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INTRODUÇÃO  
 
 

Agregando as atividades de acordo com os objetivos do projeto educativo que pretendem servir, a sua indicação segue, como habitualmente 

uma ordem cronológica, remetendo-se as atividades específicas de cada turma para o seu plano de concretização e desenvolvimento do 

currículo. 

Para a construção deste plano foram recebidos os contributos da comunidade docente, discente, não docente e parceiros locais. A inserção 

das atividades no plano sofreu, na sua redação, alterações pontuais, para evitar repetições ou redundâncias próprias de quem apresenta 

individualmente atividades que fazem parte de um todo que vai sendo redefinido à medida que vai integrando cada uma das partes.  

 
 

 

 

 

 

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 

CATL - Centro Atividades Tempos Livres 

CEI – Currículo Específico Individual 

CIBE - Coordenador Interconcelhio Bibliotecas Escolares 

CMCx – Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

CPCJ – Centro de Proteção de Crianças e Jovens 

D1C – Departamento do 1º ciclo 

DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

DE – Desporto Escolar 

DExp – Departamento de Expressões 

DL – Departamento de Línguas 

DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

DPE - Departamento de Educação Pré- escolar 

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 

GNR – Guarda Nacional Republicana 

JI – Jardim de Infância 

MABE – Modelo Avaliação Biblioteca Escolar 

NEE – Necessidades Educativas Especiais 

PAA – Plano Anual de Atividades 

PB – Professor Bibliotecário 

PNL – Plano Nacional de Leitura 

Profs – Professores 

PTE – Plano Tecnológico da Educação 

RBC – Rede de bibliotecas concelhias 

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: Cumprir as metas estabelecidas no âmbito do Programa Educação 2015 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES POPULAÇÃO ALVO RECURSOS 
Físicos / Materiais / Financeiros 

AVALIAÇÂO 

Conselho 

Pedagógico 

 

Diretora 

Ao longo do ano 

Reforço curricular das disciplinas: 

 

Matemática (7º, 8º, 9º, 10º e 12º 

anos) 

 

Português (9 e 12º anos) 

 

Fisico-Química A (11º ano) 

 

Biologia Geologia (11º ano) 

Professores 

 

Estruturas de 

orientação 

educativa 

Alunos Os habituais para a lecionação Resultados escolares 

Diretora 

Fevereiro 

 

Abril 

Monitorização de indicadores 

nacionais e específicos 

Diretora 

Coord da EB.2 

Prof titulares de 
turma  

Diretores de turma 

Fichas de informação mensal das 

disciplinas 

 

Atas dos conselhos de docentes ou 

turmas 

Resultados escolares 
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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 instrumentos de 

gestão pedagógica: 

– critérios específicos de avaliação; 

– fichas de autoavaliação; 

– planificações a longo e a médio 

prazo; 

– instrumentos de avaliação 

diagnóstica; 

– relatórios da diagnose por 

disciplina/ano. 
 

Coordenadores de 

departamentos e 

representantes dos 

grupos de 

recrutamento 

Professores de cada 
departamento 

Salas de aula e meios informáticos 

 

Informação sobre as Metas 

Curriculares e materiais de apoio 

aos manuais aprovados 

 Nível de execução das tarefas 
atribuídas 
 
Registo de dados 
 
Planos, instrumentos, relatórios, … 

Departamentos 

curriculares 

Ao longo do 

ano 

 

– Reuniões de articulação vertical 
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 
professores titulares de turma do 
mesmo ano e 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 de cada 
departamento 

Salas de aula e meios informáticos 

 

Documentos internos 

Registo de presenças 
 
 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 

DL 05 dezembro 

Teatro / aula prática  6º ano: 

–peça de teatro sobre a obra 

“Ulisses” (recomendada nas metas 

curriculares), no Teatro Gil Vicente, 

em Coimbra. 

Elvira Marinho, 

professores de 

Português e D.T. 

Alunos do 6º ano 

– Autocarro de aluguer 
– Fotocópias (guião da visita e ficha 
de avaliação da atividade) 
– Cerca de 9,00€ por aluno 

– Questionário de avaliação da visita 

(alunos) 

– Ficha de Leitura (controlo das 

aprendizagens realizadas)  

DL Dezembro 

“José Saramago -  Nobel da 

Literatura” 

– Divulgação da vida e da obra do 

escritor 

– Leitura e dramatização do livro “A 

maior flor do mundo” 

Coordenadora do 

DL 

Professores  

Alunos do 2º ciclo 

da EBN2 

– Salas de aula, átrio e vídeo-

projetores 

– Meios informáticos  

– Interesse dos alunos  

– Grau de satisfação dos 

intervenientes  

DMCE 

1ª eliminatória    

12/11/2014 

  

2ª eliminatória 

14/01/2015 

 

Final Nacional   

19 a 22 de 

março de 2015 

 

XXXIII 

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 

DMCE 

Dep.  

1º ciclo 

 

19 de março 

2015 

 

 

Canguru Matemático 2015 

GR 500 e 230 

Coord.  1º ciclo 

Docentes das 

turmas aderentes 

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

 

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

 
 
Número de alunos envolvidos 
 

Resultados obtidos 
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DMCE 

 

 

 

1º e 2º 

períodos 

Astronomia  com 500 anos 
- Visitas de estudo: (Observatório 
Astronómico de Coimbra e Museu 
da Ciência de Coimbra) 
-Palestra (s)  
- Workshop de construção de 
instrumentos de medida e utilização 
dos mesmos 
- Exposição  
 

 
Professores dos 

Grupos 500, 510 e 
520 

Com a colaboração 
do ATL da FN e ATL 

da EB2 

 
 

Alunos do 3º ciclo e 
secundário 

Fotocópias 
Material de desgaste como 
cartolinas e outros… 
Espaços para palestras, sessões de 
trabalho e exposições  
 
 

Grau de envolvimento dos 
participantes 
Preenchimento de uma ficha de 
avaliação das atividades 

 

2º período 

 
Olimpíadas da Biologia 

 
Luís Vilela (9º ano) 

Carmo Barros (sec) 

Alunos do 9º, 10º, 
11º e 12º ano 

Fotocópias 
Salas de aula 

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

DDCSH 

Grupo 400 

 

 

 

 2º período 

 

Visita de estudo a Conimbriga 

Profs. Januário 

Pires e Joaquim 

Santos 

Alunos do 7º e 10º 

ano 

Transporte 

 

 

 

 

Inquérito aos alunos 

Ficha de trabalho 

Visita de estudo à Assembleia da 

República 

Profª Fátima 

Castela  

 

Dinamizadores do 

projeto 

“Parlamento dos 

jovens” 

Alunos do 9º ano 

 

 

Concretização da atividade 

DCSH 

Grupo 400 

2º ou 3º 

período 
 

Visita de estudo à Universidade de 

Coimbra (barroco joanino) 

Profs Januário Pires 

e Joaquim Santos 

Alunos do 8º e 11º 

ano 

 

Transporte  

 

 

Inquérito aos alunos 

Ficha de trabalho 

DL 27 fevereiro 

Visita de estudo / aula prática de 

Português – 11.º ano: Tormes 

(Fundação Eça de Queiroz) e Baixo 

Douro  

Helena Paula 

Santiago 
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) 

– Questionário de avaliação da visita 

(alunos) 

– Ficha de trabalho (aferição do grau 

de concretização das aprendizagens)  

DCSH 

 

A definir 

 

Visita dramatizada ao criptopórtico 

de Aeminium  

 

Eugénia Almeida e 

professores de 

História e Geografia 

de Portugal 

Alunos do 5º ano 

– Transporte 
– Fotocópias (guião da visita e ficha 
de avaliação da atividade) 
– 1,5 € por aluno (entrada no 

– Interesse e empenho dos alunos  

– Questionário de avaliação da visita 

(alunos) 

– Ficha de trabalho (aferição do grau 
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  criptopórtico) de concretização das aprendizagens) 

DL 23 de abril 

“Dia Mundial do Livro”  

– Apresentações sobre a história da 

Escrita e a história do Livro 

– Exposição de livros  

– À conversa com uma escritora… 

Coordenadora do 

DL 

Professores  

Alunos do 2º ciclo 

da EBN2 

– Salas de aula, auditório e vídeo-

projetores 

– Meios informáticos 

– Interesse dos alunos  

– Grau de satisfação dos 

intervenientes  

DL 25 de maio 

Visita de estudo ao Convento de 

Mafra - “Leitura encenada do 

Memorial do Convento” 

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) 

– Questionário de avaliação da visita 

(alunos) 

– Ficha de trabalho (aferição do grau 

de concretização das aprendizagens)  

DL maio  

Teatro / aula prática de educação 

literária de Português 7º ano:  

– peça de teatro “Leandro, rei da 

Helíria”  em Coimbra, no Teatro Gil 

Vicente. 

Aldina Rebelo, 

 professores de 

Português  

e DT 

Alunos do 7º ano 

– Autocarro de aluguer 
– Fotocópias (guião da visita e ficha 
de avaliação da atividade) 
– Cerca de 10,00€ por participante  

– Questionário de avaliação da visita 

(alunos) 

– Ficha de Leitura (controlo das 

aprendizagens realizadas)  

DMCE 3º período 

Visita de estudo ao laboratório de 

imunologia da FMUC 

 

 

Professores que 

lecionam 6º ano de 

CN 

 

 

20 alunos do 6º 

ano de CN  

(2 melhores/turma) 

Transporte 

 

 

Nº e qualidade dos trabalhos a 

apresentar pelos alunos 

Grau de satisfação  

 

DMCE 
Ao longo do 

ano 

Adivinha com Física e Química-
Concurso 
 -Advinhas temáticas sobre ciência, 
publicitadas periodicamente  
-  

Professores do 
grupo 510 do 7º e 

8º anos 

 
Alunos do 2º  e 3º 

ciclo 

 
Fotocópias e cartolinas 

 
Número de participantes 

DPE 

Ao longo do 

ano 

 

Visitas de estudo 

. Eólicas das Degracias 

. Exploratório 

. Museu de Conimbriga 

. Jardim Botânico 

 

Docentes titulares 

com a colaboração 

da autarquia 

 

 

Alunos do pré-

escolar  

 

Transporte 

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

Ao longo do 

ano 

 

Colecionar: O que fica quando se 

esqueceu tudo? – O objeto. 

Aprender a colecionar 

 

Docentes titulares 
Alunos do pré-

escolar 
Sem custos 

Nível de concretização das ações do 
projeto  
- Participação/adesão dos alunos  
- Qualidade dos trabalhos realizados  
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D1C 

Ao longo do 

ano, com 

frequência 

bimestral 

(Inicio em 

novembro) 

 

 

Concurso de ortografia 

“Saber escrever” 

 

Conceição Costa, 

Margarida Rosário 

Mª Deus Zeferino 

 

Alunos do 1º Ciclo  

 

Fotocópias 

Prémios  (um livro por ano de 

escolaridade) 

 

- Nível de concretização  
- Adesão do público-alvo 

 

D1C  
Ao longo do 

ano 

 

“Correr e saltar e uma estória para 

contar!” 

Compilação de textos e publicação 
de um livro 
Divulgação do livro 

Balbina Relvas, 

Célia Galvão, 

Deolinda Simões, 

Emília Silva, Fátima 

Antas, Maria de 

Deus Zeferino, 

Regina Costa, e 

Sara Aires. 

Alunos do 1º ciclo 

 

Material de escrita,  computador e 

internet. 

 

Orçamento aproximado:  60,00€ 

 

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

 

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 

DL 
Setembro 
Outubro 

“Caderneta Digital” do professor de 

Línguas: 

– Aplicação informática para registo 

dos dados da avaliação da turma, ao 

longo do ano letivo.  

Coordenadora do DL Professores  – Meios informáticos  
– Nível de satisfação dos seus 

utilizadores 

DL Outubro 

“20 Aula Digital” e “Escola Virtual” 

– Divulgação destas plataformas 

digitais e dos recursos de apoio ao 

manuais 

– Uso ao longo do ano letivo, como 

apoio às atividades letivas, na aula e 

à distância.  

Coordenadora do DL 
Professores  

Alunos do 2º ciclo 

– Salas de aula e vídeo-projetores 

– Meios informáticos  

– Nível de satisfação dos seus 

utilizadores 

Gabinete de 
Mediação 
Escolar 

 

Ao longo do 
ano 

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

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 

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

Sala de 

Projetos 

 

Ao longo do 

 ano  

Atividades de ocupação temporária 

dos alunos (EB2 e ESFN) 

 

- Pesquisa; 

- Jogos;  

- Realização de trabalhos de grupo; 

(…) 

 

 

Margarida Gonçalves 
e professores 
colaboradores (EB2) 
 
Alfredo Mendes e 
professores 
colaboradores (EB2) 

Alunos com 

ausência de 

atividade letiva 

 

 

 

Computadores; 

Jogos didáticos; 

Papel e materiais riscadores 

 

 Nº de alunos 

 

Qualidade dos trabalhos realizados 

pelos alunos 

 

Sala de estudo 
Ao longo do 

ano 

Salas de estudo (EB2 e ESFN) 
Estudo autónomo 
Orientação e apoio em atividades de 
estudo  

 Organização dos cadernos 
diários dos alunos; 

 Resolução de fichas de trabalho 
das disciplinas e de  TPC; 

 Realização de trabalhos de 
pesquisa; 

 Educação literária; 
 

Paulina Leal 
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 
 
Tipo de atividades realizadas 

Biblioteca 

Escolar 

12.09.14 
(para 1º, 5º 
e 9º anos) 
 

 
1º Período 

(restantes 
anos) 

Visitas guiadas  e formação de 
utilizadores sobre o funcionamento 
e organização da BE 

Equipa BE 
 

Alunos do 
Agrupamento das 
escolas com BE 

4 BE do Agrupamento 
 
Guias de utilizador -10 € 

- 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 

1º e 2º 
período 

- Sessões de literacia da informação  
Professoras 
bibliotecárias 

Alunos do 
Agrupamento  

- Recursos informáticos já 
existentes 
(Salas de computadores e BE) 
- Aulas de MAC e Apoio ao Estudo 

- Nº de atividades programadas e 
desenvolvidas em colaboração com 
estruturas pedagógicas, disciplinas 
curriculares ou projetos da escola. 
 
- Nº de trabalhos de pesquisa 
realizados pelos alunos, orientados 
segundo o modelo de pesquisa. 
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Ao longo do 
ano 

- Projetos eTwinning: 
“Growing up in Europe”  
(…) 
 

Ana Rita Amorim 
Ana Amaro  
Teresa Coelho 
outros docentes 

7º C 
(com hipóteses 
de se juntarem 
outras turmas) 

- Recursos informáticos e em 
suporte papel já existentes nas BE 
do AECX e a adquirir 

- Nº de atividades 
- Nº de participantes 
-relatório final 

Ao longo do 
ano 

- Referencial Aprender com a 
biblioteca escolar (RBE) – integração 
curricular das literacias constantes 
do referencial (literacia dos média, 
da leitura e da informação) 

Professoras 
bibliotecárias 
Docentes a integrar 
no projeto 

1 turma de 4º ano 
 
1 turma de 7º ano  

 
 

- Escola Básica nº 2 
- Escola Básica nº 3  
- Recursos informáticos e em 
suporte papel já existentes nas BE 
do AECX e a adquirir. 
- Fotocópias – 60 € 

- Dados de aplicação do referencial 
Aprender com a biblioteca escolar 
(RBE) 

DCSH 

Grupo 420 

 

 
abril 2015 

 

Exposição-Concurso “Rosa-dos-
Ventos” 

 
 

“Concurso Geográfico  
Interturmas” 

 
Prof. Jorge Simões 

 
Profª Alda Cardoso 

 
Profª Sónia Pires 

 
Alunos 7º ano 
Alunos 8º ano 
Alunos 9º ano 

 

Espaços exposicionais da EB2 e 
materiais a elaborar pelos alunos  
Prémios a patrocinar por editoras 
escolares 
Exposição e entrega de prémios no 
Dia do Patrono 

Avaliação dos trabalhos apresentados. 

Exposição dos trabalhos melhores 

classificados com atribuição de 3 

prémios 

 
 

1º e 2º P 

“Ei-los que partem…” 
(exposição documental) 

 
 “Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável” 
(exposição de trabalhos) 

 
Prof. Rui Rato 

 
 

Profs. Alda Cardoso 
e Sónia Pires 

 
 

 
Alunos de 

Geografia e 
Comunidade 

 
Átrios da ESFN, recursos 
bibliográficos e documentais a 
solicitar e/ou a elaborar pelos 
alunos de 9º anos e 11ºTT 
 
Sem custos para o agrupamento 

 
 
 

Opinião dos visitantes 

 
março 2015 

 
 

“Riscos e Catástrofes Naturais – 
como prevenir? Como atuar?” 

(palestra) 
 

Grupo de Geografia 

Alunos do 10ºC e 
11ºC (Geog A) 
 
Professores de 
Geografia 
 
Comunidade 
local/regional 

Auditório/Biblioteca do AECN (ou 
Museu de Conimbriga) e 
cartazes/flyers divulgativos 
elaborados pelos alunos 
 
(Convidados Inst. Port. do Mar e da 
Atmosfera, Proteção Civil ou 
Departamento de Geografia/FLUC) 
 

 
 
 
 
Participação no debate/reflexão 
posterior em contexto de sala de aula. 

DCSH 

Grupo 410 

16 a 20 de 

Março de 

2015 

Exposição de trabalhos de Filosofia 

das turmas 10ºA, 10ºB, 11ºA e 11ºB 

 

Prof. Manuel Judas 

 

Comunidade 

educativa  

 

Espaço da biblioteca 

 

Concretização da atividade 

Avaliação dos trabalhos de grupo 
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Biblioteca 

Escolar 
16 a 20 de 

março 

Semana da Leitura  
“As palavras do mundo” 
 
- Espetáculo “Quem quer ser 
Saramago”  
- Formação “Leitura em voz alta”- 
Projeto Ler + jovem  
- “Poesia à la carte” (BM) 
- Concurso SOLETRAR  (EB3) 

Profs bibliotecárias 
Parceiros locais 

Departamento de 
línguas 

Coord. escola 
Professores titulares 

 

Alunos 
 
Comunidade 
escolar 

- Auditório e BE da EB nº2 e BM 
- Ofertas para os convidados  
- Material de papelaria 
- 4 prémios para os concorrentes 
 

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

Biblioteca 

Escolar 
20 de Março 

-Projeto Ler+ Jovem 
. Formações: 
1. Técnicas de leitura dramatizada 
2. Leitura em voz alta, pela 
Associação Andante 

 
Rede Bib Condeixa 

Grupo de alunos 
do projeto Ler+ 

Jovem 
Materiais de desgaste 

-Nº de formações 
-Grau de satisfação dos alunos 

Biblioteca 

Escolar 

E.Especial 

Ao longo do 
ano 

 Formação de monitores da 
biblioteca escolar 

- Equipa BE 
Alunos das EB2, 
EB1, EB3 e ESFN 

As 4 BE do Agrupamento 
 
Material de papelaria e reprografia 

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

Biblioteca 

Escolar 
1º Período 

Criação e aplicação de formulário 
para trabalho de pesquisa uniforme 
para toda a escola e atualização de 
recursos pedagógicos. 

Professoras 
bibliotecárias  
 

Departamentos 
curriculares 
Alunos do 

agrupamento 

- Recursos informáticos já 
existentes 
-100 Fotocópias (para folhetos) – 
40€ 
-Documentos em diversos suportes 
já existentes nas BE  
 

- Nº de atividades programadas e 
desenvolvidas em colaboração com 
estruturas pedagógicas, disciplinas 
curriculares ou projetos da escola. 
 
- Nº de trabalhos de pesquisa 
realizados pelos alunos, orientados 
segundo o modelo de pesquisa. 

Biblioteca 

escolar 
Ao longo do 
ano 

Projeto “Ler mais” 
 

“Posto Ler+” – criar postos de leitura 
 
 “Queres Ler+ comigo?” – atividades 
de promoção da leitura e escrita 
 
“Era+ uma vez…”, leitura de contos 
 
“Olha para mim a ler +” – publicação 
das imagens de atividades realizadas 

Professoras 
bibliotecárias 

Monitores 
Colaboradores BE 

 

Comunidade 
escolar 

Alunos do pré 
escolar e 1ºCEB 

 
- Materiais de desgaste – 200€ 

     - Assinatura das revistas Visão 
Júnior e Super interessante para a 
EB2 

- Nº e qualidade das atividades 
realizadas 
- Taxa de utilização dos serviços da BE 
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Biblioteca 

Escolar 
Ao longo do 

ano 

“Ler+ rumo ao futuro  
 
utilização de suportes digitais de 
leitura (tablets, e-readers e e-books  

Professoras 
bibliotecárias 
 

Alunos do 
Agrupamento 

- Recursos informáticos já 
existentes  
- Tablets, e-readers e e-books, 
equipamentos a adquirir para as BE 
do AECX  

- Nº de atividades 
- Nº de requisições do material em 
questão 

Biblioteca 

Escolar 
Ao longo do 

ano 

“Vou-te contar+...”  
críticas literárias em formato vídeo, 
realizadas pelos alunos, usando, os 
tablets a adquirir para a BE (a 
publicar online e no Jornal “JÁ”) 

Professoras 
bibliotecárias 
 

Alunos do 
Agrupamento 

- Recursos informáticos e em 
suporte papel já existentes nas BE 
do AECX e a adquirir. 
- Tablets, e-readers e e-books, 
equipamentos a adquirir para as BE 
do AECX  

- Nº e qualidade das críticas realizadas 
e publicadas 
 

Biblioteca 

Escolar 

A definir de 
acordo com 

as 
planificações 

dos anos e 
turmas a 

selecionar 

“Ler+...cri@r+”  
sessões de escrita criativa, com 
recurso a ferramentas digitais 
(Storybird e Goanimate, …)  

Anabela Costa 
Professores de 
Português, EV e ET 

Alunos de 2 
turmas de 5º e 2 
de 7º ano (a 
definir) 

- Recursos informáticos e em 
suporte papel já existentes nas Be 
do AECX e a adquirir. 
- Tablets, ereaders e ebooks, 
equipamentos a adquirir para as BE 
do AECX  
- Aulas de Português, MAC e Apoio 
ao Estudo 

- Nº e qualidade das produções 
escritas realizadas e publicadas  

Biblioteca 

Escolar 
Dezembro 

Projeto Ler+ Jovem 
- Palestra “Novos formatos de 
Leitura”, no âmbito da Semana 
Sénior 
- Participação no Sarau da Semana 
Sénior com leituras de poemas / 
pequenos textos 

Professoras 
bibliotecárias alunos  

Comunidade 
sénior do 
concelho 

Recursos e equipamentos 
informáticos 

Grau de satisfação dos participantes 

Biblioteca 

Escolar 

Ao longo do 
ano 

 

- Projeto Ler+ Jovem 
- Manutenção do blogue do projeto 
- “Gravação de Podcasts” 

Professoras 
bibliotecárias 

Alunos de 11º 
ano integrados no 

Projeto 

- Recursos informáticos já 
existentes 

-N º e qualidade das publicações 
efetuadas no blogue 
- Nº e qualidade dos podcasts 
gravados 

Biblioteca 

Escolar 
Ao longo do 

ano 

- “Ler+.com”  
Promoção da interação com 
equipamentos e ambientes 
informacionais variados 

Professoras 
bibliotecárias 
 

Alunos de 11º 
ano integrados no 
Projeto 
Alunos do 
Agrupamento 

- Recursos informáticos já 
existentes e a adquirir (verba de 
projetos submetidos e a aguardar 
aprovação) 

Nº e qualidade das ações realizadas 
Nº de requisições/utilizações dos 
equipamentos 

SPO 

EPS 
Ao longo do 

ano 
“Métodos de Estudo, Indisciplina” 
“Bulliyng” 

SPO 
EPS 

Alunos 4ºano e 
outros possíveis 

- Recursos informáticos 
- fotocópias 

- Adesão dos alunos 
- Inquérito 
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Biblioteca 

Escolar 
A definir 

-Projeto Ler+ Jovem 
“Passeio em Sicó” – sessão via skype 
em local turístico a visitar 
virtualmente pelos idosos do Centro 
de Dia 

Professoras 
bibliotecárias 
 

Alunos de 11º 
ano integrados no 
Projeto 
- Idosos do 
Centro de 
Dia/grupo das 
Lérias 

- Recursos informáticos já 
existentes e a adquirir (verba de 
projetos submetidos e a aguardar 
aprovação) 

- Qualidade das temáticas abordadas 
na sessão de interação 
- Nº de participantes 

Biblioteca 

Escolar 
2º período 

Concurso de Poesia - “Poesia na 
Biblioteca”  
Candidaturas: 16.02.2015 a 
20.02.2015 
Sessão de entrega de prémios: 
21.03.2015 (BM) 
Espetáculo de Poesia- 21.03.2015 na 
Biblioteca Municipal 

RBC Comunidade 

Materiais de desgaste 
Prémio final para alunos de 3º ciclo 
e ensino secundário (para os 1º e 
2º ciclo já temos livros) – 25€ 

Nº de alunos a concurso. 
 
Qualidade dos poemas apresentados. 

Biblioteca 

Escolar 

1ª elim: 
 fev a mar 
(sala de aula) 
 
2ª elim  
15.04.2015  
22 .04.2015  
(EB2) 
        
Final 
13.05.2015 
(BM)  

 
 
 
Concurso de leitura expressiva  
 
“Ouvir ler? Que prazer!”  
(1º, 2º e 3º CEB) 
 

RBC 
Alunos do AECX 

(do 3º ao 9º ano) 

Materiais de desgaste 
Prémio final para alunos de 3º ciclo 
e ensino secundário (para os 1º e 
2º ciclo já temos livros) – 25€ 

Nº de alunos a concurso. 
Qualidade da prestação dos alunos. 

Biblioteca 

Escolar 
Ao longo do 

ano 

 TOP TÍTULO+ E TOP LEITOR+ - 
Divulgação mensal dos dois títulos 
mais lidos em cada BE e do Leitor do 
mês. 

Professoras 
bibliotecárias 

Aluno 

12 fotocópias por mês – 4, 80 € 
Prémio final para melhor leitor a 
atribuir em cada ciclo e em cada 
escola – 20€  

- Taxa de empréstimos domiciliários 

Biblioteca 

Escolar 
Ao longo do 

ano 

Elaboração e afixação de cartazes, 
sinalética, panfletos, marcadores de 
livros, postais,… sobre a importância 
da leitura 

Professoras 
bibliotecárias 

Equipas das BEs 
Monitores 

Comunidade 
escolar 

Material de papelaria e reprografia 
- Nº de atividades realizadas 
- Taxa de utilização dos serviços da BE 

Departamento 

de Educação 

Especial 

Ao longo do 
ano 

Jogos como mediadores de Inclusão Elsa Figueiredo 

 
Alunos da EB2 

- Material específico de suporte à 
realização dos jogos. 

 

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

 

Alunos 
A definir 

Profissões em Portugal: o que posso 
ser no futuro? 
Apresentações orais de profissionais 
de diversas áreas  

Alunos 
Alunos do 9º ao 12º 

ano 

Biblioteca escolar 
Pagamento das deslocações dos 
profissionais 

Questionários realizados aos alunos 
sobre o que aprenderam 

 

 

 

 

 

SPO 

Ao longo do 

ano 

Orientação escolar e profissional –
(sessões de grupo com alunos do 9º 
ano ) 

 
 
 
 
 

SPO 
 

 
9ºano 

Testes Psicológicos,  
Material de papelaria e reprografia 

Adesão dos alunos 

Final do ano 

letivo 

Sessões de divulgação da oferta 
educativa do Agrupamento 

Entrevistas de encaminhamento 
vocacional para percursos 
formativos 

 
Alunos do 2º e 3º 

ciclo 

Testes Psicológicos  
Material de papelaria e reprografia 

 
Adesão dos alunos 

Sessões de esclarecimento sobre 
acesso ao ensino superior 

12º Ano Material informático 

 
Adesão dos alunos 
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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 

Direção 
Coordenação 

 EB1, EB2, EB3, 
ESFN 

Bib Escolares 
 

12 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. Educação 

 

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

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

Biblioteca 
Escolar 

Ao longo do 
ano 

“No meu ninho, lê-se +”, 
(sessões de leitura familiar) 

Professoras 
bibliotecárias 

 
JI da EBnº3 

Material de desgaste e recursos 
existentes na BE 

Grau de satisfação dos participantes 
 

SPO 
Final do ano 

letivo 

Sessão de esclarecimento / 
informativa  Encarregados de 
Educação sobre Oferta 
educativa e formativa 

SPO 
Pais/Encarregados 

de Educação 

Retroprojetor para projeção de 
powerpoint para sessão para Pais/EE, 

Biblioteca da ESFN 

Grelha de avaliação de grau de 
satisfação  
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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 

 

 

 

 

27 setembro 

 Dia do diploma 
Cerimónia de distinção dos 
alunos integrantes dos 
Quadros de Mérito e de Valor 

Diretora 
Anabela Costa 

Ana Rita Amorim 

Colaboradores: 
Caixa Crédito Agrícola 

Conselho Geral 
Coordenadoras de Escola 

CDT 
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 

Direção 
Coordenação 

da EB2 

22 
dezembro  

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 

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 

Coord. escola 

DPE 

EB1 

EB3 

 

 

 

Ao longo do 

ano 

 

Comemoração dos 500 anos 

dos forais Manuelinos 

(realização de visitas e 

execução de 

 atividades plásticas) 

Coordenadoras  escola 

Docentes titulares 

Enc. de Educação 

 

 

Alunos do pré-

escolar e do 1º 

ciclo 

 

Papel e tintas 
 

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

Direção 
Coordenação 

da EB2 

Ao longo do 
ano 

Reunião com os delegados e 
subdelegados de turma 

Diretora 
Coordenadora EB2 

Delegados e 
subdelegados 

 Auditório EB2 
-Sala 6 (ESFN) 
Sem  custos 

Qualidade das intervenções e 
pertinência dos assuntos abordados 

DExp 
 

Ao longo do 
ano 

Intervenção no espaço 

escolar: 

Dina Ferreira 

Isabel Gabriel 

Comunidade 

educativa 

Espaços e materiais de exposição  

(Panos verdes/vermelhos (EB2); 
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Exposições temporárias de 

Ed. Visual e Artes Plásticas 

 Isabel Campos 

Ana Rita Amorim 

 Placards e/ou mesas; cola; fita-cola 2 

faces; pionés; fotocópias; cartolinas e 

outros) 

 

 

Nº de atividades realizadas 

Projetos de 
Desenvolvimen

to Educativo 

Ao longo do 
ano 

 Concurso: A Minha Turma é 
a Melhor da Escola 

 
Indicadores: 
- 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. 

Responsáveis: 
Alda Palmeirão 
Fernando Pascoal 
 
Colaboradores: 
- Direção; 
- Coordenação da EB2; 
- Serviços 
administrativos; 
- Diretores de Turma do 
2º e 3º ciclo; 
- Coord. Departamento 
Coord. Projetos 
Coordenadores do GME 

Turmas do 2º e 3º 
ciclo 

 
Recursos Materiais e financeiros 
- Grelhas para recolha de dados; 
- Cartazes de divulgação de resultados 
– 20 € 
- Certificados – 50€ 
- Prémio final - Estimativa do custo: 
entre 500€ e 800€  

Instrumentos: Grelhas de registo 
 
Indicadores de consecução do 
resultado da aplicação do 
projeto/concurso: 
- Evolução dos resultados escolares ao 
longo do ano; 
- Evolução de problemas de foro 
disciplinar ao longo do ano; 
- Evolução na participação das turmas 
e dos alunos nas atividades/Clubes; 
- Evolução no acompanhamento dos 
alunos pelos encarregados de 
educação. 

Projetos de 

Desenvolvimen

to Educativo 

Ao longo do 

ano 

Clube do Património 

“ A Casa de Todos Nós” 

– integração de alunos/família 

na rede de amigos do Museu 

Nacional Machado de Castro; 

 –  saídas de campo e visitas 

de estudo 

– realização de trabalhos;  

–cooperação no Dia do 

Agrupamento. 

Elvira Marinho 

Alunos do 2º ciclo 

EB2 

Comunidade 

escolar 

― um espaço próprio com armário 
(bloco B); 
― furador e agrafador 
― meios informáticos 
―  material de papelaria  
(custo aproximado 50 €) 
― apoio na deslocação de alunos ao 
MNMC Coimbra (5 € por aluno ou 
cedência de transporte pela CMCx) 
 

– Adesão dos alunos  

– Empenho dos alunos  

– Qualidade dos trabalhos 

– Grau de satisfação dos 

intervenientes 

Projetos de 

Desenvolvimen

to educativo 

 

 

Clube 

Multimédia 

Ao longo do 
ano 

Jornal JÁ: publicação 
trimestral 
 
 

 “Lemos+ escrevemos 
melhor” – contributos para o 

jornal “JÁ” e publicação 
online 

Profª bibliotecárias 
Coord. escola 

Coord. 1º ciclo 
Anabela Lemos 

Isabel Neves 
Andreia Sousa  

Miguel Carvalho 
Gonçalo Viseu 

Renato Craveiro 
Magda Mendes 

Comunidade 
escolar 

 
Recursos informáticos 

 

Nº de alunos envolvidos 
-Nº e qualidade de textos produzidos 
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Rádio escolar 
Animação radiofónica dos 
intervalos e hora do almoço  
 

Isabel Campos  
Nuno Rodrigues (EB2) 
 
Paulo Amaral (ESFN) 
 
Alunos colaboradores 

Comunidade 
escolar 

Equipamento de rádio 
 
Sem custos 

 
Qualidade das emissões 
 
Grau de satisfação dos ouvintes 

 

Aec Tv 

 Cobertura de eventos 

 Comemoração de 
efemérides internas e 
externas 

 Realização de emissões 

 Produção de programas 
informativos e de 
entretenimento 

 Realização de entrevistas 

João Ferreira 
 
Direção do Agrupamento 

Comunidade 
escolar 

Equipamentos 
Audiovisuais 
 
Sem custos 

Nº e qualidade das emissões 
 
Satisfação dos telespectadores 
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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: Induzir hábitos e estilos de vida saudáveis. 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES 
POPULAÇÃO 

ALVO 
RECURSOS 

Físicos / Materiais / Financeiros 
AVALIAÇÂO 

Coord.EB1 
Prof.Ed Musical 

 

 
1 de 

Outubro 

 
Dia Mundial da Música 
(Apresentações musicais) 

 

Coordenadora EB1 
Docentes da escola 

 

 
Alunos da EB1 

- Salas de aula; biblioteca da escola; 
escola de música “Audiolab” 
- Sem custos para o agrupamento 

- Nível de concretização  
- Participação/adesão dos alunos  
 

DMCE 

EPS 

16 de 

outubro 

Comemoração do dia 

Mundial da Alimentação:  

Construção de uma “Roda dos 

alimentos” ao natural  

Distribuição de fruta pelos 

alunos. 

 

Professores  do 

grupo 230 
Equipa EPS 

Professores do grupo 
230 

SASE 

Alunos da Escola 
Básica nº 2  

Comunidade 

Escolar  

EB2 

 

-Mesas  

-Papel cenário 

-Frutas variadas 

 

Envolvimento e adesão dos alunos  

 

 

 

CATL Fernando 

Namora 

6 a 17 de 

outubro 

Comemoração do Dia da 
Alimentação 
“Receitas de Outros Tempos” 

 Exposição na BE 
 Quiosque de Provas às Cegas 
Healthy Breakfast 

Monitoras do ATL  

SASE 

Comunidade 

escolar 
Recursos do CATL 

 
 
Nível de participação e interesse dos alunos. 

Coordenação 
da EB1 

15 a 20 
outubro 

Semana da alimentação 
saudável  
-Lanche saudável, em 
colaboração com as famílias – 
doces e compotas caseiras 
 

Coordenadora EB1 
Docentes da escola 

 
 

Alunos da EB1 

- Cozinha da escola;  
- Compotas disponibilizadas pelas 
famílias  

- Nível de concretização  
- Adesão das famílias e dos alunos 

EPS Novembro 

Programa In-dependências 
 (álcool e tabaco) 
Sessões dinamizadas para os 
5º e 9º anos 
Concurso- Carta a um familiar 
fumador 
 

Centro de Saúde: Drº 
Francisco Ferreira 

Paula Cruto 

Luís Vilela 

 

Comunidade 
escolar 

5º, 7º e 9º anos 

Encarregados de 
educação,  

pessoal docente / 
não docente 

€20 
- Nível de concretização 
- Adesão do público-alvo 
-Os definidos no programa 

CATL Fernando 

Namora 

1 a 27 de 

novembro 

“Berlinde Match – A game 
from another era” 

Monitoras do ATL 
Utentes do CATL 

Fernando 

Recursos  do CATL. 

- videoprojector da escola 

Número de participantes 
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Campeonato Namora - portátil da escola 

CATL Fernando 

Namora 

dezembro 

2014 

“Uma árvore por um abraço” 
(Construção de árvores de 
natal com material reciclado 
para oferta) 

Monitoras do ATL 

Utentes do CATL 

Fernando 

Namora 

Os materiais são do CATL 

Nível de participação e interesse dos 
alunos. 

EPS 
Dez 2014 
Jan 2015 

Calendário dos afetos 

Paula Cruto 

Equipa EPS 

Diretores de Turma 

Comunidade 
Escolar 

€150 
- Adesão do público-alvo – nº de 
exemplares “distribuídos” 

Clube de 
Proteção Civil 

EB2 
1º Período 

Evacuação das instalações 

escolares (EB2) 

Direção/Coordenação 

Clube Prot. Civil 

Funcionários 

Comunidade 
Escolar 

Equipamento do Clube 
Fichas de controle 

Ficha de avaliação 

Clube de 
Proteção Civil 

EB2 
1º Período 

Ação de formação: 

 Prevenção e fatores de risco 

 
Comandante Concelhio 

da 
Proteção Civil 

Clube P. Civil 

Delegados e 
subdelegados 

Auditório 

Meios audio-visuais 
Ficha de avaliação 

Clube de 

Proteção Civil 

ESFN 

1º Período 

 

Campanha “Crescer  em 

Segurança – Educação para a 

Prevenção” 

 
ACT 

Drª Isabel Nunes 

 
 

9ºano 

Mediateca 

Reprografia 

(5 euros) 

 

Inquérito: 
Nível de satisfação e envolvimento do 
público-alvo 
Melhoria de competências pessoais e 
sociais 

Clube de 
Proteção Civil 

EB2 
2º Período 

Visita de estudo ao Quartel e 

ao Centro de Treino dos 

 BV de Condeixa-a-Nova 

Comandante Concelhio 
da 

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 

 e  

Elaboração de relatório da visita 

EPS 2º Período 
Primeiros Socorros 
Suporte básico de vida 

Luís Vilela 
Pedro Cardoso 

 

9º ano 
Secundário 

€20 - Avaliação teórico-prática 

Serviço Social 
17 a 20 

fevereiro 

Amor com amor… se cresce! 
(exploração sobre o tema da 
violência no namoro) 

Associação de Apoio à 
Vítima 

Alunos do 11º 
ano 

Biblioteca da ESFN Grau de participação na discussão 

Clube de 
Proteção Civil 

EB2  
ESFN 

 

2ºP 

e 

3ºP 

 

Simulacro 

Direção/Coordenação 
Comando Municipal 

Proteção Civil 
Clube Prot. Civil 

Funcionários da escola 
GNR e Bombeiros  

Comunidade 
Escolar 

Viaturas e Equipamentos dos BV e da 

GNR Instalações escolares 

Material do Clube de Proteção Civil 

Reprografia  

(20 Euros) 

Ficha de avaliação 
Ficha de avaliação/Relatório: 
Nível de concretização 

Melhoria de competências a nível 
individual e coletivo 

Coordenação março Dia da Árvore  Coordenadora Alunos da EB Nº1 Sem custos - Nível de concretização  
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da EB1 (TPC alusivo em família) Docentes da escola - Adesão das famílias e dos alunos 

EPS 2ºP ou 3ºP 

Agir para preservar a saúde: 

 Caminha pela tua 
saúde 

 O Sol é teu amigo 

Carmo Barros 
Paula Cruto  
Luis Vilela 

Pedro Cardoso 
Liga Portuguesa Contra o 

cancro 

A definir 

Exterior à escola 

Fotocópias 

€10 

- Questionário 
 

Clube de 

Proteção Civil 

ESFN 

2º/3ºP 
Ação de Formação: 

“Primeiros socorros” 
Bombeiros Voluntários 

de Condeixa-a-Nova 
Comunidade 

escolar 

Sala 
Material de reprografia 

50 Euros 

 

Avaliação teórico-prática 

Clube de 

Proteção Civil 

ESFN 

3º P 

Ação de 
informação/sensibilização: 

“Catástrofes Naturais” 

 
Clube de Proteção Civil 

 

 

8ºano 
Mediateca 

Material de reprografia 

(5 euros) 

 

Ficha de avaliação: 
 Nível de satisfação e envolvimento do 
público-alvo 

Melhoria de competências pessoais e 
sociais 

EPS 3º P 
Prevenção de maus tratos e 
aproximações abusivas 

Luís Vilela 
Centro de Saúde 

Alunos do 7º ano  
Material de reprografia 

€5 
- Inquérito (grau de consecução das 
competências) 

EPS 

 

Ao longo do 
ano 

 

Gabinete de Apoio ao aluno- 
FN 

Divulgação do Gabinete 
Sessões/Palestras 
Apoio Individual 

Apoio aos projetos de 
Educação Sexual das Turmas 

 
Gabinete de Apoio ao aluno- 

EB 
Apoio aos projetos de 

Educação Sexual das Turmas 

Yoga Laboral 

M. Carmo Barros 

Margarida Saial 

Equipa EPS 

Pedro Cardoso 

Comunidade 
Escolar 

Fotocópias 

€10 

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

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 

“Avaliar” para prevenir 
Equipa EPS 

Grupo disciplinar de 
Ed.Fis. 

2º/3º ciclo 
 (turmas a definir) 

Balança (já existente) 
- Balanço final 
- Nº de alunos encaminhados 

Clube de Ao longo do Clube de Música Mário Alves População escolar Instrumentos e aparelhagens musicais. - Apreciação artística das 
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Música Ano do 5º ao 12º Verba para aquisição manutenção de 

equipamentos: 300 eur 

apresentações musicais realizadas; 
- Reações da comunidade escolar. 

Orquestra do 

AEC 
Orquestra do AEC 

Comunidade 
escolar 

Instrumentos e aparelhagens musicais. 

Verba para aquisição manutenção de 
equipamentos: 300 eur 

Apreciação artística das apresentações 
musicais realizadas; 
Reações da comunidade escolar. 

Clube do 

Desporto 

Escolar 

 

Alunos 

Ao longo do 
ano letivo 

Participação nos treinos, 
encontros e competições: 

 Corta Mato 

 Mega Sprinter  

 Badminton 

 Basquetebol 

 Futsal 

 Natação 

 Ténis de mesa 

Professores responsáveis 
pelos grupos equipas 

Comunidade 
escolar 

 
(participantes e 

apoiantes) 

 
Instalações desportivas 

Prémios 

Nº alunos inscritos 

Assiduidade aos treinos e competições 

Resultados dos atletas 

Coordenação 
da EB1 

Ao longo do 
ano 

 
Jornal Escolar “Bufo Real”  
(publicação trimestral da EB1)  

Coord. escola EB1 
Coordenadora 1ºCiclo  
Docentes da escola EB1 

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  

Clube de Xadrez 

e Damas 
Ao longo do 

ano 

- Realização de jogos 
/treinos, em todas as sessões 

entre alunos e alunos e 
professor. 

 

- Prof. José Soares no 
acompanhamento em 
sessões de treino; 
-Prof. Fernando Pascoal 

-alunos  EBnº1; 
-alunos EB nº3; 
- alunos EBnº2; 
- alunos  ESFN 

Cartazes, fichas de inscrição e fichas de 
registo de presença  
Medalhas e diplomas de participação  

- Nº de participantes 

CM Condeixa 
Ao longo do 

ano 

Reciclar na escola - mini-

ecopontos 

Compostar para a Bio-Horta 

II Concurso Oleomax 

Campanha de recolha “Vamos 

Gravar esta Ideia” 

“A reciclagem das 
embalagens  Tetra Pak” 
 

Divisão do Ambiente 
 
 Agência Portuguesa do 
Ambiente 

 
 
 

1º ciclo e jardins 
de infância 

 
 
 

3º ano do 1º ciclo 
 
 

Escolas do 1º ciclo 

Recursos fornecidos pela autarquia 
 
 
 
 
 

Grau de concretização das atividades 
desenvolvidas 
 
Grau de satisfação dos participantes 

DMCE 
Ao longo do 

ano 
Clube de preservação do 

Património Arbóreo da Escola 
Regina Barros 

Margarida Saial 
Comunidade 

Educativa 
Materiais de Silvicultura 

Preparação de terreno (cerca de 100 
Número de intervenientes 
Número de ações dinamizadas 
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Sede do Agrupamento euros) 

Coordenação 
da EB1 

Ao longo do 
ano 

 “Uma Escola Azul num 
Planeta Verde”  
- Atividades no âmbito da 
sensibilização para a proteção 
do ambiente 

Coordenadora 
 Docentes da escola  

Alunos da EB Nº1  
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 

 

Programa Eco-

Escolas 

 

Ao longo do 
ano 

Programa Nacional Eco-
Escolas Implementação dos 
sete passos do promovido 
pela ABAE  (5.º ano de 
inscrição); 
Ações de sensibilização 
ambiental; 
Candidatura ao Galardão 
Bandeira Verde Eco-Escolas. 

 
Coordenação: 

 Conceição  Manaia 
Jacinta Pires  

 
Docentes  titulares  das 

turmas inscritas  
 

 
 
 

Turmas da EB1 de 
Sebal,  EB3 e EB2  

 

Materiais  de papelaria e reprografia 

 (50 euros) 

Número de alunos e docentes 

envolvidos 

Cumprimento dos prazos 

Formalização da candidatura ao 

Galardão Bandeira Verde 

DMCE A definir Palestra sobre Segurança 
Albertina Duarte 
Assunção Brigas 

10ºA, B Biblioteca Grau de satisfação 

EPS A definir 
Comemoração de datas: 
Dia do Dador de sangue 

Paula Cruto 
Pedro Cardoso 

Equipa EPS 
Jornal Escolar 

Comunidade 
Escolar 

Fotocópias a cores  

€10 
- Nível de concretização 
- Adesão do público-alvo 

EMRC junho/julho Acampamento Profª EMRC Alunos do 3º ciclo Custos suportados pelos alunos Grau de satisfação dos 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 

DL 
12 de 

Outubro 

“La Hispanidad” 

– Divulgação da língua e 

cultura espanholas através de 

trabalhos dos alunos e outros 

materiais 

Marta Fidalgo 

Alunos de 2º e 3º 

ciclos 

EB Nº2 e ESFN 

Comunidade 

escolar 

– Átrios e salas de aula  

– Meios informáticos 

– Bens não duradouros 

– Interesse e empenho dos alunos  

– Qualidade dos trabalhos 

DL 

 

Coordenação 
da EB1 

31 de 

Outubro 

“Halloween” (Dia das Bruxas) 

Atividades com os alunos do 
pré-escolar; 

Desfile envolvendo todos os 

alunos da escola. 

Rosaria Brito 

Professores de Inglês 

 

       Coordenadora  
Docentes da escola 

Alunos de 2º e 3º 

ciclos 

EB Nº2 e ESFN 

Comunidade 

escolar 

Alunos da EB Nº1 

– Átrios e salas de aula 

– Bens não duradouros 

 

- Salas de aula; biblioteca da escola; 
Cozinha da escola  
 

- Interesse e empenho dos alunos  

- Qualidade dos trabalhos 

- Nível de concretização  
 

CATL Fernando 

Namora 
out  2014 

“Comemoração do Dia de 
Halloween1” – PA 

 Bottled Halloween 

Cocktails – Atelier 

 Halloween Pranks – 

atelier e não só! 

 MakeUP – os Horrores! 

Monitoras do ATL 
Utentes do CATL 

Fernando Namora 

Os materiais para os ateliês são do 

CATL. 

- videoprojector da escola 

- portátil da escola 

Utensílios de cozinha da escola 

 

- Nível de participação e análise de 

comentários.  

 

Educação 

Especial 

 

15 
novembro 

Dia Internacional da 
Tolerância 

 

 

Alunos da EB2 e FN 

Pessoal docente e não 
docente 

 

Comunidade 

escolar 

- 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 
 

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 

 
Dia da trissomia 21 

Teresa Marcão 

Isabel Vital 

Alunos da EB1 e -plasma da EB2 e na Biblioteca da EB1 
nº1; 

-Interesse demonstrado, aferido pelo 
interesse e atenção dos alunos. 

                                                 
1
 Atividade da responsabilidade do CATL Fernando Namora.  
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EB2 

Pessoal docente e 

não docente 

- Cartazes. 
Sem custos 

2 de abril 

 
Dia do Autismo 

Maria João Antunes 
Teresa Marcão 
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 

 

-Interesse demonstrado, aferido pelo 
interesse e atenção dos alunos. 

DL 
dezembro 

(Natal) 

“Christmas” 

– Divulgação de tradições 

anglófonas da celebração do 

Natal: audição de canções; 

jogos de palavras; leitura de 

textos, … 

Rosaria Brito 

Professores de Inglês 

Alunos de 2º e 3º 

ciclos 

Comunidade 

escolar 

– Átrios e salas de aula EB Nº2 e ESFN 

– Meios audiovisuais 

– Bens não duradouros 

Empenho dos alunos  

Grau de satisfação dos intervenientes 

Biblioteca 

Escolar 

 

Departamento 

de Línguas 

 

Departamento 

de Ciências 

Humanas 

 

 

 

 

 

 

10/dez/14 

 

 

 

Projeto: “Aprender com o 
passado – mantendo viva a 
memória do holocausto” – 70 
anos de memórias: 
 
 
BE da ESFN - visionamento do 
filme Que a tua lembrança 
seja amor, seguido de debate;  
 
exposição de trabalhos de 
outra escola sobre o 
Holocausto 
 
 

Professora responsável: 
Ana Paula Amaro  
 
Professores co-
dinamizadores: 
Ana Cristina Luz 
Anabela Costa 
Ana Rita Amorim 

 

- Professores de História  

 
Comunidade 
educativa 
(exposições) 
 
 
Alunos das 
turmas inscritas 
da:  
 
- EB1 de 
Condeixa-a-Nova 
 
- EB2 de 
Condeixa-a-Nova 
 
- Escola 
Secundária 
Fernando Namora 
 
 

 

- Placardes no átrio dos alunos 
da Escola Secundária 
Fernando Namora 

- Portes de correio para os 
painéis da exposição 

- Painéis de exposição 
- BE da ESFN 

 

 

- Nº de participantes nas atividades 

 

  

27 de 

Janeiro 

EB nº1  – Encontro com a 
escritora Ana Cristina Luz – 
apresentação do livro 
Aristides – o semeador de 
estrelas 
 
EB nº2 -  Declamação de 
poemas sobre a temática 
(alunos e professora Paula 
Amaro) 
 

 
- Bibliotecas Escolares da ESFN, 

EB nº1 e EB nº2 
- Computador e videoprojector  
- Filmes 
- Fotocópias (+-100 a preto e 

branco) 
- Cartazes a cores (10 A3) 

- Deslocações da escritora Ana 
Cristina Luz  

- Ramo de flores e pequeno 

Grau de satisfação dos participantes 
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ESFN – visionamento do filme 
O que ama a vida, seguido de 
discussão sobre o mesmo; 
encontro com a escritora Ana 
Cristina Luz apresentação do 
livro Aristides– O semeador de 
estrelas; exposição 
Multimédia - O Álbum de 
Auschwitz 

presente para a escritora 
convidada 

DL 

14 Fevereiro 

“St. Valentine´s Day” (Dia dos 

Namorados) 

– Leitura de textos e pesquisa 

sobre o tema 

– Troca de cartões 

Rosaria Brito 

Professores de Inglês 

Alunos de 2º e 3º 

ciclos 

EB Nº2 e ESFN 

Comunidade 

escolar 

– Átrios e salas de aula  

– Meios audiovisuais 

– Bens não duradouros 

– Empenho dos alunos  

– Grau de satisfação dos 

intervenientes 

14 Fevereiro 

“Je t´aime en chocolat” 

Atividades com chocolate 

para comemorar o Dia dos 

Namorados 

Anabela Estevão 

Pierre Marie 

Alunos da turma 

8º A 

EB Nº2  

Comunidade 

escolar 

– Sala do aluno  

– Bens não duradouros 

– Custos suportados pelas famílias dos 

alunos 

Empenho dos alunos  

Grau de satisfação dos intervenientes 

Clube Europeu 
2º e 3º 

Períodos 

Divulgação de informação 
relativa às Capitais Europeias 
da Cultura 2014 

Fátima Gonçalves 
Alda Cardoso 

Comunidade 

Escolar 

- Expositores 

– Meios audiovisuais 

 

Grau de satisfação 

DL 
Março 

(Páscoa) 

“Easter” 

– Divulgação de tradições 

anglófonas sobre a Páscoa: 

leitura de textos, imagens, 

jogos de palavras, … 

Rosaria Brito 

Professores de Inglês 

Alunos de 2º e 3º 

ciclos 

EB Nº2 e ESFN 

Comunidade 

escolar 

– Átrios e salas de aula  

– Meios informáticos 

– Bens não duradouros 

Empenho dos alunos  

Grau de satisfação dos intervenientes 

EPS A definir “Dia dos Namorados” 

Paula Cruto 
Pedro Cardoso 

Equipa EPS 
Jornal Escolar 

Comunidade 
Escolar 

Fotocópias a cores  

€10 
- Nível de concretização 
- Adesão do público-alvo 
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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: 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 

1º período  Conclusão do projeto “Pais 
com a Ciência - O mar longe 
da costa”:  
Visita de estudo à Barragem 
da Aguieira 
Palestras: “Semana Polar”  e 
“O que queres ser quando 
fores grande?” 
“Os pinguins” -projeto de 
colaboração com escola do 
Brasil. 

Associação de pais  
Colaboradores:  
Coordenadora e 
docentes da escola  

Alunos da EB1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Salas de aula e laboratório; visita de 
estudo  
- Materiais de laboratório; material de 
desgaste  
- Projeto aprovado e financiado pela 
“Ciência viva – Pais com a Ciência”. 
 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 

16 a 21 
março 

Ação “EU CONTO PARA TI....” 
Sessões de leitura entre pais e 
filhos, a concretizar na 
Semana da leitura 

Professoras 
bibliotecárias 

Diretores de Turma 

Alunos do 
agrupamento e 

famílias 

Material de desgaste e recursos 
existentes na BE 

Nº de participantes 

Educação 
Especial 

Última 

semana de 

maio 

“CEI, logo existo”: 
(apresentação de atividades e 
trabalhos) 

 

Teresa Marcão 

Maria João Antunes 

Isabel Vital 

Aline Santos 

Mónica Cunha 

 

Isabel Correia, Mário 
Alves, M.João Simões, 

Adelaide, Carecho, José 
Soares e Victor Paranhos 

 
Pais, 

encarregados de 
educação e 

outros familiares, 
professores e 

assistentes 
operacionais 

da EB2  
 

 
- Sala de Música e/ou sala de ATL  
- 2 Expositores.  

 
 

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

 

 
EBNº3 

 

 
 
Ao longo do 
ano 

O Dia da Turma 

Dinamização de atividades, 
em cada turma, em dias 
diferentes, com a participação 
dos EE 

Docentes titulares 

Encarregados de 
Educação 

 

Alunos do 1º ciclo 

 
Sem recursos adicionais 

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

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES 
POPULAÇÃO 

ALVO 
RECURSOS 

Físicos / Materiais / Financeiros 
AVALIAÇÂO 

 

Estruturas de 

orientação 

educativa 

 

Ao longo do 

ano 

Atualização e manutenção da 

página do Departamento na 

plataforma digital “Moodle” 

para divulgação das 

atividades e troca dos 

materiais de apoio ao serviço 

docente. 

Presidente CP 

Coordenadores de 

departamentos  

Representantes dos 

grupos de recrutamento 

Coordenadores DT 

Clubes e projetos 

Professores dos 

departamentos 
– Plataforma “moodle” 

– Material disponibilizado  

– Relatórios dos registos de acessos 

dos seus utilizadores 

Direção 
Ao longo do 

ano 

Reuniões periódicas: 

 coord. de departamento,  

 coord.  diretores turma   

 coord. de escola  
 

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

pertinência dos assuntos abordados 

DL 
Ao longo do 

ano 

Reuniões plenárias e 

reuniões de grupos de 

trabalho: 

-uniformização dos 

procedimentos e de 

instrumentos de avaliação; 

-partilha de materiais e de 

novos métodos de trabalho 

com bons resultados práticos; 

-discussão de assuntos da 

didática das disciplinas; 

-implementação das metas 

curriculares.  
 

Coordenadores de 

departamentos e 

representantes dos 

grupos de recrutamento 

Professores dos 

departamentos 
Professores do DL 

– Registos das sessões 

– Material disponibilizado 
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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 

SPO 
Setembro e 

Julho 

Relações Interpessoais - 
Gestão de Conflitos, Estilos 
de comunicação e 
atendimento 

SPO 
Pessoal não 

docente 
Auditório -Grelha de avaliação de satisfação  

Biblioteca 

Escolar 

22.10.2014 
05.11.2014 

outra  

3 sessões de Formação – 
Catalogação – tratamento e 
gestão bibliográfica no 
programa  Bibliobase  

Rede de Bibliotecas de 
Condeixa  
Ana Frofe 

Prof. 
bibliotecárias 

As. operacionais  
Equipa BE 

Técnicas da BM 

 
Equipamentos  da Biblioteca Municipal 

Aquisição de competências específicas 

Direção 

Curso Turismo 
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 

DL 
Ao longo do 

ano 

Replicação da formação e/ou 

análise da documentação 

sobre “Metas Curriculares”  

Coordenadora do DL  e 

representantes das 

disciplinas  

(Português e Inglês) 

Professores do DL 

– Salas de aula: EB Nº2 e ESFN 

– Bens não duradouros 

– Meios informáticos 

– Registos de presenças 

– Opinião dos participantes 

 

DMCE 

 

Ao longo do 

ano 

Formação interna 

Ferramentas Colaborativas Equipa PTE Professores 

- Escola Secundária Fernando Namora 

- EB 2,3 de Condeixa   

Aplicação de um inquérito aos 
participantes 

CM Condeixa A definir 

Ações de sensibilização: 
Dislexia/Disortografia; 
Bullying da Escola; 
Violência no Namoro, 
(In)segurança na internet.   
Lei de proteção de crianças e 
jovens 

Gabinete de Ação Social 
CPCJ 

Professores 

Comunidade 

escolar 

 

Sala e material de projeção 

 
Grau de satisfação dos participantes 

Biblioteca 

Escolar 
A definir 

Ação de formação sobre 
literacia da informação  

Professoras 
bibliotecárias 

Docentes do 
agrupamento 

- Espaço do Agrupamento e recursos 
existentes no Agrupamento 

- Nº de participantes 

Biblioteca 

Escolar 

Ao longo do 
ano 

 

Atualização da Base no 
Catálogo e Manutenção da 
Plataforma Virtual - Portal da 
Rede de Bibliotecas 

CIBE RBC 
Recursos e equipamentos informáticos 
Módulo de Catalogação e Módulo de 
Circulação e Empréstimo. 

Grau de execução das atividades  
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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 
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 

Direção 
Meio do 2ºP 

e 3ºP 
Reuniões de monitorização do 
sucesso escolar 

Diretora e Coord EB2 
 

Prof titulares e DT Sala para reuniões 
Identificação dos elementos 
potenciadores do sucesso escolar em 
cada turma 
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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 

CATL Fernando 

Namora 
set 2014 

 
“Quando eu era pequeno(a)…” 
Brincava ao faz de conta! 
 
Elaboração de bonecas(os) de EVA 

Monitoras 
Utentes do CATL 

Fernando Namora 
Os materiais são do CATL 

 
 
Número de participantes 

 

Coord. escola 

 

Prof Titulares 

 

Profs Ed. 

Musical 

11 
novembro 

 

Magusto 
 

 castanhas nos refeitórios e 
salas de convívio 

 

 apresentação de peças 
musicais 

 

Direção 
Coord. escola 
Prof titulares 
Mário Alves 
Isabel Correia 
Associação de 
pais  
Alunos CEI 

 
 

Comunidade escolar 

-Parque Verde 
- Castanhas (150 €) 
- Espaço exterior da escola  
- Cozinha do refeitório escolar  
- Bombeiros 
- Instrumentos musicais 
 

 
- Nível de concretização  
- Adesão do público-alvo  
- Grau de satisfação  
 

Coord. escola 
 

Prof titulares 
 

CATL Fernando 

Namora 

 
16 a 19 

dezembro 
 
 

Festas de Natal 
 

 Apresentações teatrais 

 Declamação de poemas 

 Apresentações musicais 

 Lanche partilhado 

 Distribuição de prendas 

 Visita ao presépio do castelo 
de Penela; 

 

Coord. escola 
 
Docentes  
 
Assoc. de pais  

 

Monitoras do ATL 

 

Profs 
bibliotecárias 

Comunidade escolar  
 

Utentes do Lar de 

Condeixa 

 

 

Espaços escolares 
 
Material de som e imagem  
 

 
 
 

- Nível de concretização das atividades 
- Nível de satisfação dos participantes 
e convidados 
 

 
Profs Educação 

Musical 
janeiro Cantar as Janeiras 

Mário Alves 
Isabel Correia 

 
Comunidade escolar 

Salas de música (C1.03 e C1.04); 

Instrumentos musicais e 
aparelhagem 

- Número de participantes; 

Reação da comunidade 
escolar/educativa 

 

CM Condeixa 

(DASU) 
2 a 6 de 

fevereiro 

A sua terra é o espelho” 
Debate sobre os modos de cuidar 
da imagem da nossa terra 

Divisão de 
Ambiente e 
Serviços Urbanos Turmas do 1º ciclo 

3 sacos de plástico de vários 
tamanhos e um telefone por 
sessão 
 

Grau de compreensão dos conceitos 
de triagem, deposição e 
acondicionamento de resíduos 
indiferenciados, recicláveis e resíduos 
de pequeno e grande porte 
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EB1/JI Belide 13/02/2015 

 “Desfile  da Luz” 
(Cortejo carnavalesco) 
 
 

Docentes da EB1 
e JI de Belide  
 

 
Comunidade educativa 

Sem custos para o Agrupamento 
-Nível de concretização. 
-Grau de adesão dos participantes. 
- Grau de satisfação 

Serviço Social 10/03/2015 

Eu, criança com DIREITOS! 
(palestra com debate) 
 

Instituto de Apoio 
à Criança 

Alunos do 4º ano Auditório da Escola Básica nº 2 
Grau atenção à palestra 
Grau de participação no debate 

 

EB1/JI Belide 

 
20/03/2015 

Celebração da Páscoa 

 Como se faz um folar? 

 Visita à padaria local 
 

Docentes EB1 e JI 
de Belide 

Comunidade educativa 

Padaria da localidade 
Sem custos para o Agrupamento 

-Nível de concretização 
-Grau de adesão dos participantes 
 

Coordenação 
da EB1 

Fim do 2º 
período 

Páscoa  
– peça de teatro na escola; 
- tertúlia com chá (aberta aos pais) 

Associação Pais 
Biblioteca escolar 

 
Comunidade educativa 

Espaço Escolar 
Sem custos para o agrupamento 

- Nível de concretização  
- Nível de satisfação  
 

DMCE 
1º e 2º 
período 

Da Matemática ao crochet: 
 
- Elaboração de trabalhos de 
decoração na forma de recifes de 
coral de crochet 
- Exposição dos trabalhos 
elaborados 

GR  500 
 

 CATL ESFN 
 

CATL EB2 
 

 

 

Alunos do 3º ciclo e do 
secundário das Escolas 
EB Nº2 e Secundária 
Fernando Namora 

 
ATL da Escola Fernando Namora 
e no ATL da Escola EB Nº 2 
 
Tecido e lãs (recolha) 

 

 

Número de alunos envolvidos 
Trabalhos produzidos 
 

Biblioteca 

escolar 

 
 
 

DIA 

AGRUPAMENTO 

 

Realização de quizz e concursos 
sobre obras e autores 

Professoras 
bibliotecárias 

Equipas das BEs 
Monitores 

Comunidade escolar 
Materiais de papelaria e 
reprografia 

-Nº de participantes 

 Projeto: “Aprender com o passado 
– mantendo viva a memória do 
holocausto” – 70 anos de 
memórias 
 
Exposição Multimédia sobre “A 
vida quotidiana no Gueto de 
Varsóvia” 
 
Sessão evocativa sobre o 
Holocausto do Povo Judeu – 
palestra pela professora Ana Paula 
Amaro 
Visionamento do filme O Rapaz do 
Pijama às Riscas 

Ana Paula Amaro 
 
Justina Coutinho 
 
Equipa BE 
 

Comunidade 

- Auditório da EB nº2 

- BE da ESFN 

- Computador e videoprojetor 
- BEFN 
- Painéis de exposição 
- Filmes 
- Cartazes a cores (10 A3): 5€ 
- Prémios para concurso: 50€ 

- Nº de participantes 
- Grau de satisfação dos participantes 
- Qualidade dos trabalhos a concurso 
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2. Concurso: Quem quer ser leitor 
- na ESFN e na EB nº2 

EPS Banca da Saúde 
Luís Vilela 

Centro de Saúde 
Comunidade Escolar 

Átrios do Piso 0 

€20 

 - Envolvência/empenho dos alunos nas 
atividades; 

 - Nº de visitantes 
 - Nível de satisfação dos destinatários. 

Departamento 

de Ciências 

Sociais e 

Humanas 

Grupo 400 

Sala comemorativa: 

Exposição bibliográfica e de 

trabalhos dos alunos, alusivos a: 

(centenário da primeira guerra 

mundial, quinhentos anos do foral 

manuelino, seiscentos anos  da 

conquista de Ceuta). 

 

Grupo 400 

Alunos, profs. e 

funcionários da E.S . 

Fernando Namora 

 

 

 Sala de aula com o respetivo  

computador e projetor; 

 Cartolina e materiais de 

colagem ; 

 Custo estimado: +/- 50 euros 

 

 

 

 

 

 

 

Concretização da atividade 

Clube de 
Proteção Civil 
Escola Básica 

n.º 2 

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 

Coord. EB1 

Ateliê Fernando Namora  

(oficina de pintura) 

 

Coordenadora  
Docentes  
Associação Pais 

Alunos do 1º e 2º ciclos 

 
Sala  

Materiais de papelaria para 

pintura  

Grau de satisfação dos participantes 

DL 

 “Visita à Casa Museu Fernando 

Namora”: 

(divulgação in situ da vida e obra 

do escritor) 

 Maria João 

Mariano 
Alunos do Secundário Casa Museu Fernando Namora 

– Empenho dos alunos na pesquisa 

sobre o tema 

– Criatividade na elaboração dos 

trabalhos 

– Grau de satisfação dos 

intervenientes 

“Feiras e forais no império dos 

pardais”: 

– Leituras de textos sobre feiras 

medievais e quinhentistas / 

Professores de 

Português 2º e 3º 

ciclo 

Alunos de 2º e 3º ciclos 

EB Nº2  

Comunidade escolar 

– Salas de aula 

– Meios informáticos 

– Bens não duradouros 

– Apoio logístico da autarquia  

– Empenho dos alunos na pesquisa 

sobre o tema 

– Criatividade na elaboração dos 

trabalhos 
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redação da Carta de Feira / 

redação do regulamento do jogo 

da péla 

– Leituras de poesias sobre a época 

dos descobrimentos (“império dos 

pardais”) 

– Recriação de época 

(tenda e outros equipamentos da 

feira) 

– Grau de satisfação dos 

intervenientes 

 “Bonnet Parade”: 

– Elaboração dos trabalhos 

(chapéus) 

–  Desfile de “Bonnets” em espaço 

ao ar livre 

Rosaria Brito 

Professores de 

Inglês  

do 2º ciclo 

Alunos de 2º e 3º ciclos 

EB Nº2  

Comunidade escolar 

– Salas de aula da EB Nº2 

– Meios informáticos 

– Bens não duradouros 

– Empenho dos alunos na pesquisa 

sobre o tema 

– Criatividade na elaboração dos 

trabalhos 

– Grau de satisfação dos 

intervenientes 

 

DIA DO 

AGRUPAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 

“Aula Aberta de Espanhol”: 

– Divulgação da língua espanhola 

em contexto de sala de aula 

Marta Fidalgo 

Alunos 3º ciclo  e Sec. 

ESFN 

Comunidade escolar 

– Sala de aula  

– Meios informáticos 

– Bens não duradouros 

– Empenho dos alunos na pesquisa 

sobre o tema 

– Criatividade na elaboração dos 

trabalhos 

– Grau de satisfação dos 

intervenientes 

DMCE 

 

 

Jogos e Curiosidades Matemáticas: 

- sala de jogos  

- apresentação de curiosidades 

GR 500 Toda a comunidade 

Sala 16 

Papel / Fotocópias / Cola / 

Cartolinas Velhas 

 

 

 

Nº de alunos e grau de satisfação   

Laboratório Aberto Temático 
Professores do 

Grupo 510 
Comunidade Escolar 

Material de papelaria, reprografia  
Laboratórios  
Material de Laboratório 

 
Grau de satisfação dos participantes 

Química e Literatura na obra de 
Fernando Namora 

(palestra) 

GR 510 
Prof Sérgio 
Rodrigues 

Turmas 10ºA, 10ºB, 
11ºA, 11º B 

 
Sala 
Videoprojetor 

 
Grau de satisfação dos participantes 

DExp 

Ed Musical “A cor da nossa identidade” 
(apresentação de peças musicais) 

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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DExp 

EV 

AGRUPAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA DO 

AGRUPAMENTO 

 

“As cores do nosso agrupamento” 
(Oficina de expressão plástica)  

Dina Ferreira 
Isabel Campos 

Comunidade Escolar 

EB2: 
- 1 Resma de papel A4 
- Corantes de culinária (vermelho, 

verde, amarelo e azul) 

- Nº de participantes 
- Grau de satisfação 

DExp 

EV 

Mãos que Falam… 
(Exposição de trabalhos de EV)  

 
Mãos que Fazem… 

(Exposição de trabalhos de EV) 

Dina Ferreira 
Isabel Campos 
Isabel Gabriel 

Ana Rita Amorim 

Comunidade Escolar 

Hall do bloco A (EB2) 
Corredor da biblioteca (ESFN) 
- Panos de flanela vermelhos 
- Mesa redonda e lacares 
-Material de papelaria (fita-cola, 
papel cenário, fotocópias) 
Sala 24: 
-Espuma da barba 
-Papel A4 (1/2 resma) 
-Corantes alimentares 

- Grau de satisfação 

DExp 

EV/ET 

Instalação artística “ A cor da 
nossa identidade” 
Exposição “ evolução de um 
objeto técnico” 

Docentes de 
EV/ET  do 2ºciclo 

Comunidade Escolar 

Sem custos Reação da comunidade 
escolar/educativa 

DExp 

Ed Física 

 
Atividades gímnicas  

Docentes de EF Comunidade Escolar 

Sem custos Reação da comunidade 
escolar/educativa 

 

 

 

DMCE 

 

 

 

 
 

“Experiências com sistemas 
informáticos” 

 

Responsáveis: 

professor da área 

vocacional de 

informática  

Colaboradores: 
alunos do CV 

Comunidade Educativa 
 
 
 
 
 
 

Sala com equipamento 

informático 

 

- Avaliação vai incidir sobre a 

qualidade na execução da atividade  

- A satisfação dos elementos que 

usufruírem 

DMCE 

“Conta, peso e medida” 

Exposição interativa de  

instrumentos de peso e medida  

Professores grupo 

230 e 500 da 

Escola Básica nº 2 

 

Comunidade escolar 
Sem recursos adicionais 

 

 
Nº atividades e grau de satisfação 

DMCE 

Com cheirinho… 

Exposição e venda de plantas e 

ervas aromáticas 

Professores grupo 

230 da Escola 

Básica nº 2 

Comunidade escolar 
Plantas , ervas aromáticas 

 
Nº atividades e grau de satisfação 

DMCE Laboratório Aberto Professores do 

grupo 510 

 

Comunidade escolar 

Laboratório de FQ  

Material de Laboratório  

Material de papelaria e 

fotocópias 

 
Nº atividades e grau de satisfação 
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DMCE 

 

Final do ano 
letivo 

Geocaching 

 
Professores TIC Comunidade Educativa 

 
Meio envolvente 

 
Nº de participantes 

DMCE 1º/2º período 

Palestras: 
“Mecanismos de evolução” 

“Ocupação Antrópica” 

Ana Margarida 
Pèguinho  

Carmo Barros 

 
Alunos do 11º ano  

 
Biblioteca 

Grau de envolvimento dos 
participantes 
Preenchimento de uma ficha de 
avaliação da atividade 

Coordenação 
da EB1 

 
Junho 

Festa encerramento do ano letivo  
Atividades variadas envolvendo os 
diferentes grupos da escola 
Momento especial dedicado aos 
finalistas… 

Coord escola 
Docentes  
Associação Pais  

Comunidade educativa  - Espaço escolar  
 Sem custos pra o agrupamento 

- Nível de concretização  
- Adesão e participação da 
comunidade  

Biblioteca 

Escolar 
Ao longo do 

ano 

“Nesta sala, vivo eu”  
Batismo de salas com nomes de 
autores da literatura nacional e 
internacional e disponibilização de 
textos, livros, biografia com 
lacunas, com afixação de QRcodes, 
links sobre os mesmos na respetiva 
sala e pela escola.  

Professoras 
bibliotecárias 

Docentes titulares 
de turma 

1º ciclo 
Escolas do 1º ciclo 

(EBnº1; EBnº3; EB1 fora da vila) 
 

- Nº de salas batizadas 
- Taxa de utilização dos serviços da BE 
-Resposta aos desafios lançados pela 
BE 

 
Parlamento dos 

Jovens 

outubro de 
2014 a maio 

de 2015 

-Inscrição do Agrupamento 
-Debate com deputado(a) da 
Assembleia da República: 
-Apresentação de listas de 
deputados escolares concorrentes 
à Sessão Escolar 
-Campanha Eleitoral para a Sessão 
Escolar 
- Sessão escolar: discussão e 
aprovação do Projeto de 
Recomendação sobre 
o tema “Combate ao insucesso 
escolar”; eleição dos deputados 
representantes da Escola 
-Sessões Distritais/Regionais 
Discussão e aprovação do Projeto 
de Recomendação do círculo 
eleitoral de Coimbra; 
Eleição dos deputados à Sessão 
Nacional e do porta-voz 
- Sessão Nacional (Assembleia da 
República) 

Sónia Vidal Alunos de 3º ciclo 
Fotocópias de vários documentos 
necessários ao longo do projeto, 
incluindo material de campanha 

- Nº de alunos participantes 
-Qualidade das propostas 

apresentadas 



                     

37 

 

Apresentação e discussão dos 
projetos de recomendação dos 
diferentes círculos eleitorais 
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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 

EMRC 

Coord. escola 
Ao longo do 

ano 

Campanhas solidárias  
(recolha de roupas, calçado, 
bens alimentares, 
donativos…) 

Profª EMRC 
Assoc. HUMANA e 

outras 

Alunos do 2º e 3º 
ciclos 

Sem custos Quantidade de bens recolhidos 

Biblioteca 

Escolar 
Ao longo do 

ano 

- “Proclamo aberta a 
leitura!” 
 
 Leitura em espaços públicos  

Prof.  bibliotecárias  
Elementos Ler+ Jovem 

Alunos e docentes 
Comunidade 

- Materiais de desgaste 
-Recursos e equipamentos digitais 
 

Nº de atividades realizadas 

 

DExp Ao longo do 
ano 

Audições Musicais 
Mário Alves 

 

Comunidade 

escolar 

- Salas de música (C1.03 e C1.04); e 

recursos musicais 

 
Grau de participação de alunos; 
Reação da comunidade 
escolar/educativa 

Biblioteca 

Escolar 
Dezembro 

Campanha de sensibilização 
“Trocamos+”  
(feira de livros usados ) 
 

Equipa das BE das EBnº1 
e nº3 

Comunidade Livros doados pela Comunidade 
-Nº de livros trocados 

-Grau de satisfação 
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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 

Biblioteca 

Escolar 

4.11.2014 
2.12.2014 
13.1.2015 
10.2.2015 
17.3.2015 
9.06.2015 

Projeto “30 Dias, 30 Livros” - 
itinerâncias documentais, 
animação da leitura e encontro 
com escritor/ilustrador/contador 
de histórias…, 

BE da EB nº2 e ESFN 
 Biblioteca Municipal 

EB1 Anobra 
EB1 Belide 
JI/EB1 Ega 

JI/EB1 Sebal 
JI Avenal 
JI S. Fipo 

Baús + conjuntos documentais  
Transporte da CMCx 
Sem custos 

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

CM Condeixa 

20 e 24 de 
outubro 

 

Exposição Interativa Casa do 
Ambiente 
 

Divisão do ambiente 
Escolas e jardim-de-

infância 

Recursos disponibilizados pela 
autarquia 

Adesão da comunidade escolar 
 
Satisfação dos intervenientes 

4  outubro a 
12 

dezembro 

Exposição "República e 
Maçonaria" 

 
 
 

Câmara Municipal 
Galeria Manuel Filipe 
Gabinete da Educação 
Gabinete do Desporto 

 
 

Comunidade 
 

1 novembro 
Exposição "100 anos depois da 
1ª Grande Guerra" 
 

abril 2015 
 

junho 2015 

“Encontro com Escritores e 

Ilustradores e Animadores “ Comunidade 

Ao longo do 
ano 

Projecto “Promoção da Leitura” 
técnicas da biblioteca 
municipal ou por 
escritores convidados 

 

Alunos do pré-
escolar e do 1º ciclo 

2º período 

Concurso de escrita, contos, 

histórias, poesia, com ilustração 

sobre o tema “ser criança” 
Gabinete de Ação Social 
Gabinete de Desporto 

Alunos do 3º e 4º 
ano -1º ciclo 

Maio 

Festa da Família: 

Encontro de famílias com jogos 

tradicionais 

Comunidade 

Recursos disponibilizados pela 
autarquia 

Adesão da comunidade escolar 
 
Satisfação dos intervenientes Final do ano 

letivo 

Escola de Verão Júnior 

Oferta de cursos de 
aprendizagem em instituições do 
ensino superior 

Gabinete de educação Alunos do 9º ano 
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Agosto 

Festival da Juventude –
atividades de caráter desportivo 
e cultural numa das geminações 
(Bretten) 
 

Jovens dos vários 
municípios 

2º período 
“Exposição de Espantalhos” 

Biblioteca Municipal  Comunidade escolar 

Ao longo do 
ano 

“O peão é rei” 

(Concurso de fotografia sobre a 

temática na acessibilidade) 
Divisão de Planeamento 
Urbanístico 
 
 

Alunos do 2º, 3º ciclo 
e secundário 

CM Condeixa 

Ao longo do 
ano 

“Educação Empreendedora nas 

Escolas”  

Alunos do 3º ciclo, 
ensino Secundário e 

Profissional 

Ao longo do 
ano 

Corta-Mato Inter-escolas 
Gabinete do Desporto Todos os Alunos 

Biblioteca 

Escolar 

Ao longo do 
ano 

 

Co-elaboração de normativos 
concelhios: 
 -Plano de atividades 
-Manual de procedimentos 
-Regulamento de Empréstimo 
Interbibliotecas 

Equipa de coordenação 
da Rede 

Coordenadora RBE 
Técnicos de informática 

da Autarquia 
 

RBC 

Recursos e equipamentos 
informáticos 
Módulo de Catalogação e 
Módulo de Circulação e 
Empréstimo. 
 

Grau de execução das atividades  

Biblioteca 

Escolar 

Ao longo do 
ano 

 
Criação de Base única de leitores 

RBC 
 

Comunidade 

Recursos e equipamentos 
informáticos 
Módulo de Catalogação e 
Módulo de Circulação e 
Empréstimo. 

Grau de execução das atividades  

Biblioteca 

Escolar 

Ao longo do 
ano 

 

 Tratamento documental dos 
catálogos das BE  

BM BE das EB nº1 e nº3 
Computadores 
Bibliobase 

Grau de execução das atividades  

Biblioteca 

Escolar 
Ao longo do 

ano 
Manutenção e otimização do 
portal 

RBC Comunidade 
Computadores 
Bibliobase 

Grau de execução das atividades  

Biblioteca 

Escolar 
Ao longo do 

ano 

1. Plano de gestão integrada da 
coleção  
 
2. Análise da coleção existente. 

RBC Comunidade 
Computadores 
Bibliobase  

1. Quantidade de documentos em 
empréstimo interbibliotecário. 
2. Nº de requisições dos documentos 
provenientes das outras BE do 
Agrupamento. 
3. Aumento da participação nas 
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atividades divulgadas e na procura das 
novidades. 
4. Estatística comparativa dos 
empréstimos do ano letivo anterior 
com os deste ano letivo. 
5. Percentagem de atualização da base 
bibliográfica. 

DL 

 

A definir 

(2ºP) 

“Concurso Plurilingue”  

– Preparação e participação dos 

alunos do AEC no concurso 

organizado pelo AE de Soure 

Marta Fidalgo Alunos 3º ciclo e Sec. 
– Salas de aula  

– Transporte  

– Interesse e empenho dos alunos  

– Qualidade da participação, traduzida 

na classificação 

2ºPeríodo 
 
 
 

Ao longo do 
ano 

 

 “Delf Scolaire”  

– Divulgação das provas 

organizados pela Alliance 

Francaise junto dos alunos do 

AEC 

“Programa bilateral Luso-

Francês”  

– Divulgação da cultura francesa; 

– Dinamização do clube de 
Francês. 
 

Professora tutora 

Anabela Estevão 

Assistente Pierre Marie  

Alunos 3º ciclo e Sec 

 

 

-Bens não duradouros 

- Autocarro 

 

 

- Salas de aula, átrios e 

auditório  

– Meios informáticos  

 

– Interesse dos alunos  

– Qualidade da participação, traduzida 

na melhoria de resultados 

– Grau de satisfação dos 

intervenientes  
. Alunos do 2º ciclo e 

3º ciclo 

EBN2 e ESFN 

 

Casa de Saúde 

Rainha Santa 

Isabel 

 

1ºP e início 
do 2ºP 

Atividades com a Casa de Saúde 
Rainha Santa Isabel  

 Hospitalidarte 

 Dia de Reis 

Casa de Saúde Rainha 
Santa Isabel  
 
Colaboradores:  
Coord. escolas 
Docentes das escolas  

Alunos do 1º ciclo  
 
Alunos Pré escolar 

Salas de aula 
 
biblioteca da escola  
 
 

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

 
 

CM Condeixa 
 

Coord escola 
 

1 junho 

Dia Mundial da Criança  

 Encontro no parque verde 

 Jogos e atividades lúdicas 

 Atividades sobre o tema da 

romanização 

Coordenadora  
Docentes da escola 
Docentes titulares 

Alunos do 1º ciclo e 
do Pré-escolar 
 

Espaços escolares 
Parque verde  
Ruínas de Conímbriga 
  

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

 

Aprovado pelo Conselho Geral em 19/11/2014 


