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INTRODUÇÃO  
 
Seguindo a estrutura habitual as atividades foram agrupadas de acordo com os objetivos do Projeto Educativo que pretendem materializar.  

Houve uma preocupação acrescida de fazer refletir neste plano as tarefas que o corpo docente desenvolve ainda que muitas vezes não haja 

registos formais das mesmas. Assim aparecem muitas atividades associadas à generalidade dos departamentos curriculares que, não 

constando dos planos sectoriais, são desenvolvidas por todos.  

Manteve-se a orientação de apresentar aqui atividades que reuniam mais do que uma turma ou ano de escolaridade, remetendo as 

restantes para os planos de concretização do currículo da turma a que respeitam. Pode parecer, por esta razão, que as escolas fora da vila 

desenvolvem menos atividades, o que não é, de todo, a realidade. Elas ficam registadas em suportes diferentes. 

Nem sempre é fácil destrinçar com rigor qual o objetivo melhor servido por certa atividade ou qual a estrutura proponente mais conveniente 

para propor determinada atividade. Prende-se, tal facto, com a situação de haver atividades que, pela sua natureza, cumprem várias 

finalidades e todas elas interligadas  e ainda com a origem das propostas em docentes integrados em estruturas diversas e, na maioria das 

vezes, com elementos comuns: é o caso das coordenações de escola e dos departamentos curriculares do 1º ciclo e da educação pré-escolar. 

Certo é, que nos podemos congratular com o facto de todos os objetivos do Projeto Educativo terem sido contemplados com alguma 

atividade, o que é um sinal inequívoco da preocupação em tomar tal documento como instrumento norteador da ação do agrupamento. 

 
 

 

 

 

 

Anabela Rodrigues de Lemos 
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SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

AEC – Agrupamento de Escolas de Condeixa 

ATL – Atividades Tempos Livres 

BE – Biblioteca Escolar 

BM – Biblioteca Municipal 

BV – Bombeiros Voluntários 

CAT – Centro  

CATL - Centro Atividades Tempos Livres 

CEF – Curso de Educação e Formação 

CEI – Currículo Específico Individual 

CIBE - Coordenador Interconcelhio Bibliotecas Escolares 

CM – Câmara Municipal 

CPCJ – Centro de Proteção de Crianças e Jovens 

CS – Ciências Sociais 

DE – Desporto Escolar 

Dep. – Departamento 

DL – Departamento de Línguas 

DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

DT – Diretor de Turma/Direção de Turma 

EB – Escola Básica  

EE – Educação especial 

Enc. Ed. - Encarregados de educação 

EF – Educação Física 

EM – Educação Musical 

 

EMRC – Educação Moral e Religiosa Católica 

EPS – Escola Promotora de Saúde  

ESAC – Escola Superior Agrária de Coimbra 

ESFN – Escola Secundária Fernando Namora 

FMUC – Faculdade Medicina Universidade de Coimbra 

HGP – História e Geografia de Portugal 

IOSI – Instalação Operação Sistemas Informáticos 

GNR – Guarda Nacional Republicana 

GTC - Grupo Trabalho Concelhio 

JI – Jardim de Infância 

MABE – Modelo Avaliação Biblioteca Escolar 

Mat. CE - Matemática e Ciências Experimentais 

NEE – Necessidades Educativas Especiais 

PAA – Plano Anual de Atividades 

PB – Professor Bibliotecário 

PNL – Plano Nacional de Leitura 

PORT - Português 

Profs – Professores 

PTE – Plano Tecnológico da Educação 

RBE – Rede de Bibliotecas Escolares 

SABE - Serviço Apoio Bibliotecas Escolares 

SPO – Serviços de Psicologia e Orientação 

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 
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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 

Departamentos 

Curriculares 
Setembro/ 

outubro 

- Elaboração de propostas de 
Critérios de Avaliação 
- Elaboração/aprovação de 
planificações e outros 
instrumentos de gestão 
pedagógica, a longo e a médio 
prazo 
- Elaboração/aprovação de 
instrumentos de avaliação 
diagnóstica 
- Análise dos relatórios de diagnose 
por disciplina e ano de 
escolaridade 
- Redefinição de estratégias de 
ensino e dos planos curriculares 
das turmas 

Coordenadores de 

departamento e 

representantes dos 

grupos de 

recrutamento 

 

Professores de cada 
departamento 

- Salas de aula 
- Videoprojetor 

 

- Nível de execução das tarefas 
atribuídas 
- Registo de dados 
- Relatórios de avaliação diagnóstica 

Dep. 1º Ciclo 

Dep. Mat. CE 

Dep. Línguas 

12 setembro 
Reunião de articulação interciclos 
(1º, 2º e 3º ciclos) 

Coordenadora do 
1º ciclo, 

coordenadoras dos 
DMCE e DL e prof. 

Teresa Amaral  

Professores do 4º 
ano, professores 
dos grupos 230 e 

500 

- Sala de aula 
- Videoprojetor 

- Registos de presença 

Departamentos 

Curriculares 

Ao longo do 

ano 

- Reuniões de articulação entre os 

docentes das disciplinas dos vários 

níveis de ensino, no sentido de 

identificar, o mais cedo possível, 

situações de difícil integração ou 

inibidoras da aprendizagem 

- Reuniões de articulação 

horizontal do currículo entre os 

coordenadores e os representantes 

de grupo no mesmo ciclo 

- Reuniões regulares de trabalho 

entre equipas de docentes 

Coordenadores de 
Departamento e 

Representantes dos 
grupos de 

recrutamento 
 

Outros 
Coordenadores ou 

representantes 

Professores dos 

diferentes 

departamentos 

- Sala de aula 
- Videoprojetor 

- Registos de presença 

- Informação e materiais produzidos 
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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 

Gabinete de 
Mediação 
Escolar 

 

Ao longo do 
ano 

Gabinete de Mediação Escolar 
Acolhimento dos alunos em 
situação de indisciplina  
Ação disciplinar  

Direção 
Eduarda Perpétua 

Manuel Judas  
Alfredo Mendes 

Prof. mediadores 

Comunidade 
escolar 

- Papel 
- Dossiê Registo de Ocorrências 
Gabinete/ Fichas de Registo Profs 
- Espaço devidamente identificado 
em cada uma das escolas 
- Equipamentos 

- Estatística das intervenções 
realizadas ao longo do ano/ final de 
período 
- Relatórios de presenças 

A minha Turma 
é a melhor da 
escola 

Ao longo do 
ano 

Concurso 
Levantamento da assiduidade, 
aproveitamento, disciplina, 
participação em atividades do PAA, 
clubes ou projetos 

Responsáveis: 

Fernando Pascoal 

Alda Palmeirão 

 

Colaboradores: 

- Coordenação EB2; 

- Serviços administ; 

- Diretores Turma  

- CMCx. 

Turmas do 2º e 3º 

ciclo 

 

- Materiais: Grelhas várias para 

recolha de dados; Prémio final. 

  

-  Financeiros: 

Prémios finais para cada turma por 

ano (a obter patrocínio externo) 

Indicadores de consecução do 

resultado da aplicação do 

projeto/concurso: 

- Evolução positiva dos resultados 

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. 

Dep. 
Línguas 

23 abril 

Dia Mundial do Livro / Dia de 

Cervantes 

Encontro/palestra com a Prof.ª Dr.ª 

Graça Sardinha (UBI) na BE sobre o 

tema: "Literatura infanto-juvenil e 

competência sociocultural: o caso 

do português e do espanhol" 

Prof. Dr.ª Graça 

Sardinha 

(Universidade da 

Beira Interior) 

Prof. Marta Fidalgo 

e estagiárias (Ana 

Mendes e Liliana 

Cruz) 

Alunos inscritos na 

LE II – Espanhol / 

Docentes do 

Departamento de 

Línguas 

- Biblioteca Escolar 
- Bens não duradouros 

- Competências específicas: 

compreensão e expressão oral 

- Adesão, empenho e interesse dos 

alunos durante a sessão 

- Cumprimento de regras 
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Dep. 
Línguas 

A designar 

(2º ou 3º 

período) 

Visita de estudo: Representação 

Teatral do Auto da Índia, de Gil 

Vicente  

Professores de 

português 9º ano 
Alunos do 9º ano 

- Local a decidir 

- Custo aproximado: (a decidir)  

- Resolução de questionário 

(verificação das aprendizagens 

realizadas) 

A designar 

(2º ou 3º 

período) 

Visita de estudo / aula prática de 

Português – 11º ano: Tormes 

(Fundação Eça de Queiroz) e Baixo 

Douro  

Maria João 

Mariano 
Alunos do 11º 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 

30 maio 

Visita de estudo / aula prática de 

Português – 12º 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 e 

Maria João 

Mariano 

Alunos do 12º 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 

Dep. Mat. CE 

1.ª 
eliminatória    
13 novembro 

2.ª 
eliminatória 
15 janeiro  

Final 
Nacional:  
3 a 6 abril  
AE Mário 
Sacramento  
(Aveiro) 

XXXII Olimpíadas da Matemática 

Professores de 
Matemática dos 

Grupos 230 e 500 

 

Alunos do 2º ciclo, 
do 3º ciclo e do 

secundário 

 

 
 
 
 
 
- Fotocópias 
- Salas de aula 
- Prémios para o 1º lugar de cada 
categoria 
- Custo: 90€  
 
 

 
 
 
 
 
 
- Número de alunos envolvidos 
- Classificações obtidas 

EB3 
Ao longo do 

ano 
Projeto Ciência Viva – C

3 Associação de pais 
e Enc. Ed. 

Pré-escolar e 1º 
ciclo 

- Custos suportados pelo projeto e 
pela associação de pais 

- Inquérito aos alunos 
- Ficha de trabalho 
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Dep. 1º ciclo 

Dep. Mat. CE 
20 março Canguru Matemático 2014 

Professores do 1º 
ciclo e professores 
de Matemática do 
grupo 500 e 230 

Alunos 1º, 2º e 3º 
ciclos e do 
secundário 

- Fotocópias 
- Salas de aula 
- Certificados de participação  
- Prémios para o 1º lugar de cada 
categoria 
- Custo:90€ 

- Taxas de adesão 
- Resultados obtidos 
 

Dep. Mat. CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dep. Mat. CE 

1º e 2º 
Período 

Matemática, patchwork e 
reciclagem 
Oficina de construção: 
 - Decorre no ATL 
- Fases de execução: 

 Dinamização 

 Produção de trabalhos 
 Exposição dos trabalhos 

elaborados e de trabalhos 
executados noutros tempos  

Profs do grupo 500 
e 

ATL da ESFN 

Alunos do 3º ciclo e 
do secundário da 

ESFN 

 
- Papel 
- Fotocópia 
- Cola 
- Cartolinas 

 
- Número de alunos envolvidos 
- Trabalhos produzidos 
- Relatório final  
 

1º e 2º 

Período 

Jogar = Pensar? 

1º Período/2º Período 
- Treinos de Jogos 
2º Período 
- Campeonato a nível de escola 

Professores do 
grupo 500 em 
colaboração com: 
- ATL (ESFN e EB2) 
- Biblioteca (ESFN e 
EB2) 

Alunos do 3º ciclo e 
do secundário.  

 
 
 
Fotocópias para divulgação e 
inquérito.  
 

- Número de alunos envolvidos 
- Análise de inquérito passado aos 
alunos participantes. 

2º Período Espetáculo: “Matematicomania” 
Professores dos 

grupos 230 e 500 
Alunos do 5º ao 9º 

ano 

 
Pavilhão gimnodesportivo 

- Análise de inquérito passado aos 
alunos participantes. 

Ao longo do 
ano 

Adivinha com a Física 
Professores do 

grupo 510 do 7º 
ano 

Alunos dos 7º e 8º 
anos 

Fotocópias e cartolinas - Número de participantes 

Dep. 1º Ciclo maio 2014 
Mini - Olimpíadas da Matemática 
2014 
 

Coordenadora dep. 
1º ciclo 

Docentes das 
turmas aderentes 

Turmas  
3º e 4º anos 

Fotocópias das provas e dos 
certificados de participação 

- Taxas de adesão 
- Resultados obtidos 

Dep. Mat. CE 2º Período Olimpíadas da Biologia 

M. Peguinho 
M. Saial 
C. Barros 
I. Calhau 

Alunos do 9º, 10º, 
11º e 12º anos 

- Fotocópias 
- Salas de aula 

- Número de participantes 
- Resultados alcançados pelos alunos 
nas diferentes fases/eliminatórias 

Dep. 1º Ciclo Ao longo ano 

“Correr e saltar e uma estória para 
contar!” 
- Produção de uma estória original, 
por ano de escolaridade com a 
participação de todas as escolas do 

Balbina Relvas, 
Célia Galvão, 

Deolinda Simões, 
Emília Silva, Fátima 

Antas, Maria de 

Alunos do 1º ciclo 

 
 
- Papel, caneta, folhas, computador 
e internet e outros materiais para 
construção e envio da obra 

- Nível de concretização  
- Adesão do público-alvo 
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concelho 
- Recolha de trabalhos (2º período) 
- Compilação dos textos e 
publicação de um livro em formato 
papel (3º período) 
- Candidatura ao projeto “Pequeno 
grande C” – turmas do 4º ano 

Deus Zeferino, 
Regina Costa, e 

Sara Aires 

concorrente ao “Pequeno grande C” 
- Orçamento aproximado 80,00€ 

Coordenação 
da EB1 

1º Período 
 e início do 2º 

Período 

Atividades com a Casa de Saúde 
Rainha Santa Isabel 
(Hospitalidarte, Dia de Reis) 

Casa de Saúde 
Rainha Santa Isabel 

Alunos da EB1 
- Salas de aula; biblioteca da escola 
- Financeiros: sem custos para o 
agrupamento 

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

Coordenação 
da EB1 

Dep. Pré-
escolar 

2º e 3º 
Períodos 

2014 – “Da janela da minha casa…”  
- Viagens na minha terra (Portugal 
dos Pequenitos e outros locais); 
- Comemoração do Ano 
Internacional da Agricultura ( Quinta 
pedagógica das Romãzeiras) 
- Ano Europeu da Família 
- Carnaval – Jogar ao entrudo 

Coordenadora 
Docentes da escola 

Bombeiros 
Alunos da EB1 

- Parque Verde  
- Materiais:  
- Financeiros: sem custos para o 
agrupamento 

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

Dep. 1º Ciclo 
EB1 de Belide, 
Ega e Sebal e JI 
de Ega e S. Fipo 

 
Coordenação 

da EB1 

2 junho 
Comemorações do Dia Mundial da 
Criança 
Atividades lúdico desportivas 

    Docentes das EB1 
de Belide, Ega e 

Sebal e JI de Ega e 
S. Fipo 

 
Coordenadora 

Docentes da escola 

Alunos das escolas 
envolvidas 

 

- Largo de S. Martinho e espaço 
envolvente das piscinas de Ega ou 
salão polivalente de Ega 
- Transporte dos alunos dos 
estabelecimentos de ensino para o 
local 
-Espaço exterior da escola 
- S/ custos  

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

EB3 A definir 
Semana da leitura 
Concurso “Soletrando” 

Docentes da EB3 Alunos do 1º ciclo 
- Oferta de um livro por 
vencedor/ano (mais ou menos 50 
euros) 

- Número de participantes 
- Resultados alcançados pelos alunos 
nas diferentes fases/eliminatórias 

Dep. Mat. CE 

3º Período 
Visita de estudo ao laboratório de 
imunologia da FMUC 
 

Professores de CN 
do 6º ano  

20 alunos do 6º 
ano de CN 

 (2 melhores por 
turma) 

- Transporte pela CMCx  

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

 

2º e 3º 

Períodos 

Projeto “A minha área protegida” 
(em colaboração com o Instituto de 
Conservação da Natureza e das 
Florestas) 

Isabel Calhau  
Regina Barros 

Todas as turmas do 
8º ano 

- Material de papelaria para a 
elaboração de marcadores 
financeiros/logísticos para visita à 
Reserva Natural do Paul de Arzila  

- Registos de observação do empenho 
dos alunos 
- Qualidade dos marcadores 
produzidos 
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Dep. C S 
Humanas 

 
Grupo 400 

3 dezembro 
Comemoração da efeméride: 
nascimento de António Variações 

Januário Pires 
 

Comunidade 
escolar ESFN 

 
- Equipamento de som do antigo 
clube de rádio 

 
- Concretização da atividade 

8 dezembro 
Comemoração do nascimento de 
Jim Morrisson 

Januário Pires 
Comunidade 
escolar ESFN 

- Equipamento de som do antigo 
clube de rádio 

 

- Concretização da atividade 

2º Período 
(28 fevereiro) 

Evocação da morte de Zeca Afonso Januário Pires 
Comunidade 
escolar ESFN 

- Equipamento de som do antigo 
clube de rádio 

- Concretização da atividade 
- Observação direta 

Biblioteca 

Escolar 

 

A definir 

- Semana da Leitura  
 (em data a definir em Conselho 
Pedagógico): 
- 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 

Comunidade 
 

Alunos do 
Agrupamento 

- Auditório e BE da EB nº2 + BM 
- Ofertas para os convidados (flores 
ou oferenda simbólica do 
Agrupamento ou escola) – 20 euros 
- 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) 

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

Biblioteca 

Escolar 

 

Mensal 

(dezembro a 

junho) 

- Projeto “30 dias, 30 livros” 
(itinerância de conjuntos 
documentais/ ateliers criativos / 
leitura e reconto)  
- Sessão de encerramento 
( Em junho, encontro com um 
escritor a definir) 

BE da EB2 e ESFN 
BM 

Escolas de 1º 
CEB/JI das 
localidades 

deslocadas da sede 
de concelho 

- JI e EB 1 que distam da sede de 
concelho 
- Baús + conjuntos documentais (já 
existentes) 
- Transporte da Câmara Municipal 

- Nº de requisições 
- Grau satisfação (inquérito aos 
educadores e docentes) 

Ao longo do 

ano 

- Sessões de leitura dramatizada 
- Sessões de Animação da leitura 
- Atividades lúdicas e de expressão 
plástica 
 
 

Equipa BE da EB1, 
EB2 e BM 
(equipa e 

colaboradores) 

Alunos do JI e 1º 
CEB 

(outros a definir) 

- BE: EB1; EB2 e EB3 
- Materiais de desgaste rápido 
(cartolinas, folhas de papel, lápis 
de cera, lápis de cor, marcadores, 
canetas de feltro, fita cola, cola…) – 
30 euros 
- Outros a definir consoante a 
atividade 

- Nº de atividades 
- Nº de alunos envolvidos 
- Grau satisfação alunos (inquéritos 
MABE) 
- Qualidade dos trabalhos (grelha de 
observação) 
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A definir Encontro com escritores  PB + equipa BM 

Alunos do JI e EB1 
(outros em caso de 

solicitação pelos 
Departamentos) 

- Auditório da EB2 e da BM (ou 
outros a definir) 
- Almoço e prenda para os 
escritores convidados – 30 euros 
- Transporte CM 

- Nº de atividades 
- Nº de participantes 
- Grau satisfação (inquéritos MABE a 
alunos e docentes) 

 
 

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 

Sala de estudo 
Ao longo do 

ano 

Salas de estudo (EB2 e ESFN) 
- Orientação e apoio em atividades 
de estudo 
- Dinamização de atividades 
promotoras da melhoria dos níveis 
de desempenho (grupos de 
homogeneidade relativa).  
- Exposições temáticas 

Direção 
Elvira Marinho 

Albertina Duarte 
Professores 

colaboradores 

Alunos 

- Salas (B2.04 e 5) 
- Manuais, cadernos de exercícios, 
gramáticas, tabela periódica e 
outro material didático 

- Estatística dos níveis de frequência 

Departamentos 
Curriculares 

Ao longo do 
ano 

Atualização e manutenção da página 
do Departamento na plataforma 
digital “Moodle”, para divulgação 
das atividades e troca dos materiais 
pedagógicos 

Coordenadores de 
departamento e 

representantes dos 
grupos 

Professores dos 
departamentos 

 
- Plataforma Moodle 

- Relatório dos acessos 
- Material disponibilizado 

Dep. Mat. CE 
Ao longo do 

ano 

Jogar = Pensar? 

Dinamização de jogos de 
matemática 
1º Período  - Treinos de Jogos 
2º Período  - Campeonato  
Entrega de diplomas 

Professores de 
Matemática do grupo 

500 
ATL 
BE 

Alunos da EB2 e 
ESFN 

- Fotocópias 
- Computador 
- Salas de aula 

- Cartazes de divulgação 
- Diplomas 

Biblioteca 

Escolar 

Ao longo do 
ano 

 

Formação de monitores como 
estratégia de inclusão 
(Trabalho colaborativo com as 
docentes da Educação Especial) 
 

Equipa BE 
Professores da E.E 

Alunos 
- BE 
 

- Nº de reuniões 
- Nível de integração e evolução dos 
alunos (BE) – observação direta 
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- Receção e apoio aos utilizadores 
Equipa BE  
Monitores 

colaboradores 

 Comunidade 
educativa 

- BE 
- Recursos da BE 

- Índices de utilização da BE, nos 
diversos domínios 

- Levantamento e divulgação das 
existências documentais nas diversas 
BE, relacionadas com as 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  
 
 
 

Departamentos 
Curriculares 

 
- BE  
- Fotocópias das listagens a 
disponibilizar nas 4 BE 
 

- Índice de utilização do acervo 
documental (PNL e Metas) 

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 

Departamentos 
Curriculares 

Alunos do 
Agrupamento ou 
outros a definir 

- A definir conforme a tipologia e 
necessidades das atividades 

- Nº de atividades 
- Nº de participantes 
 

A definir Feira do Livro 
Coordenadora BE  

Equipa BM 
Câmara Municipal 

Comunidade 
educativa  

 
- BM (ou outro a definir) 
- Transporte Camarário 

- Nº de participantes 
- Volume de vendas 

Ao longo do 
ano 

 

Realização de Concursos de 
promoção da Leitura e da Escrita, 
relacionados com diversas temáticas, 
de acordo com as atividades/ 
propostas externas e internas que 
surjam 

Equipa BE 
Colaboradores 

Outros a definir 
 

Comunidade 
educativa 

- A definir, de acordo com as 
atividades 

- Nº de participantes 
- Qualidade dos trabalhos (grelha de 
observação) 

Celebração de efemérides 
relacionadas com as várias áreas do 
saber e tradições nacionais e 
mundiais, no âmbito de cada BE 

Equipa BE 
Monitores 

Colaboradores BE 
 

Comunidade 
educativa 

- 4 BE 
- Recursos da BE 
- Financeiros a definir 

- Nº de atividades 
 

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

Departamentos 
BM /BE (divulgação e 

apoio logístico) 

Comunidade 
educativa 

- A definir, consoante a tipologia 
das atividades 

- Nº de atividades 



                     

11 

 

Biblioteca 

Escolar 

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 
- BE 
- Recursos TIC 

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

Criação de blogue da Biblioteca 
Escolar 
(disponibilização de informação, 
divulgação de informações, trabalhos, 
banco de recursos para apoio ao 
currículo de diferentes áreas, etc.) 

 
PB 

 
Comunidade - Recursos informáticos existentes - Nº de seguidores e utilizadores 

CATL EB2 
Ao longo do 

ano 
Realização de atividades lúdicas 
Feitura dos trabalhos de casa 

Recursos humanos 
CATL EB2 

Alunos - Sala A1.02 
- Estatísticas trimestrais (frequência de 
menção da realização dos Trabalhos 
de Casa nos sumários do ATL) 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 

Ao longo do 
ano 

Avaliação e acompanhamento 
psicológico 
Acompanhamento de casos clínicos 
Colaboração e articulação com 
docentes 
Desenvolvimento de atividades de 
promoção cognitiva e de 
competências pessoais e sociais 

SPO 
Alunos 

Professores 

- Espaços, equipamentos e 
materiais 
- Papel, fotocópias 

 
 
 
- Estatística das ações realizadas 

 

 

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 

 

2º 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 9º 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 3º ciclo 
para o secundário  
- Nº de turmas a abrir no 10º ano do 
próximo ano letivo  

 

 

 

Maio 2013 

 
Sessão de divulgação “Oferta 
educativa e formativa. As opções e 
ponderações a ter em conta na 
escolha do percurso de nível 

 
 
 

Paulo Amaral 
 

 
 

Enc. Ed. e pais dos 
alunos do 9º ano 

 
 
- Biblioteca ESFN - espaço e 
equipamentos 
- Materiais de divulgação do 

- % de pais e encarregados de educação 
presentes  
- % de alunos que se mantêm no 
Agrupamento na transição do 3º ciclo 
para o secundário  
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qualificante e 

orientação 

vocacional 

secundário.” Agrupamento - Nº de turmas a abrir no 10º ano do 
próximo ano letivo  

3º Período 
Sessão de Orientação Vocacional 
“Percursos CEF – Uma alternativa 
com sucesso.” 

Paulo Amaral 

Enc. Ed., pais e 
alunos do 6º, 7º e 
8º 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 
Enc. Ed. convidados para a sessão; 
- Nº de turmas a abrir no próximo ano 
letivo  

 

Serviços 

Psicologia e 

Orientação 

Ao longo do 
ano 

Orientação escolar e profissional SPO 
Alunos do 9º ano 
Alunos com perfil 

para CEF 

- Aula de Mundo Atual e Cidadania 
Sala de aula – espaço e 
equipamentos 
- Fotocópias 

 
- Nº de participantes 
- Nº de atividades 
 

 
 

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 

Direção 
Coordenação 

 EB1, EB2, EB3, 
ESFN 

Bib Escolares 

13 setembro 

Receção a alunos, pais e 
encarregados de educação 
- Visita às instalações 
escolares (ex.  Bib Escolar) 

Diretora 
Coordenadoras 

Docentes da escola 
Diretores de Turma 
Prof Bibliotecárias 

Alunos 
Pais/Enc. Ed.  

- Salas de aula  
- Bibliotecas escolares 
- Quadros brancos  
- Videoprojectores  
- Papel, fotocópias  
- Som  

- Número de participantes  
- Taxa de adesão  
- Nível de execução das tarefas  

Dep. C S 
Humanas 

Final do Ano 
letivo 

Acampamentos Maria do Céu Relvão 7º, 8º e 9º ano - 25 euros aproximadamente 
- Participação de pais e Enc. Educação 
- Adesão dos alunos 

Biblioteca 
Escolar 

Dezembro 
Campanha: “Ofereça um 
livro/jogo/DVD e CD à BE” 
(destinado à comunidade) 

Equipa BE 
Pais e enc. de 

educação  

- 4 BE  
- Fotocópias para envio de solicitação 
(via DT) 

- Nº de doações 

Biblioteca 
Escolar 

 Semana da 
Leitura 

Ação formativa para os 
Pais/Enc. Ed. sobre Literacia 
Familiar 

Equipa BE e BM 
Pais e 

comunidade 

- BM (ou outro a definir) 
- Entidades a contactar 
- Financeiros a definir 

- Nº de participantes 
- Inquérito de satisfação  
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Ao longo do 

ano 

Disponibilização do serviço 
da BE aos pais e 
encarregados de educação 

Equipa BE 

Pais e EE 

- Recursos BE 

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

Comunicação aos Enc. Ed., 
através dos DT, acerca da 
participação dos alunos nas 
atividades promovidas e do 
comportamento na BE 
(assinalar as ocorrências) 

- Fotocópias para envio de relatórios 
de ocorrência 
- Recursos TIC 

- Nº de alunos participantes nas 
diversas atividades e serviços BE 
- Taxas de ocorrências disciplinares 
(diminuição - registos de ocorrências)  

Leitura em Vai e Vem 
Projeto de leitura em família 

Pais e Enc. Educ. e 
respetivos 

educandos do Pré 
escolar da EB1 e EB3 

- Recursos BE (livros, sacos de 
transporte, fichas de preenchimento) 

- Inquérito de satisfação 

Serviços de 
Psicologia e 
orientação 

e Serviço Social 

Ao longo do 

ano 

Formação: ações de 
formação/sessões sobre 
diversos temas: “Métodos de 
Estudo, Indisciplina, Relações 
Interpessoais - Gestão de 
Conflitos, Bullying” … 

Psicólogas escolares 
e 

Assistente social 

Pais  e enc. de 
educação 

- Salas de aula 
- Nº de atividades  
- Nº de participantes 
- Grau de satisfação dos participantes 

 
 

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 

 

 

 

 

27 setembro 
 Dia do diploma 
- Entrega dos diplomas 

Diretora 
Anabela Costa 

Ana Rita Amorim 

Colaboradores: 
Conselho Geral 

Coordenadoras de Escola 
CDT 
APEE 

Mário Alves 

 
 

Alunos dos 
quadros de 

mérito e de valor 
e respetivas 

famílias 

- Cineteatro de Condeixa 
- 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 

Clube de 
Proteção Civil 

1º Período 
Evacuação das instalações 
escolares EB2 

Direção/Coordenação 
Clube Prot. Civil 

Comunidade 
Escolar 

- Equipamento do Clube 
- Fichas de controle 

- Ficha de avaliação 
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EB2 Funcionários 

1º Período 
 

Ação de formação: 
 Prevenção e fatores de risco 

Comandante Concelhio 
da 

Proteção Civil 

Clube P. Civil 
Delegados e 

subdelegados 

- Auditório 
- Meios audiovisuais 

- Ficha de avaliação 

Dep. 
Expressões 

Fim de 1º P 
Exposição de postais – EV 5º 
ano 

António Galvão 
Marina Figueiral 

2º ciclo - Sala B1.09 - Apreciação dos visitantes 

Dep. Línguas 6 janeiro 
Celebração do Dia de Reis: 
“Cabalgata de los Reyes” 
 

Marta Fidalgo e 
estagiárias  (Ana Mendes 

e Liliana Cruz) 
Alunos de LE II –Espanhol 

Alunos e 
Docentes da 
Escola EB2  

- Placards no Átrio do bloco A / Sala de 
Professores; 
- Papel cenário, cartolinas, tecido e 
outros bens não duradouros 

- Competências específicas: oralidade 
- Adesão, empenho e interesse dos 
alunos durante a sessão 
- Cumprimento de regras. 

Direção 
Coordenação 

da EB2 
8 janeiro  

Tarde do professor  
 

Direção 
Coordenação EB2 
Profs convidados  

Professores 
aposentados 

Corpo docente 

- Auditório da EB2 
- Lembranças para os homenageados 
- 20 folhas A3 para divulgação 
- Custo: 100 € 

- Adesão e satisfação vista através da 

ocupação dos espaços e das 

referências verbais dos participantes 

 
Clube de 

Proteção Civil 
EB2 

 
 

2º Período 
 

Visita de estudo ao Centro de 
Treino do BV de Condeixa-a-
Nova 

Comandante Concelhio  
Proteção Civil e 

Comando dos BV de 
Condeixa-a-Nova 

Alunos do Clube 
de Proteção Civil 

- Autocarro da Câmara Municipal 
- Centro de Treino dos BV de Condeixa-
a-Nova 

- Preenchimento de Guião 
- Elaboração de relatório da visita 

Direção Junho Anuário 

Direção 
Ana Rita Amorim 

Isabel Gabriel 
Isabel Campos 

Comunidade 
escolar 

- Máquina fotográfica digital 
- Impressão tipográfica 
- Custo: 1200 € 

Satisfação com o documento 
produzido 

Clube de 
Proteção Civil 

EB2 
 
 

3º Período 

 
Simulacro 

Direção/Coord. EB2 
Comando Municipal 

Proteção Civil 
Clube Proteção Civil 

Funcionários da escola 
GNR e Bombeiros  

Comunidade 
Escolar 

- Viaturas e equipamentos dos 
Bombeiros Voluntários e da Guarda 
Nacional Republicana 

- Ficha de avaliação 

Jornal do 
Agrupamento 

Ao longo do 
ano 

JÁ 
Publicação trimestral 

Direção 
Ana Rita Amorim 

Paulo Carregã 
Isabel Neves 

Maria Pia Serra 

Comunidade 
educativa 

€ 283,40 
Quantidade de exemplares vendidos 
Satisfação dos leitores 

Direção 
Coordenação 

da EB2 

Ao longo do 
ano 

Reunião com os 
delegados e 
subdelegados das turmas  

 

Diretora 
Coordenadora EB2 

Delegados e 
subdelegados 

 Auditório EB2 
-Sala 6 (ESFN) 
Sem  custos 

Qualidade das intervenções e 
pertinência dos assuntos abordados 
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Dep. 

Expressões 
Ao longo do 

ano 

Intervenção no espaço 
escolar: 
Exposições temporárias de Ed. 
Visual e Artes Plásticas 

Dina Ferreira 
Isabel Gabriel 

 Isabel Campos 
Ana Rita Amorim 

Comunidade 
educativa 

 

- Escolas: EB2 e ESFN 
- 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 

Clube de 

Fotografia 

Ao longo do 

ano 

Intervenção no espaço 

escolar: exposições 

temporárias de trabalhos 

realizados pelos alunos 

Isabel Campos 
Comunidade 

educativa 
- Espaço na EB2   

 
 

- Nº e natureza das iniciativas 
 

Biblioteca 
Escolar 

A iniciar em 
outubro 
(anual) 

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

Equipa BE 
Alunos das EB2, 
EB1, EB3 e ESFN 

- BE da ESFN, EB1, EB2 e EB3 
- Fotocópias para abertura do concurso, 
apresentação das candidaturas, 
realização das entrevistas, pedido 
autorização Enc. Ed., 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 

Ao longo do 

ano 

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

Equipa BE 
Monitores 

Colaboradores 
- Comunidade 

- 4 BE e espaços a definir 
- Materiais de desgaste rápido 
- Financeiros: a definir, no âmbito das 
várias iniciativas 

- Nº de atividades em que os alunos 
participaram/ promoveram 
- Qualidade do trabalho desenvolvido 
(grelha de observação) 

Na escola Com 
… 

Ao longo do 
ano 

- Realização de sessões de 
informação, demonstração e 
esclarecimento sobre diversos 
assuntos, em articulação com 
as atividades da biblioteca, 
sempre que possível 

Albertina Duarte 
 

Comunidade 
Escolar 

- Laboratórios, fotocópias, máquina de 
filmar, máquina fotográfica 

- Número de participantes 

 
 

Clube de 
Xadrez e 
Damas 

Ao longo do 
ano 

- Realização de jogos /treinos, 
em todas as sessões entre 
alunos e alunos e professor. 
 

José Soares 
Teresa Amaral  

Fernando Pascoal 

Alunos do 1º, 2º, 
3º ciclos e 

Secundário 

- Tabuleiros e relógios. 
- Sala 7 na ESFN 
- Sala B1.02 e C1.01 na EB2 
- Sala 9 bloco B na EB3 
- Aquisição de novos tabuleiros e 
relógios para a ESFN e EB3. 
- Construção de uma Caixa em madeira 
para guardar as peças do tabuleiro 
gigante na EB2 (orçamento em 
estudo). 

- Nº de utilizadores do Clube 

CATL EB2 
Ao longo do 

ano 
- Acolhimento das atividades 
dos diferentes clubes 

Recursos humanos CATL 
Coordenação EB2 

Alunos 
 
 

- Aplicação aleatória a vários alunos/EE 
de inquérito de avaliação 
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- Desafio «É tempo de…»: 
(celebração de datas festivas 
e de tradições)  
- relacionação com a vida 
local 
- Pintura 
- Quilling 
- Bordados e Tapeçaria  
- Bijuteria  
- Culinária  
- Economia Doméstica  
- Hortofloricultura  
- Reciclagem/recuperação de 
materiais 
- Curiosidades científicas  
- Lazer (jogos e filmes)  
- Jogo teatral, leitura 
dramatizada, leitura 
silenciosa, leitura expressiva 

 
 
 
 
 
- Sala C1.02 da EB2 
- Frigorífico, micro-ondas, bico 
elétrico, forno elétrico, projetor, 
computadores portáteis com acesso à 
internet, armários com material de 
cozinha, material artístico variado, 
jogos de tabuleiro, mesas, cadeiras; 
consumíveis; produtos culinários; … 
- Os alunos inscritos no CATL 
contribuem para a aquisição dos 
recursos (10 euros mensais; alunos ao 
abrigo da ação social escolar, 5 euros) 

 

 
 

Parlamento 
dos Jovens 

 
 
 
 
 
 

Entre 
setembro e 

6 de maio de 
2014 

- Visita de estudo ao 
Parlamento Europeu 
(12, 13 e 1/outubro/2013) 
-Inscrição no programa 
“Parlamento dos Jovens 
2014” 
- Constituição de uma 
Comissão Eleitoral Escolar 
- Assistência a uma reunião da 
Assembleia Municipal, ou 
organizar uma sessão com 
deputados municipais 
- Debate com deputado(a) da 
Assembleia da República: 
(o trabalho na Assembleia da 
República e o tema anual) 
- Apresentação das listas 
concorrentes  
- Campanha Eleitoral  
- Eleição dos deputados 
Sessão escolar: discussão e 
aprovação do Projeto de 
Recomendação sobre 
o tema anual “Drogas- evitar 
e enfrentar as dependências” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sónia Vidal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos de 3º ciclo 

- Auditório EB2 
- Refeitório da ESFN 

 
- Vídeo projetores 

 
- Papel impresso 
(folhetos/desdobráveis/cartazes) 

 
- 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. 
 
- Empenho dos alunos na participação, 
nas várias atividades deste projeto 
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-Sessões Distritais/Regionais  
(Discussão e aprovação do 
Projeto de Recomendação do 
círculo eleitoral de Coimbra, 
sobre o tema anual) 
- Eleição dos deputados à 
Sessão Nacional e do porta-
voz 
- Sessão Nacional 
(Assembleia da República) 
-Possível visita de estudo à 
Assembleia da República 

 
 

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 

Clube de 
Preservação do 

Património 
Arbóreo 

Ao longo do 
ano 

Manutenção dos espaços 
verdes do recinto escolar 

Regina Barros 
Colaboradores: alunos 

 
Alunos da ESFN Utensílios de jardinagem 

Preservação dos espaços verdes da 
escola 

Coordenação 
da EB1 

15 a 20 
outubro 

Semana da alimentação 
saudável 
- Lanche saudável 
confecionado com os alunos, 
em colaboração com as 
famílias 

Coordenadora 
Docentes da escola 

Alunos da EB1 

- Cozinha da escola;  
- Equipamento (louça e outros) 
fornecido pelos professores;  
- Legumes e frutas disponibilizados 
pelas famílias  
- Sem custos  

- Nível de concretização  
- Adesão das famílias e dos alunos 

Direção 
1º, 2º e 3º 
Períodos 

 
Pedalar em Segurança 

Subdiretor 
Escola Segura 

Alunos do pré-
escolar e 1º CEB 

- Bicicletas e triciclos dos alunos 
- Sinalética, máquina fotográfica 
- Sem custos 

- Interesse e participação dos alunos 
 

Direção 

 
2º e 3º 

Períodos 
 

Proteção da Natureza 
Subdiretor 

Escola Segura 
Alunos do 1º, 2º, 

3º e 4º anos 
- Videoprojetor /panfletos 
- Sem custos 

- Interesse e participação dos alunos 
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Clube de 

Desporto 

Escolar 

27 novembro 

(4.ª f  

à tarde) 

Corta Mato/fase escola Grupo de EF  

Alunos do 1º 
(Escola Azul), 2º e 

3º CEB e do 
Secundário 

- Parque Verde 
- Parcerias: Câmara Municipal, 
Bombeiros Voluntários de Condeixa e 
Escola Segura 

- Interesse e participação dos alunos 
 

1ºP/2ºP 

(data a 
definir 
depois de 
definidas as 
datas da 
fase local da 
competição 
por parte da 
coordenação 
regional) 

Torneio de Basquetebol 
Compal Air 3x3 

José Miguel Pereira 
(dinamizador) 
Grupo de EF 

(colaboradores) 

Alunos do 2º e 3º 
CEB e do 

Secundário 

- EB2 
 

 
 
- Interesse e participação dos alunos 
 

Final do 1º 
Período  
(16 de 

dezembro) 

Torneio de Natação 
Grupo de Educação 

Física 

Alunos do 2º e 3º 
CEB e do 

Secundário 
- Piscinas Municipais 

 
- Interesse e participação dos alunos 
 

Fevereiro 
2014 

Mega Sprinter/Mega Salto 
Grupo de Educação 

Física  

Alunos do 1º 
(EB1), 2º e 3º CEB 
e do Secundário 

- Escola Básica 

 
 
- Interesse e participação dos alunos 
 

Final do 2º 
Período 

 
Torneio de Voleibol 

Docentes de Educação 
Física da ESFN 

Alunos da Escola 
Secundária 

- Pavilhão Municipal de Condeixa 
- Participação/adesão dos alunos  
- Participação da comunidade 
educativa 

Coordenação da 

EB2 

 

 

Ao longo do 
ano 

«É tempo de…partilhar» 
Sensibilização e participação 
em campanhas solidárias (A 
17…acontece e outras) 
- O refeitório como espaço de 
formação cívica 

 
 

Coordenação da EB2 

 
 

Comunidade 
escolar e local 

- Recursos/conhecimentos partilhados 
Fotocópias 

- Nº de atividades  
- Nº de bens/produtos 

AEC TV  
Ao longo do 

ano 

AEC TV 

Cobertura de eventos 

Comemoração de efemérides 

Realização de entrevistas 

Produção de noticiários 

Realização de emissões 

João Ferreira 

Colaboradores: Direção 

e Alunos do 9ºC 

Comunidade 

escolar 

Gabinete 

 

Equipamentos audiovisuais 

 

Sem custos 

 

Nº e qualidade das emissões 

 

Satisfação dos espectadores 

Eco- escolas 
Ao longo do 

ano 

Conselhos Eco-Escola 

Auditoria ambiental 

Conceição Manaia 
 

Colaboradores: 

Alunos e 
professores da 
EB3 e EB1 do 

Materiais reciclados 

 

Quantidade e qualidade das atividades 

promovidas 
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Elaboração do Plano de Ação 

Monitorização e avaliação 

Trabalho curricular sobre. 

“água, resíduos e energia” 

Divulgação e envolvimento da 

comunidade educativa  

Implementação doEco-código 

Candidatura ao galardão  

Câmara Mun. Condeixa 
Junta de Freguesia 

GNR 
SEPNA 

 

Sebal Hortas e jardins escolares 

 

Dispositivos de recolha de resíduos 

 

Satisfação dos participantes 

CATL EB2 
 

Clube de 

Fotografia 

outubro 
Concurso DECOjovem: Dia 
Mundial da Alimentação 
 

CATL e 
Clube de Fotografia 

 

 
Comunidade 

Escolar 
 
 

- Máquina Fotográfica 

- Frutos 

- Legumes 

- Qualidade dos trabalhos 

apresentados 

Dep. de 

Expressões 
Ao longo do 

ano 
Atividades performativas de 
Ginástica e Música 

Ana Baganha 
Mário Alves 

Comunidade 
Educativa 

- Instalações desportivas e aparelhos 
gímnicos; Aparelhagem e instrumentos 
musicais 

- Participação de alunos e 
encarregados de educação: 
- Reações da comunidade educativa 

Clube 

Toc@mexer 
Ao longo do 

ano 
Ginástica de manutenção Maria João Simões 

Comunidade 
escolar 

Pavilhão desportivo Adesão e satisfação dos participantes 

Clube de 

Música 
Ao longo do 

ano 
Academia musical – 
Aprendizagem de musical 

Mário Alves 
Isabel Correia 

Comunidade 
Educativa 

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

- Participação de alunos; 
- Assiduidade dos alunos 
- Reações da comunidade educativa 

 
EPS 

 

16 
dezembro 

Comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação 

Equipa EPS 
SASE 

Comunidade 
Escolar 

Frequentadores 
da cantina escolar 

- Bases de Tabuleiro 
- Impressão A3 cores 
- Cartolinas 

- Nível de concretização 
- Satisfação do público-alvo 
 

1º Período Agir para preservar a saúde 

Carmo Barros 
Paula Cruto  

Cilínia Godinho 
Laboratório de análise 

9ºC 
10ºB 

12º TAL 

- Exterior à escola 
- Fotocópias 

- Questionário 
 

Dezembro 
2013 

janeiro 2014 
Calendário dos afetos 

Paula Cruto 
Equipa EPS 

Comunidade 
Escolar 

- Fotocópias 
- Orçamento a definir (€70) 

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

Clube de 

Proteção Civil 

ESFN 

1º Período 

Ação de 
informação/sensibilização: 
“Catástrofes Naturais” 

Direção/Clube de 
Proteção Civil 

Coordenador concelhio 
 

 
Comunidade 

Escolar 
- Biblioteca 
- Reprografia 
(20 euros) 

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

Biblioteca 
Escolar 

10 a 14 de 

fevereiro 
Nós e os Laços - “Inclusão, 
Afetos e Sexualidade(s)” – 

Equipa BE da EB2 e EB1 

 

Alunos da EB2 e 

da EB1 

- BE da EB2  

- Materiais de desgaste rápido 

- Nº de participantes 

- Índices de requisição de obras sobre 
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integrado na  Semana dos 
Afetos – (exposições; filmes; 
distribuição de mensagens; 
decoração do espaço, 
sugestão de livros sobre a 
temática; palestra sobre 
afetos e sexualidade – 
articulação com a EPS) 

- Recursos da BE e da BM a temática 

 
Clube de 

Proteção Civil 
ESFN 

 
2º Período 

 
 

Evacuação das instalações 
escolares ESFN 

Direção/GNR 
Bombeiros 

Comandante concelhio 
da Proteção. Civil 

Comunidade 
Escolar 

- Instalações escolares 
- Material do Clube de Proteção Civil 
- Reprografia  
(20 Euros) 

- Ficha de avaliação/Relatório 
- Melhoria de competências a nível 
individual e coletivo 

Clube de 
Proteção Civil 

ESFN 
3º Período 

 
Ação de 
Formação/sensibilização:  
“Riscos tecnológicos” 

 
Clube de Proteção Civil 
Coordenador concelhio 

Dr. António 
 

 
Comunidade 

Escolar 
- Biblioteca 
- Reprografia 
(20 euros) 

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

CM Condeixa 
 

2º e 3º 
Períodos 

 

Reciclar na escola 
Compostar para a horta 
Recolha seletiva de Óleos 
Alimentares usados 
Boas práticas de deposição 
de resíduos 

Divisão do Ambiente e 
Serviços Urbanos 

Alunos  1º ciclo 
Crianças do JI 
Todos os alunos 
 
Alunos do 1ºciclo 

 

Sem custos para o Agrupamento 
 
Níveis de adesão, satisfação  e 
qualidade dos trabalhos produzidos  

Acessibilidade: 
 

 Falar da acessibilidade 
pelo desenho  

 

 Concerto “Som e Silêncio” 
 

 A acessibilidade em BD 

 
Crianças do JI 
 
 
Alunos do 1º ciclo 
 
Alunos do 2º, 3º 
ciclos e secund. 

EPS 

A definir 
Prevenir situações de 
bullying  

Gabinete de Psicologia 
Equipa EPS 

4º ano 
Outros possíveis a 

definir 
- Fotocópias - Inquérito 

A definir Jornal EPS 
Paula Cruto 
Equipa EPS 

Jornal Escolar 

Comunidade 
Escolar 

- Fotocópias a cores (70 exemplares do 
jornal) 

- Nível de concretização 
- Adesão do público-alvo 

Clube Outras 
Artes 

Ao longo do 
ano 

Demonstrações Gímnicas     Ana Baganha Comunidade 
- Os da EB2 e algum material de 

desgaste (cenários, adereços…) 

 
- Nível de concretização das ações do 
projeto  
- Participação/adesão dos alunos  

 



                     

21 

 

Biblioteca 
Escolar 

Ao longo do 

ano 

- Sessões de visita guiada (1º, 
2º e 3º CEB e SEC) e formação 
de utilizadores  

Equipa BE 
 

Alunos do 
Agrupamento das 

escolas com BE 

- 4 BE do Agrupamento 
- Fotocópias (guia de utilizador) 

- Nº de atividades 
- Nº de participantes 
- Evolução do perfil do utilizador da BE 
(autonomia, respeito pelas regras de 
funcionamento e organização, 
preservação) 
- Taxas de utilização do espaço e de 
requisição de acervo 
 

 
Clube Europeu 

 
15 março 

2014 

 
Dia do Consumidor 

 
Palestra levada a cabo 

pela DECO 

 
Clube Europeu 

 
- Alunos 

 
- Nº de atividades e participantes 

EPS 

Ao longo do 
ano 

Programa In-dependências 
(álcool e tabaco) 
Comemoração do Dia do Não 
Fumador 
Atividades que constam do 
Programa 

Francisco Ferreira 
(Centro de Sáude) 

Paula Cruto 
Luís Vilela 

 

Comunidade 
escolar 

5º, 7º e 9º anos 
Enc. Ed.,  

pessoal docente / 
não docente 

- Fotocópias 
- Nível de concretização 
- Adesão do público-alvo 
- Os definidos no programa 

Ao longo do 
ano 

Projeto Educação Sexual – 
“Afetos e Sexualidade a 
Crescer Comigo” 
- Visitas de estudo 
-Palestras / Sessões 
- Atividades curriculares e não 
curriculares 
- Entre outras a definir 

Paula Cruto 
Luís Vilela 

Diretores de Turma 
Gabinete de Psicologia 

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

Ao longo do 
ano 

Gabinete de Apoio ao aluno 
Sessões/Palestras 
Apoio Individual 
Apoio aos projetos de 
Educação Sexual das Turmas 
Teatro 

M. Carmo Barros 
Margarida Saial 

Fátima Gonçalves 
Equipa EPS 

Comunidade 
Escolar 

- Fotocópias 
- Nível de concretização 
- Nº de alunos que frequentaram o 
gabinete 

Ao longo do 
ano 

“Avaliar” para prevenir 
Equipa EPS 

Maria João Simões 
2º ciclo 

(turmas a definir) 
- Balança (já existente) 

- Balanço final 
- Nº de alunos encaminhados 

Associação de 

Estudantes 
Ao longo do 

ano 
Torneios desportivos (volley, 
futebol e natação) 

Alunos Alunos inscritos 
Espaços 
s/custos 

- Nº de atividades e participantes 
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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: 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 

Coordenação 
da EB1 

 
outubro  

Semana das bruxas – 
“Halloween”  

Coordenadora 
Docentes da escola 

 
Alunos da EB1 

 
- Salas de aula; biblioteca da escola; 
cozinha da escola 
- Sem custos para o agrupamento   

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

Dep. Pré-
escolar 

Dep. 1º Ciclo 

Ao longo do 
ano 

Promoção da educação 
ambiental  
- Comemoração do Ano 
internacional da agricultura 
familiar  
- Construção de estruturas 
para agricultura biológica 
urbana com reutilização de 
materiais 

Coordenadora 
Docentes da escola 

Alunos da EB3 
- Fotocópias 
-Videoprojetor 
- Espaço a definir 

- Nível de concretização  
- Participação/adesão dos alunos  

Coordenação da 
EB2 

Ao longo do 
ano 

Clube de Rádio 
Coordenação da EB2 e 
assistente operacional 

(Nuno Rodrigues) 

Comunidade 
escolar 

- Material existente no gabinete 

 

- Nº de atividades  
- Adesão dos alunos 

Dep. Línguas 14 fevereiro 
Comemoração do St. 
Valentine’s Day 

Profs 2º e 3º ciclo 
Alunos do 2º e 3º 

ciclos 
 

- Fotocópias, cartolinas e outros 
materiais não duradouros 

- Adesão e empenho dos alunos nos 
trabalhos de pesquisa e na sua 
concretização 

Dep. Línguas 

Última 
semana de 
aulas do 2º 
período 

- Divulgação de tradições 
anglófonas, relativas à 
Páscoa: 
- Resolução de jogos de 
palavras 
- Leitura de textos 
- Projeção de um PowerPoint 

Ana Paula Amaro 
Profs 2º Ciclo 

 

Alunos do 2º ciclo 
Alunos de 3º ciclo 

- Salas de aula 
- Manuais escolares, fotocópias, 
computador, videoprojector, … 
- Cartolinas e outros materiais não 
duradouros 

 
- Opinião dos alunos 
- Observação direta do grau de 
satisfação no desenvolvimento das 
atividades 

Dep. Línguas 

3º Período 
(última 
semana de 
aulas) 

“Bonnet Parade”: 
- Elaboração de trabalhos; 
- Desfile de “Bonnets” 

Profs 2º Ciclo Alunos do 2º ciclo 

- Salas de aula e espaço exterior da EB 2 
- Cartolinas e outros materiais não 
duradouros 
- Palco, som, cadeiras e mesas 

- Adesão e empenho dos alunos na 
pesquisa e na execução dos trabalhos 
- Empenho e interesse durante a 
atividade 
- Cumprimento de regras 
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Dep. de 
Expressões 

Ao longo do 
ano 

Comemorações 
 (Dia Mundial da Música, 
Magusto, Janeiras, …) 

Mário Alves 
Isabel Correia 

Alunos com 
Currículo 
Específico 
Individual 

- Salas de música e Instrumentos 
musicais 

- Reação da comunidade 
escolar/educativa 

Biblioteca 
Escolar 

Trimestral 
 
Top Leitor 
 

BM / BE 
 

Comunidade 
educativa 

 

- BE do Agrupamento 
- Material de desgaste para elaboração 
de pequenos prémios simbólicos 
- Prémios finais para os melhores 
leitores por ciclo, diploma +caneta REB 
+ livros-60 euros 

- Taxas de empréstimo domiciliário 

Clube Europeu 

1º Período 
 

Comemoração dos feriados 
da União Europeia 
PowerPoint com informação 
do país Clube Europeu, alunos 

Comunidade 
escolar 

- Ecrã 
- Espaço para exposições (EB2) 

 
- Nível de concretização das ações do 
projeto 
- Observação de direta da 
participação/adesão dos alunos 
 

2º e 3º 

Períodos 

Divulgação de informação 
relativa às Capitais Europeias 
da Cultura 2014 

  
 
 

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 

EB3 
 

 

 

Sensibilização dos alunos 
para a Educação Financeira 
(incentivo à poupança) 
- Mealheiro de turma 
- Ações de formação pelos EE 

Docentes da EB3 Alunos do 2º ano - Sem custos materiais 
- Empenho e interesse dos alunos, 
demonstrados durante esta atividade 

Associação Pais 
e coordenação 

da EB1 
 

“O mar longe da 
Costa” 

 

7 e 8 de 
outubro 

19 de maio 

Visita de Estudo à Figueira da 
Foz 

Associação de pais, 
Coordenadora  e 
docentes da EB1  
Jacinta Pires (EB2) 
 
Parcerias: Centro de 
Ecologia Funcional da 
Universidade de 

Alunos da EB1 
- Transporte a acordar 
- S/ custos 

- Empenho e interesse dos alunos, 
demonstrados durante esta atividade 

25 de 
novembro 

Oficina de nós de marinheiro 

Alunos do 6ºC e 
EB1 

- Sala 
- S/ custos 

- Empenho e interesse dos alunos, 
demonstrados durante esta atividade 

Durante o 
mês de 
janeiro 

Exposição de fotografia 
"Limites da Ciência: A 
investigação portuguesa no 

- EB2 
- S/ custos 

- Empenho e interesse dos alunos, 
demonstrados durante esta atividade 
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Ártico e Antártica" Coimbra; Escola Superior 
de Turismo e Tecnologia 
do Mar (Peniche) – 
Instituto Politécnico de 
Leiria.  

 

3º Período 
Visita de estudo ao Museu da 

Ciência da UC 
Alunos do 2º, 3º e 

4º ano da EB1 

- Transporte a acordar 
- S/ custos 

- Empenho e interesse dos alunos, 
demonstrados durante esta atividade 

Ao longo do 
ano – no 
intervalo 
maior às 

2.ªas feiras 

Clube das Ciências «O Mar» Alunos da EB1 

- Sala 
- S/ custos 
 
 
 
 

- Empenho e interesse dos alunos, 
demonstrados durante esta atividade 

Ao longo do 
ano 

 

Palestras dedicadas ao tema 
“o mar” 
 

Associação de Pais Alunos da EB1 

- S/ custos 
 
 
 

- Empenho e interesse dos alunos, 
demonstrados durante esta atividade 

 
Biblioteca 

Escolar 
A definir 

- 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 EB1 e 2º e 3º 
CEB das escolas 

sede de concelho 

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

- Nº de atividades e participantes 
 

 
 

      

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 2º Período 
Dia do funcionário 
(Roteiro turístico) 

Diretora 
Curso de Turismo 

Pessoal não 
docente 

- Transporte 
- Guião da visita 

- Adesão e grau de satisfação dos 
participantes 

CM Condeixa 3º Período 
Utilização de Quadros 
Interativos 

Técnico de Informática 
Docentes do 1º 
ciclo 

Sala de aula e quadro interativo Grau de utilização deste recurso 

Dep. 1º Ciclo 

Dep. Mat. CE 

Dep. Línguas 

Ao longo do 

ano 
Replicação da formação 
sobre “Metas Curriculares” 

Docentes que fizeram 
formação 

Professores de 
Matemática e de 

Português 

- Salas de aula: EB2 e ESFN 
- Bens não duradouros 
- Meios informáticos 

- Interesse demonstrado durante esta 
atividade. 
- Opinião dos participantes 

 

 

Ao longo do 

ano 

- Competências em 
Tecnologias da Informação e 

Equipa PTE 
 

Pessoal 
Administrativo 

- ESFN 
- Sala de Informática 

- Aplicação de um inquérito aos 
participantes 
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Dep. Mat. CE 

Comunicação 
- Manutenção de 
Equipamento Informático 
- Ensinar com recurso ao 
Movie Maker 

Pessoal Auxiliar 
Professores 

 

Biblioteca 
Escolar 

Ao longo do 
ano 

Autoformação, formação 
interpares e formação dos 
docentes, nos domínios de: 
- Literatura para a infância; 
- Competências de 
informação 
- Literacia digital; 
- Organização/gestão de 
bibliotecas/catalogação 
- Política de desenvolvimento 
da coleção 
- A Biblioteca no processo de 
ensino/ aprendizagem 

Comissões Técnicas do 
GTC 
PB 

GTC 
Elementos das 
equipas das BE 

Docentes 
Outros (a 

identificar) 

- Eventuais parcerias 
(recursos a identificar) 

- Nº de formações formais e informais 
- Melhoria da qualidade dos serviços 

Serviços de 
Psicologia e 
Orientação 

Ao longo do 
ano 

Ações /sessões sobre diversos 
temas: “Métodos de Estudo, 
Indisciplina, Relações 
Interpessoais - Gestão de 
Conflitos, Bullying”,… 

SPO 
Professores 
Pessoal não 

docente 

- Aula de Mundo Atual e Cidadania 
- Sala de aula – espaço e 
equipamentos 
- Fotocópias 

- Nº de participantes 
- Nº de atividades 

 
 

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 
Ao longo do 

ano  

Tempo comum aos vários 
departamentos destinado a 
trabalho colaborativo  

 

Direção 
Equipa de horários 

Docentes - Salas de reuniões 
Quantidade e pertinência das reuniões 
efetuadas e materiais produzidos 

Equipa de 

Autoavaliação 

do AEC 

Ao longo do 
ano  

Análise dos domínios da 
organização e gestão escolar e 
outro a escolher pela equipa 
de autoavaliação 

Rui Valentim e Equipa de 
autoavaliação do 

agrupamento 

Professores 
Auxiliares 

Alunos 
Enc. Educação 

- Material de reprografia 
 

- Relatório produzido 
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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: incrementar a eficiência das estruturas educativas  

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES 
POPULAÇÃO 

ALVO 
RECURSOS 

Físicos / Materiais / Financeiros 
AVALIAÇÂO 

Direção 
Ao longo do 

ano 

Reuniões periódicas 
com os coord. de 
departamento,  
coord. de diretores de 
turma,  coord. de escola  

 

Diretora Coordenadores - Salas de reuniões 
Grau de colaboração dos envolvidos e 

pertinência dos assuntos abordados 

Departamentos 
curriculares 

Ao longo do 

ano 

Reuniões plenárias e 
reuniões de grupos de 
trabalho: 
- Uniformização de alguns 
procedimentos / 
instrumentos 
- Trabalho colaborativo 
- Partilha de materiais e de 
novos métodos de trabalho 
com bons resultados 

Coordenadores de 
departamento e 

representantes dos 
grupos de recrutamento 

Professores dos 
departamentos 

 

Salas 
Materiais pedagógicos 

- Registos das sessões  
- Material disponibilizado 

 
 

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 

 

 

 

 

 

Dep. 

Pré-escolar 

EB3 

 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano 

 
 
 
 
 
 

I. Ano europeu da família (2014): 
-A importância da família para travar 
o envelhecimento, investir na coesão 
da família com fator de 
desenvolvimento em tempos de 
crise, revalorizar a maternidade; 
campanha de solidariedade (Projeto 
“Antifrio”)  
II. Pequenos gestos, grandes  
cidadãos! 
A - O conhecimento como 
instrumento de compreensão e 

 
 

Departamento 
Pré-escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alunos Pré-escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sem custos materiais 
- Empenho e interesse dos alunos, 
demonstrados durante esta atividade. 
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1º Período 

intervenção na realidade  
B - O exercício duma cidadania ativa 
no sentido do reconhecimento das 
nossas riquezas e potencialidades 
socio-culturais e o desenvolvimento 
sustentável local e nacional. 
C - Efemérides , Anos Europeus e 
seus significados.  

 
Docentes da EB3 

Alunos do 1º ciclo 
 

Alunos da EB3 

 
Coordenação 

da EB1 
 

Coordenação 
da EB2 

11 
novembro 

Magusto de S. Martinho 
 

Coordenadoras 
das escolas 

 
Comunidade escolar 

- Espaços exteriores das escolas  
- Cozinha do refeitório escolar  
 
Bombeiros  
 
Sala de professores 
Sala de pessoal não docente 
Custo: castanhas disponibilizadas 
pela Direção 

- Nível de concretização  
- Grau de satisfação  
 

EB1 Condeixa 
EB1 de Belide 
EB1 de Sebal 

JI Avenal 
JI/ EB1 da Ega 

EB2 
ATL(ESFN) 

14 a 17 
dezembro 

 
Festas de Natal 

 
Coordenações e 

docentes das 
escolas 

 

 
 
 

Alunos 
Famílias 

 
Espaços escolares  
Casa do Povo de Belide 
Centro Recreativo da Ega 
Cartolinas, vários tipos de papel  

- Nível de concretização (Adesão dos 
alunos/famílias) 
- Nível de satisfação dos participantes 
- Comportamento dos alunos ao longo 
do espetáculo 

Dep. 
Expressões 

Fim do 1º 
período 

Cantar o Natal Mário Alves 
Isabel Correia 

2º e 3º ciclo 
- Salas de música (C1.03 e C1.04); 
- Instrumentos musicais e 
aparelhagem 

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

Dep. 1ºciclo 
 

EB1 de Belide 
 

28 fevereiro 
Celebração do Carnaval 
Cortejo carnavalesco pelas ruas de 
Belide 

Responsáveis 
Docentes EB1 de 

Belide 
Colaboradores 

Pessoal não 
docente 

Pais 

Comunidade Sem custos para o Agrupamento 
- Número de participantes; 
- Reação da comunidade 
escolar/educativa 

4 abril 
Celebração da Páscoa 
Confeção na Padaria da localidade de 
um folar de Páscoa 

Responsáveis 
Docentes EB1 de 

Belide 
Comunidade 

Padaria da localidade 
Sem custos para o Agrupamento 

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

CM Condeixa 
e Agrupamento 

18 maio Dia da Família 
Equipa do 
Pelouro da 
Educação 

Comunidade educativa Sem custos para o Agrupamento 
Níveis de adesão e de satisfação dos 
participantes 
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CM Condeixa 
e Agrupamento 

2 junho 

Dia da Criança 

 Atividades pedagógicas nas 
Ruínas de Conímbriga (1º ciclo) 

 Exposição “Crianças de hoje e de 
ontem no quotidiano de 
Conímbriga” 

 Atividades lúdicas nas escolas 
(pré-escolar) 

Equipa do 
Pelouro da 
Educação 

Alunos do pré-escolar 
e 1º ciclo 

Sem custos para o Agrupamento 
Níveis de adesão e de satisfação dos 
participantes 

Dep. 1º ciclo 
 

EB1 de Anobra 

Ao longo do 
ano 

“Viagem ao tempo dos meus avós” 
- Ida ao teatro; 
- Pesquisa sobre os brinquedos e 
ocupações na infância dos avós; 
-Convívio com os avós e realização 
de jogos de outros tempos 

Professoras da 
EB1 de Anobra 

Comunidade escolar 
- Transporte para o Teatrão, sem 
custos para o Agrupamento 

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

Dep. 1º Ciclo 

 

 

 

Ao longo do 
ano 

 
(perspetivan-
do 
continuidade 
no próximo 
ano) 

 
 
 
 
 
 
 

“Das causas aos direitos” 
- Campanha solidárias 

- Pesquisas  
- Visitas a entidades parceiras 
- Produção de cartazes alusivos; 
- Exposições 
 

Dinamizadores 
Alcina Dias 

Ana Gameiro 
Clara Valada 

Conceição Manaia 
Manuela Franco 

Nelson Silva 
Teresa Ferreira 

 
Colaboradores 
Docentes das 

turmas envolvidas 
 

Alunos 
do 1º ciclo 

- Caixotes para recolha de papel e 
outros 
- Painéis para exposição dos 
direitos da criança no Dia 
Mundial da Criança/ Semana da 
Escola Aberta  
- Participação em 
concursos/deslocações em visita 
de estudo (ainda em planificação) 
- Cartolinas, papel de cenário, 
tintas, marcadores e lápis. 
- Custo total aproximado – 125€ 

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

Coordenação 
da EB1 

 

Ao longo do 
ano 

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

 
Coordenadora 

Coordenadora do 
Dep. do 1º Ciclo 

Docentes da 
escola 

 
Comunidade educativa 

- Salas de aula;  
- Materiais de escrita; 
computadores, impressoras, 
gráfica;  
- 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  

Junho 

 
Festa encerramento do ano letivo  

Coordenadora 
Docentes 

Colaboradores: 
Associação de 

pais 

Comunidade educativa - Espaço escolar  
- Sem custos para o agrupamento 
  

- Nível de concretização  
- Adesão e participação da 
comunidade  



                     

29 

 

 

Clube de Música 
Ao longo do 

ano 
Audições Musicais 

Mário Alves 
Isabel Correia 

 
Do 2º ciclo ao 

secundário 

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

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

Orquestra 
Ao longo do 

ano 

Concertos em atividades do 
Agrupamento ou a convite da 
comunidade envolvente 

Mário Alves 

 
Do 2º ciclo ao 

secundário 
 

- Sala de música; 
- Instrumentos musicais e 
aparelhagem; 
- Cerca de 500 euros para 
reparação, manutenção e 
aquisição de equipamentos 
musicais. 

- Número de participantes e 
diversidade de níveis/percursos 
educativos; 
- Reação da comunidade 
escolar/educativa 

Clube Europeu 10 dezembro Dia Mundial dos Direitos Humanos  

Exposição de 
trabalhos 

elaborados pelos 
alunos; projeção 

de um 
PowerPoint 

alusivo ao tema; 
palestra 

Clube Europeu, alunos - Comunidade escolar - Auditório disponível para a palestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dep. 

Educação 

Especial 

 

 
16 de 

novembro 

 
Dia Internacional da Tolerância 
(assinalado dia 15) 

 
Grupo 910 

 
Alunos da EB2 e FN 

Pessoal docente e não 
docente 

- Hall dos diferentes blocos 
Material de desgaste 
- Sem custos 

- Observação direta, interesse e 
empenho de cada interveniente neste 
processo 

3 a 6 de 
dezembro 

 

Semana da Diferença 
Assinalar o “Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência” , com 
diferentes atividades na semana 

Grupo de 
docência 910 

Alunos da EB1, EB2, 
EB3 e FN 

- Hall dos diferentes edifícios  
- Computador e projetor  
- Fotocópias 
- Papel cenário 
- Sem custos  

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

21 de março 

 
Assinalar o 
 Dia da trissomia 21 

Teresa Marcão 
Isabel Vital 

Alunos da EB1 e EB2 
Pessoal docente e não 

docente 

- Projeção de um powerpoint 
alusivo ao tema no plasma do hall 
dos alunos da EB2 e na Biblioteca 
da EB1; 
cartazes 
- Sem custos 

- Interesse demonstrado, aferido pelo 
interesse e atenção dos alunos  

2 de abril 

 
Assinalar o 
Dia do Autismo 

Sofia Reis 
Elsa Figueiredo 
Mónica Cunha 

Alunos da EB2 e FN 
Pessoal docente e não 

docente 

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

- Interesse demonstrado, aferido pelo 
interesse e atenção dos alunos  

Última 

semana de 

maio 

“CEI, logo existo”: apresentação de 
atividades e trabalhos realizados 
pelos alunos com CEI, em apoio da 
EE, Expressão Corporal, (C) Educação 
Musical, Atividades Funcionais e (C) 

Teresa Marcão 
Sofia Reis 

Isabel Vital 
Aline Santos 

Mónica Cunha 

Pais, Enc. Ed. e outros 
familiares, professores 

e assistentes 
operacionais 

da EB2  

- Sala de Música e/ou sala de 
CATL  
- 2 Expositores  
- Sem custos 

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



                     

30 

 

Informática 
 

 
Isabel Correia, 

Mário Alves, M. 
João Simões,  
Alice Santos, 

Carecho e Soares, 
Vitor Paranhos  

 apresentação  
 

Ao longo do 
ano 

Jogos como mediadores de Inclusão Elsa Figueiredo Alunos da EB2 
- Material específico de suporte à 
realização dos jogos 
- Sem custos 

- Observação direta; a participação e 
interesse dos participantes e a 
interação criada. 

 
 

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. 

Pré-Escolar 

 
Carnaval 

 

Jogar ao entrudo 
Costumes e tradições de 
Portugal 
Toda uma série de 
brincadeiras que variavam 
de aldeia para aldeia e de 
região para região. 
- Relembrar tradições e 
costumes portugueses 

 
 
 

Departamento Pré-
escolar 

 
 
 

Alunos Pré-
escolar - Sem custos materiais 

- Empenho e interesse dos alunos, 
demonstrados durante esta atividade 

Dep. Mat. CE 
Final do ano 

letivo 
Geocaching Professores TIC 

Comunidade 
Educativa 

- Meio envolvente - Nº de participantes 

Biblioteca 

Escolar 

Ao longo do 
ano 

(trimestral) 

Participação nas edições 
trimestrais do Jornal JÁ  

Equipa BE 
Monitores 

Comunidade 

- Material informático existente 
- 2 máquinas fotográficas Sony Cyber-
shot KW730S 
- Estojo + SDHC 8GB (278 euros) 

- Nº e qualidade dos artigos  

Clube de 

Proteção Civil 

EB2 

3º Período 

 

Exposição de 
equipamentos, de 
miniaturas de viaturas da 
proteção civil, distribuição 
de folhetos e passagem de 
slideshow sobre atividades 
desenvolvidas  

Alunos do Clube 

Comunidade 

escolar e 

visitantes 

- Mesas, computador, vídeoprojetor, 
equipamento do clube e folhetos da 
Autoridade Nacional de Proteção Civil 

- Ficha de avaliação 

http://www.fnac.pt/Sony-Cyber-shot-KW730S-Prata-Estojo-SDHC-8GB-Camara-Fotografica-Digital-Camara-Digital-Compacta/a681160#bl=HGPHOTOblo3
http://www.fnac.pt/Sony-Cyber-shot-KW730S-Prata-Estojo-SDHC-8GB-Camara-Fotografica-Digital-Camara-Digital-Compacta/a681160#bl=HGPHOTOblo3
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Direção 

 

Coordenações 

de Escola 

 

Dep 

curriculares 

 

Associação de 

Estudantes 

 

Clubes 

 

Bibliotecas 

 

 

 

24 e 28 abril 

 

Dia do Agrupamento: 
 
Sarau 

Direção  

Docentes  

Alunos 

Famílias 

- Cineteatro do BVC 
- Equipamentos de som e iluminação  
- Expositores, Salas de aula 

- Quantidade, diversidade e adesão às 

atividades propostas 

Fernando Namora pintor: 
imagens da minha terra 

 

Departamento Pré-

escolar 

 

Alunos Pré-

escolar 

- material de pintura 
- espaço exposição 
- s/custos 

- Adesão às atividades propostas 

(Re)visitar Abril: 40 anos 
depois 
- Audição de canções de 
intervenção 
- Produção de poemas sobre 
Liberdade e Paz. 
- Exposição de trabalhos dos 
alunos  
- Debates sobre “Viver em 
Democracia: que desafios?” 
NOTA: Dia do Agrupamento em 
articulação com DCSH e DE, com 
uma planificação transversal 
envolvendo turmas e docentes 
de HGP / PORT/ EM / EF 

A coordenadora do DL 

Docentes de Português 

Alunos de 2º ciclo 

e 3º ciclo 

Comunidade 

Educativa 

- Uma sala de aula do Bloco B (EB2) 
- Computador e vídeoprojetor 
- Fotografias 
- Cartolinas e papel cenário, 
marcadores, tintas,… 
- Custo global aproximado:  (a definir) 
 

- Avaliação da exposição, através de 
um questionário disponibilizado aos 
visitantes 
 - Avaliação do grau de consecução das 
aprendizagens decorrentes desta 
atividade 
- Número de participantes 
- Adesão e opinião da comunidade 
educativa 
 

“Roteiro Fernando 
Namora” em articulação 
com a Casa Museu 
Fernando namora 

Prof. Português do 
Secundário 

Alunos 11º ano 

Toda a 
comunidade 

- Casa Museu Fernando Namora e 
ESFN 
- Materiais: bens não duradouros 

- Avaliação do grau de satisfação dos 
participantes 
- Adesão e opinião da comunidade 
educativa. 

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 

Jogos e Curiosidades 
Matemáticas: 
- Sala de jogos  
- Apresentação de 
curiosidades 

Professores de 
Matemática do grupo 

500 
E.S. Fernando Namora 

Toda a 
comunidade 

- Sala 16 
- Papel / Fotocópias / Cola / Cartolinas 
Velhas 
 

 
 
- Depende dos responsáveis pela 
organização do dia do patrono.  

  “Tarde matemática” : sessão 
subordinada ao tema: ”O 
conto do vigário, Fernando 
Pessoa e a Matemática”* 

Professores de 
Matemática do grupo 

500 
E.S. Fernando Namora 

Alunos do ensino 
Secundário + 

alunos do 9º ano 
(?) 

- Refeitório (?)/computador/projetor 
de vídeo/sistema sonoro para ligar o 
computador 

 
- Inquérito aos alunos participantes  

Exposição no âmbito do 
Ano Internacional da 
Matemática do Planeta 

Professores de 
Matemática do grupo 

500 

Toda a 
comunidade 

- Espaço (sala ou átrio)  
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Terra (MPT2013)*  

Laboratório Aberto 

Professores do Grupo 
510 

Comunidade 
Escolar 

- Laboratórios e material de 
Laboratório 

- Número de visitantes 

Todos os Professores do 
grupo 520 

Alunos do 2º ciclo 
- Sala A.208 
- Materiais diversos de biologia e 
Geologia 

- Questionário aos alunos sobre as 

atividades implementadas 

Visita guiada à oficina IOSI 
 

Responsáveis: 
Professores do IOSI 

Colaboradores: alunos 
do IOSI 

 

Comunidade 
Educativa 

 
 
 
 

- A realizar na ESFN  
- 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  
- A satisfação dos elementos que 
usufruírem 
 
 

Feira dos Minerais 
Carmo Barros e Luís 

Vilela 
Comunidade 

educativa 

- Átrios do piso 0 da Escola sede 
-Materiais a disponibilizar pela 
empresa Geotejo  

- Nº de visitantes  
- Grau de satisfação 

Banca da Saúde 
Luís Vilela 

Centro de Saúde 
Comunidade 

educativa 
Átrs do piso 0 

Empenho dos alunos nas atividades 
Nº de visitantes 
Nível de satisfação dos destinatários 

Educação Musical 
Mário Alves 

Isabel Correia 

 
2º e 3º ciclo 

 

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

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

Exposições (5º,6º anos) 
EV e ET 

António Galvão 
José Monteiro  

Marina Figueiral  

Comunidade 
escolar 

- Salas : B1.07,B1.09  - Inquéritos  

Exposição de trabalhos Manuel Judas 
Alunos do 
secundário 

- Sala 
-Qualidade dos trabalhos.  
 - Número de visitantes. 

Atuação de canto 
Leitura aos alunos de 1º 
Ciclo de excertos da obra de 
Fernando Namora 

Alexandra Paulo (10º C) 
Alunos 

 

- Alunos e 
comunidade 

 

- Espaços a definir 
- S/ custos 

- Nº de participantes 
- Grau de satisfação 

- Realização do 2º torneio 
do Agrupamento na EB2  

José Soares 
Teresa Amaral  

Fernando Pascoal 

Alunos do 1º, 2º, 
3º ciclo e 

Secundário 

- Tabuleiros e relógios. 
 

- Nº de utilizadores do Clube 
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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 

Coordenação 

da EB2 
Ao longo do 

ano 
Tardes pedagógicas Coordenação da EB2  

Comunidade 
educativa 

- Fotocópias 
- Nº de atividades  
- Adesão dos participantes 

Direção 

Grupo 520 

Ao longo do 

ano 

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

ESAC 
Direção 

Isabel Calhau 

Alunos dos 11º e 12º 
anos 

- Não há recursos afetos a esta 

atividade 

- Grau de satisfação nas atividades 

desenvolvidas  

Biblioteca 
Escolar 

Ao longo do 
ano 

- Realização de sessões de 
trabalho conjunto: 
- Elaboração de documentos 
normativos concelhios (plano de 
atividades…) 
- Colaborar no âmbito do SABE e 
dos Grupos de Trabalho das 
Bibliotecas Escolares  

BM 
Comissões Técnicas do 

GTC 
 

CIBE da RBE 

BM 
Comissões Técnicas 

do GTC 
CIBE da RBE 

Agrupamento 
Comunidade 

educativa - Catálogos das diversas 
bibliotecas 
- Servidor Web da Câmara 
Municipal 

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

Ao longo do 
ano 

- Criação de Comissões técnicas 
que assegurem a cooperação nas 
diferentes áreas (CT1– Catálogo 
coletivo concelhio – equipas 
técnicas) 
- Construção do catálogo coletivo 
da rede de bibliotecas de 
Condeixa-a-Nova 

Autarquia (setor da 
informática, educação e 

cultura); BM; PTE; 
RBE (técnicos 
informáticos e 
Coordenadora 

Interconcelhia); 
Professoras 

bibliotecárias 

Agrupamento 
Comunidade 

 

- Implementação do portal e do 
catálogo concelhio 

CM Condeixa 
9 a 17 de 
dezembro 

Natal no Gelo 
(sessão de patinagem no gelo) 

Pelouro da Educação da 
autarquia 

Alunos do 1º ciclo Sem custos Níveis de satisfação dos alunos 

CM Condeixa 
11 de 

dezembro 

Natal no Jardim: “O problema do 
corvo” 
(teatro de marionetas) 

Pelouro da Educação da 
autarquia 

Alunos do pré-
escolar 

Sem custos Níveis de satisfação dos alunos 

 

Aprovado pelo Conselho Geral em 22/01/2014 


