PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2017/2018
1.º PERÍODO

OBJETIVOS
DO PE

1, 2

AÇÃO / ATIVIDADE

Receções aos novos
alunos

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Acolher os novos alunos;
Promover a integração
dos alunos novos na
escola.

INTERVENIENTES

Estudantes do 12.º ano,
estudantes novos na
escola, coordenadoras
de DT e Psicóloga.

RECURSOS
NECESSÁRIOS

T-shirt da escola, folhas
de identificação.

CALENDARIZAÇÃO
PREVISTA
13 de setembro - 7.º ano
14 de setembro - 10.º
ano
15 de setembro restantes anos
PPT – 1.º período

1, 2

1, 2

1, 3

1, 3

Sensibilizar para uma
Escola Ecológica

Galardão EcoEscolas

Semana Aberta do
Desporto Escolar

Torneio de
Badminton

Motivar a Comunidade
Escolar para práticas
sustentáveis.
Divulgar o Projeto EcoEscolas.

Professores da Equipa
Eco-Escolas

Divulgar e promover
atividades que eduquem
para as vantagens da
preservação do
ambiente.

2 professores da Equipa
Eco-Escolas e 6 alunos
(4 alunos do 9º D, 1 do
10º C e 1 alunos do 10º
J)

Motivar os alunos para a
prática de atividades físicas e desportivas.
Aumentar o número de
praticantes nos vários
grupos/equipa.

6 professores
responsáveis pelos
grupos-equipa; alunos
inscritos nos
grupos/equipa do
Desporto Escolar;
Coordenador do
Desporto Escolar.

Promover o gosto pela
modalidade.
Motivar os alunos para a
prática de atividades
físicas e desportivas.
Promover a formação
para a cidadania.

Todos os alunos da
escola e professores de
Educação Física

Materiais reutilizáveis

Autocarro financiado
pela Autarquia.

Material especifico das
diferentes modalidades e
Material audiovisual.
Orçamento aluno - 0€
Orçamento escola - 0€

Ginásios e material de
Badminton
Orçamento aluno - 0€
Orçamento escola - 0€

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO
Comportamento dos alunos
Grau de concretização
dos objetivos
Número de alunos previsto

18 a 22 setembro

Grau de concretização
dos objetivos.

27 de setembro

Comportamento dos
alunos.
Grau de concretização
dos objetivos.
Número de alunos
participantes.

25 a 29 de setembro
PPT – 1.º Período

4 e 11 de outubro
PPT – 1.º Período

Grau de concretização
dos objetivos.
Número de novos alunos
inscritos nos
grupos/equipa do
Desporto Escolar – (30
alunos)
Grau de concretização
dos objetivos
Interesse e
comportamento
demonstrado pelos
alunos
Número de alunos
participantes – (50)
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1, 2

1, 2

1, 2

1, 3

1, 2

1, 2, 3

Sessões de
informação/orientaçã
o com alunos do 10º
ano

+ Saúde Mental

Atividade Outdoor
"Visita de estudo ao
Laboratório Aberto
do IPATIMUP"

Apoiar os estudantes na
transição para o ensino
secundário.
Promover respostas
adaptativas e eficazes
perante os novos
desafios.
Desenvolver uma cultura
de educação para a
saúde.
Fomentar a participação
na vida da escola.
Promover o ensino das
Ciências
através
de
metodologias de trabalho
prático.
Promover a interação
Escola – Instituições de
Investigação Científica.

Semana da Esgrima
(aula de esgrima a
todas as turmas do
7º, 8º e 10º ano)

Proporcionar aos alunos
o contacto com uma
modalidade desportiva
diferente.
Divulgar a modalidade.
Captar alunos para o
grupo-equipa de Desporto Escolar.

Dia Mundial da
Alimentação

Desenvolver uma cultura
de educação para a
saúde.

GARRETT
SOLIDÁRIO

Motivar os alunos para a
prática da solidariedade
e cidadania.
Incentivar a comunidade
Educativa ao voluntariado.

Alunos 10ºano, DT/prof.
Psicóloga

Sala de aula,
computador, projetor,
PowerPoint, acesso
internet.

SPO em articulação com
Equipa PES
Comunidade Escolar

Materiais elaborados
pela equipa do PES.

Alunos do 11ºano e
pelas respetivas
professoras de Biologia
e Geologia, de Física e
Química A.

Orçamento aluno: 2
Viagens de metro
(Títulos Z2).
Orçamento escola:
Fotocópias do guião da
visita.

2 professores
responsáveis pelo
grupo/equipa de
Esgrima; todos os alunos
do 7º, 8º e 10º ano;
professores de
Educação Física das
turmas.

Equipa do PES
Comunidade Escolar

- Comunidade educativa
em geral;
- Autarquias
-Voluntários dos Projetos
Konta Komigo e
Garrett Solidário.

05 de outubro a 18 de
outubro
PPT – 1.º Período

10 outubro de 2017

1.º Período

Material de Esgrima.
12 a 16 de outubro
Orçamento aluno - 0€
Orçamento escola - 0€

Materiais elaborados
pela equipa PES.
Cantina
- Átrio pequeno (para
exposição do saco de
compras maior do
mundo);
- Auditório da ESAG com
material audiovisual;

PPT – 1.º Período

16 de outubro de 2017

Comportamento dos alunos
Grau de concretização
dos objetivos
Número de alunos previsto
(308)
Comportamento dos
elementos da
comunidade escolar.
Grau de envolvimento
nas atividades.
Comportamento dos
alunos.
Grau de concretização
dos objetivos.
Número de alunos
participantes.
Grau de concretização
dos objetivos.
Interesse demonstrado
pelos alunos.
Número de novos alunos
inscritos no grupo/equipa
de Esgrima – (12 alunos)
Comportamento dos
elementos da
comunidade escolar.
Grau de envolvimento
nas atividades.
Grau de concretização
dos objetivos.

16 e 17 de outubro.
(1.º Período)

Número de pessoas
previstas: 120 (sendo 2
representantes dos
alunos por cada turma).
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- 50 sandes de queijo e
cevada para os SemAbrigo.

1, 2

1, 2

Visionamento da
peça "Payassu - O
Verbo do Pai Grande”

Um percurso pelo
Barroco

Día de los Muertos
1, 2
(decoração de
máscaras)

Promover o
desenvolvimento cultural
dos alunos.
Contextualizar autores/
obras a estudar ou
estudados ("Sermão de
Santo António aos
Peixes" de Padre
António Vieira).
Refletir sobre a peça
visionada em textos de
diferentes tipologias.
Incentivar o contacto
com diversas formas de
arte.
Desenvolver a capacidade crítica e o sentido
estético dos alunos.
Conhecer o Património e
a cultura portuguesas.
Desenvolver a atividade
crítica e criativa e
consequente produção
artística.
Consolidar
aprendizagens em
contexto prático.
Promover a sensibilidade
estética.
Desenvolver a capacidade de observação e de
análise crítica.
Conhecer e divulgar efemérides e tradições culturais de países hispano
falantes e do México em
particular.
Promover a interculturalidade, o plurilinguismo, a
tolerância e o respeito

Professores que
lecionam Português nas
turmas de 11.º ano (Alda
Azevedo, Ana Maria
Felicíssimo, Arminda
Araújo, Lurdes Silva);
turmas de 11.º ano.

António Pinto
Cristina Andrade
Rita Maia e respetivos
alunos do secundário

Professoras de Espanhol
(Ana Rute Silva, Carla
Ferreira e Maria João
Torrão)
alunos dos vários níveis
de ensino que frequentam a disciplina de

Auditório da ESAG
(projetor e computador)
Fotocópias do guião de
pré/pós-visionamento /
Ficha de trabalho

17 de outubro (manhã e
tarde)

Bilhete para o
espetáculo - 3,5 €

Orçamento por aluno
Viagens de metro

Material de pintura e
máscaras (base)

Comportamento dos
alunos
(Escala de 1 a 3)
Grau de concretização
dos objetivos
(Escala de 1 a 3)
Número de alunos
participantes

Comportamento dos
alunos.
16 a 20 de outubro
Grau de concretização
dos objetivos

Última semana de
outubro

Comportamento dos alunos
(Escala de 1 a 3)
Grau de concretização
dos objetivos
(Escala de 1 a 3)
Número de alunos participantes – todos os
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pela existência de diferentes formas de
recordar os mortos.

1, 2

3

1, 2

Hallowe’en

Identificar sinais da
cultura anglo-americana.
Interagir com a cultura
anglo-americana.

Ação de Formação de
Juízes e Árbitros de
ginástica, esgrima,
voleibol e Badminton.

Formar Juízes associados às atividades do
Desporto Escolar.
Motivar os alunos para a
prática de atividades de
avaliação técnicodesportivas.

Sessão de
Sensibilização ao
Ensino Secundário
para Pais/EE

Visionamento da
peça Auto da Barca
do Inferno, de Gil
Vicente
1, 2
TeatroEduca Companhia de teatro
profissional

Consciencializar os
Pais/EE da exigência da
transição para o Ensino
Secundário.
Informar sobre os Planos
de Estudo, forma de avaliação e condições de
transição.
Promover nos EE competências para ajudar os
estudantes a desenvolver
respostas adaptativas e
eficazes nesta fase da
vida.
Promover o
desenvolvimento cultural
dos alunos.
Contextualizar autores/
obras a estudar ou
estudados (Auto da
Barca do Inferno, de Gil
Vicente).
Refletir sobre os
assuntos da peça

Espanhol, sobretudo do
básico
Professores da área de
Artes Visuais e Línguas
Germânicas e alunos do
ensino Básico e Secundário de Artes.
Professores
responsáveis pelos
grupos-equipa; Alunos
dos grupos-equipa do
Desporto Escolar e
outros.

alunos que frequentam a
disciplina de Espanhol
Materiais decorativos já
existentes no
departamento
Tintas e produtos de
maquilhagem
Espaços desportivos da
Escola; material
especifico das várias
modalidades; material de
áudio e vídeo; salas
teóricas.

Dia 31 de outubro

Outubro/novembro
PPT – 1.º Período

Grau de concretização
dos objetivos.
Número de alunos participantes.
Comportamento dos alunos

Grau de concretização
dos objetivos
Número de formandos –
(15)

Orçamento aluno - 0€
Orçamento escola - 0€

Psicóloga, Diretor,
Coordenadora de DT do
Ensino Secundário
Presidente da APELGA

Computador, projetor,
Powerpoint,
Folha de presenças

Alunos do 9.º ano.

Auditório da ESAG

Professores que lecionam turmas de 9.º ano.

Orçamento: aluno 4€

3 novembro
PPT – 1.º período

6 de novembro

Grau de concretização
dos objetivos
Número de Pais/EE

Comportamento dos alunos
Grau de concretização
dos objetivos
Número de alunos previsto: cerca de 210 alunos
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visionada em textos de
diferentes tipologias.
Incentivar o contacto
com diversas formas de
arte.
Desenvolver a capacidade crítica e o sentido estético dos alunos.

1, 2

1, 2

1, 3

1, 2

Hastear da Bandeira
Eco-Escolas
Dia Internacional
Eco-Escolas

Olimpíadas Nacionais
de Matemática

Torneio Basquetebol
3x3

Dia Mundial do Não
Fumador

Promover a importância
de um ambiente sustentável.
Sensibilizar a comunidade escolar para a importância do Programa EcoEscolas.
Estimular o desenvolvimento do pensamento
matemático.
Valorizar a criatividade e
a personalização de raciocínios e procedimentos.
Motivar os alunos para o
estudo da disciplina.
Adquirir e consolidar conhecimentos matemáticos.
Promover o gosto pela
modalidade.
Motivar os alunos para a
prática de atividades
físicas e desportivas.
Promover a formação
para a cidadania.

Desenvolver uma cultura
de educação para a
saúde.

Elementos da
Eco-Escolas

Equipa

Alunos dos ensinos
básico e secundário

Professores da AD de
Matemática

Aparelhagem de música

7 de novembro

Cópias dos enunciados
das provas.
Folhas de resposta.
Transporte para os
participantes (a
disponibilizar pela
escola, no caso de haver
candidatos selecionados
para a final nacional).

1.º e 2.º Períodos

Orçamento aluno - 0€
Orçamento escola - 10€

Todos os alunos da
escola e professores de
Educação Física

Equipa do PES.
Professora e alunos de
Formação Cívica do 8º
ano, professores e
alunos de Ciências
Naturais do 9º ano e
professores e alunos de
Inglês do 10º ano.

1.ª eliminatória
8 de novembro de 2017
2.ª eliminatória
10 de janeiro de 2018
Final Nacional - 22 a 25
de março de 2018 em
Mirandela

Comportamento dos alunos
Grau de concretização
dos objetivos
Número de alunos previsto - (50 alunos)

PPT – 1.º Período

Ginásios e material de
Basquetebol

8 e 15 de novembro

Orçamento aluno - 0€
Orçamento escola - 0€

PPT – 1.º Período

Materiais elaborados
pela equipa do PES.

Comportamento dos alunos
Grau de concretização
dos objetivos
Número de alunos previsto

13 a 17 de novembro de
2017.

Grau de concretização
dos objetivos.
Interesse e comportamento demonstrados pelos alunos.
Número de alunos
participantes – (300)

Comportamento dos alunos.
Grau de concretização
dos objetivos.
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1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

Dia Mundial da
Filosofia

Os Naturalistas
Marques de Oliveira e
Silva Porto no MNSR

Dia da Floresta
Autóctone

Dia Mundial de Luta
contra a SIDA

Tornar a reflexão filosófica acessível a todos,
ampliando a oportunidade para a estimulação do
pensamento crítico e o
debate.
Conhecer a Declaração
de Paris sobre a Filosofia.
Elaborar materiais para
divulgar na Escola e/ou
publicar no Jornal da
Escola.
Conhecer o Património e
a cultura portuguesas.
Desenvolver a atividade
crítica e criativa e consequente produção artística.
Consolidar aprendizagens em contexto prático.
Promover a sensibilidade
estética.
Desenvolver a capacidade de observação e de
análise crítica.
Sensibilizar para a importância da biodiversidade nas florestas.
Promover atividades que
eduquem para a preservação da floresta portuguesa.
Desenvolver uma cultura
de educação para a
saúde.
Educar para a dignificação da pessoa humana e
para o respeito pela diferença.

Professores de Filosofia

Projetor da sala de aula

Todas as turmas de
10.º e 11.º anos

Cartolinas/outros
materiais

António Pinto
Cristina Andrade
Rita Maia e respetivos
alunos do secundário

Equipa Eco-Escolas

Equipa do PES
Alunos do 12º ano
Comunidade escolar

Orçamento por aluno
Viagens de metro
Bilhetes entrada museu

Materiais para exposição

Materiais elaborados
pela equipa do PES.

Semana de 15 a 18 de
novembro

Participação e empenho
dos alunos.

PPT – 1.º Período

Qualidade dos materiais
produzidos.

Comportamento dos alunos.
20 a 24 de novembro
Grau de concretização
dos objetivos

23 de novembro

Comportamento dos alunos.
Grau de concretização
dos objetivos.
Número de alunos
participantes.

4 de dezembro de 2017

Comportamento dos alunos.
Grau de concretização
dos objetivos.
Número de alunos participantes.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2017/2018
1.º PERÍODO

“Globos de Natal”
1, 2

Construção/montage
m de globos
terrestres em papel
- Exposição

1, 2

1, 2

1,2

1, 2

Cabazes de Natal

Quadros vivos

Palestra sobre a
importância da
Floresta

Palestra sobre
“Património
Geológico em
Portugal"

Promover o ensino da
Geografia através de
metodologias de trabalho
prático.
Sensibilizar
para
o
sentido de pertença à
comunidade ESAG dos
alunos recém- chegados
à escola.
Promover o espírito de
solidariedade e ajuda.
Fomentar a formação
integral do aluno como
cidadão responsável e
participante.
Conhecer o Património e
a cultura portuguesas.
Desenvolver a atividade
crítica e criativa e consequente produção artística.
Consolidar aprendizagens em contexto prático.
Promover a sensibilidade
estética.
Desenvolver a capacidade de observação e de
análise crítica.
Desenvolver uma cultura
de educação para a
sustentabilidade no
âmbito da preservação
da Floresta Autóctone.

Sensibilizar para a riqueza do património geológico português.

Alunos de turmas de
7.º Ano
Professoras de
Geografia (Coord. Prof.
Sandra Anastácio)

Professores de Inglês
Alunos do Ensino Básico
e Secundário

António Pinto
Cristina Andrade
Rita Maia e respetivos
alunos do secundário

Fotocópias
documento-modelo

do

Material diverso: cartolinas, cola ...

Grau de concretização
dos objetivos
Exposição de 9 a 15
dezembro

Espaço físico:
polivalente
Alimentos não
perecíveis;
Caixas/cestos
Papel decoração
Fitas, etc.

11 a 15 de dezembro

Número de alunos participantes
(80 alunos)

Comportamento dos alunos
Grau de concretização
dos objetivos
Número de alunos participantes

Comportamento dos alunos.
Espaço escolar

11 a 15 de dezembro
Grau de concretização
dos objetivos

Comportamento dos
alunos.

Alunos de 7.º e 8.º ano
Professores de
Formação Cívica/
Bombeiros de
Coimbrões

Computador
Projetor

Alunos do 10ºano de
Ciências e Tecnologias/
Línguas e Humanidades

Auditório Dr. Agostinho
Gomes

1.º Período

1.º Período

Grau de concretização
dos objetivos
Número de alunos
participantes
Comportamento dos
alunos.
Grau de concretização
dos objetivos.
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Reconhecer a importância do Património Geológico.
Promover a relação
Escola – Meio.
Divulgar a Geologia
como ciência/profissão.
Motivar para a participação no Projeto do Património.

1, 2

1, 3

1,3

Enfeites de Natal

Corta Mato Escolar

Torneio de Ténis de
Mesa

Respetivos professores
de Biologia e Geologia/
História

Cópias de ficha
avaliação da ação

Comportamento dos
alunos.

Divulgar a importância
da reutilização de materiais, aproveitando a
oportunidade para trabalhar junto da comunidade
escolar a correta política
da gestão de resíduos.

Equipa Eco-Escolas
Alunos de Formação
Cívica 7.º e 8.º ano

Promover a ligação entre
atividades curriculares e
de complemento curricular.
Motivar os alunos para a
prática de atividades
físicas e desportivas.

Todos os alunos da
escola e professores de
Educação Física

Dinamizar a escola com
atividades físicas e
desportivas.
Motivar os alunos para a
prática de atividades
físicas e desportivas
variadas.

Palestrante
Prof. Lúcia Vasquez

Todos os alunos da
escola e professores de
Educação Física

Materiais reutilizáveis
Suportes fornecidos pela
autarquia.

Espaço escolar; Material
áudio; Material variado.
Orçamento aluno - 0€
Orçamento escola - 0€
Espaços desportivos da
Escola; Material
especifico das várias
modalidades.
Orçamento aluno - 0€
Orçamento escola - 0€

Novembro e dezembro

15 de dezembro
PPT – 1.º Período

13 de dezembro
e 10 de janeiro
PPT – 2.º Período

Grau de concretização
dos objetivos
Número de alunos
participantes
Grau de concretização
dos objetivos.
Interesse e
comportamento
demonstrado pelos
alunos.
Número de alunos
participantes – (250)
Grau de concretização
dos objetivos
Comportamento
demonstrado pelos
alunos
Número de alunos
participantes – (50)

