PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2017/2018
AO LONGO DO ANO

OBJETIVOS
DO PE

AÇÃO / ATIVIDADE

Programa de
Orientação Vocacional
9º ano
1, 2

- 13 Sessões c/ alunos
- Participação em
reuniões de EE e CT
- Sessão c/ Pais/EE

1, 2

1, 2

Apoio Psicológico e
Psicopedagógico a
alunos

Projeto “Aluno
TUTOR”

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Promover o desenvolvimento vocacional dos
alunos.
Apoiar/ajudar os estudantes no seu processo
de escolha.
Desenvolver nos estudantes competências
para realizar escolhas
de uma forma consciente, autónoma e responsável.
Apoiar os alunos ao
longo do seu desenvolvimento.
Contribuir para o desenvolvimento equilibrado e
harmonioso dos
adolescentes.
Realizar avaliações
psicológicas.
Propor estratégias de
intervenção.
Promover o desenvolvimento de competências pessoais e escolares.
Promover o voluntariado
jovem na escola, isto é,
implementar uma cultura
de escola promotora do
desenvolvimento de
atitudes solidárias, de
acolhimento, interajuda

INTERVENIENTES

Alunos do 9.º ano
Psicóloga
Pais/EE
Alunos do 12.º ano

Alunos
Psicóloga
Professores
Prof. de Educação
Especial
Pais/EE

Estudantes do 12º ano
Estudantes do 3º ciclo
Ensino Básico
EE
Psicóloga

RECURSOS
NECESSÁRIOS

Gabinete SPO
Fichas de trabalho,
material de escrita,
material técnico, livros,
brochuras informativas,
computador, filmes...
Auditório

Mesa, cadeiras, material
técnico, fichas, jogos,
computador, gabinete

Materiais de apoio
Biblioteca
Estudantes voluntários
do 12º ano

CALENDARIZAÇÃO
PREVISTA

INDICADORES
DE AVALIAÇÃO

1.º, 2.º e 3.º Períodos

Comportamento dos alunos
Grau de concretização
dos objetivos
Número de alunos
previsto: 205

PPT - Ao longo do ano
1.º período
Maio

1.º, 2.º e 3.º Períodos
PPT - Ao longo do ano

Ao longo do ano
PPT – ao longo do ano

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

Comportamento dos alunos
Grau de concretização
dos objetivos
Número de alunos previsto
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1,2

1, 2

Dinamização de um
expositor no
polivalente da escola
sobre ensino
profissional e ensino
superior
Projeto Nós
Propomos! Cidadania
e Inovação na
Educação Geográfica.
- Ações de informação
e sensibilização. (1)
- Preenchimento de
fichas de reflexão
inicial e formação de
grupos (1)
- Etapas de
desenvolvimento dos
projetos-tema(s) de
pesquisa (2)
Contactos com a
autarquia (visitas de
estudo e/ou
conferência) (2)
- Submissão dos
projetos (3)
- Seminário Nacional
em Lisboa (4)
- Exposição de
trabalhos e partilha
com a comunidade (5)

e respeito para com os
pares.
Apoiar de forma personalizada estudantes do
3.º ciclo ao longo do seu
percurso escolar.
Promover o Sucesso
Escolar
Promover a divulgação
da oferta educativa junto
da comunidade escolar
Apoiar os estudantes na
realização de escolhas
escolares e profissionais

Promover uma ativa cidadania territorial junto
da comunidade escolar.
Aproximar o poder local
(Câmara, Juntas de freguesia) das comunidades, através da participação dos jovens e das
suas escolas.
Contribuir para um desenvolvimento sustentável das localidades/
municípios.

Estudantes de todos os
anos de escolaridade

Alunos de turmas de
11.º ano e de 10.º ano
das Áreas de Línguas e
Humanidades e de
Ciências Socioeconómicas.
As professoras de Geografia A (Ensino Secundário)
Entidades parceiras do
projeto
Convidado(s)

Expositor, material
informativo em suporte
de papel

Fotocópias de documentos de apoio

(1)

1.º Período

Computadores e afins

(2)

1.º, 2.º e 3.º Períodos

Máquina fotográfica e/ou
de vídeo

(3)

3.º Período (23 abril)

(4)

3.º Período (30 abril)

Espaços físicos: salas
e/ou auditório e/ou
polivalente

(5)

3.º Período (maio/junho)

Grau de concretização
dos objetivos
Número de alunos previsto (20 alunos)
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Atividades
performativas 10.ºA
Desenho A e 12.ºA
Oficina de Artes

Desenvolver a metodologia projetual.
Motivar os alunos para o
trabalho de equipa.
Desenvolver a atividade
critica e consequente
produção e criação plástica.

1, 2

Exposições regulares
de trabalhos realizados
nas aulas de Desenho
A e de Educação
Visual.

Dinamizar a escola com
atividades Artísticas.
Motivar os alunos para
as Artes.

1, 2

2

Visitas a museus,
exposições, espaços
culturais e
patrimoniais

Intervenção Artística
nas épocas festivas

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
Incentivar o gosto pela
arte.
Desenvolver a metodologia projetual.
Motivar os alunos para o
trabalho de equipa.
Desenvolver a atividade
critica e consequente
produção e criação plástica.
Envolvência no espírito
de partilha.

Professora Rita Maia
Alunos dos 10.º A e 12.º
A

Alunos
Professores de Artes/
escola

Professores António
Pinto, Cristina Andrade,
Rita Maia e respetivos
alunos do ensino secundário

Professora Rosário
Silva.
Alunos dos 7.º e 8.º
anos

Ao longo do ano

Grau de concretização
dos objetivos.
Comportamento dos
alunos.

Espaço escolar

Ao longo do ano.

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

Viagens de metro
Bilhetes de entrada em
museu
Espaço escolar

Ao longo do ano

Diversos materiais

Diversos materiais,
reciclados, reutilizáveis,
fios, cola e outros

Ao longo do ano

Comportamento dos alunos
Grau de concretização
dos objetivos

Comportamento dos alunos
Grau de concretização
dos objetivos
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1, 2

Placard “Ciência e
Tecnologia “

Conselho Eco-Escolas

1, 2

Informação/
Divulgação

1, 2

RECOLHINHAS "Roupas usadas"

1, 2

Separação e Recolha
de Resíduos para a
reciclagem

Promover o interesse
pela leitura de artigos
científicos.
Relacionar aspetos do
quotidiano com a Química e a Física.
Reconhecer a importância da Física e da Química no mundo atual.
Divulgar a observação
astronómica.

Professora Deolinda
Belece
Comunidade educativa.

Promover uma cidadania
ativa e responsável por
um ambiente escolar
ecológico

Equipa Eco-Escolas
Eco-Guardião de cada
Turma
Encarregados de
Educação
Representantes da
Autarquia

Projetor
Computador

Ao longo do ano

Placard
Jornal da escola
Página da escola.

Equipa Eco-Escolas

Ao longo do ano

Grau de concretização
dos objetivos

Roupas usadas em bom
estado ou como resíduos.

Comunidade Escolar

Ao longo do ano

Grau de concretização
dos objetivos
Resultados da recolha.

Ao longo do ano

Grau de concretização
dos objetivos
Quantidade de resíduos
recolhidos

Sensibilizar para o desenvolvimento sustentável.
Envolver a comunidade
escolar.
Melhorar o ambiente global na Escola.
Sensibilizar para o desenvolvimento sustentável.
Promover atividades que
eduquem para a preservação do ambiente.
Sensibilizar para a política dos 3R’s.
Sensibilizar para o desenvolvimento sustentável.
Promover atividades que
eduquem para a preservação do ambiente.
Potenciar os recursos
locais na organização de
atividades.

Vitrina junto ao laboratório de Física;
Fotocópias a cores e a
preto e branco
Orçamento da escola 50€

Depositrão, Rolhinhas,
Tampinhas, Pilhas,
Tinteiros e Toners,
Óleos domésticos,
Radiografias, Lâmpadas

Comunidade Escolar

Ao longo do ano

PPT - Ao longo do ano

Grau de concretização
dos objetivos
Interesse demonstrado
pela comunidade educativa

Grau de concretização
dos objetivos
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1, 2

Separação e Recolha
de Livros para
Reutilização/
Reciclagem

1, 2

Concurso "Geração
Depositrão"

1, 2

Projeto da Alimentação
Saudável e Sustentável
Concurso dos Ecocozinheiros

1, 2

Jovem Repórter do
Ambiente

Sensibilizar para a política dos 3R’s.
Sensibilizar os alunos
para a problemática do
consumismo excessivo e
dos resíduos que lhe estão associados.
Envolver a comunidade
escolar.
Melhorar o ambiente global na Escola.
Sensibilizar para o desenvolvimento sustentável.
Promover atividades que
eduquem para a preservação do ambiente.
Promover a reutilização
de livros num ato de
cidadania ativa
Sensibilizar para o desenvolvimento sustentável.
Promover atividades que
eduquem para a preservação do ambiente.
Sensibilizar para a política dos 3R’s.
Promover hábitos de vida saudáveis no âmbito
de uma alimentação
saudável e sustentável.
Fomentar nos jovens a
curiosidade pela pesquisa de assuntos relacionados com o desenvolvimento sustentável em
geral e o ambiente em
particular nas suas regiões ou em áreas mais
vastas.

Livros usados

Comunidade Escolar

Material para filmagem,
computador, programa
de vídeo

Alunos selecionados
para o concurso
Professores envolvidos

Alunos do 9.º e 10.º ano

PowerPoint
Alimentos para cozinhar
a ementa

Alunos dos 10.º C e 10.º
F (Projeto do Ecoguardião)
Professora Ana Fonseca

Computador
Máquina fotográfica
Máquina de filmar

Ao longo do ano

Grau de concretização
dos objetivos
Quantidade de livros
reutilizados

Ao longo do ano

Grau de concretização
dos objetivos
Resultados da avaliação
do concurso.

Ao longo do ano

Comportamento dos
alunos
Grau de concretização
dos objetivos

Ao longo do ano

Comportamento dos
alunos
Grau de concretização
dos objetivos
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Reciclagem de cortiça
Green Cork

Incentivar a separação
de rolhas de cortiça.

Projeto do Eco-Guardião

1, 2

Recolha de Resíduos

Sensibilizar para a limpeza da escola.
Valorizar a reciclagem.

Turma 9.º B
Professora Celeste
Osório

1, 2

Poesia da Cortiça- o
Green Cork

Projeto do Eco-Guardião

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

Participação nas
Olimpíadas de
Geologia

Relacionar a cortiça e o
turismo com um ambiente sustentável.
Despertar o interesse e
dinamizar o ensino/
aprendizagem da Geologia.
Promover a proximidade
entre Escolas Secundárias e Universidades.
Captar vocações para as
Geociências.
Representar Portugal
nas International Earth
Sciences Olympiads –
IESO.

Participação nas
Olimpíadas da
Biotecnologia

Sensibilizar para a importância da Biotecnologia na atualidade.
Promover a relação
Escola – Meio.
Promover atividades que
possibilitem o contacto
com futuras profissões
no âmbito da Biologia.

Voluntários PES

Desenvolver uma cultura
de educação para a
saúde.
Fomentar a participação
na vida da escola

Alunos interessados do
11.º ano de Biologia e
Geologia.
Professores da Área
Disciplinar de Ciências
Naturais

Ao longo do ano

Grau de concretização
dos objetivos
(quantidade de rolhas
recolhidas)

Resíduos

Ao longo do ano

Comportamento dos
alunos
Grau de concretização
dos objetivos

Computador

Ao longo do ano

Grau de concretização
dos objetivos

Ao longo do ano letivo

Resultados obtidos
pelos alunos.
Comportamento dos
alunos.
Número de alunos participantes.

Ao longo do ano letivo:
Eliminatória local,
regional e nacional

Resultados obtidos
pelos alunos.
Comportamento dos alunos.
Número de alunos participantes.

Garrafões para recolha
Rolhas de cortiça

Orçamento da escola:
Fotocópias dos testes
enviados pela entidade
organizadora; viagens e
estadia para alunos que,
eventualmente, cheguem à final nacional
Sala para a realização
dos testes.

Alunos do 12.º ano de
Biologia.
Professores da Área
Disciplinar de Ciências
Naturais

Equipa PES
Alunos voluntários
e elementos da AE

Orçamento escola:
Fotocópias dos testes
enviados pela entidade
organizadora; viagens
de metro (Títulos Z2).
para alunos que, eventualmente, cheguem à
final nacional.
Sala para a realização
dos testes.
Variados e produzidos
em conjunto pela equipa
e pelos voluntários

Ao longo do ano

Grau de
envolvimento dos
participantes nas
atividades.
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Parlamento dos
Jovens: Secundário
Tema:
Igualdade de Género

1,3

- Debate(s) sobre o
tema com convidado a
indicar oportunamente
- Debate com
Deputado da AR.
- Sessão Escolar
- Sessão Distrital

Educar para a cidadania,
fomentando o interesse
pela participação cívica
e política.
Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de
formação das decisões.
Proporcionar a experiência de participação em
processos democráticos.
Estimular as capacidades de expressão e argumentação.

Professora responsável:
Filomena Leite Bispo;
Outro(s) Professor(es).
Alunos do ensino
secundário.
Convidado(s).

Recursos físicos:
- anfiteatro e/ou outros
espaços da escola.
- espaço exterior a
definir pelo IPDJ.
Recursos – fontes de
informação:
- docs do projeto;
- internet;
- biblioteca da escola
e/ou outra(s).

Primeiro período
- Outubro:
1.º PPT - Divulgação do
projeto.
Constituição da
Comissão Eleitoral
Escolar.
Inscrição da escola.
- Novembro/dezembro:
Organização do debate.
Formalização de Listas.
Segundo Período
- Janeiro:
2.º PPT – Apresentação
das Listas
Campanha eleitoral;
Ato eleitoral;
Sessão Escolar –
Debate

Cumprimento dos
objetivos
Comportamento dos
alunos
Número de participantes.

Participação na Sessão
Distrital.
Data a indicar pelo IPDJ,
oportunamente
Projeto PECA
“Parlamento dos
Jovens – Ensino
Básico” –

1, 2

Tema: Igualdade de
género.
- Ações de informação e
sensibilização.(1)
- Constituição da
Comissão Eleitoral
Escolar. (2)
- Conferência/Debate
sobre o tema.(3)
- Entrega das medidas
das listas (4)

Educar para a cidadania,
estimulando o gosto pela
participação cívica e política.
Incentivar a reflexão, o
debate democrático e o
respeito pela diversidade
de opiniões.
Contribuir para a resolução de questões que afetam o presente e o futuro individual e coletivo

Alunos dos 9.º, 8.º e 7.º
anos
Professoras:
Sónia Gonçalves,
Rosário Silva,
Edite Velhas
Outros professores
Entidades parceiras do
programa.
Convidado(s)

Outubro/novembro
(2) Novembro
(3) Dezembro
(4) Dezembro/janeiro
(5) Janeiro
(6) Fevereiro/março
(7) Abril (meados)

(1)

Fotocópias de
documentos de apoio
Espaços físicos:
anfiteatro e/ou outros
espaços da escola

PPT- 1.º e 2.º Períodos

Comportamento dos
alunos.
Grau de concretização
dos objetivos
Número de alunos
previsto (60 alunos)
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- Campanha eleitoral e
Ato eleitoral (5)
- Sessão Escolar (5)
- Sessão Distrital (6)
- Sessão Nacional (7)

1, 3

Dinamização do
Espaço Fitness

Promover e criar hábitos
de vida saudável.
Motivar os alunos para a
prática de atividades
físicas e desportivas.
Melhorar o IMC dos
alunos da escola.

Material
especifico de Fitness
Professores responsáveis pela dinamização do
espaço
Alunos inscritos no clube

Ao longo do ano
Orçamento do aluno - 0€
PPT – 3.º Período
Orçamento da escola 300€

Grau de concretização
dos objetivos.
Interesse demonstrado
pelos alunos.
Número de novos alunos
inscritos – (30 alunos)

