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INTRODUÇÃO  

Projeto Educativo novo, Plano de Atividades novo! 

Não perdendo de vista a organização estrutural ditada pelo Projeto Educativo, este é um documento de compilação trabalhosa e, consequentemente, demorada. 

Sendo as atividades propostas e planeadas por entidades distintas, cabe à equipa analisar os pontos de interseção e fomentar as sinergias para que o trabalho a 

desenvolver se caracterize pela colaboração e complementaridade. Por outro lado, há atividades que, pela natureza educativa de que se revestem, podiam 

perfeitamente ser integráveis em mais do que um objetivo pelo que, não deve ser entendida com caráter restritivo, essa integração. 

Como se pode constatar alguns objetivos traçados no projeto educativo não têm aqui atividades inerentes: “Cumprir as metas estabelecidas no âmbito do programa 

Educação2015” e “Monitorizar e avaliar o projeto educativo”. Porém, é por demais evidente que todo o trabalho docente e não docente realizado do agrupamento 

elege, como meta fundamental, a consecução deste primeiro objetivo. É para alcançar as metas definidas no programa Educação 2015 que a direção disponibiliza e 

as estruturas de orientação educativa gerem o apoio ao estudo, as aulas de recuperação, as horas de preparação para os exames, as assessorias pedagógicas, as 

salas de estudo, os programas de tutoria, o gabinete de mediação de escolar, os planos de integração de alunos estrangeiros, a integração em projetos nacionais 

como a TurmaMais ou o concurso “A minha turma é a melhor da escola”.  

Serve a presente deixa para vincar que este plano assinala, tão-somente, um boa parte do trabalho realizado do agrupamento, e que há uma miríade de ações que 

aqui não estarão contabilizadas mas que contribuem, inequivocamente, para o sucesso educativo que todos desejamos. Muitas das iniciativas que aqui não estão 

mencionadas figuram nos Planos de Concretização e Desenvolvimento do Currículo pelo que estes documentos devem ser entendidos como possuindo um caráter 

supletivo. 

E o que são os relatórios periódicos produzidos pelo conselho pedagógico sobre o sucesso escolar e sobre este mesmo plano, se não uma forma de monitorizar e 

avaliar a consecução do Projeto Educativo? 

Também aqui não são mencionadas as atividades da equipa de autoavaliação da escola. No entanto, elas realizam-se à custa de muito empreendedorismo de quem 

encara o desbravar de terrenos novos como um desafio que, vencido, tornará o agrupamento mais eficiente no serviço público que presta. 

Anabela Costa, Isabel Campos, Anabela Lemos 
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OBJETIVO GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: INCREMENTAR AS TAXAS E A QUALIDADE DO SUCESSO ESCOLAR  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar a articulação vertical e horizontal do currículo. 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES 
POPULAÇÃO 

ALVO 
RECURSOS 

Físicos / Materiais / Financeiros 
AVALIAÇÂO 

 

 

 

Dep 

Línguas 

Início do 

ano letivo 

setembro 

 

27 

setembro 

 

4 
outubro 

Reuniões interciclos (2º / 3º) das 
disciplinas de Português e Inglês para 
promover o conhecimento mútuo e 
articular conteúdos e formas de 
avaliação (diagnóstica) 
Sessões de trabalho para refletir sobre 
critérios de avaliação e adequá-los a 
novas realidades 
Sessões de trabalho para refletir sobre 
critérios de avaliação e adequá-los a 
novas realidades 

Luís Santos 
 
 
 
 

Luís Santos 
 
 

Luís Santos 
 

Professores do 
6º e 7ºanos 

 
 

Professores do 
secundário e 
profissional 

 
Professores do 

3º ciclo 

- Físicos: Salas de aula disponíveis 
 
 
 
 
 
 

 

- Grau de discussão e de intervenção 
dos professores. 

 
 
 
 
 

 

 

OBJETIVO GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: INCREMENTAR AS TAXAS E A QUALIDADE DO SUCESSO ESCOLAR 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Criar ambientes efetivos de aprendizagem 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES POPULAÇÃO ALVO RECURSOS 
Físicos / Materiais / Financeiros 

AVALIAÇÂO 

“A minha 

turma é a 

melhor da 

escola” 

Ao longo 

do ano 

Projeto/ Concurso 

Este projeto será apresentado aos alunos 

como um concurso cujos resultados terão 

como base os dados relativos a: 

- Disciplina dentro e fora da sala de aula; 

- Relevo dos resultados escolares; 

- Participação em 

atividades/clubes/projetos da escola; 

- Acompanhamento dos alunos pelos 

encarregados de educação. 

 

O prémio será atribuído à melhor turma de 

cada ano de escolaridade (5º, 6º, 7º, 8º e 

Responsáveis: 

Alda Palmeirão 

Ana Rita Amorim 

Teresa Amaral 

 

Colaboradores: 

- Direção; 

- Coordenação de 

estabelecimento da 

EB2; 

- Serviços 

administrativos; 

- Diretores de Turma 

Turmas do 2º e 3º 

ciclo 

- Físicos: Escola Básica nº 2 e 

Escola Secundária Fernando 

Namora 

 

- Materiais: Grelhas várias para 

recolha de dados; Prémio final. 

  

-  Financeiros: 

Estimativa do custo: entre 

500€ a 800€ (valor dependente 

do prémio final a atribuir; este 

prémio resultará das verbas 

e/ou apoios conseguidos para 

Instrumentos: Grelhas de registo 

 

Procedimentos a realizar: 

- Aplicação de grelhas para recolha 

dos dados; 

- Avaliação dos dados; 

- Divulgação dos resultados; 

- Relatórios. 

 

Indicadores de consecução do 

resultado da aplicação do 

projeto/concurso: 

- Evolução positiva dos resultados 
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9º) do 2º e 3º ciclo; 

- Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova. 

o efeito). escolares ao longo do ano; 

- Diminuição de problemas de foro 

disciplinar ao longo do ano; 

- Evolução positiva na participação 

das turmas e dos alunos nas 

atividades/Clubes; 

- Evolução positiva no 

acompanhamento dos alunos pelos 

encarregados de educação. 

 
Coordenação 

EB1 
 
 

23 nov 
Dia da Cultura Científica 

Visita às Buracas do Casmilo 

Coordenadora 
Docentes da escola 

Técnico da 

Universidade de 

Coimbra 

 

 

Alunos da EB Nº1 

- Salas de aula; biblioteca da 
escola; Cozinha da escola; 
Buracas do Casmilo  
- Equipamento (louça e outros)  
- Financeiros: 20€ 
- Transporte Câmara Municipal 

- Nível de concretização 
- Participação/adesão dos alunos 
- Qualidade dos trabalhos dos alunos 

1ºP e 

início do 

2ºP 

Atividades com a Casa de Saúde Rainha 
Santa Isabel 

 (visita à Quinta pedagógica das Romãzeiras, 
Hospitalidarte, Dia de Reis) 

Câmara Municipal 
Casa de Saúde Rainha 

Santa Isabel 
Colaboradores: 
Coordenadora 

Docentes da escola 

Alunos da EB Nº1 

- Salas de aula; biblioteca da 
escola; Cozinha da escola; 
Buracas do Casmilo  
- Equipamento (louça e outros)  
- Financeiros: 20€ 
- Transporte Câmara Municipal 

- Nível de concretização 
- Participação/adesão dos alunos 
- Qualidade dos trabalhos dos alunos 

Dep Ciências 
Sociais e 
Humanas 

Out/nov 

(cont.2º 

e 3ºP) 

Projeto: “Roteiros turísticos na região do 

Mondego” 

 

 

Agência dos castelos e 

muralhas do Mondego 

Formandos e 

Formadores do TT 

 

-Transporte Rodoviário 
(aluguer pelo POPH) 
- Flyers e desdobráveis 
turísticos elaborados pelos 
formandos do TT 
(financiamento POPH). 

-Questionário de atitude/opinião 
com escala tipo Likert a preencher 
pelos participantes. 

Dep 
Matemática 

e Ciências 
Experimen 

tais 

 

7 nov 

 

Olimpíadas da Matemática 2012 

- 1ª Eliminatória 

 

Professores de 
Matemática dos grupos 

230 e 500 

 

 

Alunos do 5º ano, 
pré olimpíadas 
Alunos do 6º e 7º 
ano, categoria júnior 
Alunos do 8º e do 9º 
ano, categoria A 
Alunos Secundário, 
categoria B 

- Fotocópias 

- Salas de aula 

- Prémio para o 1º lugar de 

cada categoria 

- Financeiros: 90€ 

- Taxas de adesão 

- Resultados obtidos 

 

Dep Ciências 
Sociais e 
Humanas 

 

Nov. 

 
Turismo ativo/aventura 

 

Curso Profissional 
Téc.Turismo 

 

Formandos, 
Formadores do TT 

 

- Transporte Rodoviário 
(aluguer pelo POPH) 
- Guião da(s) atividades 
(financiamento POPH) 

- Questionário de atitude/opinião 
com escala tipo Likert a preencher 
pelos participantes. 
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Dez. 

 
Destinos turísticos: ”Da costa vicentina ao 
sotavento algarvio” 

Curso Profissional 
Téc.Turismo 

 

Formandos, 
Formadores do TT 

e convidados 

-Transporte Rodoviário 
(aluguer pelo POPH) 
- Guião da(s) atividades 
(financiamento POPH) 

- Questionário de atitude/opinião 
com escala tipo Likert a preencher 
pelos participantes. 

Dep 
Línguas 

11 dez. 
Visita de estudo: representação teatral do 
Auto da barca do inferno de Gil Vicente (no 

Mosteiro dos Jerónimos) 

Professores de 
português 9º ano 

(em eventual 
interdisciplinaridade, a 

formalizar nos 
conselhos de turma) 

Alunos do 9º ano 

- Mosteiro dos Jerónimos–
Lisboa 
- Custo aproximado 20 euros  

- Resolução de questionário 
(verificação de conhecimentos 
apreendidos). 

Dep de 
Expressões 

11 dez 
Visita de estudo: Coleção Berardo, no CCB - 

Lisboa  

Dina Ferreira 

 

Alunos do 9.ºAno  

(A, B, C e D) 

(em eventual 

interdisciplinaridade, 

a formalizar nos 

conselhos de turma) 

Formandos 10.º TAP 

 (caso haja 

articulação com as 

formadoras da 

disciplina de 

expressões) 

- Financeiros: Preço da viagem 

(a entrada/visita guiada não 

tem custos) 

 

 

- Questionário (integrado no guião 

da visita); 

- Inquérito de satisfação. 

Dep 
Línguas 

1º 

Período 

Visita de Estudo ao Museu dos Transportes 

e das Comunicações 

Professores de 

português 8º ano e DT 

 

Alunos do 8º ano 

- Museu dos Transportes e 

Comunicações – Porto 

- Custo aproximado 20 euros 

por aluno (SASE – Alunos 

escalão A e B) 

- Interesse manifestado pelos alunos 

- Guião de visita 

Dep 
Matemática 

e Ciências 
Experimen 

tais 
 

1º e 2º 
período 

Matemática, patchwork e reciclagem 

Oficina de construção:  
- Decorre à terça-feira à tarde no ATL 
- Fases de execução: 

 Dinamização; 

 Produção de trabalhos; 

 Exposição dos trabalhos elaborados e de 
trabalhos executados noutros tempos (dia 
do patrono). 

 
Professores do grupo 

500 
e ATL da Escola 

Secundária Fernando 
Namora 

Alunos do 3º ciclo e 
do secundário da 
Escola Secundária 
Fernando Namora 

- Papel / Fotocópias / Cola / 
Cartolinas  
- Financeiros: 20€ 

- Taxas de adesão 
- Nº de trabalhos produzidos 
- Grau de satisfação 

Jogar = Pensar? 
1º Período 
- Treinos de Jogos 

 
Professores do grupo 

500 

Alunos do 3º ciclo e 
do secundário.  

- Fotocópias para divulgação e 
inquérito.  
- Despesas com transporte 

- Número de alunos envolvidos. 
- Grau de satisfação 
- Resultados obtidos no campeonato 
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- Maratona de Jogos 
(última semana de aulas) 
2º Período 
- Treinos de Jogos 
Fevereiro 
- Campeonato a nível de escola 
Março – dia 1 
- Participação no campeonato nacional (?) 

em colaboração com: 
- ATL e Biblioteca da 

Escola SFN 

- Biblioteca da Escola 

Básica nº 2 e/ou ATL 

 relativas à participação dos 
alunos e professores no 
Campeonato Nacional, em 
Évora (?)   
Financeiros: 30€ + transporte, 
alojamento e alimentação 
(deslocação a Évora?) 

nacional.  
 
 

Coordenação 
EB1 

2º e 3º 

períodos 

2013- Ano Internacional de cooperação no 
acesso à água 

Projeto “Águas Mil” 
Carnaval – Desfile, tendo como tema 
“Águas mil”; 
Visita à Mata Nacional do Choupal 
(engenhos de água e observatório de fauna 
aquática) 

 
Coordenadora 

Docentes da escola 
 
 

Técnicos do ICN 
Bombeiros 

 

 

Alunos da EB Nº1 

- Físicos: Espaço exterior da 
escola; Mata do Choupal; 
Parque Verde 
- Materiais: não definido 
- Financeiros: não definido 
- Humanos: Transporte da 
Câmara Municipal 

- Nível de concretização 
- Adesão do público-alvo 
- Qualidade dos trabalhos realizados 
- Participação da comunidade 
educativa 

Dep Ciências 
Sociais e 
Humanas 

 

2.º 

Período 

 

Viagens de estudo/Estudos de Caso  

(Módulos de várias disciplinas) 

Curso Profissional 

Téc.Turismo 

 

Formandos, 

Formadores do TT 

e especialistas 

- Transporte Rodoviário 

(aluguer pelo POPH) 

- Guião da(s) atividades 

(financiamento POPH) 

- Questionário de atitude/opinião 

com escala tipo Likert a preencher 

pelos participantes. 

Visita de estudo a Conímbriga 
Professores do grupo 

400 (7.º ano) 
Alunos do 7º ano 

- Autocarros do Município 

- Material de papelaria 

(fotocópias) 

- Financeiro: 20€ 

- Auto avaliação  

- Inquérito aos visitantes 

Dep Ciências 
Sociais e 
Humanas 

2.º 

Período 
Visita de estudo à Universidade 

Professores do grupo 

400 (8.º ano) 
Alunos do 8º ano 

- Autocarros do Município 

- Material de papelaria 

(fotocópias) 

- Financeiros: 10€ (c/autocarro 

do município) 

310€ (s/autocarro do 

município) 

- Auto avaliação 

Dep 
Matemática 

e Ciências 
Experimen 

tais 
 

2º 

Período 

 

Canguru Matemático 2012 
Concurso realizado em 46 países e 
organizado em Portugal pelo Departamento 
de Matemática da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra 
com o apoio da Sociedade Portuguesa de 
Matemática. 

 

Professores de 
Matemática dos grupos 

230 e 500 

 

 
 
Alunos do 2º ciclo, 
3º ciclo e secundário 
 

 
- Fotocópias 
- Salas de aula 
- Prémio para o 1º lugar de 
cada categoria 
Financeiro: 105€ 
 

 
- Taxas de adesão 
- Resultados obtidos 
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Lan-Party no ATL da  

Escola Básica nº2 

(Uma LAN party é um evento temporário 

para juntar pessoas com os seus 

computadores, ao qual os ligam numa rede 

local (LAN), geralmente com o objetivo de 

se jogar jogos de computador multiplayer. 

Tendo a sua origem no Norte da Europa, 

onde são frequentes, e a sua tradição 

remonta há mais de 10 anos. 

 

 

Responsáveis: 

Professores a lecionar 

no grupo 550 

Colaboradores: alunos 

do IOSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos da Escola 

Básica nº2 

 

 

 

 

 

 

- Realizar no ATL (sala C1.04 da 

EB2) 

- Mesas para colocar os 

computadores 

- Material de rede 

- Computador sendo que 

podem ser os interessados a 

levar o seu próprio 

equipamento 

- Divulgação da atividade e 

inscrição dos interessados na 

atividade e tipo de jogo 

 - Avaliação vai incidir sobre a 

qualidade na execução da atividade  

- Grau de satisfação 

  

 

 

 

 

 

 

Dep 

Línguas 

 

 

 

Final do 

2.º 

período 

 

 

Exposição: “Como eu vejo Fernando 

Pessoa” (desenhos, caricaturas, pinturas, 

poemas, textos, ilustrações de poemas,…) 

 

 

Helena Paula Santiago 

e alunos do 12.º ano 

(ensino regular e 

profissional) 

Comunidade escolar 

- Átrio central (r/c) da Escola 
Secundária Fernando Namora 
- Armários- vitrines, placares, 
“punaises”, cartolinas, material 
de escrita, … 
 

Esta atividade, cujo principal objetivo 

é divulgar trabalhos criativos dos 

alunos do 12.º ano, realizados 

durante a lecionação da lírica 

ortónima e heterónima pessoana 

(1.º e 2.º períodos), será avaliada 

pelo público-alvo, através de registo 

em documento a disponibilizar para 

o efeito. 

Coordenação 

EB3 

2º e 3º 

Período 

Ano Internacional do acesso à água: 

 Plantação das amoreiras abaceladas  

 A importância da água para todos 

 Medidas para evitar o desperdício 
e a poluição 

 Visita ao Choupal: 

 Engenhos de água  

 Fauna e flora da mata do Choupal  
- Visita ao Museu da Água 

 Visita ao Choupal: 

 Engenhos de água  

 Fauna e flora da mata do Choupal  
- Visita ao Museu da Água 

Docentes da EB3 
 

 

 

 

Alunos das turmas 
A, B, C, E, D, F 

 

- Espaço exterior do Centro 
Educativo 

 Transporte CMC: 

 Choupal – Coimbra  

 Museu da Água – Coimbra 
(Turma D e F) 
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Dep 

1º ciclo 

 

 

 

2º e 3º 

períodos 

 

 

Palmo e Meio V 

- Produção de uma estória original, por 
turma  
- Recolha de trabalhos (2º período) 
- Compilação dos textos e publicação de um 
livro em formato papel/ digital (3º período) 

 

Responsáveis: 

Célia Galvão 

Manuela Franco 

Nelson Silva 

 

Colaboradores: 

Docentes das turmas 

envolvidas 

 

 

 

 

 

Alunos do 1º Ciclo 

- Salas de aula 

- Materiais de escrita; página 

eletrónica do agrupamento 

(Equipa PTE); scanner; 

computador 

- Reprodução pela Reprografia 

da ESFN de um exemplar a 

cores e encadernado com 

cerca de 40 páginas por cada 

uma das escolas participantes 

no projeto (n.º máximo de 

escolas participantes 6) – 42€ 

- Nível de concretização  
- Adesão do público-alvo 
- Qualidade dos trabalhos realizados 
(indicadores a avaliar através de 

inquérito de avaliação a preencher 

pelos professores titulares de turma 

das escolas participantes, a 

preencher após a divulgação do 

trabalho final) 

2º e 3º 
períodos 

 
(janeiro 
a junho) 

 Projeto “O mês tem um problema” 
Resolução de problemas (mensal) 

Responsáveis 
António Loio 

Isabel Meneses 
Jorge Almeida 

Colaboradores 
Docentes das turmas 

envolvidas 

Alunos do 1º ciclo  
 

- Salas de aulas 

- Computador e internet 

(mails) 

- Impressão de documentos 

60€ para aquisição de prémios 

para os vencedores de cada 

escalão (habitualmente há 

vários vencedores em situação 

de empate) 

- Resultados obtidos 

- Participação dos alunos e 

professores 

- Listagem final 

Coordenação 
EB3 

 

15 a 19 
de abril 

 
Semana da Leitura 

Coordenadora 
Docentes da EB3 

 
Todos os alunos 

 Espaço exterior do Centro 
Educativo 

 Diversos espaços do Centro 
Educativo 

 Piscinas municipais 

 Parque verde 

 

Biblioteca 
Escolar 

 
 
 

15 a 19 
de abril 

 
 
 

- Semana da Leitura: 
. Sessões com escritores 
. Palestra destinada à Comunidade: Literacia 
Familiar 
. Feira do Livro Usado – (BM e BE) 
. Concurso de Poesia 
. Sessões de conto/ reconto por elementos 
da comunidade educativa ou externos à 
mesma; 
. Bibliopaper- BE da EB nº1 e nº 2 

 
BE 
BM 

Comunidade 
 

- Alunos do 
Agrupamento 

- Auditório e BE da EB nº2 + 
BM (outros) 
- Materiais de desgaste rápido 
(cartolinas, folhas de papel, 
lápis de cera, lápis de cor, 
marcadores, canetas de feltro, 
fita cola, cola, fotocópias…)  
- Outros (a definir) 
- Ofertas para os convidados 
(flores ou oferenda simbólica 
do Agrupamento ou escola) – 
30 euros 

- Nº de atividades 
- Nº de participantes 
- Grau satisfação alunos (inquéritos 
MABE) 
- Qualidade dos trabalhos (grelha de 
observação) 
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Dep 
Línguas 

3 de 

maio 

Visita de estudo / aula prática de Português – 

12.º ano: visita guiada ao Convento de Mafra 

(“Memorial do Convento – uma integração 

histórica”) e espetáculo teatral “Leitura 

encenada do Memorial do Convento” 

 

 

 

Helena Paula Santiago 

 

 

 

Alunos 12.º ano 

- Autocarro de aluguer 
- Fotocópias (guião da visita e 
ficha de avaliação da atividade) 
- Cerca de 25,00€ por 

participante (viagem + visita 

guiada ao Convento + bilhete 

do teatro) 

- Os alunos farão a avaliação da 

visita, através do preenchimento 

anónimo de um questionário, e 

realizarão uma ficha de trabalho, 

visando aferir o grau de consecução 

das aprendizagens decorrentes desta 

atividade. 

Coordenação 

EB1  

3 de 
junho 

 

Dia Mundial da Criança- “Jogos de Água no 
Parque Verde” 

 

Coordenadora 
Docentes da escola 

 

 

Alunos da EB1 

 

- Espaço exterior da escola;  
- Mata do Choupal; Parque 
Verde 
- Transporte da Câmara 
Municipal 
 

- Nível de concretização 
- Adesão do público-alvo 
- Qualidade dos trabalhos realizados 
- Participação da comunidade 
educativa 

Coordenação 

EB3  

3 de 
junho 

 

Dia Mundial da Criança 
 

Coordenadora 
Docentes da escola 

 

 

Todos os alunos 

 

- Espaço exterior do Centro 
Educativo;  
- Diversos espaços do Centro 
Educativo 
- Piscinas municipais 
- Parque Verde 

 
 
 

Dep. 

 1º ciclo 

3 de 
junho 

 

Dia Mundial da Criança 
 

Docentes das turmas 
das escolas de dois 

lugares 
 

 

Alunos do 1º ciclo 

 

- Diferentes 
espaços/equipamentos do 
concelho.  
- Insufláveis e outros materiais 
desportivos. 
Sem custos para o 
Agrupamento. 

- Nível de concretização 

Dep Ciências 
Sociais e 
Humanas 

3 de 

junho 

 

 Viagem a Bruxelas 

(em estudo) 

Grupos parlamentares 

em Bruxelas 

 
Alunos e professores 

premiados 

- Viagens e hospedagem da 
responsabilidade dos grupos 
parlamentares portugueses em 
Bruxelas. 

- Fichas Avaliativas e Relatórios 
Individuais/Grupais 

Coordenação 
EB3 

3º 

Período 

Visitas de estudo 
Guimarães 

 
Ida ao cinema 

 

Docentes da EB3 

 

 
- Sala de cinema em Coimbra 

 

 

Dep 

1º ciclo 

3º 

Período 

Projeto Miniolimpíadas da Leitura 

- Reconto de uma das histórias dos livros 

selecionados 

- Ilustração de uma obra selecionada 

Balbina Relvas 
Emília Silva 

Fátima Antas 
Isabel Baptista 
Colaboradores: 

Docentes das turmas 
envolvidas 

Alunos do 1º ciclo 

- Livros do PNL existentes nas 

escolas/bibliotecas do 

Agrupamento 

- Dois livros para premiar os 

melhores em cada modalidade 

(15 euros) 

 

- Adesão do público – alvo 

- Qualidade dos trabalhos 
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Dep. Línguas 
3º 

Período 

 

Visita de Estudo a Londres 

 

Anabela Estêvão Alunos do 9º D 

- Londres 
- Não são necessários recursos 
materiais existentes no 
Agrupamento 
- Custo por aluno: cerca de 450 
euros (a suportar na totalidade 
pelas famílias dos alunos) 

 

 

 

Dep Ciências 
Sociais e 
Humanas 

3º 

Período 

Viagens de estudo/Estudos de Caso  

(Módulos de várias disciplinas) 

Curso Profissional 

Téc.Turismo 

 

Formandos, 

Formadores do TT 

e especialistas 

-Transporte Rodoviário 

(aluguer pelo POPH) 

-Guião da(s) atividades 

(financiamento POPH) 

-Questionário de atitude/opinião 

com escala tipo Likert a preencher 

pelos participantes. 

Dep 
Línguas 

3º 

Período 

 

Visita de estudo / aula prática de Português 

– 11.º ano:  

Tormes (Fundação Eça de Queiroz) e Porto 

 

Helena Paula Santiago 

e 

Maria João Mariano 

 

 

Alunos do 11.º ano 

- Autocarro de aluguer 
- Fotocópias (guião da visita e 
ficha de avaliação da atividade) 
- Cerca de 15,00€ por 

participante (viagem + entrada 

na Fundação Eça de Queiroz) 

- Os alunos farão a avaliação da 

visita, através do preenchimento 

anónimo de um questionário, e 

realizarão uma ficha de trabalho, 

visando aferir o grau de consecução 

das aprendizagens decorrentes desta 

atividade. 

Dep 
Matemática 

e Ciências 
Experimen 

tais 

3º 

Período 

Concurso de mooding – Transformação do 

computador 

Professores a lecionar 

no grupo 550 

Alunos do IOSI 

Alunos do 

Agrupamento 

- Realizar na Escola Secundária 
Fernando Namora  
- Divulgação da atividade e 
inscrição dos interessados 

- Avaliação vai incidir sobre a 
qualidade na execução da atividade  
- Grau de satisfação 
 

3º 

Período 

Visita de estudo ao laboratório de 

imunologia da FMUC 

Visita a realizar no âmbito do Protocolo 

existente entre o Agrupamento e a Faculdade 

de Medicina da Universidade Coimbra 

 

Jacinta Pires 

Lurdes França 

Cristina Viseu 

 

 

20 alunos do 6ºano 

de CN 

 (2 por turma, os 

melhores) 

- Transporte Câmara Municipal 

 

 

- Nº e qualidade dos trabalhos a 
apresentar pelos alunos 
- Grau de satisfação  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Os romanos voltaram e continuam por 

cá” 

Docentes do grupo 100 

 

Alunos do pré-

escolar 

 

- Ruínas de Conímbriga 

- Autarquia 

- Comunidade educativa 

- Auto avaliação  

- Avaliação periódica 

Ano internacional da cooperação no acesso 

à água 

Docentes do grupo 100 

 

Alunos do pré-
escolar 

 

- Mata nacional do Choupal -

Visita de estudo 

- Comunidade educativa 

- Auto avaliação  

- Avaliação periódica 

 

 

Ano Europeu do Cidadão 

 

Docentes do grupo 100 

 

 
Alunos do pré-

escolar 
 

- Pais e encarregados de 

educação 

- Comunidade educativa 

- Auto avaliação  

- Avaliação periódica 
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Dep. 
Pré-Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo 

do ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os ninhos artificiais 

 

Docentes do grupo 100 

 

 
Alunos do pré-

escolar 
 

- Pais e encarregados de 

educação 

- Comunidade educativa 

- Auto avaliação  

- Avaliação periódica 

 

“A falar bem é que a gente se entende” 
 

Docentes do grupo 100 
 

 
 
 
 

Alunos do pré-
escolar 

 

- Centro de formação 
- Terapeuta da fala  
- Trabalho colaborativo 
- Pais e encarregados de 
educação 
- Comunidade educativa 
 
 

- Avaliação sistemática dos alunos. 
- Monitorização periódica em 
reuniões de departamento e de 
articulação com o 1º ciclo. 
- Diminuição em dois pontos 
percentuais, na avaliação sumativa, 
dos alunos que ficam “Aquém do 
expectável”. 
- Auto avaliação  
- Avaliação periódica 

Dep 
Matemática 

e Ciências 
Experimen 

tais 

Ao longo 

do ano 

“Planeta matemático 2013”  
concurso 

O jogo “Planeta matemático 2013” surge no 
âmbito das atividades do ano 2013, 
declarado pela UNESCO como ano 
internacional da “Matemática do planeta 
Terra”. Este jogo tem por objetivo principal 
promover a cultura científica, envolvendo 
escolas do ensino básico e secundário e 
estimulando a discussão sobre temas 
relacionados com a matemática do planeta 
Terra. 

Professores do 
Departamento de 

Matemática e Ciências 
Experimentais 

 

 

 

 

Alunos do 

Agrupamento 

- Muito do material poderá 

depender da imaginação das 

equipas.  

- A escola poderá 

comparticipar com papel / 

fotocópias / cola / cartolinas 

Financeiros: 5€ 

- Nº de iniciativas e taxas de adesão 

“Clube Ciência Divertida” 

Fernanda Lopes 
Rosa Santos  

- Professores titulares 
de turma 

 

 

Alunos do pré-

escolar 

Alunos do 1º ciclo 

-Local de funcionamento: EB3 

-Materiais: existentes nos 

Laboratórios do Agrupamento. 

- Nº de fotocópias – 1500. 

 

- Preenchimento, pelos alunos, de 
um inquérito sobre a avaliação do 
funcionamento do referido Clube no 
final de cada ano letivo.  
- Assiduidade dos alunos. 
- Elaboração de um relatório no final 
de cada período letivo. 
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OBJETIVO GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: INCREMENTAR AS TAXAS E A QUALIDADE DO SUCESSO ESCOLAR  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Disponibilizar modalidades de apoio à atividade pedagógica 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES POPULAÇÃO ALVO RECURSOS 
Físicos / Materiais / Financeiros 

AVALIAÇÂO 

Dep 
Educação 
Especial 

 

15 set  a 
15 out 

Exposição sobre as Perturbações do 
Espectro do Autismo 

Maria João Antunes 
 

Comunidade Educativa 
- Exposição afixada no hall 
do bloco A, junto ao bar e 
papelaria. 

- Interesse demonstrado, aferido 
pela atenção dos alunos. 

3 de 
outubro 

Sessão subordinada ao tema: 
“Alunos com NEE nas escolas regulares: a 
realidade da EB2 de Condeixa-a-Nova”. Maria João Antunes 

 
Professores do AECN que 

lecionam na EB2 

- Auditório 
- Computador e projetor 
 

- Interesse demonstrado aferido 
pelo nível de participação do 
público-alvo. 

17 de 

outubro 

“A 17… acontece” 
Sensibilizar para a Diferença 
Leitura do poema - “Viver a Diferença” 

Teresa Marcão 
Maria João Antunes 
Maria João Simões 

Turmas da E.B.2 

- Salas de aula dos blocos 
A, B e C da EB2 
 
 

- Interesse demonstrado, aferido 
pela atenção dos alunos. 

 

Biblioteca 

Escolar 

Out. e 

Nov. 

Levantamento e divulgação das existências 
documentais nas diversas BE, (obras 
integrantes nas Metas Curriculares e nas 
listas PNL, para os diversos níveis de ensino, 
com vista à aquisição de obras e 
rentabilização das existentes) 
- Elaboração de listas temáticas, conforme 
solicitações dos Docentes 

 
 
 

Equipa BE AECX 
 
 
 

Departamentos 
Curriculares 

 

- Físicos: BE do AECX 
- Materiais: fotocópias, 
computador; Internet 
- Financeiros: fundo PNL: 
1.683 euros e outro a 
definir 

- Índice de utilização do acervo 
documental (PNL e Metas) 
- Nº de aquisições 

 
 
 

Dep 
Educação 
Especial 

 
 
 
 
 

3 a 7 de 

dezembro 

Semana da Diferença 
Assinalar o “Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência” 

 
Grupo de docência 910 

 
Alunos da EB1 e EB2 

- Hall bloco A da EB2 
- Computador e projetor 
- Auditório  

- Interesse demonstrado aferido 
pelo nível de participação do 
público-alvo. 

1º Período 

Sessão de Sensibilização para as 
Perturbações do Espectro do Autismo. 

 
Maria João Antunes 

 
Turmas do 5º ano 

- Aulas de MAC. 
- Computador e projetor. 

- Por questionário passado aos 
alunos no final das sessões. 

2 de Abril Assinalar o Dia do Autismo Maria João Antunes Comunidade Educativa 

- Projeção de um 
powerpoint alusivo ao 
tema no plasma do hall 
dos alunos da EB2 

- Interesse demonstrado, aferido 
pelo interesse e atenção dos 
alunos 
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Dep 
Educação 
Especial 

 

 

Última 
semana de 

Maio 

 

“CEI, logo existo”: apresentação de 
atividades e trabalhos realizados pelos 

alunos com CEI, em apoio da EE, Expressão 
Corporal, (C)EM, TVA e (C) Informática. 

M. João Antunes, Isabel 
Barreto, Filipe Fernandes, 

Teresa Marcão e 
Madalena 

Isabel Correia, Mário 
Alves, M.João Simões e 
Alice Santos, Carecho  e 

Soares 

Pais, encarregados de 
educação e outros 

familiares, professores e 
assistentes operacionais. 

 

- Sala de Música ou UAM 

- 2 Expositores 

 

 

 

- Qualidade da participação dos 
alunos, aferida através da 
observação direta e auscultação 
das opiniões dos destinatários 
presentes na apresentação. 

 
Dep 
 de 

Línguas 

Ao longo 

do ano 

 

Criação da página do Departamento no 

Moodle com vista a promover a divulgação 

de atividades e a troca de materiais 

pedagógicos. 

 

Luís Santos 

 

 

Professores do 

Departamento 

 

 

 

 

- Quantidade de material colocado 

ao dispor dos professores 

 

Dep 
Educação 
Especial 

 

Ao longo 
do ano 

Visitas de Estudo a definir de acordo com os 
interesses e necessidades dos alunos CEI, 
tendo em vista a elaboração do PIT. 

Grupo de docência 910 Alunos com CEI 

- Transporte público (75 
euros) 
- Transporte da Câmara (a 
ser solicitado) 

- Trabalhos realizados pelos 
alunos; grau de satisfação dos 
alunos aferido pelo diálogo com os 
mesmos acerca das visitas. 

Participação no jornal da ESFN: divulgação 
de atividades realizadas e artigos sobre 
perturbações do espectro do autismo. 

Maria João Antunes Comunidade Educativa 

- Jornal da Escola  

Diversas iniciativas de angariação de fundos, 
para colaborar com a ONG “TheBigHandOrg” 

Céu Relvão 
Maria João Antunes 

Comunidade escolar 

- Expositores e mesas. 
 
 

- Nível de participação dos alunos 
aferido pelo interesse e 
colaboração demonstrados e 
montante conseguido. 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo 

do ano 

 

 

 

 

 

 

Trabalho colaborativo com as docentes da 
Educação Especial 
(integração de alunos da E.E como 
monitores + formação) 

Equipa BE 
Professores da E.E 

Alunos do 5º e 6º ano 
(EB nº 2) 

- Físicos: BE da ESFN e da 
EB nº2 
 
 

- Nº de reuniões 
- Nível de integração e evolução 
dos alunos na BE – observação 
direta 

Receção e apoio aos utilizadores de 1º CEB 
(EB nº1) que frequentam a BE da EB nº2 
(sobretudo à hora de almoço) 

Equipa BE + Monitores + 
colaboradores 

Alunos de 1º CEB da EB 
nº1 

- Físicos: BE da EB nº2 
- Materiais: Recursos da 
BE; materiais de desgaste 
rápido – 30 euros  

- Índices de utilização da BE, nos 
diversos domínios 

Realização de atividades conjuntas para 
suporte transversal na operacionalização 
dos currículos (reuniões de trabalho 
conjunto, atividades de diversas tipologias, 
conforme as solicitações) 

Equipa BE 
Docentes 

Dep. Curriculares 

Alunos do Agrupamento 
ou outros a definir 

- A definir conforme a 
tipologia e necessidades 
das atividades 

- Nº de atividades 
- Nº de participantes 
 

Realização de Concursos de promoção da 
Leitura e da Escrita, relacionados com 

Equipa BE 
Colaboradores 

- Comunidade educativa 
- A definir de acordo com 
as atividades 

- Nº de participantes 
- Qualidade dos trabalhos (grelha 
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Biblioteca 

Escolar 

 

 

Ao longo 

do ano 

diversas temáticas, de acordo com as 
atividades/ propostas externas e internas 
que surjam 

 de observação) 

 Celebração de efemérides ligadas às várias 
áreas do saber e tradições nacionais e 
mundiais, no âmbito de cada BE 

Equipa BE 
Monitores 

Colaboradores BE 
Comunidade educativa  

- Físicos: 4 BE 
- Materiais: Recursos da 
BE; materiais de desgaste 
- Financeiros: 90€ 

- Nº de atividades 
 

Biblioteca 

Escolar 
Ao longo 
do ano 

Mostra de atividades das escolas (exposição 
de trabalhos das BE e do Agrupamento) 

Departamentos 
BM /BE’s (divulgação e 

apoio logístico) 

 
Comunidade 

- A definir, consoante a 
tipologia das atividades 

- Nº de atividades 

Realização de atividades de pesquisa e de 
desenvolvimento das literacias da 
informação/ digital, no âmbito de vários 
concursos e trabalhos escolares (apoio aos 
alunos) 

 Equipa BE  Alunos do Agrupamento 

- Físicos: 4 BE 
-Materiais: Recursos TIC , 
outros a definir 
- Financeiros: 10 € 

 

- Nº de participantes 
- Qualidade do trabalho 
desenvolvido (Grelhas de 
observação) 

Salas de 

Estudo 

(EB nº 2) 

Ao longo 

do ano 

- Organização dos cadernos diários dos 
alunos; 
- Resolução de fichas de trabalho das 
disciplinas e TPC; 
- Realização de exercícios de aplicação e 
consolidação de conhecimentos; 
- Realização de trabalhos de pesquisa, 
orientados pelos professores da disciplina 
- Consulta de manuais, e salas de estudo da 
Internet; 
- Esclarecimento de dúvidas (consoante a 
área de formação científica dos professores). 

Professores das diversas 
áreas curriculares, 
consoante a distribuição 
de serviço docente 

 

Alunos de 2º ciclo 
Alunos de 7º e 8º ano 

 
 

- Físicos: EB nº 2 - Sala 
B2.04 (já equipada) 
- Humanos: equipa em nº 
suficiente para abarcar 
todo público e áreas 
disciplinares  
- Materiais: Horário 
proposto à direção: 2ª, 3ª, 
5ª, 6ª das 12h45/16h55 ; 
Três computadores  
- Financeiros: Não tem 
custos financeiros, exceto 
o custo dos consumíveis 
inerentes ao 
funcionamento 

- Registo da presença dos alunos e 
das atividades realizadas 
- Avaliação dos progressos dos 
alunos pelo CT, no caso dos que a 
frequentam por recomendação 
expressa em plano de 
recuperação ou outro. 
- Relatório trimestral da SE com 
base em: frequência, tipo de 
atividades e disciplinas. A 
avaliação do impacto no sucesso 
escolar dos alunos depende da 
informação dos CT. 

Salas de 

Estudo 

(ESFN) 

Ao longo 

do ano 
Orientação e apoio ao estudo 

Todos os professores com 

componente horária na 

sala de estudo 

 

Alunos do 9º ano e 

Secundário 

- Físicos: ESFN, Sala 5 

- Materiais: Manuais, 

cadernos de exercícios, 

gramáticas, tabela 

periódica e outro material 

didático 

- Nº de utilizadores da Sala de 

Estudo 
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OBJETIVO GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: INCREMENTAR AS TAXAS E A QUALIDADE DO SUCESSO ESCOLAR  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reforçar a orientação vocacional dos alunos 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES 
POPULAÇÃO 

ALVO 
RECURSOS 

Físicos / Materiais / Financeiros 
AVALIAÇÂO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta 

qualificante 

e 

orientação 

vocacional 

 

 

 

 

2.º 

Período 

 

 

Sessão de Orientação Vocacional “As 

opções e ponderações a ter em 

conta na escolha do percurso de 

nível secundário.” 

(Duas sessões por turma) 

 

 

 

 

Paulo Amaral 

 

 

 

 

 

Alunos do 9.º ano 

- Aula de Mundo Atual e Cidadania 

Sala de aula – Espaço e equipamentos 

- Materiais de divulgação do 

Agrupamento 

 

 

- % de alunos que se mantêm no 
Agrupamento na transição do 3.º ciclo 
para o secundário (Objetivo de 
referência: Manter ou melhorar os 
valores do ano letivo anterior); 
- N.º de turmas a abrir no 10.º ano do 
próximo ano letivo (Objetivo de 
referência: Abrir 2 turmas do 10.º ano 
de Ciências e Tecnologias, 1 turma de 
Línguas e Humanidades e uma turma 
do ensino profissional); 

 

 

 

 

 

Maio 

2013 

 

 

 

 

Sessão de divulgação “Oferta 

educativa e formativa. As opções e 

ponderações a ter em conta na 

escolha do percurso de nível 

secundário.” 

 

 

 

 

 

Paulo Amaral 

 

 

 

 

 

 

EE e pais dos 

alunos do 9.º ano 

- Biblioteca ESFN - Espaço e 

equipamentos 

- Materiais de divulgação do 

Agrupamento 

 

 

- % de pais e encarregados de 
educação presentes (Objetivo de 
referência: Manter ou melhorar os 
valores do ano letivo anterior); 
- % de alunos que se mantêm no 
Agrupamento na transição do 3.º ciclo 
para o secundário (Objetivo de 
referência: Manter ou melhorar os 
valores do ano letivo anterior); 
- N.º de turmas a abrir no 10.º ano do 
próximo ano letivo (Objetivo de 
referência: Abrir 2 turmas do 10.º ano 
de Ciências e Tecnologias, 1 turma de 
Línguas e Humanidades e uma turma 
do ensino profissional); 

3.º 

Período 

Sessão de Orientação Vocacional 

“Percursos CEF – Uma alternativa 

com sucesso.” 

Paulo Amaral 

EE, pais e alunos 

do 6.º, 7.º e 8.º 

ano com perfil 

para CEF 

- Aula de Mundo Atual e Cidadania 

Sala de aula – Espaço e equipamentos 

- Materiais de divulgação do 

Agrupamento 

 

 

- Participação significativa de pais e EE 
convidados para a sessão; 
- N.º de turmas a abrir no próximo ano 
letivo (Objetivo de referência: 1 turma 
do 1.º ano de educação e formação de 
jovens;  
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OBJETIVO GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: INCREMENTAR AS TAXAS E A QUALIDADE DO SUCESSO ESCOLAR  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover um maior envolvimento e responsabilização dos encarregados de educação no acompanhamento e supervisão dos percursos escolares dos 
alunos 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES 
POPULAÇÃO 

ALVO 
RECURSOS 

Físicos / Materiais / Financeiros 
AVALIAÇÂO 

Coordenação 
da EB 1 

13 set Receção aos alunos Coordenadora Comunidade 
escolar 

- Salas de aula 
 

- Nível de execução das tarefas 
atribuídas 

 
 
 

Coordenação 
da EB 2 

 

 

Setembro 

Abertura do ano lectivo: 

- Receção a docentes 

- Reorganização de espaços 

conducentes ao bom ambiente de 

trabalho 

- Receção a alunos, pais e 

encarregados de educação 

 

 

 

Coordenação da EB 2 

 
Docentes e não 

docentes 
 

Alunos 
Pais/Enc. de 

educação 

- Escola Básica nº 2 
- Quadros brancos 
- Videoprojetores 
- Papel, fotocópias 
- Som 

- Número de participantes  
- Taxa de adesão 

Biblioteca 

Escolar 

14 set 

Receção aos pais e encarregados de 
educação (alunos de 1º CEB e 5º ano) 
- Apresentação da BE; 
- Motivação para a literacia familiar; 

Professoras 

bibliotecárias 

Pais e 

encarregados de 

educação de 

alunos de 1º CEB 

e 5º ano) 

- Físicos: BE das EB nº1, nº 2 

- Materiais: Computador; fotocópias  

- Financeiros: nada a referir 

 

- Nº de participantes 

- Taxas de ocupação da BE e de 

requisição documental 

Dezembro 
Campanha: “Ofereça um livro à BE” 

(destinado à comunidade); 
Equipa BE 

 Pais e enc. de 

educação dos 

alunos de AECX 

- Físicos: 4 BE 

- Materiais: Computador; fotocópias 

para envio de solicitação (via DT) 

- Nº de doações 

A definir 

(entre 15 

e 19.04) 

Ação formativa para os Pais/EE’s 

sobre Literacia Familiar 
Equipa BE e BM 

Pais e 

comunidade 

- BM (ou outro a definir) 

- Entidades a contactar 

 

- Nº de participantes 

- Inquérito de satisfação  

Ao longo 

do ano 

Disponibilização do serviço da BE 
aos pais e encarregados de 

educação; 

Equipa BE Pais e EE 
-Físicos: 4 BE 
- Materiais: Recursos BE 
 

- Taxas de ocupação da BE e de 
requisição documental 
- Caixa de recolha de sugestões e 
reclamações 

Comunicação aos EE, através dos DT 

(participação dos alunos nas 

atividades e do comportamento na 

BE (ocorrências) 

Equipa BE Pais e EE 

-Físicos: 4 BE 

- Materiais: Computador; fotocópias 

para envio de relatórios de ocorrência 

- Recursos TIC 

- Financeiros: 10€ 

- Nº de alunos participantes nas 

diversas atividades e serviços BE 

- Taxas de ocorrências disciplinares 

(diminuição- registos de ocorrências)  
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OBJETIVO GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL DOS ALUNOS, O EXERCÍCIO DE UMA CIDADANIA ATIVA E 
RESPONSÁVEL E A ADOÇÃO DE ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar o sentimento de pertença ao agrupamento de escolas de Condeixa 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES 
POPULAÇÃO 

ALVO 
RECURSOS 

Físicos / Materiais / Financeiros 
AVALIAÇÂO 

Direção 

 

 

 

 

 

28 set 
Dia do diploma 

Entrega dos diplomas 

Direção 
Coord. Escola 
Anabela Costa 

Mª João Mariano 
 

Outros 
DT 

Mário Alves 
Ana Baganha 

Daniel Silva (12ºA) 

 
 

Alunos dos 
quadros de 

mérito e de valor 
e respetivas 

famílias 

- Sala de refeitório da EB2, EB3 e ESFN. 
- 50 folhas A4 
- 150 folhas A4 de cartolina 
- Custo: 40 € 

- Taxa de adesão e de satisfação vista 
através da ocupação dos espaços e das 
referências verbais dos participantes. 

20 dez Tarde do professor 
Direção 

Profs convidados 

Professores 
aposentados 

Corpo docente 

- Auditório da EB2 
- Lembranças para os homenageados 
- 20 folhas A3 para divulgação 
- Custo: 68 € 

- Taxa de adesão e de satisfação vista 
através da ocupação dos espaços e das 
referências verbais dos participantes. 

Dep. 

Expressões 

 

Dez. 
Exposição de trabalhos 
(E. Visual: 5º e 6º ano) 

António Galvão 
José Monteiro 

José Soares 
Tereza Albuquerque 

Comunidade 
escolar 

- Espaço escolar - Apreciação pela comunidade escolar 
(livro de registo de opiniões) 

Dez. 

 
Cantar o Natal 
(Ed. Musical) 

 
Mário Alves 

Isabel Correia 

 
2.º e 3.º ciclo 

- Salas de música (C1.03 e C1.04); 
- Instrumentos musicais e aparelhagem 

- Número de participantes; 
- Reação da comunidade escolar / 
/educativa 

 

Março 

Exposição de trabalhos 
Demonstrações práticas: Ciência 

viva “mecanismos” 
(Ed. Tecnológica: 5º e 6º ano) 

António Galvão 
José Monteiro 

José Soares 
Tereza Albuquerque 

 
Comunidade 

escolar 

- Espaço escolar - Apreciação pela comunidade escolar 
(livro de registo de opiniões) 

Dep Línguas abril 

Dia da Poesia 

– Recital de poesia com o grupo de 

Jograis U-Tópico 

Professores de português 

3º CEB (8º ano) 

e Biblioteca Escolar (EB2) 

Alunos do 8º ano 

- Auditório da Escola Básica 

- A definir consoante as necessidades 

- Motivação dos alunos para o estudo 

da poesia 

Direção  15 abril 

Dia do Patrono/Escola Aberta 
- Sessão evocativa do Dia do Patrono 

e da Escola Aberta 
 

 
Direção 

 

 
Comunidade 

escolar 
 

- Biblioteca Escolar Fernando Namora 
- Auditório da EB2 
 

- Grau de satisfação dos presentes 
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- Percursos de sucesso (sessão com 
antigos alunos da ESFN com 
percursos profissionais bem 

sucedidos) 
 

 
Alunos do 9º e 

12º anos 

Dep 

Matemática 

e Ciências 

Experimen 

tais 

22 abril 

 
Comemoração do Dia da Terra 

(Plantação de árvores, Sensibilização 
da Comunidade para o Tema) 

Professores do Grupo 
510 

 

Comunidade 
Escolar 

- Árvores 
- Videoprojector 
- Televisor nos átrios 
 
 

- Nº de atividades  
- Grau de satisfação 

29 de 

maio 
Comemoração do Dia da Energia Grupo 510 

Comunidade 
Escolar 

- Videoprojector 
-Televisor nos átrios 
- Laboratório 

 
- Grau de satisfação 

Direção junho Anuário 

Direção 

Ana Rita Amorim 

Isabel Gabriel 

Laurentina Soares 

Comunidade 

escolar 

- Máquina fotográfica digital 

- Impressão tipográfica 

- Custo: 1200 € 

O anuário é a oferta mais económica 

com que o agrupamento presenteia os 

homenageados no Dia do Diploma e 

todos os convidados que se deslocam 

graciosamente ao agrupamento para 

realizar palestras ou outras 

intervenções. 

Dep 

Expressões 

 

 

Ao longo 

do ano 

 

Intervenção no espaço escolar: 

Exposições temporárias 

(E.Visual / Art. Plásticas) 

 

 

Dina Ferreira 

Isabel Gabriel 

 Isabel Campos 

 

 

Comunidade 

educativa 

 

- Escolas: EB nº2 e Fernando Namora 

- Trabalhos realizados pelos alunos; 

Panos verdes/vermelhos; Placards e 

ou/mesas; cola; fita-cola 2 faces; 

pionés; fotocópias; cartolinas e outros 

(a decidir de acordo com a 

especificidade de cada exposição) 

- Nº de atividades 

Biblioteca 

Escolar 

Ao longo 

do ano 

- Participação dos alunos monitores 
e voluntários na preparação de 
exposições, brindes, atividades da 
BE, no âmbito do PAA (Escola Aberta, 
Dia do Patrono, Dia da Criança…) 

Equipa BE 
Monitores 

Colaboradores 
Comunidade 

- Físicos: 4 BE e espaços a definir 
- Materiais de desgaste rápido 
- Financeiros: 50 € 

- Nº de atividades em que os alunos 
participaram/ promoveram 
- Qualidade do trabalho desenvolvido 

A iniciar 
em 

Outubro 
(anual) 

- Monitores da BE  
(seleção e formação dos monitores, 
nas diversas áreas de intervenção da 
BE) 

 Equipa BE 
Alunos das EB 

nº1, EB nº2; EB 
nº3 e ESFN 

- BE da ESFN, EB nº1, EB nº 2 e EB nº 3 
- Fotocópias, para abertura do 
concurso, apresentação das 
candidaturas, realização das entrevistas, 
pedido autorização EE., cartões de 
monitores 
- Material necessário à formação (sem 
custos) 

- Nº de inscrições 
- Nível de integração e evolução dos 
alunos selecionados (BE) – observação 
direta 
- Qualidade do trabalho desenvolvido 
nas diversas áreas de intervenção BE 
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AEC TV  
Ao longo 

do ano 

AEC TV 

Elaboração de: planfletos; inquéritos; 

entrevistas; notícias; animações; 

Alunos do 8º D 

Prof. Anabela Louro 

Alunos 

Professores 

Funcionários Enc. 

Ed. 

- Físicos: Sala A1 - 1 - Nº e qualidade das emissões 

ATL 

(EB nº2) 

Ao longo 

do ano 

Atividades a promover: 
Artísticas 
Bordados e Tapeçaria 
Bijuteria 
Culinária 
Economia Doméstica 
Hortofloricultura 
Lazer (jogos de computador e de 
tabuleiro, visionamento de filmes) 
Realização de TPC’s 
(…) 

Responsáveis: 
Ana Rita Amorim 
Sandra Galante 

 
Colaboradores: 

Adelaide Monteiro 
Alfredo Nunes 

António Rodrigues 
Manuela Gonçalves 

Associação de Pais da 
EB2 

Coordenação da EB2 
Funcionários da EB2 

 
 
 
 
 

Alunos da EB2 

Físicos: sala C1.04 da EB2 
- Material variado existente na escola 
que já se encontra disposto/ organizado 
na sala: Frigorífico, micro-ondas, bico 
elétrico, forno elétrico, projetor, 
computador portátil, 3 computadores 
(apenas um com acesso à internet) 
armários com material de cozinha, 
material artístico variado, jogos de 
tabuleiro, mesas, cadeiras,… 
- Tapete grande, algumas almofadas, 
TV (?), playstation, matraquilhos (?), 
alimentos vários,… 

Procedimentos a realizar: 
Aplicação aleatória a vários alunos/EEd  
do inquérito de avaliação 

 
Instrumentos: inquérito de avaliação 
 
Indicadores de consecução do 
resultado da aplicação do 
projeto/concurso: 
- Grau de satisfação 
- taxa de adesão/participação de 
alunos 
- (…) 

Programa 
Parlamento 
dos Jovens 

2013 

Entre set  
2012 

e 
7 maio 

de 2013 

- Inscrição do agrupamento no 
programa “Parlamento dos Jovens 
2013” 
- Constituição de uma Comissão 
Eleitoral Escolar 
- Assistir a uma reunião da Assembleia 
Municipal, ou organizar uma sessão 
com deputados municipais. 
- Debate com deputado(a) da 
Assembleia da República:  
- Discussão da temática e 
aprofundamento da metodologia de 
trabalho na AR. 
- Apresentação de listas de deputados 
escolares concorrentes à Sessão 
Escolar 
- Campanha Eleitoral para a Sessão 
Escolar 
-Possível visita de estudo à 
Assembleia da República 
- Sessão escolar: discussão e 
aprovação do Projeto de 
Recomendação sobre o tema 
“Ultrapassar a Crise”, a apresentar 
na Sessão Distrital, do qual devem 
constar três medidas; eleição dos 

Sónia Vidal 
Jorge Simões 

 
Alunos do 3º Ciclo 

- Auditório Escola Básica 
- Videoprojetores; papel (folhetos/ 
desdobráveis) 
- Transporte para a deslocação à 
sessão distrital/ nacional 

- Levantamento estatístico do nº de 
alunos envolvidos por ano / turma. 
- Inquérito aos alunos envolvidos sobre 
a importância e satisfação da 
participação neste tipo de programas 
- Levantamento estatístico do nº de 
alunos envolvidos por ano / turma. 
- Inquérito aos alunos envolvidos sobre 
a importância e satisfação da 
participação neste tipo de programas 
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deputados representantes da Escola. 
- Sessões Distritais/Regionais com 
os deputados eleitos nas Escolas. 
- Discussão e aprovação do Projeto 
de Recomendação do círculo 
eleitoral sobre o tema “Ultrapassar a 
Crise». 
- Eleição dos deputados à Sessão 
Nacional e do porta-voz. 
- Sessão Nacional (Assembleia da 
República) 
- Participação dos deputados 
representantes dos diferentes 
distritos 
- Apresentação e discussão dos 
projetos de recomendação dos 
diferentes círculos eleitorais. 
 
 

 
 
 

OBJETIVO GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL DOS ALUNOS, O EXERCÍCIO DE UMA CIDADANIA ATIVA E 
RESPONSÁVEL E A ADOÇÃO DE ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Induzir hábitos e estilos de vida saudáveis. 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES POPULAÇÃO ALVO RECURSOS 
Físicos / Materiais / Financeiros 

AVALIAÇÂO 

Direção 

1º e 2º 

períodos 
“Prevenção Rodoviária” 

Subdiretor 

Colaboradores: 
Docentes do 1ºCEB 

 

Alunos do 1º ciclo 

 

- Todos os estabelecimentos 
de ensino do 1º ciclo 
- Sinalética; máquina 
fotográfica; videoprojector; 
bicicletas dos alunos 
- Parceria: Escola Segura / 
Câmara Municipal 

- Nível de concretização 

- Adesão do público-alvo 
- Interesse demonstrado pelos 
participantes 

 

 

1º e 2º 

períodos 

 
Exercício de evacuação em todos os 

estabelecimentos de ensino do 
agrupamento 

Subdiretor 
Coordenadores dos 
Clubes de Proteção 

Civil 
Colaboradores: 

Alunos dos Clubes de 
Proteção Civil 

 
 

Comunidade 
educativa 

- Todos os estabelecimentos 
de ensino  
- Videoprojector; cartazes; 
panfletos; megafone  
- Parceria: Proteção Civil / 
Câmara Municipal/ Bombeiros 

 

- Nível de concretização 
- Adesão do público-alvo 
- Ficha de avaliação de exercícios e 
simulacros  
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Clube 

Europeu 
26 set. 

Exposição sobre o Dia Europeu das 
Línguas 

Membros do Clube 
Europeu 

Comunidade escolar 
  

Dep. 

Expressões 
3-24 out 

(tardes de 4ªf) 

Torneio de Basquetebol 
Compal Air 3x3 

(Desporto Escolar) 

Teresa Cadete 
(dinamizadora) 

Luís Santos e Susana 
Guerra 

(colaboradores) 

Alunos do 2º e 3º 
CEB e do Secundário 

- Escola Básica 
- Impressão de documentos 
próprios (inscrições, 
resultados e classificações) 

- Taxas de adesão 
 

 

Coordenação 

EB1 

 
 
 

15 a 20 
outubro 

Semana da alimentação saudável  
 - Sopa Saborosa (Confeção de Sopa de 
legumes) 
- Outras comidas saudáveis (confeção 
de pão, doces, crepes, etc…) 
- Pequeno convívio em que a fruta foi o 
ingrediente do evento 

Coordenadora 
Docentes do JI 

 
 

Docentes do 1º ciclo 

 
 
 
Alunos da EB Nº1 

- Cozinha da escola; Refeitório 
da EB 2,3; Espaço exterior da 
escola 
- Equipamento (louça e 
outros) fornecido pelos 
professores; 
Legumes e frutas 
disponibilizados pelas famílias 

- Nível de concretização 
- Adesão da família e dos alunos 

Clube Damas 
e Xadrez 

 
15 out. 

 

 
Jogos / treinos, em todas as sessões 

entre alunos e alunos com o Professor. José Soares 
Alunos dos 2º e 3º 

ciclos da Escola 
Básica nº2 

- Recursos existentes na 
Escola Básica nº 2, salas e 
Tabuleiros. 
- Relógios (já em fase de 
aquisição) 

- Nível de interesse e participação 
dos alunos  

Dep.  
Expressões 

31 outubro 
Corta Mato/fase escola 

(Desporto Escolar) 
Grupo de EF  

Alunos do 1º, 2º e 
3º CEB e do 
Secundário 

- Parque Verde 
- Parcerias: Câmara 
Municipal, Bombeiros 
Voluntários de Condeixa e 
Escola Segura 
- 50€ para aquisição de 
medalhas 

- Taxas de adesão 
 

7 nov e  5 dez 
(tardes de 4ªf) 

Mega Sprinter/Mega Salto 

Teresa Cadete 
(dinamizadora) 

Ana Baganha, Luís 
Santos e Susana 

Guerra 
(colaboradores) 

Alunos do 1º, 2º e 
3º CEB e do 
Secundário 

- Escola Básica e Escola 
Secundária 
- 20 € para aquisição de 
medalhas / diplomas 

- Taxas de adesão 
 

Clube 

Europeu 
20 nov. 

Divulgação do Dia Internacional dos 
direitos da Criança, através de uma 
exposição com materiais elaborados 
pelos alunos membros do clube 
europeu alusivos a esta temática 

Membros do Clube 
Europeu 

Comunidade escolar 

- Colaboração c/ Câmara 
Municipal (CPCJ) 
 

- Alunos envolvidos 

Escola 
Promotora de 

Saúde 
1 Dez Dia mundial da sida 

Equipa EPS 

Grupo 520 

Comunidade escolar 
9º ano 

- Placar para divulgação de 
trabalhos 
- Laços vermelhos (€10) 

- Nº de alunos envolvidos 
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Escola 

Promotora de 
Saúde 

Dez. Recolha de alimentos  

Paula Cruto 
Luís Vilela 

Mª do Carmo Barros 
Possível parceria com 

ERMC 

Comunidade escolar 

- Átrio da Escola Básica nº 2 
(Bloco A) e da Escola 
Secundária Fernando Namora 
(piso 0) 

- Nível de concretização 

- Quantidade de alimentos 
recolhidos 

 

Clube 
Europeu 

10 dez. Comemoração dos Direitos humanos 
Membros do Clube 

Europeu 
Comunidade escolar 

  

Dep de 
Expressões 

14 dezembro 
Torneio de Natação 
(Desporto Escolar) 

Ricardo Machado 
(dinamizador) 

Teresa Cadete, Susana 
Guerra e Luís Santos 

(colaboradores) 

Alunos do 1º, 2º e 
3º CEB e do 
Secundário 

- Piscina Municipal de 
Condeixa 
- Parceria: Câmara Municipal 
- 20€ para aquisição de 
diplomas / prémios para 
oferecer aos vencedores 

- Taxas de adesão 
 

Clube 
Proteção Civil  

(ESFN) 

1º período 
 

- Ação de formação: 
“Catástrofes Naturais” 

Clube Proteção Civil 
Clube P. Civil 

             
10ºA/11ºTAL/12ºA 

- Mediateca  - Ficha de avaliação 
- Nível de satisfação e envolvimento 
do público-alvo 
- Melhoria de competências  

Clube 
Proteção Civil 

(EB nº2) 
1.º período Evacuação das instalações escolares 

Direção 
Proteção Civil 

Clube Prot. Civil 
Comunidade escolar 

- Físicos: Instalações escolares 
E.B. n.º2 

- Fichas de avaliação 

Clube 
Europeu 

1º período 
 

- Colocação de materiais da disciplina no 
Moodle do agrupamento 

Membros do Clube 
Europeu 

Comunidade escolar 
  

Dep. 
Expressões 

 
Ao longo do 

2ºP 

 
Torneio de Futsal 

(Desporto Escolar) 

Luís Santos 
(dinamizador) 

Teresa Cadete e 
Susana Guerra 

(colaboradores) 

Alunos do 1º, 2º e 
3º CEB e do 
Secundário 

- Escola Básica e Secundária 
- 40€ para aquisição de 
medalhas 

- Taxas de adesão 

Escola 
Promotora de 

Saúde 
Fevereiro Calendário dos afetos 

Paula Cruto 
Rosa Castela 

Comunidade escolar 
- Fotocópias 
- Orçamento a definir (€70) 

- Adesão do público-alvo – nº de 
exemplares “distribuídos” 

Biblioteca 
Escolar 

6 a 15 de 
Fevereiro 

- Semana dos Afetos – (exposição de 
trabalhos; filmes; distribuição de 
pequenas mensagens; decoração do 
espaço, sugestão de livros sobre a 
temática; possível Palestra sobre afetos 
e sexualidade – articulação com a EPS…) 

Equipa BE 
 

Alunos da ESFN, EB 
nº2 e da EB nº1 

- Físicos: BE da EB nº2 (outras) 
- Materiais: de desgaste 
rápido; recursos da BE e da 
BM 
- Financeiros: 10€ 
 

- Nº de participantes 
- Índices de requisição de obras 
sobre a temática 

Escola 
Promotora de 

Saúde 
 

 
2º período 

 
 

Banca da Saúde 

Grupo 520 
Luís Vilela e Rosa 

Santos 
Centro de Saúde 

Comunidade escolar 

- Átrios do Piso 0 - Envolvência/empenho dos alunos 
nas atividades; 
- Nº de visitantes 
- Nível de satisfação destinatários. 
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Escola 
Promotora de 

Saúde 

 
2º período Palestra sobre Saúde e Segurança na 

Escola 

Albertina Duarte 
PNESST 

Dª Isabel Nunes 
(palestrante) 

Alunos do IOSI e do 
10ºA e B 

- Biblioteca 
- Lembrança a oferecer à 
palestrante 

- Inquérito de satisfação 
- Envolvência/ empenho dos alunos 

Clube 
Proteção Civil 

(ESFN) 
2ºP 

 
Ação de Formação:  

“Riscos tecnológicos” 
 

 

Proteção Civil 
Clube P. Civil 

             
10ºA/11ºTAL/12ºA 

- Mediateca 
 

- Ficha de avaliação 
- Nível de satisfação e envolvimento 
do público-alvo 
- Melhoria de competências 
pessoais e sociais 

Clube Damas 
e Xadrez 

2º P 
 

Pequeno torneio com os alunos da 
Escola Básica nº2 no 2º e 3º período 

letivo 
José Soares 

Alunos dos 2º e 3º 
ciclos da Escola 

Básica nº2 

- Materiais: Recursos 
existentes na Escola Básica 
nº2, salas e Tabuleiros. 
- Financeiros: Relógios (já em 
fase de aquisição) 

- Nível de interesse e participação 
dos alunos  

 
 

Clube 
Europeu 

 
 
 

 
25 de Março 

Assinatura do Tratado de Roma 

Membros do Clube 
Europeu + 
Departamento de 
História e Geografia 

Comunidade escolar 

  

2º e 3º per. Comemoração do Ano Europeu dos 
Cidadãos (2013) 
- Celebração do 20º aniversário da 
introdução da cidadania da união pelo 
Tratado de Maastricht 

Membros do Clube 
Europeu+ 

Departamento de 
História e Geografia 

Comunidade escolar 

- Centro de Informação 
Europeia Jacques Delors 

 

2º/ 3º per. 
Mostra de cinema europeu 

Membros do Clube 
Europeu 

Comunidade escolar 
- Biblioteca da escola sede / 
auditório 

 

Dia do Patrono Entrevistas a 2 residentes estrangeiras 
em Condeixa 

Membros do Clube 
Europeu 

Comunidade escolar 
  

Dep. 
Expressões 

10 abr-8mai 
(tardes de 4ªf) 

Torneio de Badmínton 
(Desporto Escolar) 

Teresa Cadete 
(dinamizadora) 

Luís Santos e Susana 
Guerra 

(colaboradores) 

Alunos do 1º, 2º e 
3º CEB e do 
Secundário 

- Escola Básica 
- 20 € para aquisição de 
diplomas / prémios para 
oferecer aos vencedores 

- Taxas de adesão 

Clube 
Europeu 

9 maio Comemoração do DIA DA EUROPA 

Membros do Clube 
Europeu + Depart. de 
Línguas, História e 
Geografia 

Comunidade Escolar 

- Centro de Informação 
Europeia Jacques Delors 

 

Dep de 
Expressões 

15-29 maio 
(tardes de 4ªf) 

Torneio de Voleibol 
(Desporto Escolar) 

Susana Guerra 
(dinamizadora) 

Luís Santos e Teresa 
Cadete 

(colaboradores) 
 

Alunos do 2º e 3º 
CEB e do Secundário 

- Escola Secundária 
- 20 € para aquisição de 
diplomas / prémios a oferecer 
aos vencedores 

- Taxas de adesão 
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Clube 
Europeu 

Maio 

Conhecer e divulgar as Capitais 
Europeias da Cultura 2013 –Marseille 

(França) e Kosice (Eslováquia) - 
exposição 

 
Membros do Clube 
Europeu + alunos 

 

Comunidade Escolar 

  

Direção Junho 2013 

“Crescer em Segurança” 
Realização de sessões lúdicas na 

perspetiva de boas práticas de proteção 
e segurança. 

Responsáveis: 
Subdiretor 

 
Colaboradores: 

Docentes do pré-
escolar 

 

Pré- escolar  

- Todos os estabelecimentos 
de ensino do pré-escolar 
- Computador Portátil, 
máquina fotográfica e vídeo-
projetor 
- Parceria: Escola Segura / 
Câmara Municipal 

- Grau de participação 
- Interesse demonstrado pelos 
participantes 
- Pertinência da informação 
prestada 

Dep. 
Expressões 

21-23 junho 
Acampamento 

 (Prémio de Mérito Desportivo) 
(Desporto Escolar) 

Teresa Cadete 
Susana Guerra 

Alunos do 1º, 2º e 
3º CEB e do 
Secundário 

- Ainda a definir N.º de menções atribuídas 

Dep Ciências 
Sociais e 
Humanas 

 Acampamentos Grupo de EMRC 
Alunos do 7º, 8º, 9º 10º 

e 12º ano 

- Quinta da Fonte Quente - Tocha 
- Outros ainda a determinar 
tendo em vista os orçamentos 
apresentados. 
- Desconhecido neste momento 
o custa da estadia. Rondará os 
25 € por participante, aprox. 
- Autocarro da Câmara 

- Empenho por parte das docentes, 
dos alunos e dos Enc. Educação. 
- Grau de consecução das atividades 
dinamizadas. 

Clube 
Proteção Civil 

(ESFN) 
3ºP 

Evacuação das instalações escolares 
(E.S.F. Namora) 

Clube 
GNR 

Bombeiros 
Comandante concelhio 

da Protecção Civil 

Comunidade escolar 

- Físicos: Instalações escolares 
(ESFN) 
- Material: do Clube de 
Proteção Civil 

- Ficha de avaliação/Relatório 
- Nível de concretização 
- Melhoria de competência 

Clube 
Proteção Civil 

(EB nº2) 
3ºP Simulacro 

Direção 
Prot. Civil 

Clube Prot. Civil 
Bombeiros 

Comunidade escolar 

- Físicos: Instalações escolares 
E.B. n.º2 

- Fichas de avaliação 

Escola 
Promotora de 

Saúde 
3ºP 

Caminhada 
Equipa EPS com 

possível parceria do 
depart. de expressões 

Comunidade escolar 
Fotocópias e poster de 
divulgação a cores 

- Número de 
alunos/professores/funcionários 
participantes 

Campeonato SST 
PNESST – Albertina 

Duarte 
5º ano 

Fotocópias 
Átrio Bl.A da Escola Básica - TV  

- Inquérito de satisfação e respetiva 
análise 

Jornal EPS 
Paula Cruto 
Rosa Castela 

Parcerias a definir 
Comunidade escolar 

Fotocópias a cores (70 
exemplares do jornal) 

- Nível de concretização 
- Adesão do público-alvo 
 

Clube Outras 
Artes 

3ºP “O Rapaz de Bronze” Ana Baganha 
Comunidade 

Educativa 

- Físicos: Ginásio da Escola 
Básica nº2 
- Materiais: equipamento 

- Nº e natureza das iniciativas 
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gímnico, alcatifas, vestuário 
de caracterização, cenário, 
vestuário e caracterização. 
- Financeiros: material para 
cenário (sistema de suspensão 
de cenário no espaço do 
ginásio), vestuário e 
caracterização - 100€ 

Coordenação 
da EB1 

 
 

Ao longo do 
ano 

 
 

Projeto “Uma Escola Azul num Planeta 
Verde” 

 
 

Coordenadora 
Docentes da escola 

Alunos da EB1 
Comunidade escolar 

- Salas de aula; jardim da 
escola. 
Materiais de escrita; scanner; 
computador; plantas de 
jardim e agrícolas 

- Nível de concretização das ações 
do projeto  
 - Participação/adesão dos alunos 
- Qualidade dos trabalhos realizados 
- Participação da comunidade 
educativa 

Clube de 
Proteção Civil 

Ao longo do 
ano (datas a 

acordar) 

Ações de formação: 
. Incêndios urbanos 
. Riscos tecnológicos 

. Prevenção de roubos e raptos 
. Catástrofes Naturais 

Clube Prot. Civil 
Coordenador 

Concelhio da Proteção 
Civil 

Escola Segura 

Clube P. Civil 
Delegados e 

subdelegados 
(EB n.º2) 

- Físicos: Anfiteatro da EB n.º 2 - Ficha de avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escola 
Promotora de 

Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A definir 
Palestra sobre a importância da fruta e 

dos legumes 

SASE 

Equipa EPS 

Parceria-Compal 

A definir 

- Biblioteca - Inquérito de satisfação 

Ao longo do 
ano 

Programa In-dependências 
 (álcool e tabaco) 

- Comemoração do Dia do Não Fumador 
- Atividades que constam do Programa 

Centro de Saúde: 
Dr.Francisco Ferreira e 

Drª Cecília Soares 
Paula Cruto 
Luís Vilela 

 

Comunidade escolar 
5º, 7º e 9ºanos 

Enc. Educ ,  
pessoal docente / 

não docente 

- Fotocópias (10€) - Nível de concretização 
- Adesão do público-alvo 
- Os definidos no programa 

Ao longo do 
ano 

(definido na 
planificação 
geral e de 

turma) 

Projeto Educação Sexual –  
“Afetos e Sexualidade a Crescer 

Comigo” 
- Visitas de estudo 
- Atividades curriculares e não 
curriculares 
- Entre outras a definir 

Paula Cruto 
Luís Vilela 

Diretores de Turma 
Alunos e CDT e CT 

- A definir em cada CT - Nível de concretização 
- Inquéritos 
- Balanço final 
 

Ao longo do 
ano letivo 

Gabinete de Apoio ao aluno 
 

Margarida Saial 
Mª do Carmo Barros  

José Campos 
Fátima Gonçalves 

Rosa Castela 

Comunidade Escolar 

- Gabinetes de Apoio ao Aluno  - Nº de alunos que frequentaram o 
gabinete 
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Escola 
Promotora de 

Saúde 
A definir 

Palestra sobre gravidez na 
adolescência 

Centro de Saúde 
Equipa EPS 

10º ano 

- A definir - Nível de concretização 
- Adesão do público-alvo 
- Inquérito 

Clube de 
Damas e 
Xadrez 

Ao longo do 
ano 

- Realização de jogos / treinos, em todas 
as sessões entre alunos e alunos com o 
Professor. 
- Pequeno torneio com os alunos da EB2 
no 2º e 3º período letivo. 

Professor 
José Soares 

Alunos dos 2º e 3º 
ciclos da EB nº2 

- Recursos existentes na 
Escola Básica nº2, salas e 
Tabuleiros. 
- Relógios (já em fase de 
aquisição) 

- Nível de interesse e participação 
dos alunos. 

Clube 
Europeu 

Ao longo do 
ano 

- Divulgação de informação no placard 
do Clube Europeu dirigida aos alunos  
- Divulgação de pratos típicos de países 
da União Europeia 
- Divulgação dos dias / feriados 
nacionais de (alguns) países membros 
da U.E. 
 

 
 
 
Membros do Clube 
Europeu 
 

 
 
 
Comunidade escolar 

  - Cantina da escola - Número de participantes 

Biblioteca 
Escolar 

Out. 
e ao longo do 

ano 

Sessões de visita guiada 
 (1º 2º e 3º CEB e SEC) e formação de 
utilizadores sobre o funcionamento e 
organização da BE, motivando para a 
preservação e utilização deste recurso; 

Equipa BE 
 

 
Alunos do 

Agrupamento das 
escolas com BE 

- 4 BE do Agrupamento 
- Fotocópias (guia de 
utilizador), videoprojector, 
computador 
- Financeiros: 10€ 

- Nº de atividades 
- Nº de participantes 
- Evolução do perfil do utilizador da 
BE 
- Taxas de utilização do espaço e de 
requisição  

Clube Outras 
Artes 

Ao longo do 
ano 

Demonstrações Gímnicas 
Clube Outras Artes/ 

/Ana Baganha 
Comunidade 

Educativa 

- Físicos: a definir 
- Materiais: equipamento 
gímnico, alcatifas, vestuário 
de caracterização, cenário, 
vestuário e caracterização 
- Financeiros: a definir 

- Nº e natureza das iniciativas 

Clube de 
fotografia 

Ao longo do 
ano 

Intervenção no espaço escolar: 
Exposições temporárias de trabalhos 

realizados pelos alunos 

 
Isabel Gabriel 
Isabel Campos 

 

Comunidade 
educativa 

 

- EB nº2 - Hall do bloco B 
(junto B1.02) e/ou Hall bl. A  
 - Trabalhos realizados pelos 
alunos em papel fotográfico; 
Mesas; placards; Fita-cola; 
Pionés, …  

- Nº e natureza das iniciativas 
 

 
 
 

Orquestra / 
Clube de 
música 

 
 
 

 
 
 

Ao longo do 
ano 

 
 
 
 

Orquestra do AEC 
Mário Alves 

 

População escolar 
do 5º ao 12º ano;  

ex-alunos do agrup. 
Máximo 30 elem. 

 
Local: Sala C104 da EB2,3 
4ª feira das 14h00 às 15h30 
Materiais: Instrumentos e 
aparelhagens musicais 
Financeiros: Verbas para 
reparação e aquisição de 
instrumentos musicais 
 

 
- Participação dos alunos; 
- Reação da comunidade educativa; 
- Opiniões de pais e encarregados 
de educação 
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Orquestra / 
Clube de 
música 

 
 
 
 
 

Ao longo do 
ano 

- Pequenos concertos musicais / 
- Audições musicais - Participação em 
momentos solenes da vida do 
agrupamento. 

Mário Alves 
População escolar; 

Máximo de 10 
alunos 

Local: Sala C104 da EB2,3 
2ª e 3ª feira ao fim da tarde 
(horas de Clube de música) 
Materiais: Instrumentos e 
aparelhagens musicais 
Financeiros: Verbas para 
reparação e aquisição de 
instrumentos musicais 

- Participação dos alunos; 
- Reação da comunidade educativa; 
- Opiniões de pais e encarregados 
de educação 

Ginástica e Música (Participação em 
momentos solenes da vida do 
agrupamento) 

Ana Baganha e Mário 
Alves 

População escolar 
 

Materiais: Sala e 
equipamentos de ginástica; 
Instrumentos e aparelhagens 
musicais 

- Participação dos alunos; 
- Reação da comunidade educativa; 
- Opiniões de pais e encarregados 
de educação 

Clube de 
Artes Cri@rte 

Ao longo do 
ano 

Intervenção no espaço escolar: 
Exposições temporárias de trabalhos 
realizados pelos e por proposta dos 

alunos 

Dina Ferreira 
Comunidade 

educativa 
 

- Atividade a realizar na EB nº2  
- Placards e ou/mesas; cola; 
fita-cola, pionés, fotocópias, 
cartolinas e outros (a decidir 
de acordo com a 
especificidade de cada 
exposição)  
- Financeiros – A designar de 
acordo com as propostas 
apresentadas pelos alunos 

- Nº e natureza das iniciativas 
 

 

OBJETIVO GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL DOS ALUNOS, O EXERCÍCIO DE UMA CIDADANIA ATIVA E 
RESPONSÁVEL E A ADOÇÃO DE ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover respostas adequadas à diversidade social, cultural e étnica da população escolar que frequenta o Agrupamento 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES 
POPULAÇÃO 

ALVO 
RECURSOS 

Físicos / Materiais / Financeiros 
AVALIAÇÂO 

 

 

 

 

Dep. 

Línguas 

 

 

 

 

26 de 

setembro 

Comemoração do Dia Europeu das 

Línguas: 

- Mini-Exposição alusiva à 

importância da língua inglesa na 

publicidade (2ºEI) 

- Leitura, análise e discussão de um 

texto alusivo a este dia e 

distribuição de autocolantes com a 

expressão Fala comigo – em várias 

línguas (10º ano) 

Ana Paula Amaro 

 

2º EI 

10º ano - turmas 

A e C 

- Átrio dos alunos e salas de aula 

- Cartazes, tesouras, cola, marcadores, 

revistas e panfletos, fotocópias, 

autocolantes 

 

- Eleição do melhor cartaz 

- Auscultação da opinião dos alunos 
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Dep. 

Línguas 
12 de 

outubro 

Comemoração: 

Día de la Hispanidad 

Marta Fidalgo 

Justina Coutinho 

Alunos 7º/8º anos 

(de LE II Espanhol) 

Docentes da 

EB 2 de Condeixa 

- Placards no Átrio do bloco A / Sala de 

Professores; 

- Papel cenário, cartolinas; 

- Amostra de produtos espanhóis. 

- Competência específica – Escrita 

«Personalidades hispânicas» 

 - Empenho nos trabalhos de pesquisa 

e na elaboração dos mapas «Países de 

habla hispana» 

 

Coord 

EB1 outubro 

2012 – Ano dos Morcegos 
Morcegos e outros mamíferos 

Semana das bruxas -“Halloween” 
 

 
Coordenadora 

Docentes da escola 
 

 
Alunos da EB Nº1 

- Salas de aula; biblioteca da escola; 
cozinha da escola; Buracas do Casmilo  
- Equipamento (louça e outros)  
Financeiros: 20€ 
- Transporte da Câmara Municipal 

- Nível de concretização 
- Participação/adesão dos alunos 
- Qualidade dos trabalhos dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dep. 

Línguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de 

outubro 

Comemoração: “Halloween” 
- Elaboração de trabalhos 
-Exposições 

Docentes do 2º e 3º 
ciclos 

Alunos do 2º e 3º 
ciclos 

- Placards no Átrio do bloco A  
- Fotocópias, cartolinas; 
 

 

- Competência específica – 
Sociocultural 
 - Adesão e empenho nos trabalhos de 
pesquisa e na elaboração dos 
trabalhos. 

Última 
semana 
de aulas 

do 1º 
período 

Divulgação de tradições anglófonas, 
relativas ao Natal: 

- Audição de canções; 
- Resolução de jogos de palavras, 
- Leitura de textos 

- Ana Paula Amaro 
- Ana Paula Amaro e Lina 

Dias 
- Profs do 2º ciclo 

 
2º EI 

 
9ºs anos 

- Salas de aula 
- Manuais escolares, fotocópias, 
computador, videoprojetor 

- Auscultação da opinião dos alunos 
- Observação direta do grau de 
satisfação no desenvolvimento das 
atividades 

 

14 

Fevereiro 

 
Comemoração  

St. Valentine’s Day 

 
 

Profs 3º ciclo 
 
 

 
 

Alunos do 3º ciclo 
 
 

- Fotocópias, cartolinas  
 

 
 

- Competência específica – escrita 
- Adesão e empenho nos trabalhos de 
pesquisa e na elaboração dos 
trabalhos. 

 

2º 

período 

 

 
 

Viagem de intercâmbio a Castelo de 
Vide / Badajoz 

 
 

Marta Fidalgo e Justina 
Coutinho 

 
 

 
 

Alunos inscritos 
na LE II - Espanhol 

 
 

- Autocarro e alojamento em Valência 
de Alcântara, Espanha 

 
 

 

- Competência específica – 
Compreensão escrita; 
Compreensão e expressão oral 
- Empenho e interesse demonstrados 
durante a viagem; Cumprimento de 
regras; 

2º 

período 
“Gil Vicente, e agora?” 

(peça de teatro) 

 
Fátima Gonçalves 

 
Alunos de 9º ano 

- Biblioteca ESFN 
- Leitor de CDs ou mini disk 
- 300 € 

- Interesse dos alunos 
- Adesão do público 
- Qualidade da representação 

Última 
semana 
de aulas 
do 2º P 

 

Divulgação de tradições anglófonas 
relativas à Páscoa: 

- Resolução de jogos de palavras, 
- Leitura de textos; 
- Projeção de um PowerPoint 

Ana Paula Amaro 
 

Ana Paula Amaro e Lina 
Dias 

2º EI 
 
 

9ºs anos 

- Salas de aula 
- Manuais escolares, fotocópias, 
computador, videoprojetor 

- Auscultação da opinião dos alunos 
- Observação direta do grau de 
satisfação no desenvolvimento das 
atividades 
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Dep. 

Línguas 

3º P 

(última 

semana 

de aulas) 

 
“Bonnet Parade”: 

- Elaboração de trabalhos; 
- Desfile de “Bonnets” 

 
Luís Santos 

Profs do 2º ciclo 
 

Alunos do 2º ciclo 

- Espaço exterior da Escola EB 2,3 
- Palco, micro, cadeiras, mesa, 
cartolinas 

 

- Competência específica – 
Sociocultural 
- Empenho e interesse demonstrados 
durante a atividade; Cumprimento de 
regras; 

Ao longo 

do ano 

Intercâmbio epistolar com alunos e 

professores de Espanhol da Escola 

Garcia d’Orta de Castelo de Vide 

Marta Fidalgo 

Justina Coutinho 

Alunos do 7º e 8º  

(de LE-Espanhol) 

- Envelopes selados 

 

 

- Competência específica – Escrita 

 

Ao longo 

do ano 

 

 

 

Plano Nacional de Leitura / 
Educação Literária: 

- Leitura de obras / excertos na sala 
de aula; 
- Participação em Concursos; 
- Biblioteca de Turma 
- Tertúlia de Leitores 

Profs do 2º e 3º ciclos 
Alunos do 2º e 3º 

ciclos 

- Biblioteca Escolar 
- Fotocópias e obras do PNL 
 
 
 

- Competência específica – Leitura 
- Empenho e interesse demonstrados 
durante as atividades; Cumprimento 
de regras; 

  

OBJETIVO GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL DOS ALUNOS, O EXERCÍCIO DE UMA CIDADANIA ATIVA E 
RESPONSÁVEL E A ADOÇÃO DE ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Envolver os encarregados de educação na organização de atividades escolares 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES 
POPULAÇÃO 

ALVO 
RECURSOS 

Físicos / Materiais / Financeiros 
AVALIAÇÂO 

Coordenação 
da EB1 

 
Ao longo 
de dois 

anos 
 

 
Projeto “Pais com a Ciência - 

O mar longe da costa” 
 

Associação de 
pais 

Colaboradores: 
Coordenadora e 

docentes da 
escola 

Alunos da EB1 
Alunos da EB2 

inscritos no 
clube da ciência 

e do mar. 
 

- Salas de aula e laboratório; visitas de estudo 
- Materiais de laboratório; material de desgaste 
- A financiar pelo projeto “Ciência viva”, caso a candidatura 
seja aprovada.   
Parcerias: Centro de Ecologia Funcional da Universidade de 

Coimbra; Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 

(Peniche) – Instituto Politécnico de Leiria. 

- Nível de concretização das 
ações do projeto  
 - Participação/adesão dos 
alunos 
- Qualidade dos trabalhos 
realizados 
- Participação da comunidade 
educativa 

 
Biblioteca 

Escolar 
 

15 a 19 
de abril 

Solicitação da participação 
dos pais e família dos alunos 

para a participação nas 
atividades da Semana da 

Leitura 

Equipa BE 
 

Alunos da Pré, JI 
e EB 1 e 2º e 3º 
CEB das escolas 

sede de 
concelho 

- Auditório da EB nº 2 e outros a definir 
- Materiais: a definir 
- Financeiros: a definir conforme as necessidades 

- Nº de atividades e 
participantes 
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OBJETIVO GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: FOMENTAR A COLABORAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, A ABERTURA À MUDANÇA E O ESPÍRITO DE COESÃO ENTRE O 
CORPO DOCENTE E NÃO DOCENTE 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover a formação do pessoal docente e não docente 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES 
POPULAÇÃO 

ALVO 
RECURSOS 

Físicos / Materiais / Financeiros 
AVALIAÇÂO 

Direção 
15 set 

 

 
Visita a Guimarães 

 Capital Europeia da Cultura 
 

Direção 
Rui Rato 

Joaquim Santos 
Alunos do 12º TT 

Pessoal não 
docente e 
docente 

- Guia da visita 
- Transporte  
- Custo: 0€ 
 

- Grau de satisfação dos 
participantes. 

Dep 
Ciências 
Sociais e 
Humanas 

15 set 
 

Rota turística: “Guimarães-
da Feira Afonsina à Capital 

Europeia da Cultura” 
 

 
Curso Profissional 

Téc.Turismo 
 
 

Formandos, 
Formadores do 

TT, Direção e 
Ass.Op.e Téc.do 
Agrupamento 

- Transporte Rodoviário (aluguer pelo POPH) 
- Flyers e desdobráveis turísticos elaborados pelos formandos 
do TT (financiamento POPH). 
 
 

- Questionário de atitude/ 
/opinião com escala tipo 
Likert a distribuir a todos os 
participantes. 

Direção outubro 
Utilização de grelhas de 

avaliação estandardizadas 
Fernando Pascoal Docentes 

- Sala, computador e videoprojector 
- Custo: 0 € 

- Grau de destreza no uso das 
grelhas de avaliação 

Gabinete de 

Mediação 

Escolar 

2ºP 
ou 
3ºP 

Ação de Formação/ 
Palestra “A mediação em 
contexto escolar” 

GME 
(ESFN) 

Professores 
Mediadores 

GME(s) 

- Biblioteca ESFN ou Auditório da EB.2,3 
(recursos físicos, materiais e financeiros do AECN) 

- Questionário aos 
participantes 

Coordenação 

da eb2 

Ao longo 

do ano 

Tardes pedagógicas: 

Atividades formativas 

Coordenação da 

eb2 

Comunidade 

escolar 

- Escola básica nº2 
- Materiais existentes no agrupamento e recolha de castanhas 

- Nº de atividades 

- Taxas de frequência 

Biblioteca 

Escolar 

Ao longo 

do ano 

Desenvolvimento de 
atividades promotoras de 

formação dos docentes/não 
docente em contexto de 

grupo de trabalho concelhio, 
nos domínios de: 

- Literatura para a infância; 
- Competências de 
informação; 
- Organização/gestão de 
bibliotecas/catalogação 
- A Biblioteca no processo de 
ensino/aprendizagem (…) 

Comissões 
Técnicas do GTC 

RBE 

GTC 
Elementos das 
equipas das BE’s 
Outros (a 
identificar) 

Físicos: BE / BM / outros a definir 
Materiais: Bibliobase; computador e outros a definir 
Financeiros: a definir (não se preveem) 

- Nº de formações formais e 
informais 
- Melhoria da qualidade dos 
serviços 
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OBJETIVO GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: FOMENTAR A COLABORAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, A ABERTURA À MUDANÇA E O ESPÍRITO DE COESÃO ENTRE O 
CORPO DOCENTE E NÃO DOCENTE 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Incutir nos agentes educativos a importância de reflexibilidade, do espírito de iniciativa, da criatividade, do trabalho colaborativo e da responsabilidade. 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES 
POPULAÇÃO 

ALVO 
RECURSOS 

Físicos / Materiais / Financeiros 
AVALIAÇÂO 

 

Direção 

 

1º período 

Generalização da 

metodologia TurmaMais na 

avaliação do Domínio Social 

Direção 
Conselhos de 

turma 

- Não há recursos afetos - Grau de consecução da 

atividade através da leitura 

das atas dos conselho de 

turma 

 
 

OBJETIVO GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: REFORÇAR UMA IMAGEM POSITIVA DO AGRUPAMENTO JUNTO DA COMUNIDADE 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Enraizar os alunos à comunidade de pertença reforçando a dimensão cívica e comunitária da escola. 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES 
POPULAÇÃO 

ALVO 
RECURSOS 

Físicos / Materiais / Financeiros 
AVALIAÇÂO 

 

Coordenação 

da EB1 

 
12 

novembro 
Magusto 

Coordenadora 
Docentes da escola 

Colaboradores 
Associação de pais 

Alunos da EB 
nº1 

- Espaços exterior da escola 

- Bombeiros 

 

- Nível de concretização 
- Grau de satisfação 
 
 

Coordenação 

da EB2 

12 
novembro Magusto Coordenação da eb2 Comunidade 

- Escola básica nº 2 

- Materiais existentes no agrupamento e recolha de castanhas 

- nº de atividades 

 

Coordenação 

da EB3 

 
12 

novembro S.Martinho 
Coordenadora  

Docentes da EB3 
Todos os alunos 

- Espaço exterior do Centro Educativo 

- Diversos espaços do Centro Educativo 

- Piscinas municipais 

- Parque verde 

 

 

 

Dep. 1º ciclo 

 
Tarde do 
dia 14 de 
dezembro 

Celebração do Natal 
Convívio entre alunos, 
pessoal docente e não 

docente e pais 

Responsáveis 
Docentes das 

turmas envolvidas 
Colaboradores 

Pessoal não docente 
Pais 

Alunos do 1º 
ciclo 

- A definir 

- Sem custos para o Agrupamento 

- Nível de concretização 



                     

32 

 

Coordenação 

da EB1 
14 

dezembro 

É Natal na nossa escola 
- Tarde recreativa 
- Lanche convívio 

Coordenadora 
Docentes 

Associação de pais 

Alunos da EB 
nº1 

- Polidesportivo da EB nº 2 

- Materiais: não definido 

- Nível de concretização 
- Participação/ adesão dos 
alunos 
- Nível de satisfação 

Coordenação 

da EB2 
14 

dezembro 
Natal 

Coordenação da 
eb2 

Comunidade 
escolar 

 

- Escola Básica nº 2 
- Reorganização de espaços conducentes ao bom ambiente de 
trabalho 
- Financeiro: 30€ 

- Nº de atividades 
 

Coordenação 
da EB3 

14 
dezembro 

 

Festa de Natal 

 

Coordenadora 
Docentes da EB3 

Todos os alunos 
 

- Diversos espaços do Centro Educativo 
- Piscinas municipais 
- Parque verde 

 

Dep. 
Expressões 

Dez. 

Postais de Natal: 
“Os sentidos da Inclusão…no 

Natal” 
(E.Visual / Art. Plásticas) 

Isabel Gabriel 
Isabel Campos 

Alunos do 8ºano 

Comunidade 
Educativa 

 - Atividade a realizar na EB nº2 
- Trabalhos realizados pelos alunos; Cartolinas pretas; Fita-cola 
2 faces. 

- Nº e natureza das atividades 
desenvolvidas  

 

Coordenação 
da EB1 

 

Ao longo 
do ano 

Jornal Escolar “Bufo Real” 
(Uma edição por período) 

Coordenadora 
Coordenadora do 
Depart do 1ºCiclo 

Docentes da 
escola 

Comunidade 
Educativa 

- Físicos: Salas de aula;  
- Materiais de escrita; computadores, impressoras, gráfica; 
- Financeiros: Impressão em tipografia de 300 exemplares, o 
que implica um custo aproximado de 375 € (o custo é 
suportado pela venda dos jornais) 

- Nível de concretização  
 - Adesão do público-alvo 
- Qualidade dos trabalhos 
realizados 

 
 

14 junho 

 
 
Encerramento do ano letivo 

Coordenadora 
Docentes da 

Escola 
Colaboradores: 

Associação de pais 
 

 
Comunidade 

educativa 

- Ainda não definidos - Nível de concretização 
- Adesão e participação da 
comunidade 

Coordenação 
da EB3 

junho 
Festa encerramento do ano 

letivo 

Coordenadora 
Docentes da EB3 

 

 
Todos os alunos 

- Diversos espaços do Centro Educativo 
- Piscinas municipais 
- Parque verde 

 

Dep 
Ciências 
Sociais e 
Humanas 

Ao longo 
do ano 

Apadrinhamento de uma 
turma ou criança de 

Moçambique através de 
ONG denominada “Big Hand” 

Grupo de EMRC 
Alunos do 5º 
ano e outros 
interessados 

- Escola Básica n.º 2 
- Mesas, expositores 
- Financeiro: 0€ 
 

- Empenho por parte das 
docentes, dos alunos e dos EE 
- Grau de consecução das 
atividades dinamizadas 
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OBJETIVO GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: REFORÇAR UMA IMAGEM POSITIVA DO AGRUPAMENTO JUNTO DA COMUNIDADE 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Abrir as portas do agrupamento à comunidade para que ela possa conhecer e valorizar o trabalho que nele é desenvolvido. 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES 
POPULAÇÃO 

ALVO 
RECURSOS 

Físicos / Materiais / Financeiros 
AVALIAÇÂO 

Dep 

Ciências 

Sociais e 

Humanas 

27 set 

 

Evento: Dia Mundial do 
Turismo 

Palestra: “Património e 
Turismo Religioso” 

Curso Profissional 
Téc.Turismo/ 

Bib.Mun.Condª e 
Casa-Museu 

F.Namora 

População em 
geral 

 

- Flyers e desdobráveis turísticos elaborados pelos formandos 
do TT (financiamento POPH). 
- Publicidade e Marketing (Mun.Condeixa e POPH) 
 

-Fichas avaliativas a elaborar 
pelos parceiros. 
 

Nov. /Dez. 

2013, ano internacional da 
cooperação pela água: 

Exposição de trabalhos 
sobre a importância da água 
nas primeiras civilizações: o 
caso do Egipto 

Professores do 
grupo 400 e 

alunos do 7º ano 

Comunidade 
educativa 

- Espaço de exposição (EB 2,3 ) 
- Financeiro: 40€ 

- Auto avaliação  
- Inquérito aos visitantes 
 

Dep 
Expressões 

Janeiro 
Canto das Janeiras 

(Ed. Musical) 
Mário Alves 

Isabel Correia 

2.º e 3. º ciclo 
Secundário (TAP) 

- Salas de música (C1.03 e C1.04); 
- Instrumentos musicais  

- Número de participantes; 
- Reação da comunidade 
escolar/educativa 

Dep 
Matemática 

e Ciências 
Experimen 

tais 

4 a 8 de 
fevereiro 

Dia da Internet Segura 
 (5 de fevereiro) – realização 
de várias atividades com a 
comunidade educativa para 
recordar este dia 

Professores a 
lecionar no grupo 

550 
Colaboradores: 
alunos do IOSI 

Toda a 
comunidade 

- A realizar em vários espaços do agrupamento, consoante o 
público-alvo 

- Avaliação vai incidir sobre a 
qualidade na execução da 
atividade  
- Grau de satisfação 
 

Dep 
Ciências 
Sociais e 
Humanas 

Mar/Abr 
 

 
Evento: “2º Encontro 
Regional Técnicos de 

Turismo” 
 

Curso Profissional 
Téc.Turismo 

Alunos, 
Professores, 

Profissionais de 
Turismo, 

Comunidade 
Geral 

- Publicidade, Marketing e Logística 
(financiamento POPH) 
 
 

- Questionário de 
atitude/opinião com escala 
tipo Likert a preencher pelos 
participantes. 
 

Coordenação 
da EB2 

 

 
15 abril 

 
 

Dia da escola aberta 
Formação de um logótipo 
Humano 

Coordenação da 
eb2 

Docentes 

Alunos 
Pais/ 

Encarregados 
de educação 

- Escola básica nº2 
- Materiais existentes no agrupamento 
- Financeiros: 200€ 

- Nº de atividades, 
participantes e grau de 
satisfação 

Coordenação 
da EB3 

15 abril Dia do Agrupamento 

 
Coordenadora 

Docentes da EB3 Todos os alunos 

- Espaço exterior do Centro Educativo 
- Diversos espaços do Centro Educativo 
- Piscinas municipais 
- Parque verde 
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Dep 
Matemática 

e Ciências 
Experimen 

Tais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dep 
Matemática 

e Ciências 
Experimen 

tais 

Dia do 

Patrono / 

Dia da 

Escola 

Aberta 

Feira dos Minerais Luís Vilela 
Comunidade 

educativa 

- Átrios do piso 0  
- Materiais a disponibilizar pela empresa Geotejo  
 

- Nº de visitantes  
- Grau de satisfação 

Dia da 

Escola 

Aberta 

Matemática A Abrir 
Sala com atividades e jogos 
matemáticos  

Ciência Para Todos 
Atividades laboratoriais 
abertas à comunidade  

Professores grupo 
230 e 500 da EB2 

Comunidade 
Escolar 

- Sala de aula  
- Jogos e materiais de Matemática  
 
- Laboratório de Ciências  
- Material de laboratório 

- Nº atividades e grau de 
satisfação 

15 abril 

Escola 

Aberta 

Laboratório aberto 
Professores do 

grupo 520 a 
lecionar na EB2 

Alunos do 2º 
ciclo 

- Sala A.208 
- Materiais diversos de biologia e Geologia 

- Nº de visitantes 
- Grau de satisfação 

Dia do 

Patrono 

Jogos e Curiosidades 
Matemáticas: 

- sala de jogos 
- apresentação de 
curiosidades 

Professores do 
grupo 500 da 

ESFN 

Comunidade 
Educativa 

- Sala 16 
- Papel/fotocópias/cola/cartolinas velhas 
- Financeiros: 30€ 

- Depende dos responsáveis 
pela organização do dia do 
patrono 

Dia do 

patrono 

ORIGAMI: 
- Construção e descoberta 
de alguma matemática 
escondida 

Professores do 
grupo 500 da 

ESFN 

Comunidade 
Educativa 

- Papel/fotocópias 
- Financeiros: 30 € 

- Depende dos responsáveis 
pela organização do dia do 
patrono 

Lan-Party no Agrupamento 
– Realização de uma 
LanParty a realizar no fim do 
ano letivo ou no dia do 
patrono para o 
agrupamento 
 
Dia do Patrono na ESFN 
 

Professores a 
lecionar no grupo 

550 
Colaboradores: 
alunos do IOSI 

 
Professores do EI 
Colaboradores: 

alunos do EI 

Alunos do 
Agrupamento 

 
 
 
 
 

Comunidade 
Educativa 

- Realizar na Escola Secundária Fernando Namora  
- Mesas para colocar os computadores 
- Material de rede 
- Computador sendo que podem ser os interessados a levar o 
seu próprio equipamento 
- Divulgação da atividade e inscrição dos interessados na 
atividade e tipo de jogo 
 
- Sala 23 

 - Avaliação vai incidir sobre a 
qualidade na execução da 
atividade  
- Grau de satisfação 
  
 
 
- Inquérito aplicado aos 
participantes 

Laboratórios abertos 

 

Ana Margarida 

Pèguinho e Isabel 

Calhau 

 

Grupo 510 - FQ 

Alunos do 

Ensino Básico e 

Secundário 

Comunidade 

Escolar 

- Laboratório de Biologia 

- Material de laboratório diverso 

 

- Laboratórios  

- Fotocópias a cores 

- Nº de visitantes 

- Grau de satisfação 

Dep 

Expressões 
15 abril 

Escola Aberta 
(Ed. Musical) 

Mário Alves 
Isabel Correia 

 
2.º e 3.º ciclo 

- Salas de música (C1.03 e C1.04); 
- Instrumentos musicais e aparelhagem 

- Número de participantes; 
- Reação da comunidade 
escolar/educativa 
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Dep 
Ciências 
Sociais e 
Humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio 
 

Evento: 
“Semana da Europa” 

 
Palestra: “A nossa Europa” 

Professores e 
alunos de 7º ano 

Grupos Parlamen-
tares Portugueses 

Pré-escolar 
1ºciclo 

Comunidade 
 

- Materiais a produzir pelos alunos 
- Documentação cedida pelas Embaixadas dos países-membros 
- Colaboração dos Organismos da U.E. 
- Deslocação de parlamentares por conta própria 

- Fichas Avaliativas e 
Relatórios Individuais/Grupais 

9 de Maio 

(Dia da 

Europa) 

2013 – Ano Europeu dos 

cidadãos 

(exposição de trabalhos 

sobre o conceito de 

cidadania na Europa em 

diferentes épocas) 

Professores do 

grupo 400 

 

Comunidade 

educativa 

- Espaços de exposição nas escolas do agrupamento 

- Computador e monitor para mostrar trabalhos no átrio da 

escola. 

- Material de papelaria (papel, fotocópias, cartolina) 

- Financeiro: 40€ 

- Auto avaliação  

- Inquérito aos visitantes 

 

27 de 

Janeiro a 3 

de 

Fevereiro 

Dia Internacional em 

memória das vítimas do 

Holocausto: 

Ações de sensibilização 

Professores do 

grupo 400 e 

alunos dos 9º e 

12º ano 

Comunidade 

educativa 

- Espaços de exposição nas Bibliotecas escolares do 

agrupamento (EB 2,3 e ESFN) 

- Material de papelaria (papel, fotocópias, cartolina) 

- Filmes em DVD alusivos ao tema  

- Auto- avaliação 
- Quantidade de público 
atingido 
- Inquéritos e tratamento dos 
respetivos dados. 

11 a 14 de 
Março de 

2013 

 
Exposição de trabalhos de 
Filosofia das turmas 10ºA, 
10ºB, 11ºA e 11ºB 
 

 

Manuel Judas 

 

Comunidade 

educativa 

- Espaço disponível para exposições na Biblioteca (Escola 

Secundária Fernando Namora) 

- Financeiro: 0€ 

- Qualidade e defesa em 
contexto de sala de aula dos 
trabalhos expostos 
 

A definir 

(fim ou 

início do 

2º 

período) 

“A corte do rei D. Dinis” 

— Exposição de trabalhos dos 

alunos sobre a obra  “Uma 

visita à corte do rei D. Dinis” 

— Visita de estudo a Coimbra 

e a Leiria, locais da presença 

da corte 

— Reconstituição do sarau 

A representante 

do grupo 200 

Docentes de HGP 

Alunos de 5º 

ano 

- Uma sala de aula do Bloco B 

- Computador e vídeo projetor 

- Fotografias 

- Cartolinas e papel cenário, marcadores, tintas,… 

- Custo global aproximado: 150 € 

NOTA: Se o sarau for apresentado à comunidade educativa 

serão necessários outros adereços e guarda-roupa, pelo que os 

custos serão maiores. 

- Avaliação da exposição, 
através de um questionário 
disponibilizado aos visitantes. 
- Avaliação do grau de 
consecução das 
aprendizagens decorrentes 
desta atividade. 

18 de Abril 
(Dia Mundial 

dos 
Monumentos       

e sítios 
Históricos) 

 

Divulgação de monumentos 

e sítios históricos da região 

 

 

 

Professores do 

grupo 400 

Alunos de História 

e História da 

Cultura e das 

Artes  

 

 

Comunidade 

educativa 

- Ações de divulgação: PowerPoint, cartazes, desdobráveis, etc… 

- Financeiro: 400€ 

- Auto avaliação  

- Inquérito aos visitantes 

 

15 de abril 

(Escola 

Aberta) 

“As viagens das plantas nas 

caravelas e nas naus dos 

portugueses” 

— Exposição de trabalhos 

dos alunos, plantas e 

 

A representante 

do grupo 200 

Docentes de HGP 

 

Alunos de 2º 

ciclo 

Comunidade 

Educativa 

- Uma sala de aula do Bloco B 

- Computador e vídeo projetor 

- Fotografias 

- Cartolinas e papel cenário, marcadores, tintas,… 

- Custo global aproximado: 150 € 

- Avaliação da exposição, 

através de um questionário 

disponibilizado aos visitantes. 

- Avaliação do grau de 

consecução das 
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objetos tridimensionais 

— Visionamento de filmes 

 aprendizagens decorrentes 

desta atividade. 

Dep 

Expressões 

3.º 
Período 

 
Gravação de CD áudio 

 

Mário Alves 
Isabel Correia 
(Ed. Musical) 

2.º ciclo 
- Salas de música (C1.03 e C1.04); 

- Instrumentos musicais e aparelhagem 

- Número de participantes; 
- Reação da comunidade 
escolar/educativa 

Biblioteca 

Escolar 

Datas 

definidas 

em CP 

Participação das BE nos dias 
comemorativos definidos 
para o Agrupamento (dia do 
Patrono, Dia Mundial da 
Criança…), de acordo com a 
sua localização 

Equipa BE 

Monitores 

Colaboradores 

Alunos e 

comunidade  

- 4 BE (ou outros a definir) 

- Materiais e financeiros: a definir, no âmbito das atividades a 

promover 

- Previsão de 60€ 

- Nº de atividades 

- Nº de participantes 

- Nível de satisfação 

(inquéritos MABE) 

“JÁ” – 

Jornal do 

Agrupamen

to 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo 

do ano 

 

(final de 

cada 

período) 

“JÁ” 

Jornal do Agrupamento 

aec.jornal@aecondeixa.pt 

 

Responsáveis: 
Direção do 

Jornal: 
Ana Rita Amorim 

Isabel Neves 
Fernando Pascoal 

Paulo Carregã 
Editores 

Isabel Neves 
Paulo Carregã 

Grafismo: 
Ana Rita Amorim 

Redação 
Ana Rita Amorim 
Isabel Neves 
Paulo Carregã 
Colaboradores 
específicos em 
cada número do 
JÁ  
Plataforma 
WWW 
Fernando Pascoal 
Colaboradores: 

Coordenadores 
de Departamento 

Coordenadores 
do 1º Ciclo e Pré-

escolar 
Diretores de 

Turma 

Comunidade 

Escolar 

Recursos Materiais: 

- Impressão de jornais (tamanho e cores, a definir) 

 

Recursos Financeiros: 

- Estimativa do custo: 

Nº de exemplares ??? 

 

Procedimentos a realizar: 

Aplicação aleatória a vários 
grupos alvo do inquérito de 
avaliação 

 
Instrumentos: inquérito de 

avaliação 

 

 

Indicadores de consecução 

do resultado da aplicação do 

projeto/concurso: 

- Grau de satisfação 

- Taxa de adesão/participação 

de artigos 

- (…) 
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Biblioteca Escolar 
Associação de 

Estudantes 
Turmas 

Alunos (…) 

 
 
 

OBJETIVO GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: REFORÇAR UMA IMAGEM POSITIVA DO AGRUPAMENTO JUNTO DA COMUNIDADE 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Estreitar a relação de trabalho com a autarquia e as entidades locais. 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES 
POPULAÇÃO 

ALVO 
RECURSOS 

Físicos / Materiais / Financeiros 
AVALIAÇÂO 

Direção 
15-26 

outubro 

Semana Sénior 

 Caminhada sénior 

 A 17 acontece 

 Seminário 
 

Autarquia 
Colaboradores: 

Diretora 
Coord. Escola EB2 

Curso TAP 

Comunidade 
local 

- Não há recursos do agrupamento afetos a esta atividade - Grau de satisfação dos 
presentes 

Coordenação 

da EB1 

 

17 out, 

nov, dez 

 

 

A 17….Acontece! 
- Campanhas de recolha de 
bens (papel por alimentos, 

brinquedos e outros) 
- Sensibilizar para a diferença 

 

Responsáveis: 
Câmara Municipal 

Casa de Saúde 
Rainha Santa Isabel 

 
Colaboradores: 
Coordenadora 
Docentes da 

escola 

Alunos da EB1 

 

- Salão dos Bombeiros;  
- Quinta Pedagógica das Romãzeiras;  
- Ateliês da Casa de Saúde 
  
 

- Nível de concretização  
- Participação/adesão dos 
alunos 
- Participação da comunidade 
educativa 
 

Coordenação 

da EB1 

23 a 31 

out 
Projeto ”O peão é rei” 
- Concerto solidário 

Responsáveis: 
Câmara Municipal 

Casa de Saúde 
Rainha Santa Isabel 

Colaboradores: 
Coordenadora 

Docentes da escola 
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Coordenação 

da EB2 

17 out 

A 17…Acontece! 
- Criação de um cartaz de 
divulgação; 
- Folheto de informação 
sobre regras de higiene; 
- Distribuição de produtos de 
higiene 
- Folheto de informação 
sobre atitudes e valores 
(importância da 
solidariedade) com vista à 
recolha de alimentos; 
- Partilha de um poema por 
alunos da sala de 
Multideficiência, 
acompanhados de docentes 
de Educação especial, sala a 
sala 

Coordenação da 
eb2 

(colaboração 
com a Câmara 

Municipal) 
Representante 

de Ciências 
naturais 

Alunos 
Professores 
Pais/enc. de 

educação 

- Escola básica nº 2 

- Materiais existentes no agrupamento e recolha de materiais 

- Nº de actividades 

- Produtos recolhidos 

17 nov 

A 17…Acontece! 
- Criação de um cartaz de 
divulgação; 
- Folheto de informação 
sobre solidariedade 
- Início de campanha de 
recolha de produtos para o 
Cabaz de Natal 
- Assembleia de delegados 

Coordenação da 
eb2 

 
 
 

Alunos 
Pais/enc.de 

educação 

- Escola básica nº 2 

- Materiais existentes no agrupamento e recolha de materiais 

- Nº de reuniões e relevância 

dos assuntos tratados 

- Produtos recolhidos 

Coordenação 

da EB3 

 

17 nov 

 

Comemoração do Ano 
Europeu do Cidadão: 
1. Solidariedade com as 

famílias carenciadas 

 “A Dezassete Acontece…” 
Recolha de: 

 Tampinhas c/ ou s/ 
garrafinha  

 Papel  
2. Solidariedade e cooperação 

com os idosos e/ou pessoas 
com deficiência  

 

 

 

Docentes da 
EB3 

- Instituições de 
Solidariedade 
Famílias 
carenciadas 
- Lar da Stª Casa 
da Misericordia 
e/ou APPACDM 
de Condeixa 
- Idosos e/ou 
pessoas com 
deficiência 

 Materiais de desperdício  
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Direção 

 

11-15 

março 

 

Plano Local de Promoção das 

Acessibilidades 

 

Autarquia 

Colaboradores: 

Diretora 

Coord. Escola 

Comunidade 
local 

- Não há recursos do agrupamento afetos a esta atividade 

 

 

- Grau de satisfação dos 

presentes 

Coordenação 

da EB2 

11 a 15 

março 

Ação de sensibilização para 
as questões da 
acessibilidade através da 
simulação de incapacidades 
num percurso previamente 
definido e delimitado: 
- abordagem explicando o 
projecto RAMPA: noções de 
acessibilidade – conceito de 
mobilidade condicionada, 
obstáculos e inclusão social. 
- Simulação de incapacidade 
- Testemunhos de pessoas 
com mobilidade 
condicionada 
- Redação de um breve texto 
falando desta experiência, do 
que aprenderam e/ou sobre 
a acessibilidade (concurso 
literário) 

Coordenação da 
eb2 

(colaboração com 
a Câmara 

Municipal) 

Comunidade 
escolar e local 

- Fornecidos pela autarquia - Atitudes dos alunos  

- Qualidade das reflexões 

constantes dos textos 

produzidos 

- Feedback da entidade 

promotora 

Direção 

Interrup 

ções 

letivas 

Intercâmbio no âmbito do 
projeto Ciência Viva com a 
Escola Superior Agrária de 
Coimbra 

ESAC 
Direção 

Margarida Saial 
Isabel Calhau 

Margarida 
Pèguinho 

Alunos dos 11º 
e 12º anos 

- Não há recursos afetos a esta atividade - Taxas de adesão às 

atividades 

Coordenação 

da eb2 

 

 

Ao 

longo 

do ano 

 

 

A 17….Acontece! 
- Criação, divulgação de 
informação sobre valores e 
atitudes reforçando a 
dimensão cívica e 
comunitária da escola; 

 

 

Coordenação da 

eb2 

 

 

 

Comunidade 

 

- Escola básica nº 2 

- Materiais existentes no agrupamento 

 

- Número de ações realizadas  

Dep Ciências 

Sociais e 

Humanas 

Out/Nov 

(cont.2º 

e 3ºP) 

 

Projeto: 

Empreendedorismo em 

Turismo 

CIM/B.Mondego/
Município de 

Condeixa/JAP/ 
Curso TT 

Formandos, 
Formadores do 
TT/Comunidade 

local 

-Transporte Rodoviário (Mun.Condeixa) 

-Publicidade e Marketing (Mun.Condeixa e POPH) 

 

-Questionário de 

atitude/opinião com escala 

tipo Likert a preencher pelo 

dinamizador e participantes. 
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Biblioteca 

Escolar 

 

Ao 

longo 

do ano 

- Realização de reuniões/ses-
sões de trabalho conjunto 
- Elaboração de documentos 
normativos concelhios (plano 
de atividades…) 
- Partilha de recursos, ideias, 
projetos, atividades… (SABE E 
GTCBC) 

BM 
Comissões 

Técnicas do GTC 
 

CIBE da RBE 

BM 
Comissões 

Técnicas do GTC 
CIBE da RBE 

 Agrupamento  
Comunidade 

educativa 

- Físicos: BE / BM/ outros a definir 
- Materiais: computador, fotocópias 
- Financeiros: não se preveem 

- Nº de reuniões 
- Nº de atividades conjuntas 
- Nº recursos partilhados 

- Criação de Comissões 
técnicas que assegurem a 
cooperação nas diferentes 
áreas (CT1 – Portal e catálogo 
coletivo concelhio – equipas 
técnicas) 
- Construção do catálogo 
coletivo e portal da rede de 
bibliotecas de Condeixa-a-
Nova; 
- Atualização dos conteúdos 
do portal (CT1) 

Autarquia (sector 
da informática, 

educação e 
cultura)/ BM 

Docentes PTE do 
Agrupamento 
RBE (técnicos 
informáticos e 
Coordenadora 
Interconcelhia) 

PB 

Agrupamento 
Comunidade 

 

- Materiais: Catálogos das diversas bibliotecas; 
Servidor Web da CM; Documentos do PCCRBE 
- Financeiros: a definir 

- Implementação do portal e 
do catálogo concelhio 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho Geral em 29 de novembro de 2012 


