promoção da leitura mediada por dispositivos eletrónicos/digitais (trabalho
articulado com departamentos curriculares tendo em vista a utilização pedagógica de
tablets).
•Exploração de ferramentas digitais a partir do site da RBE Aprender Digital
• Gravação de áudio-poemas com recurso ao Audacity.
• Dinamização da participação da escola no CONCURSO NACIONAL DE LEITURA/CNL
(em articulação com o grupo disciplinar de Português).
• Continuação da implementação/desenvolvimento do PROJETO LEITURAS QUE
UNEM - “Do mundo dos textos aos textos do mundo” - partilha de leituras com
alunos de escolas da Galiza.
• Desenvolvimento de atividades decorrentes da integração da escola na REDE DE
ESCOLAS PNL 2027.
• Participação no projeto proposto pela Rede de Bibliotecas Escolares CLÁSSICOS EM
REDE.
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Alunos, professores,
diretores de turma,
pais/encarregados
de educação,
famílias, entidades
externas,
Comunidade Escolar
ao longo do ano
Alunos da Oficina de
Poesia
novembro e março
Comunidade Escolar
novembro, janeiro e
março
ao longo do ano

Comunidade
educativa

Professores e alunos
Alunos da Oficina de
Poesia

Alunos, professores,
Pais/EE’s,
Funcionários
Comunidades
Educativas de Vila
Real e Galiza
Professores e alunos
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“CELEBRAR, LER, ESCREVER, PARTILHAR”: COMEMORAÇÃO DE EFEMÉRIDES
PROMOÇÃO DA COMPETÊNCIA LEITORA E DO PRAZER DE
LER/ESCREVER
• Favorecer o desenvolvimento de hábitos e competências de
leitura e literacia.
• Criar oportunidades de leitura autónoma e de escrita criativa.

▪ Promover um trabalho articulado e colaborativo com
departamentos e docentes através da conceção/ participação
em programas/ projetos relacionados com a leitura.
▪ Estimular iniciativas que promovam a articulação entre a
cultura científica e a cultura literária.

▪ Estimular iniciativas que cruzem a leitura com as diversas áreas
de saber.

(locais,

nacionais e mundiais)

outubro

• São Martinho: Lendas e Tradições - Divulgação junto da Comunidade Educativa.
Decoração da BE com cenário alusivo à efeméride (articulação com o Departamento
de Expressões).

novembro

• Novembro: Ler+ Ciência.
- Aula aberta sobre a Ciência em António Lobo Antunes (Prof. António Fortuna);
- Mostra bibliográfica;
- Comemoração do Dia Nacional da Cultura Científica;
- Outras atividades de articulação entre o saber literário e o saber científico
(trabalho articulado com o Departamento de Ciências Exatas).
• Dia Mundial da Filosofia | 16 de novembro (em articulação com o grupo disciplinar
de Filosofia)
• Celebrar o Natal (articulação com a Mediateca e os docentes dos grupos
disciplinares de Educação Visual e Português.
• 100.º aniversário do fim da Primeira Guerra Mundial

Comunidade
Educativa
Alunos e professores
dezembro
fevereiro

▪ Celebrar Camilo Castelo Branco

• Dia mundial da poesia – música e poesia no átrio da Biblioteca (articulação com o
clube X-Arte e o Clube de poesia).
• Dia mundial do teatro - dramatização de extratos da obra camiliana (Clube de
teatro/BE).
•Dia dos Enganos/April Fool’s Day (articulação com o Departamento de Línguas
Germânicas) – elaboração da 1ª página de um jornal.
• Celebração do 70º Aniversário da publicação do Diário de Anne Frank – ilustração
(articulação com o Departamento de Expressões).
• Dia do Patrono – edição de marcadores alusivos a Camilo; mostra bibliográfica.
• Celebrar Camilo: o homem e a obra (caricaturas, booktrailers, leitura expressiva e
dramatizada de extratos, produção de texto/exposição, mostra bibliográfica na BE, …)
- trabalho articulado com os departamentos curriculares.
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Utilizadores da BE

Comunidade
Educativa

• Blind Date… With Books (articulação com o Departamento de Línguas Germânicas).
• Carnaval na escola – Exposição: “Carnaval: história, estórias, mitos” (articulação
com o Departamento de expressões e o projeto de Clássicos em rede)

Comunidade escolar

Alunos do Básico e
Secundário

• St. Valentine’s Day – elaboração de postais digitais (articulação com o Dep. de
Línguas Germânicas)

▪ Estimular a abertura a projetos externos promotores da
leitura, e literacias associadas, em diversos suportes,
colaborando na sua elaboração.

Comunidade
Educativa
Alunos do
Secundário
Alunos do Básico (7º)

março

abril

março
ao longo do ano
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PROMOÇÃO DA COMPETÊNCIA LEITORA E DO PRAZER
DE LER
Em torno dos Clássicos - Celebração da Semana da leitura
▪ Favorecer o desenvolvimento de hábitos de leitura por prazer e
a prática leitora em contextos diversificados, formais e informais.
▪ Contribuir para a formação de hábitos de leitura e a melhoria
dos níveis de literacia.
. Contribuir para o conhecimento da cultura clássica
▪ Estimular a capacidade imaginativa e o prazer de ler/ouvir ler;
▪ Contribuir para a criação de ambientes favoráveis a interações e
aprendizagens.
▪ Fomentar o gosto pelo desenho entendido como instrumento
de recriação de um texto, frase ou palavra e/ou da palavra
como forma plástica.
▪ Promover a articulação da leitura com os diferentes domínios
curriculares, com departamentos e docentes, com a Biblioteca
Municipal e outras instituições.
▪ Envolver Pais/EE’s em projetos ou atividades na área da leitura.

▪ Desenvolver trabalho articulado com a rede concelhia através
da conceção/participação em programas/projetos relacionados
com a leitura e a escrita.

CELEBRAÇÃO DO ANO EUROPEU DO PATRIMÓNIO
▪ Promover a diversidade cultural e o diálogo intercultural,
visando chamar a atenção para o papel do património no
desenvolvimento. social e económico e nas relações externas da
União Europeia.
▪ Criar oportunidades para melhor entender o presente através
de uma compreensão comum e mais enriquecedora do passado.
▪ Incentivar a partilha e a apreciação do património cultural da
Europa enquanto recurso partilhado
▪ Sensibilizar para a história e os valores comuns e reforçar o
sentimento de pertença a um espaço europeu comum.

Utilizadores da BE

SEMANA (S) DA LEITURA
“Agora sei que nada é fixo. / Há sempre um por fazer/ há sempre outro partir depois de cada
chegar. /Agora sei que para saber/ é preciso rasgar as mãos. E procurar.” Um barco para Ítaca,
de Manuel Alegre

Mês da leitura/março
Alunos do 3º Ciclo
Alunos-utilizadores
da BE e/ou alunos e
professores do
Básico e Secundário

• Conferência de abertura da Semana da Leitura: “Ulisses, de James Joyce”, por José
Luís Pires.
• “Traz um livro contigo! - Dia aberto da Leitura“ – No primeiro dia da SL, alunos,
professores e funcionários são convidados a trazer o seu livro favorito para a escola e
a partilhar leituras (trabalho articulado com os departamentos curriculares).

Comunidade Escolar
(alunos, professores,
pais/EE’s,
funcionários)

• Exposições:
- trabalhos produzidos pelos alunos em torno dos livros e das leituras (trabalho
articulado com os departamentos curriculares);
- trabalhos bi e tridimensionais (articulação com Educação Visual).
• Exposição bibliográfica “Os livros do meu tio” (Espólio Porfírio Teixeira Rebelo). 2ª
edição. Parceria Casa Museu Maurício Penha.
• “Encontro com um escritor” – atividade no âmbito da RBVR.
• “Two+3=a Ler+!” – Partilha de leituras pelos alunos nos espaços públicos
(transportes públicos, ruas, cafés, lojas, livrarias, Câmara Municipal, PSP, …).

Comunidade Escolar

• Feira do livro (27-31 março)

Escolas da Galiza
(Projeto Leituras que
unem)

• “Camilo aLer+ 5ª ed.” - Partilha de leituras - gravação de um vídeo com a
colaboração da Comunidade escolar e de escolas da Galiza e o apoio técnico do setor
de Audiovisuais da UTAD).

Comunidade Escolar
Comunidade Local

Semana da leitura concelhia Rede de Bibliotecas de Vila Real
(atividades realizadas em conjunto):
Ao longo do ano
- Flash mob e outras atividades a acordar

Página 79 de 95

Plano Anual de Atividades – 2017/2018

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA
LEITURA
E
DAS
LITERACIAS
ASSOCIADAS
PROMOÇÃO DA COMPETÊNCIA
LEITORA EM DIVERSOS SUPORTES,
AMBIENTES E MEDIA
▪ Estimular o aprofundamento de
competências leitoras que permitam
entender a pluralidade semântica dos
textos e as múltiplas possibilidades
de apropriação pessoal.
▪ Promover a utilização, por alunos e
professores, de tecnologias e
ferramentas digitais, nomeadamente
tablets e outros dispositivos móveis
de leitura, respeitando indicações e
normas de segurança.
▪ Cruzar a leitura com o
aprofundamento
de
diferentes
literacias.
▪ Contribuir para a melhoria dos
resultados escolares – integração da
BE no Plano de Ação Estratégica de
Promoção do Sucesso Escolar:
Medida 1: “Aprender na era da
informação:
promoção
das
literacias”.
▪ Aliar à leitura o desenvolvimento de
atitudes e competências em campos
sociais e relacionais.

OUTRAS AÇÕES: / ATIVIDADES:

• Disponibilização de informação sobre livros eletrónico, filmes e
dispositivos de leitura digital, quer em sessões informativas presenciais,
quer através da página e do blogue da BE.

▪ Promover a divulgação da Agenda
2030 e os ODS’s
▪ Promover a divulgação do projeto
“A maior lição do mundo”, UNICEF.

Comunidade educativa

ao longo do ano

• Produção/divulgação de conteúdos no âmbito da leitura e das literacias
com ela associadas.
• Criação de oportunidades de interação com o livro e a leitura-escrita em
suporte digital (trabalho colaborativo com os Departamentos
curriculares).

Alunos e corpo docente

Comunidade Educativa e Comunidade
da Web

• Envolvimento dos alunos na realização de tarefas que impliquem o
visionamento de filmes e documentários e a interação com equipamentos
e ambientes informacionais variados.
• “Ferramentas WEB 2.0” – organização de sessões de (in)formação sobre
algumas ferramentas a utilizar na elaboração/apresentação de trabalhos
nas diferentes áreas disciplinares (Storyboard That, Proshow, Google docs,
Photo Story, Issuu, Glogster, Padlet, Active Textbook, Canva, Socrative,
Kahoot, …).
• Trabalho colaborativo entre a BE e o corpo docente, tendo em vista a
produção de ebooks pelos alunos.
•Participação no projeto “Semana 7 dias com os media”.
• Alimentação na página da BE das seções “Livros Digitalizados” e “Livros
Virtuais”.
• Atividades a desenvolver no âmbito da Medida 1 (Vide Plano de Ação
Estratégica, p.3).
• Colaboração da BE na Leitura solidária, promovida pelo Município.

Alunos e corpo docente
Comunidade Educativa

maio
ao longo do ano

maio

ao longo do ano
• Sensibilização da Comunidade Educativa para a Agenda 2030, os 17 ODS’s
(exposições, cartazes, flyers, sessões de formação) e o projeto “A maior lição do
mundo, UNICEF.
• Colocação, nas páginas da escola e da biblioteca, do logo dos ODS’s e associado
ao link da ONU sobre o tema em questão.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (ODS)S

Departamentos curriculares

• Utilização da coleção digital da BE em contexto de aula (articulação com
os departamentos curriculares).
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C - Projetos e parcerias
C1. Desenvolvimento de atividades e serviços colaborativos com outras escolas/bibliotecas | C2. Participação em projetos e parcerias com entidades exteriores à escola | C3.
Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias
Objetivos
DESENVOLVER
ATIVIDADES
COLABORATIVOS
COM
ESCOLAS/BIBLIOTECAS

Atividades
E

SERVIÇOS
OUTRAS

▪ Integrar redes de trabalho e de formação e
participar em reuniões regularmente.
▪ Desenvolver atividades e projetos com outras
escolas /bibliotecas.

PARTICIPAR EM PROJETOS E PARCERIAS COM
ENTIDADES EXTERIORES À ESCOLA
▪ Participar em projetos e parcerias, de âmbito
regional, nacional e internacional, com entidades
exteriores à escola.
▪ Apoiar a escola na articulação com o Município e
com outras organizações, contribuindo para a
interação da mesma com a comunidade.
▪ Promover a arte e o sentido estético.
▪ Promover atividades de abertura
biblioteca/escola ao exterior/comunidade local.

da

▪ Estabelecer parcerias com instituições da
Comunidade local para a realização de ações (da
iniciativa da BE, da escola e/ou dos parceiros), que
projetem a escola na comunidade e lhe tragam novo
conhecimento e possibilidades de trabalho.

• Participação, com carácter regular, com outras
escolas/agrupamentos, em reuniões de trabalho concelhias e
interconcelhias promovidas pela RBE, Biblioteca Municipal/BM,
Centro de Formação e outros parceiros da Rede (Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro/UTAD-Biblioteca Central).
• Organização da Semana da Leitura/SL 2018 em articulação
com a RBVR e a CM/BM (planificação/realização de atividades
conjuntas).
• Continuação da implementação do Projeto Leituras que unem
(com recurso á plataforma TwinSpace /eTwinning), com escolas
da Galiza.
• Integração da Biblioteca na rede de escolas PNL 2027, a
convite doPNL.
• Participação nos projetos propostos pela Association of School
Librarianship (IASL): Bookmark Exchange Project, Digital
Bookmark Exchange Project, Skype Project, GiggleIT e What
People are Doing for ISLM.
• Participação no Concurso Nacional de Leitura / CNL.
• Participação no projeto Clássicos em Rede, promovido pela
RBE.
• Promoção da participação da escola no projeto Semana 7 dias
com os Media.
• Colaboração com Plano Municipal de Atividades Educativas
para o ano letivo 2017/18:
- Maio - Mês da Juventude – Leitura Solidária
- Participação na Mostra Escolar no Largo do Município PMAE
CMVR
• Organização de exposições temporárias, dos/pelos diversos
parceiros, e de workshops.
• Dinamização de atividades de índole cultural (artística e
estética) abertas à comunidade local.
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Calendarizaç
ão
ao longo do
ano

Público-alvo
Outras Escolas/Agrupamentos da
RBVR
CM/BM
UTAD

5-9 de março
Comunidade Educativa
setembro
outubro
ao longo do
ano
maio

Entidades exteriores à escola
Comunidade escolar e local
Livraria Traga-Mundos
Fundação Casa-Museu Maurício
Penha Ciclo Cultural da UTAD

Alunos e Professores
Comunidade Educativa
ao longo do
ano
Alunos, professores, Pais,
Encarregados de Educação e
familiares

Parceiros da RBVR
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▪ Tirar partido das oportunidades de intervenção
nos domínios cultural e formativo, contribuindo
para o enriquecimento e alargamento das funções
da escola e para a sua visibilidade.

• Exposições regulares dos trabalhos de alunos, produzidos
colaborativamente com a BE, e de mostras do Fundo
documental da BE.
• Exposições regulares na zona de exposições da Biblioteca
Escolar (átrio) no âmbito das parcerias estabelecidas com a BE:
CM/BM, UTAD, Fundação Casa-Museu Maurício Penha e Livraria
Traga-Mundos.
• Participação, com caráter regular, em reuniões de trabalho
promovidas pelos parceiros (UTAD/Departamento de Arte e
Comunicação, Livraria Traga Mundos e Fundação Casa-Museu M.
Penha).
• Participação no Europe Code Week (7-22 de outubro)
• Participação na Hour of code (Computer Science Education
Week – 4-10 de Dezembro).

ENVOLVER E MOBILIZAR PAIS, ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO E FAMÍLIAS NAS ATIVIDADES DA BE
▪ Desenvolver projetos e atividades com a
participação de pais, encarregados de educação e
famílias no domínio:
- da promoção da leitura e das literacias;
- da cultura e artes plásticas.

▪ Realizar ações de formação dirigidas a pais,
encarregados de educação e famílias.

• Gravação do vídeo Camilo aLer+ 5ª edição
• Feiras do Livro
• Exposições (parceria Casa-Museu Maurício Penha):
- Arqueologias Afectivas - Escavações poéticas entre Amazónia e
Portugal (fotografia), de Edson Macalini
- Exposições documentais
-Exposições de álbuns sobre o Cinema (exposição documental)
- Os livros do meu tio (Espólio Porfírio Teixeira Rebelo)2ª edição
• Formação: Modelo de pesquisa adotado na escola.
• Cidadania digital:
- Direitos de Autor e Licença Creative Commons
- Internet Segura
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Ao longo do
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Março
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D - Gestão da biblioteca escolar
D1: Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, funcionamento e dinamização da Biblioteca Escolar | D2: Integração e valorização da biblioteca na escola | D3.
Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção
Objetivos
Atividades
Calendarização
Público-alvo
ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS,
MATERIAIS E FINANCEIROS ÀS NECESSIDADES
DE
GESTÃO,
FUNCIONAMENTO
E
DINAMIZAÇÃO DA BIBLIOTECA

• Trabalho articulado com a Direção de modo a garantir a adequação dos
recursos humanos da Biblioteca Escolar e os recursos materiais e financeiros
(verba anual) à atualização regular da coleção da BE e do equipamento
tecnológico / digital.

▪ Garantir condições de espaço, mobiliário e
equipamento tecnológico adequadas às
atividades de leitura, produção e comunicação
e a uma utilização livre, diversificada e flexível.

• Contribuição para a valorização da BE por parte dos órgãos de administração e
gestão (Direção, Conselho Pedagógico) e dos departamentos curriculares (a BE
como recurso fulcral no desenvolvimento do gosto pela leitura, na aquisição das
literacias fundamentais, na progressão nas aprendizagens e no sucesso escolar).

▪ Promover uma política de apoio e afetação
de recursos financeiros, adequados às
exigências de trabalho e de funcionamento da
BE.

• Organização/promoção de ações informais de formação sobre a BE junto dos
docentes.

▪ Estabelecer uma mediação eficaz entre os
utilizadores e a informação.

• Reforço da articulação com os docentes, divulgando recursos, sugerindo
projetos e co-planeando atividades.

ao longo do ano
setembro

ao longo do ano letivo

Órgãos de administração
e Gestão
CP
Direção da escola
Corpo docente

Comunidade
educativa

• Reforço do trabalho colaborativo com os docentes na realização de atividades
de enriquecimento curricular e de animação e apoio à família, desenvolvidas no
espaço da BE ou tendo por base os seus recursos.

escolar

Departamentos
Curriculares
Equipa da BE

• Elaboração de um plano de marketing, recorrendo a diferentes meios e
ambientes digitais, que acentue o valor da biblioteca escolar, as possibilidades e
mais-valias que faculta nos domínios (in)formativo, educativo, cultural e social,
os seus recursos e as atividades que realiza.

Comunidade Escolar

• Divulgação, junto da comunidade escolar e educativa, do PAA da Biblioteca
escolar.
▪ Incentivar o aprofundamento dos
conhecimentos
pessoais
dos
recursos
humanos afetos à biblioteca escolar, através
de formação contínua e/ou autónoma.

Comunidade escolar e
educativa

• `Incentivo à (auto)formação - colaborativa, no seio da Equipa da BE.
• Organização de um registo fotográfico das atividades desenvolvidas na/pela
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Ao longo do ano

e
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▪ Contribuir para a memória da Escola.

Biblioteca ao longo do ano lectivo.

setembro

• Desenvolvimento da Medida 1 do Plano de Ação Estratégica da Escola
INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA BIBLIOTECA
NA ESCOLA

• Integração da BE nos PAA’s dos diversos Departamentos/áreas disciplinares.

▪ Assegurar a integração da biblioteca nos
documentos orientadores e reguladores da
vida na escola.

• Apresentação ao CP da Avaliação da BE 2016/17.

▪ Assegurar a eficiência e eficácia da política de
gestão da BE, adotando uma cultura de
avaliação, baseada em evidências e numa
estratégia de melhoria contínua.

• Elaboração e apresentação em Conselho Pedagógico do Plano de Melhoria/PM
da BE.
• Implementação do PM.

▪ Implementar uma política de qualidade e um
sistema de avaliação contínua, aplicando o
modelo de avaliação da RBE – MABE 20142017 (Vide Quadro Estratégico 2014-20).

• Aplicação do MABE / Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar (integração no
processo de planeamento).

• Integração do processo de avaliação da BE nas práticas de gestão corrente.
• Adequação das práticas de gestão às metas e objetivos curriculares da escola e
às aprendizagens dos alunos.
• Reforço da ação da biblioteca no apoio ao funcionamento da escola e às
atividades de ensino/ aprendizagem.

▪ Promover a adequação organizacional e
pedagógica da biblioteca aos desafios
colocados pela escola e pela sociedade.
▪ Mobilizar a Comunidade Escolar para o valor
(pedagógico, cultural e social) da BE e para a
utilização dos seus recursos.

▪ Promover a imagem da BE como rede
dinâmica, sustentada em práticas consistentes e
enraizadas na comunidade.

outubro

• Elaboração de um plano de marketing, recorrendo a diferentes meios e
ambientes digitais, que acentue o valor da biblioteca escolar, as possibilidades e
mais-valias que faculta nos domínios (in)formativo, educativo, cultural e social,
os seus recursos e as atividades que realiza.
•Divulgação das práticas e das atividades da BE nas redes sociais e nos media
locais.
• Divulgação de candidaturas, concursos, projetos e outras iniciativas, locais e da
RBE, como uma forma de assegurar o enraizamento, a visibilidade e a
disseminação de práticas consistentes e sustentáveis na escola e na comunidade.
•Disponibilização de uma política documental formalizada, aplicando um
conjunto de normas e critérios inerentes à gestão da coleção.
• Apoio aos utilizadores na exploração dos recursos eletrónicos disponíveis, no
tratamento técnico e disponibilização da informação bibliográfica e ainda na
valorização e divulgação da cultura e do conhecimento.
• Apoio aos docentes no planeamento dos livros a adquirir para execução de
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atividades do PNL e no acesso às obras recomendadas na lista do PNL.
DESENVOLVIMENTO,
ORGANIZAÇÃO,
DIFUSÃO E USO DA COLEÇÃO
▪ Assegurar a existência e o acesso a uma
coleção impressa e digital diversificada, capaz
de responder aos interesses e às necessidades
curriculares e formativas da escola e dos
utilizadores.
▪ Assegurar a atualização e diversificação
continuadas dos recursos de informação, de
modo a acompanhar a variedade de interesses e
necessidades de diferentes públicos.
▪ Oferecer acesso a um conjunto de recursos
digitais ou digitalizados, integrando recursos
próprios, adquiridos, licenciados ou subscritos
comercialmente e de acesso livre e gratuito.

▪ Prosseguir a política de criação da biblioteca
digital e do catálogo bibliográfico a integrar o
catálogo coletivo online da RBVR
▪ Contribuir para a implementação de um
sistema de gestão bibliográfica automatizado.

▪ Contribuir para a o desenvolvimento da
difusão/circulação
da
documentação/
informação a nível concelhio, através de uma
gestão integrada e de uma rede partilhada de
recursos.

▪ Incentivar a colaboração dos utilizadores da
BE na melhoria dos serviços prestados.

• Produção de materiais (in)formativos e de divulgação, visando a promoção de
um maior conhecimento e utilização dos recursos disponibilizados (trabalho
colaborativo com os docentes).
• Deteção dos pontos fracos da coleção tendo em vista o reforço das áreas com
carências identificadas.
• Criação/alimentação de meios variados de comunicação e difusão da
informação: divulgação de guiões de leitura, listas bibliográficas, flyers,
exposições, outros, no sitio Web, blogue, facebook, twitter e Instagram da
Biblioteca e na plataforma Moodle da escola.
• Divulgação ao longo do ano letivo, junto da comunidade escolar, dos
documentos adquiridos e/ou oferecidos à Biblioteca.
• Aquisição de documentos em suporte digital.
• Solicitação à Direção de uma verba anual que permita atualizar/renovar a
coleção, sobretudo o segmento da coleção digital, e adquirir mais suportes de
leitura em ambientes digitais.
• Tratamento biblioteconómico dos documentos que entrem na Biblioteca registo, classificação, catalogação e etiquetagem do Fundo Documental de acesso
livre aos utilizadores, considerado um dos aspetos de intervenção prioritária,
tendo em vista a célere disponibilização do catálogo informatizado.
• Envolvimento da comunidade escolar no processo de elaboração do PDC da
escola.
• Atualização do Regulamento/Regimento e do Manual de procedimentos da BE

• Atualização da página, blogue, twitter, facebook e instagram da Biblioteca,
bem como da disciplina “Biblioteca” na Plataforma Moodle da Escola.

• Preenchimento do inquérito Base de Dados (BD 2018) | Sistema de Informação
RBE:
- 1ª fase: 22 de setembro-20 de outubro 2017 (secção A a D)
- 2ª fase: 08 de junho-20 de Julho (secção E)
• Preenchimento do Inquérito Recursos Humanos 2018 (RH 2018) | Sistema de
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Informação RBE: 2 a 27 outubro
OUTRAS TAREFAS DE GESTÃO
▪ Divulgar conteúdos e informações em
ambientes digitais – portais, plataforma
Moodle, blogues, sítio Web, outros.
▪ Manter canais de comunicação interna,
articulando objetivos e atividades e
identificando pontos fracos e resultados
positivos.
▪ Recorrer a todos os meios de comunicação,
incentivando a comunicação via digital, para
apresentar/ divulgar os serviços e reunir
opiniões sobre a logística para a sua
implementação.
▪ Realizar tarefas de gestão no âmbito da RBE

• Formação promovida / a promover pela RBE:
- Ser Diretor de Turma. Contar com a biblioteca escolar
- Dispositivos móveis na biblioteca (a aguardar a acreditação)
• Formação promovida pela Teacher Academy (School Education Gateway Europe's online platform for school education):
- Introducing Project-Based Learning in your Classroom – Rerun (Aprendizagem
Baseada em Projetos);
- Competences for 21st Century Schools – Rerun (Competências para as
escolas do século XXI)
• Formação promovida por outras entidades / organismos:
- Ferramentas digitais: realidade aumentada
• Formação promovida pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro/
UTAD:
- III Seminário Internacional sobre investigação e inovação com TIC

▪ Integrar a aplicação do Modelo de avaliação
da BE no processo de gestão.
FORMAÇÃO
▪ Identificar fragilidades de formação e
promover sessões (in)formais de formação.
▪ Recorrer a formação formal junto dos
centros de formação e de outras entidades.
▪ Promover a inserção, no plano formativo da
Escola, de formação em Bibliotecas Escolares
(e/ ou áreas afins)
▪ Replicar a formação recebida.
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Projeto

Descrição

Objetivos

Destinatários

Disciplinas envolvidas

Atividades

Coordenadora do Projeto
/Equipa

LEITURAS QUE UNEM – DO MUNDO DOS TEXTOS AOS TEXTOS DO MUNDO
(PROJETO SELECIONADO PELO PLANO NACIONAL DE LEITURA PARA O BIÉNIO 2016/18)

A região galaico-portuguesa, espaço-tempo de aproximação entre uma língua e uma cultura, constitui um dos elementos matriciais do carácter identitário de Portugal,
em geral, e da zona Norte do país, em particular. Une-nos à Galiza a língua, a cultura, uma forma de poetar: a poesia trovadoresca. Une-nos também a paisagem em
socalcos, as danças, a música, os cantares e provérbios tradicionais, o desenho arquitetural das casas rurais, … É na convergência dos traços de união entre duas
culturas/literaturas que unem duas regiões, centrada na leitura-escrita-oralidade, que o presente projeto se situa. Fazer da leitura o elo de ligação entre alunos e
professores (na escola e inter-escolas), entre comunidades escolares, entre regiões, entre realidades que, apesar das suas intrínsecas diferenças, se podem
(re)encontrar e (re)aproximar nas experiências e vivências culturais e nos modos de ser/ler constitui o eixo estruturante do Projeto.
Paralelamente ao desenvolvimento da competência leitora, a implementação do projeto conduzirá à investigação / descoberta de um património comum (cultural,
paisagístico, linguístico, histórico, literário, …) a duas regiões de países diferentes - Galiza e Norte de Portugal - , e à divulgação, ao longo do ano letivo, junto das
respetivas comunidades educativas, das leituras feitas e dos trabalhos entretanto realizados e à constatação dos aspetos que as unem (ontem e hoje). O intercâmbio /
visita de estudo à Galiza constitui uma das atividades previstas no projeto.
Contributo do projeto para o desenvolvimento estratégico da escola: o projeto de ação estratégica da ESCCB assenta na promoção das literacias e da leitura em
diversos suportes e de diferentes géneros, bem como na promoção do trabalho colaborativo e da cidadania responsável e pró-ativa. Com uma aposta forte na leitura
dos textos (de si, dos outros, do mundo), nas ferramentas digitais, no trabalho colaborativo, no conhecimento do outro e na partilha, o projeto “Leituras que unem – Do
mundo dos textos aos textos do mundo” pretende ir ao encontro do plano de ação estratégica da escola e contribuir para a sua implementação e consecução.
 Promover a leitura com sentido(s) em diferentes tipos de textos e em diferentes contextos, cruzando a leitura com diferentes áreas do saber e fomentando a
aprendizagem colaborativa e a partilha em ambientes digitais.
 Promover o contacto entre alunos de escolas situadas em contextos educativos e culturais diferenciados, fazendo da(s) leitura(s) veículo de comunicação e traço de
união.
 Promover a criatividade, o sentido crítico e a cidadania através do (re)conhecimento da diversidade/unidade de representações, imagens, estereótipos, opiniões e
pareceres sobre Portugal e a Galiza.
Alunos e professores da ESCCB e de escolas da Galiza (.
Para que a leitura seja feita com sentido(s) e o envolvimento de professores e alunos no projeto não constitua um hiato em relação aos curricula e ao cumprimentos
dos programas, as atividades com alunos das escolas da Galiza, partirão, num primeiro momento, das leituras realizadas na e a partir do contexto de aula e dos textos
em análise, de acordo os conteúdos das disciplinas envolvidas para, posteriormente, serem trabalhadas com recurso às TIC e às ferramentas digitais, com o apoio da
Biblioteca Escolar. Para além do âmbito curricular, e da intervenção da Biblioteca Escolar, o projeto será desenvolvido também no âmbito das atividades de
enriquecimento curricular.
Ciências da Natureza, Biologia, Geografia, História, Informática /TIC, Português, Desenho, Educação Visual, Oficinas de Multimédia, outras.
- Oficina de Poesia, tendo em vista a gravação de áudio-poemas a ser transmitidos na rádio da escola e divulgados nas redes sociais
- Poemas musicados (articulação com o Clube "X-Arte")
- Elaboração de textos, vídeos, BD, pintura, esculturas, maquetes e outros produtos decorrentes das leituras efetuadas
- Palestras/conferências / Aulas abertas
- Exposição para divulgação dos produtos produzidos pelos alunos
- Utilização da plataforma TwinSpace (eTwinning) e contactos regulares entre escolas via skype
- Edição / publicação de um ebook sobre o Projeto: "Leitura: do mundo dos textos aos textos do mundo."
Adelaide Jordão | Equipa: Adelaide Jordão, Carlos Santelmo, José Luís Pires e Maria João Cunha
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GRUPO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVOS GERAIS:








Promover o sucesso escolar;
Promover a educação para a cidadania;
Proporcionar experiências de aprendizagem diversificada;
Promover o trabalho colaborativo;
Desenvolver a inter-relação da Escola com o meio sociocultural envolvente.
Sensibilizar a comunidade educativa para o respeito pela diferença.
Promover a Integração/Inclusão

1º Período
Designação da atividade

Dinamização do Blogue
da Educação Especial.

Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência

Objetivos
Publicar os trabalhos
elaborados pelos alunos
NEE;
Divulgar materiais
adequados às
necessidades específicas
das várias problemáticas;
Promover a participação
de todos os intervenientes
no processo educativo dos
alunos NEE.
-Sensibilizar
toda
a
comunidade escolar para
igualdade
de
oportunidade e para a não
discriminação das pessoas
com deficiência;
Chamar atenção para a

Descrição da
atividade

Calendarização

Registo/Divulgação
do trabalho
dinamizado em
contexto de sala de
Intervenção e
Acompanhamento
Pedagógico.

Ao longo do ano

-Construção de uma
“Árvore de
Sensibilização/Solidar
iedade”.
-Projeção de filmes,
no átrio principal,
alusivos à

Semana de 4 a 7
de dezembro
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Responsáveis

Docentes da
Educação
Especial.

Todos os
intervenientes no
processo
educativo dos
alunos NEE.

Público-alvo

Comunidade
escolar

Recursos

Humanos:
Professores de
EE.
Materiais:
PC.

Comunidade
escolar

Humanos:
Alunos e
professores.
Materiais:
Filmes, cartazes,
folhetos e árvore.

Avaliação

Relatório
descritivo
de
Avaliação

Relatório
descritivo
de
Avaliação
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problemática
da
deficiência;
Despertar o pensamento
crítico e reflexivo dos
intervenientes

Manualidades/artesanato

Feirinha/Exposição das
manualidades da Ed.
Especial

Dar a conhecer os
trabalhos realizados pelos
alunos no âmbito do
projeto “reviver, recriar e
imaginar”.

Dar a conhecer os
trabalhos realizados
pelos alunos no âmbito
do projeto “arte e
culinária”.

problemática da
Pessoa com
Deficiência.

- Realização de
atividades
artesanais/manualida
des:
Tecelagem.
Criação de objetos
por reciclagem.
- Trabalhos de
pesquisa sobre
hábitos, costumes e
tradições.

Comunidade
Educativa

Humanos:
Alunos e
professores.
Ao longo do ano

Ao longo do ano

Página 89 de 95

Professores e
alunos de
Educação Especial

Professores de
Educação Especial

Comunidade
Educativa

Ao longo do amo
e sempre que
oportuno e
adequado

Materiais:
PC, material de
desgaste e
reciclável diverso.

Relatório
descritivo
de
Avaliação

Relatório
descritivo
de
Avaliação
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PLANO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES

OBJETIVOS
- Atualizar os professores pedagógica e cientificamente
- Diversificar e agilizar as práticas pedagógicas;
- Maximizar a eficácia do processo de ensino e aprendizagem;

PROPOSTA DE FORMAÇÃO

DEPARTAMENTO

Filosofia:
- Didática de Integração – Cursos Profissionais;
- Avaliação do Rendimento Escolar;
- Didática da Filosofia;

- Dotar os Professores de competências na utilização de
ferramentas TIC no processo ensino aprendizagem;

Filosofia e EMRC

- Utilizar todas as capacidades oferecidas pela plataforma Moodle;
- Desenvolver competências de supervisão pedagógica;
- Facilitar a comunicação professor/aluno, aluno/ professor.

OBJETIVOS
- Análise das novas Metas Curriculares

PROPOSTA DE FORMAÇÃO

DEPARTAMENTO/ Grupo
Disciplinar

 Metas Curriculares do 3º Ciclo
Professores do Grupo de Matemática

--Formar professores sobre técnicas de cálculo
 Cálculo Mental

Página 90 de 95

Plano Anual de Atividades – 2017/2018

OBJETIVOS

PROPOSTA DE FORMAÇÃO

DEPARTAMENTO

- Atualizar os professores pedagógica e cientificamente
- Promover o conhecimento da História e Geografia local e regional

Ação de formação “O Conhecimento do Local como Estratégia de Motivação na
Sala de Aula”

- Utilizar os exemplos do local para promover o conhecimento global
- Promover o trabalho cooperativo entre os professores

Ciências Sociais e Humanas

- Promover a transversalidade do conhecimento entre a História e a
Geografia
- Diversificar práticas pedagógicas

OBJETIVOS
- Promover a formação contínua dos docentes de Inglês

PROPOSTA DE FORMAÇÃO
 Formação de Inglês

DEPARTAMENTO/ Grupo
Disciplinar
Professores do Grupo de Inglês

- Atualizar/Enriquecer o conhecimento profissional

PROPOSTA DE FORMAÇÃO

DEPARTAMENTO/ Grupo Disciplinar

- Formação sobre / com voz
Grupo Disciplinar de Português
- Utilização das plataformas Moodle
- Didática do português Língua Não Materna
- Escrita criativa
- Como trabalhar com alunos com necessidades educativas especiais
- Formação contínua de professores sobre métodos de pesquisa e literacias
- Formação contínua de professores sobre o ebook (atividade propedêutica à elaboração, pelos
alunos, de um ebook
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PLANO DE FORMAÇÃO PARA PESSOAL NÃO DOCENTE

ÁREAS PRIORITÁRIAS
Prevenção, primeiros socorros e outras situações de
emergência

PROPOSTA DE FORMAÇÃO
- Plano de prevenção e emergência
- Escola promotora de saúde
- Aplicação de primeiros socorros

DESTINATÁRIOS
Assistentes operacionais e técnicos

- Segurança Alimentar – Fundamentos de HACCP
Higiene, prevenção, segurança e educação
alimentar (HACCP)

- Higiene, saúde e segurança no trabalho

Gestão da doença crónica: Diabetes
Gestão da doença crónica: Anafilaxia
PASSE Manipuladores de Alimentos

Reunião de trabalho
Reunião de trabalho
Ação de formação

Fórum de Manipuladores de Alimentos

Fórum para partilha de boas práticas no âmbito da política
alimentar, oferta alimentar e higiene, saúde e segurança alimentar
- Indisciplina escolar e estratégica de resolução de conflitos e
comportamentos disruptivos
- Bullying e violência em ambiente escolar

Prevenção e intervenção em problemas e
comportamentos disruptivos

Assistentes operacionais
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Pessoal não docente
Pessoal não docente
Manipuladores de Alimentos (Refeitório e
Bufete)
Manipuladores de Alimentos (Refeitório e
Bufete)
Assistentes operacionais
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PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PARA O ANO LETIVO 2017-2018, NO ÂMBITO DA SAÚDE ESCOLAR
Formação
PRESSE
PASSE
Primeiros Socorros
Gestão da doença crónica: Diabetes
Gestão da doença crónica: Anafilaxia
PASSE Encarregados de Educação

Público alvo
Pessoal docente
Pessoal docente
Pessoal docente
Pessoal docente
Pessoal docente
Encarregados de Educação

Modalidade
Oficina de Formação
Oficina de Formação
Curso de Formação
Reunião de trabalho
Reunião de trabalho
Ação de Formação

Nº de horas
25
25
15
2h
2h
4h

PROPOSTAS DE FORMAÇÃO - ESCOLA DO CFAE DE VILA REAL
Designação
Gestão de conflitos em contexto
educativo ii

Calendarização
Entre 2 e 4 (meses

Modalidade
Oficina formação

Horas
Nº Total de horas presenciais conjuntas25 Nº
Total de horas de trabalho autónomo 25

Nº de Créditos
2

Supervisão pedagógica: percursos e
procedimentos de colaboração, de
regulação e de transformação da
Prática letiva para a promoção do

Entre 2 e 4 (meses)

Oficina de
Formação

Nº Total de horas presenciais conjuntas 25 Nº
Total de horas de trabalho autónomo 25

2
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sucesso escolar.
A Utilização de Ferramentas WEB 2.0 no
Processo de Ensino/Aprendizagem
Práticas eficazes melhores
aprendizagens
Ser Diretor de Turma. Contar com
Biblioteca Escolar
O conhecimento do Local como
estratégia de motivação na sala de aula

----

Curso de
Formação

Nº Total de horas 15

0.6

----

Curso de
Formação
Oficina de
Formação
Curso de
Formação

Nº Total de horas 25

1

Nº Total de horas presenciais conjuntas 25 Nº
Total de horas de trabalho autónomo 25
Nº Total de horas 25

2

Entre 3 e 7 (meses)
------
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
Este documento deve ser objeto de uma análise contínua, sistemática e dinâmica, em que
os intervenientes reflitam sobre a consecução das atividades como forma de alcançar os Objetivos
e metas definidos no Projeto Educativo.
Para tal, o Plano Anual de Atividades será sujeito a uma avaliação intermédia e de final de
ano letivo, (elaboração dos despectivos relatórios) com apresentação de resultados ao Conselho
Pedagógico e ao Conselho Geral.
O relatório final deverá plasmar o grau de execução deste plano e sugestões de melhoria
para o ano letivo seguinte.
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