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RESUMO

Neste relatório estão contempladas apenas as atividades concluídas no 2º período e aquelas que, previstas para todo o ano, tiveram
momentos significativos que requeriam o inerente destaque.
Refira-se ainda que a avaliação da atividade de projetos como o Gabinete de Mediação Escolar ou a Sala de Estudo, mais diretamente
associados à atividade pedagógica e aos seus resultados, aparece refletida com maior detalhe na análise sobre o sucesso escolar do final do
ano.
A inventariação dos gastos feitos é a que cabe exclusivamente ao Agrupamento. Quer-se com isto dizer que, ao aparecer a classificação “sem
custos”, a despesa não foi suportada pelo Agrupamento. Ainda assim, o montante que, ao agrupamento, coube suportar foi 2510,56 euros.
Renova-se a insistência na necessidade das diversas estruturas proponentes inventariarem todos os custos inerentes às atividades realizadas
pois, se consideradas no seu todo, estas despesas representam uma parte financeira considerável não descartável no balanço financeiro
final.
De um modo geral, as atividades propostas foram realizadas na sua maioria e, quando não o foram, isso deveu-se a uma recalendarização
para mais tarde. As apreciações feitas são sempre satisfatórias quer pelo número de participantes envolvidos, quer pela sua qualidade
intrínseca. São frequentemente apontadas sugestões de melhoria o que traduz o agrado em repetir algumas das atividades reforçando o seu
caráter formativo.
Anabela Rodrigues de Lemos

SIGLAS E ABREVIATURAS
AEC – Agrupamento de Escolas de Condeixa

EMRC – Educação Moral e Religiosa Católica

ATL – Atividades Tempos Livres

EPS – Escola Promotora de Saúde

BE – Biblioteca Escolar

ESAC – Escola Superior Agrária de Coimbra

BM – Biblioteca Municipal

ESFN – Escola Secundária Fernando Namora

BV – Bombeiros Voluntários

FMUC – Faculdade Medicina Universidade de Coimbra

CAT – Centro

HGP – História e Geografia de Portugal

CATL - Centro Atividades Tempos Livres

IOSI – Instalação Operação Sistemas Informáticos

CEF – Curso de Educação e Formação

GNR – Guarda Nacional Republicana

CEI – Currículo Específico Individual

GTC - Grupo Trabalho Concelhio

CIBE - Coordenador Interconcelhio Bibliotecas Escolares

JI – Jardim de Infância

CM – Câmara Municipal

MABE – Modelo Avaliação Biblioteca Escolar

CPCJ – Centro de Proteção de Crianças e Jovens

Mat. CE - Matemática e Ciências Experimentais

CS – Ciências Sociais

NEE – Necessidades Educativas Especiais

DE – Desporto Escolar

PAA – Plano Anual de Atividades

Dep. – Departamento

PB – Professor Bibliotecário

DL – Departamento de Línguas

PNL – Plano Nacional de Leitura

DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

PORT - Português

DT – Diretor de Turma/Direção de Turma

Profs – Professores

EB – Escola Básica

PTE – Plano Tecnológico da Educação

EE – Educação especial

RBE – Rede de Bibliotecas Escolares

Enc. Ed. - Encarregados de educação

SABE - Serviço Apoio Bibliotecas Escolares

EF – Educação Física

SPO – Serviços de Psicologia e Orientação

EM – Educação Musical

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: Criar ambientes efetivos de aprendizagem
Estrutura /
Projeto

DATA

ATIVIDADE
Património Natural e Cultural das
Terras de Sicó
- Lendas e tradições de Condeixa
- Charcos com vida
- A água e a serra
- Origem dos nomes das terras
Ano Internacional da Leguminosas
“De pequenos grão se faz o monte”

DEP Pré-escolar
EBNº3

Projeto “A Água”-Jardim
infância de S.Fipo

2º período

Coordenação
da EB1

D1C

DINAMIZADORES

2º período

Docentes

CUSTOS

Sem custos

de

- Visita de estudo à Ludoteca “O
Dragão Brincalhão” com o tema
“Vamos mergulhar ao fundo do
mar”
“Patrimónios”
- Desfile de Carnaval
- Visitas de estudo pelas terras de
Sicó (Ruínas e Museu Monográfico,
Escola de água, Baby Canyon do Rio
dos Mouros e patrimónios que o
integram, Ribeira de Bruscos,
dolinas, moinhos, Buracas do
Casmilo…);
Piquenique romano
Mês da ciência (novembro) charcos com vida
Concurso de matemática
“O problema do mês”
- Resolução de um problema/mês.

RESULTADOS ALCANÇADOS
(aspetos conseguidos, por conseguir, propostas para a melhoria)
O Jardim de Infância de Ega iniciou o Projeto Património Natural e Cultural
das Terras de Sicó tratando o tema da água, através de pesquisas, histórias.
As crianças mostraram muito interesse e realizaram aprendizagens
significativas. Foi relacionada a aprendizagem no geral com o contexto local.
No âmbito do Projeto “De pequenos grãos se faz o monte”, no JI de Ega foi
elaborada uma história sobre a alimentação, para a iniciativa “Histórias da
Ajudaris”.
As atividades programadas foram concretizadas e os objetivos traçados
foram cumpridos.
Os alunos demonstraram muito interesse e adquiriram conhecimentos sobre
o tema.
Estas atividades têm continuação no 3º período (alguns JI optaram por fazer
a avaliação apenas no 3º período)
Envolvimento e interesse dos alunos na atividade; boa qualidade dos
trabalhos realizados e dos conceitos explorados; convívio e socialização dos
alunos; colaboração dos Pais/EE; interação com a comunidade; apreciação
muito positiva por parte da comunidade.

Coordenadora
Docentes da escola

Adelaide Lapas,
António Loio,
Emília Silva,
Rosa Lóio

Sem custos

Resolução de problemas, em curso.
Análise e conclusão dos resultados a realizar no 3º período.
100€
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2º período

“Lendas
passadas…Histórias
contadas…”:
- Recolha de tradições, lendas,
contos, histórias do maravilhoso
popular do concelho de Condeixa-aNova e regiões limítrofes;
- Compilação de um livro em
suporte escrito e digital.

Nelson Silva
Regina Costa
Sara Aires
Mª Luz Pedrosa

Atividades de divulgação da cultura
inglesa / exposições de trabalhos
sobre:
– “St. Valentine´s Day”
– “Easter”

Emília Batista
Rosaria Brito
Professores de
Inglês

Atividades variadas de divulgação
da cultura hispânica de forma a
Ao longo do ano
assinalar as seguintes datas:
– Día de la Hispanidad
– Día de los Muertos
– Día de Reyes
– Día de Cervantes

Marta Véstia
Professoras
Estagiárias de
Espanhol

----------------------

Recolha de trabalhos e compilação finalizada.
Publicação do trabalho em formato digital e/ou impresso a realizar no 3º
período

Sem custos

A atividade concretizou-se com a participação dos alunos de Inglês.
Os alunos revelaram interesse e empenho na realização dos trabalhos que
atingiram uma qualidade satisfatória.

Sem custos

Avaliação intercalar (o intercâmbio com duas escolas espanholas está ainda
a decorrer): a atividade está a decorrer de forma muito satisfatória, tendo os
alunos aderido com muito interesse e empenho. Até ao momento foram
enviados para Espanha cerca de 50 postais de Natal e 41 cartas, que foram,
na sua maioria, escritas em casa e corrigidas na aula, o que permitiu um
aperfeiçoamento da expressão escrita em língua espanhola.

Fotocópias – 1€

Realizou-se a 2º eliminatória na Escola Fernando Namora tendo estado
presentes os quatro alunos selecionados (um aluno da categoria júnior, dois
alunos da categoria A e uma aluna da categoria B)
As provas foram enviadas para correção, no prazo estipulado.
Ainda não há resultados.

Sem custos

-- Participaram duas equipas de alunos (8.º B e 9.ºC);
-- O comportamento e a assiduidade dos alunos foi excelente;
-- Os alunos demonstraram muito entusiasmo e tiveram uma prestação de
qualidade em todas as atividades, destacando-se a prova de teatro em que
os discentes revelaram um bom domínio de línguas estrangeiras.
-- A sua participação constituiu um importante momento formativo e todos
os objetivos previstos foram alcançados, nomeadamente o desenvolvimento
da competência plurilingue e o espírito de cooperação e de equipa.

Intercâmbio epistolar com uma
escola espanhola
2ªeliminatória
DMCE

janeiro 2016

XXXIV Olimpíadas Portuguesas da
Matemática

Professores de
Matemática dos
grupos 230 e 500

Final Nacional
março 2016

D. LÍNGUAS

2º per

“Concurso Plurilingue”
– Preparação e participação dos
alunos do AEC no concurso
organizado pelo AE de Soure

Marta Fidalgo

3

D. LÍNGUAS

2º per

Visita de Estudo a Espanha
(Salamanca)

D. Línguas

11 de março
de 2016

Visita de estudo / aula prática de
Português – 11.º ano: visita guiada
à Fundação Eça de Queiroz
(Tormes), almoço e passeio

DMCE

17 de março
de 2016

Canguru
Matemático
Fronteiras 2016

sem

Olimpíadas da Biologia
DMCE

Custos suportados
pelos alunos

Helena Paula
Santiago
Maria Pia Serra
Mª Carmo Barros

Custos suportados
pelos alunos

Professores de
Matemática dos
grupos 230 e 500

Fotocópias 30€
Prémios -50€

Regina Barros (9º
ano)
Carmo Barros
secundário)

10 euros

2º período
Palestras:
“Mecanismos de evolução”
“Riscos geológicos”

DMCE/G-510

Marta Véstia
Professoras
Estagiárias de
Espanhol

2º período

Visita de Estudo ao Museu da
eletricidade.

Ana Margarida
Pèguinho
Carmo Barros

Albertina Duarte
Paula Cruto
Maria João Gomes

Sem custos

Suportados pelos
alunos

-- A atividade decorreu de forma muito satisfatória e envolveu 53 alunos da
Escola Secundária Fernando Namora.
-- Os alunos avaliaram a visita de estudo de forma muito positiva.
-- Foi possível aferir a concretização das aprendizagens dos alunos através
da realização de uma ficha de trabalho na qual obtiveram bons resultados
(nível “Bom”, na sua maioria).
-- Participaram os alunos da três turmas de11º ano;
-- O comportamento e o empenho dos alunos foi muito;
-- No âmbito do Português, a visita à Fundação Eça de Queiroz propiciou a
aquisição e o aprofundamento de conhecimentos relacionados com o
romance queirosiano A Cidade e as Serras, os quais vieram a ser objeto de
avaliação em texto de apreciação crítica
Na Escola Secundária Fernando Namora, participaram:
10 Alunos do 9º ano, na categoria Cadete;
13 Alunos dos 10.º e 11º anos, na categoria Júnior.
Na Escola Básica nº 2 participaram:
32 alunos na categoria Escolar - 5º e 6º anos
30 alunos na categoria Benjamim - 7º e 8º anos
As classificações serão inseridas no site até 11 de Maio
Boa participação dos alunos atendendo a que a realização da prova ocorreu
num período sem atividades letivas, quarta feira dia 6 de janeiro.
Total de alunos a participar:
Categoria sénior- 26 alunos 1ª eliminatória
Categoria sénior- 7 alunos do 11º e 12 alunos a participar na 2ª eliminatória
Na categoria júnior (9º ano) nenhum aluno se inscreveu
Envolvidas as turmas A e B do 11º ano, com uma boa participação dos
alunos.

A visita proporcionou um acréscimo de conhecimentos em relação às
matérias lecionadas no contexto de sala de aula.
-A maioria dos alunos manifestou muita satisfação em relação à visita, tendo
considerado que correspondeu às expectativas. No entanto, gostariam de
permanecer mais tempo no museu da eletricidade.
O ambiente criado entre os alunos foi considerado bom.
O ambiente criado entre os professores e os alunos foi considerado bom.
Opinião relativamente à organização da visita, por parte das instituições
visitadas foi considerada boa.
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DMCE/G-510

D1C

DCSH
Grupo 420

2º período

2ºperíodo

2º Período

Visita de estudo ao Planetário da
Fundação Calouste Gulbenkian e
Museu Nacional de Arqueologia

Canguru 2016

Olhares:
“Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável” (exposição de
trabalhos).

Teresa Coelho
Cilínia Godinho

Coord. D1C

Professores de
Geografia

Suportados pelos
alunos

30€

---------

As docentes que organizaram/planificaram a visita, assim como os outros
docentes que acompanharam os alunos, consideram que estes tiveram um
comportamento correto e mostraram empenho e interesse nas diferentes
atividades propostas, assim como nos autocarros.
Realçam a importância que uma atividade deste género tem na vida escolar
dos alunos. De referir ainda o entusiasmo que a maioria dos alunos
manifestou, patente nos seus comportamentos e nos seus rostos, ao
chegarem à zona de Belém, uma vez que era a primeira vez que se
deslocavam a Lisboa.
Participaram todas as turmas do 2º, 3º e 4º anos.
Neste momento, faz-se a recolha das grelhas de classificação de todas as
turmas, para publicação e análise dos resultados.

Dadas as características do programa (extenso, com muita matéria do 8º
ano em atraso), não se revelou oportuna a realização desta atividade, pois
não era conveniente dispersar mais os alunos.

“O meu concelho”
(Exposição de fotografia)
DCSH
Grupo 420

2º Período

“ Contrastes de desenvolvimento”

Professores
Alda Cardoso
João Fernandes

--------

Dadas as características do programa (extenso, com muita matéria do 8º
ano em atraso), não se revelou oportuna a realização desta atividade, pois
não era conveniente dispersar mais os alunos.

5

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

Biblioteca
Escolar

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Biblioteca
Escolar

ATIVIDADE

DINAMIZADORES

CUSTOS

- 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

57,11 €

- Aplicação de formas de pesquisa
orientada, nas aulas de MAC, usando
o modelo de pesquisa adotado.
- Apoio ao currículo (preparação de
documentos e recursos relacionados
com as obras/matérias em estudo,
também com suporte de
ferramentas digitais)

Professoras
bibliotecárias DTs

27,51€

RESULTADOS ALCANÇADOS
(aspetos conseguidos, por conseguir, propostas para a melhoria)
- 6 efemérides celebradas, através de atividades de diferentes tipologias
(escrita; exposições; visualização de filmes; atividades plásticas; concursos;
debates e apresentações): Dia Internacional em Memória das Vítimas do
Holocausto (ESFN); Carnaval (EBnº1 e EB nº2); S. Valentim (EB nº1 e EB nº2 e
ESFN); Comemoração do dia da não-violência e da paz nas escolas (EB nº2 e
ESFN; Dia da Mulher (ESFN).
- Excelente participação dos alunos ao nível das atividades desenvolvidas e
na sua preparação.
Apoio ao currículo:
- preparação e divulgação aos docentes: documentos de apoio à abordagem
das obras (6º ano); maleta pedagógica das obras “O meu primeiro livro de
Poesia (6º ano), “Rosa, minha irmã Rosa (6º ano); aula prática com a
visualização da representação da cena I e II peça “Os Piratas” (a lecionar no
6º ano-3º per.). Pesquisa e divulgação de 2 documentos para História (7º e
8º); aula prática de ilustração e poesia (5º ano); apoio ao Projeto Individual
Leitura (do 7º, 8º, 10º); Animação da leitura aos JI e EB1 e divulgação da
adaptação da Lenda da Nascente do Ramo aos profs (Património material e
imaterial); Animação da leitura do Obra “A Zanga das Letras Comadres”, de
Nuno Granja, JI da EB nº3 e 1º e 2º ano de todas as EB1 do AECX
-Sessão de sensibilização para a poesia para as 3 turmas do 4º ano da EBnº3:
Leitura do conto "O menino que tinha uma arca cheia de poetas" de J. J.
Letria. Biografia de Fernando Pessoa. Leitura de poemas. Sensibilização para
o concurso Poesia na Escola. Proposta de escrita criativa: "Ser poeta é… "
Note-se: o aumento dos empréstimos domiciliários, a melhor rentabilização
dos recursos BE; maior abertura a um trabalho articulado com a BE pelos
profs, a participação do 1º ciclo no Concurso de Poesia.
Literacia da informação e digital:
- Concurso Elos de Leitura – através da ferramenta Web Kahoot, com
questões de aplicação de conteúdos do currículo do 7º A, D, 8º A,C,D, 2º
VOC, 10º TAP/PSI; 10º C, 10ºB;
-8 Sessões de MAC- 9ºD (11/02, 18/02 e 03/03); 9ºB e 9ºA (16/02 e 01/03)
9ºC (17/02) sobre Educação Sexual/Direitos Humanos: Como fazer um
trabalho de pesquisa; como fazer referências bibliográficas e citações; como
fazer uma apresentação em Prezi.
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Biblioteca
Escolar

Ao longo do
ano

Biblioteca
Escolar

Ao longo do
ano

Biblioteca
Escolar

Ao longo do
ano

Biblioteca
Escolar

Ao longo do
ano

-Projeto Ler+ Jovem:
- atividades de incentivo à leitura em
ambientes e recursos/ferramentas
digitais

“Vou-te contar+...” -escrita em rede,
recorrendo a Google drive e outras
ferramentas digitais - construção de
ebook coletivo

- Projetos eTwinning

Projeto Clima@EduMedia:
-MOOC "As Alterações Climáticas nos
Média Escolares", curso de formação
online para professores
-Candidatura ao Concurso
"Alterações Climáticas"

Professoras
bibliotecárias

Sem custos

Professoras
bibliotecárias

Sem custos

Ana Rita Amorim
Fátima Gonçalves
Ana Paula Amaro
-outros docentes

Sem custos

Professora
bibliotecária
da BEFN
professora Alda
Cardoso

Sem custos

-Sessão com o 2ºVOC dia 19/01 de apoio a FQ (profª Paula Cruto) para
realização de um trabalho de pesquisa escrito sobre Energias Renováveis
-Elaboração de cartaz e de guiões sobre referências bibliográficas e citações.
Note-se: excelente adesão e envolvimento dos alunos nas atividades, bem
como dos professores, que reconheceram a pertinência destas ferramentas
em contexto educativo; verificou-se um ligeiro aumento na procura da BE,
mas os alunos ainda têm dificuldade em realizar os trabalhos
autonomamente e em utilizar a BE para os realizar trabalhos;
desenvolvimento das competências dos alunos ao nível das novas
ferramentas e de métodos de trabalho de pesquisa e de elaboração de
trabalhos de grupo.
17/02 - Sessão na BM do projeto Ler+ jovem com o grupo das Lérias: Partilha
dos livros preferidos, leitura de excertos de romances e de poemas.
Note-se: o empenho dos alunos, a continuação do desenvolvimento de
competências da leitura e declamação, da maior sensibilidade para uma
consciência cívica ativa e de um maior conhecimento do legado patrimonial
da nossa comunidade.
Ao longo do período foi dado apoio aos profs no projeto de escrita criativa
“Água, Património que temos que cuidar”.
Realização de 4 histórias, escritas em colaboração entre as turmas do 1º ciclo
(escolas fora da vila), recorrendo ao Google Drive, como local de partilha.
Distribuição das histórias pelas 4 turmas dos JI (escolas fora da vila) para
ilustração do texto.
-Captação/Edição/Montagem/ Sonorização de 10 trabalhos das turmas da
Ebnº3 para o concurso "Conta-nos uma história" da ERTE
Note-se: Aprendizagem e prática da utilização de uma ferramenta de
trabalho colaborativo pelos docentes. Desenvolvimento de competências de
leitura expressiva e de escrita criativa nos alunos.
- Realização de 2 sessões (02/02 e 01/03) para aprendizagem da utilização
da plataforma Prezi e construção dos trabalhos sobre Cinema
-1 Sessão videoconferência a 11/02 com os alunos franceses de ClermontFerrand.
- Continuação das aprendizagens/contacto com diferentes formas de
trabalhar digitalmente.
- Qualidade dos trabalhos produzidos pelos alunos.
(O projeto da turma do 8ºC não está em desenvolvimento.)

- A concluir no 3º período.
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Biblioteca
Escolar

Ao longo do
ano

“Queres Ler+ comigo?” - Projeto
Monitores/colaboradores das BE
(envolvimento direto dos alunos
monitores/colaboradores da BE na
sugestão/preparação e concretização
de atividades de promoção de leitura
e/ou escrita destinadas aos diversos
níveis de ensino)

Biblioteca
Escolar

Ao longo do
ano

Criação de 8 “Postos Ler+” nas
diferentes escolas do agrupamento

Biblioteca
Escolar

Ao longo do
ano

“Lemos+ escrevemos melhor” participação dos alunos na
elaboração de textos de vários
teores (“JÁ” e publicação online)

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.
“Era+ uma vez…”, atividade de
leitura feita por alunos pertencentes
ao 3º ciclo e/ou ensino secundário
aos alunos de Pré- escolar e 1º ciclo.

Biblioteca
Escolar

Biblioteca
Escolar

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

-Projeto Ler+ Jovem
Formações:
-Técnicas de leitura e dramatização
(Cooperativa Bonifrates/ Companhia
de teatro local)
-Técnicas de animação de leitura
(técnicas da Biblioteca Municipal)

Professoras
bibliotecárias
Monitores
Colaboradores BE

Equipa BE
CATL das Cáritas
Diocesanas

Sem custos

15 €

- Montras do escritor do mês dinamizadas pelas alunas monitoras da BEFN:
Participação de 3 alunas na pesquisa e elaboração de material para as
montra do mês de janeiro (Diana Simões, 12ºTT - Pedro Chagas Freitas);
Fevereiro (Filipa Carvalho, 10ºC – Nora Roberts) e Março (Inês Pimenta 10ºC
– J. K. Rowling)
- Autonomia, responsabilidade e empenho demonstrados pelos alunos
promotores das atividades.
- Decoração de 12 caixas para colocação nos postos Ler+
- Finalização das faixas (sinalética), a colocar em cada posto
- Organização dos livros para cada posto.

Professoras
bibliotecárias

Sem custos

- Foram elaborados e publicados, no jornal “Já”, 26 textos escritos
individualmente pelos alunos e 15 coletivos. Alguns dos trabalhos foram
ainda publicados online no portal RBC.
- Empenho dos monitores jornalistas da BE EB nº2 e ESFN.
- Qualidade dos trabalhos publicados, o que indicia um desenvolvimento das
técnicas de escrita em diversas tipologias textuais.

Professoras
bibliotecárias

Sem custos

- Elevadas taxas de empréstimo domiciliário por parte do 1º, 2º e 3º CEB. No
Ensino Secundário, verificou-se uma melhoria das taxas de requisição, em
relação aos anos transatos.

Professoras
bibliotecárias Alunos
do curso 10ºTAP
Alunos do 3º CEB

RBC

Sem custos

Sem custos

Sessões de animação da leitura:
- “Lenda da Nascente do Ramo”- Maria Rocha e Lara Magalhães do 8º C, para
alunos do JI EBnº1 – 15/03/2016
- Representação cena I e II d`Os Piratas, de Manuel Pina, pelos alunos
Alexandra Ventura do 10ºA e André Rosa 12º A, aos alunos do 6º ano EBnº2
- Desenvolvimento das competências dos alunos que desenvolveram as
atividades, ao nível das dinâmicas da animação da leitura e da declamação
de poemas.
- Empenho dos alunos referidos.
- Excelente adesão dos alunos destinatários das atividades.
- 12/02 - "Estado do Amor" - declamação poética com a atriz Andreia
Macedo para as turmas do 9ºC, 9ºD, 10ºTAP, alunos do projeto Ler+ Jovem
- 10/03 - Sessão de poesia para as turmas do 12ºB e C e 11ºC com o Dr. Paulo
Archer de Carvalho
- 04/03 - Formação em Técnicas de animação de leitura pela Drª Inês
Rodrigues da Biblioteca Municipal para o 10ºTAP e alunos do projeto Ler+
Jovem
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Biblioteca
Escolar

Ao longo do
ano

Biblioteca
Escolar

2º e 3º
Período

Biblioteca
Escolar

2º e 3º
Período

SOBE - Saúde Oral e Bibliotecas
Escolares:
-“Restaurante o Letrinhas - 1º ciclo promoção da leitura com a BM
-Sessões de formação sobre Higiene
Oral com o apoio do C. Saúde
-Concurso de escrita criativa - RBE

Concurso Nacional de Leitura

Concurso de Poesia - “Poesia na
Biblioteca” - escrita criativa, segundo
modelos (todas as crianças e jovens
residentes no concelho de Condeixaa-Nova)

RBC
Centro de Saúde

RBC

RBC

Sem custos

60,02€

62,86€

- Boa adesão e enorme satisfação dos pais e enc de educ. à iniciativa
“Restaurante o Letrinhas”, realizada na BM, 27/02/2016.dia 27 fev na BM)
com a presença de 8 famílias, 25 pessoas (pais e filhos).
- Animação da leitura da obra de Fanha, O dia em que a barriga rebentou, em
todos os JI e EB1 fora da vila, com ótima satisfação dos alunos/educadores/
professores e trabalhos realizados, muito interessantes.
- Encontro com o escritor Rui Silva e animação da leitura da obra O meu
amigo dentista, a todos os alunos dos JI e EB1 do AECX. Excelente adesão e
satisfação do público.
- Participação de 4 turmas de Pré-escolar no Concurso Nacional “Livros
Falados” PNL; RBE; Visão Júnior e DGS.com o reconto gravado em áudio e
cartaz do livro "O menino que detestava escovas de dentes"
- Atribuição de Menção Honrosa, a nível nacional, ao JI da Ega, no tema
‘Saúde Oral e Alimentação’, na categoria cartaz.
- Elevado número de alunos envolvidos (todas as escolas da pré e do 1º ciclo
do AECX).
- Acentuada melhoria ao nível do conhecimento dos alunos sobre
alimentação e higiene oral, nestes 2 anos de projeto (falta aferir melhoria
dos hábitos).
- Estão por realizar as sessões de formação pelo C. Saúde, por não terem sido
distribuídos os Kits pelo Projeto SOBE (a realizar aquando da receção dos
Kits).
- Razoável participação dos alunos de 3º CEB (17 alunos: 7º, 8º, 9º, 1 aluno
do 2º VOC; 4 alunos do Ens. Sec.)
- Excelentes resultados obtidos por vários dos alunos.
- Excelente adesão dos alunos à ferramenta usada para o formato da prova
(Kahoot).
- Ótima parceria com a BM, no âmbito da preparação do cronograma e
sugestão de diligências a tomar no âmbito da fase distrital do CNL 2016, a
realizar no dia 20/04, em Condeixa;
- Elaboração das normas da prova escrita e oral, bem como das respetivas
provas (PB e profs mencionadas).
- Ótima participação dos alunos das EB1, ao contrário dos participantes do
2º, 3º ciclos e Ens. Sec.
- Excelentes composições apresentadas por alguns dos candidatos. A estes
concursos e reconhecimento da qualidade dos poemas submetidos a
concurso internacional “Le Bleuet International” em 2015 (vencedores de 1º,
2º e 3º lugares a nível internacional)
- Qualidade da cerimónia de atribuição dos prémios, no dia 19/03/2016, na
BM, com grande adesão do público.
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Biblioteca
Escolar

12 de
fevereiro

Biblioteca
Escolar

fevereiro

Biblioteca
Escolar

16 de março

Biblioteca
Escolar

Estado do Amor com Andreia
Macedo

Concurso SOLETRAR
(EB nº1 e EB nº3 – 2ª eliminatória)

14 a 19 de
março

RBC

RBC

0€

- Foram sensibilizados todos os alunos do 9º ano e disponibilizados os tablets
com as histórias para leitura na BE

PB
Dep. de 1º CEB

38,26€

- Bom desempenho dos alunos, na Final de escola na EBnº1 e nº3, tendo sido
apurados os concorrentes para a final do Agrupamento a realizar no dia 25
de maio (todas as turmas do 1º ao 4º ano)

2 sessões (dia para alunos da ESFN);
(noite para a comunidade - BM)
Ler é cool – promoção da leitura e
escrita criativa da Cool Books da
Wook

- Semana da Leitura “Elos de
Leitura”
a. Encontro com a escritora Teresa
Reis
b. - Encontro com a escritora/
ilustradora Rita Duque
c. “Era+ uma vez...”
d. “Proclamo aberta a leitura!” e. Concurso de Poesia “Poesia na
Biblioteca” (crianças e jovens do
concelho e adultos geral) - 19 Março

- Declamação poética com a atriz Andreia Macedo para as turmas do 9ºC,
9ºD, 10ºTAP, alunos do projeto Ler+ Jovem
- Positivo contacto dos alunos com formas de ver/ouvir poesia, autores
menos conhecidos e diferentes maneiras de sentir e dizer o Amor
- Excelente qualidade da atividade desenvolvida.

500€
(aLer+ e CMCx)

RBC
Monitores BE

534,74€
(aLer+ e CMCx)

a. Excelente empenho e adesão dos alunos das turmas B, C, D, e E do 5º ano,
nas várias atividades; excelente qualidade de alguns dos trabalhos de
ilustração produzidos.
b. Ótimo desempenho de alguns dos alunos das turmas 9º B e 12º TT, ao
nível das competências visadas; Excelente articulação entre a assistente de
Francês, Chloé Moutinho e a PB.
c. Excelente adesão e envolvimento dos alunos na atividade, bem como das
educadoras, que reconheceram a utilidade da iniciativa no apoio ao
currículo; excelente desempenho das monitoras Maria Rocha e Lara
Magalhães, na animação da leitura efetuada.
d. Excelente adesão e envolvimento dos alunos na atividade, bem como das
educadoras, que reconheceram a proficuidade da iniciativa no apoio ao
currículo; excelente desempenho dos alunos Alexandra e André, na
dramatização efetuada.
e. Avaliação já efetuada neste documento.
f. Excelente adesão e envolvimento dos alunos na atividade, bem como dos
professores, que reconheceram a pertinência desta ferramenta em contexto
educativo. Trabalho colaborativo entre diferentes disciplinas e a BE na
construção dos Quizzs
g. Boa abertura a um trabalho articulado com a BE pelos Educadores/
professores; ótima adesão do público.
h. Qualidade da cerimónia de atribuição dos prémios, com grande adesão do
público.

10

DEP Pré-escolar
EBNº3

Docentes
Bibliotecárias

Fevereiro

Semana da leitura

2º período

Visita de Estudo a Coimbra
(Exploratório, Museu da Água e
Parque Verde)

Docentes da EB1 de
Belide

-----------

15 de março

Visita de Estudo
Escola Superior Agrária de Coimbra

Docentes da EB1 de
Sebal

Suportados pelos
alunos

17 março

Visita de Estudo a Coimbra (Museu
Machado de Castro, Quinta das
Lágrimas e Igreja de Santa Cruz)

Docentes da EB1 de
Ega

Sem custos

SPO da EB2

2º período

Sessão “Eu Gosto de Estudar”

Psicóloga
Cristina Caveiro

Sem custos

SPO da EB2

2º período

Sessão “Eu Gosto de Estudar”

Psicóloga
Cristina Caveiro

Sem custos

Psicóloga
Cristina Caveiro

Sem custos

Aplicação individual do questionário.
Sessão dinâmica “Uma prenda para ti”.
(tem continuação no 3º período)

Sem custos

Resultados apresentados à respetiva educadora, como forma de orientar as
atividades a realizar com os alunos para adquirirem competências e assim
iniciarem a aprendizagem da leitura e da escrita com sucesso.
(tem continuação no 3º período)

D1C

SPO da EB2

2º e 3º
período

SPO da EB2

2º e 3º
período

Projeto “É Fácil para Mim”
Implementado na turma do 3º A da
EB1/Nº1, com o propósito de
modificar comportamentos que não
se apresentam como boas práticas
para alcançar o sucesso escolar.
Projeto “Prevenção no Pré-Escolar”
Aplicação de provas de avaliação das
aptidões básicas aos alunos do
jardim de Infância da EB1/Nº1 que
vão iniciar a escolaridade no próximo
ano letivo.

Psicóloga
Cristina Caveiro

Sem custos

No âmbito do Projeto SOBE, o Jardim de Infância de Ega concorreu à
iniciativa “Livros Falados”, promovido pelo PNL, a RBE e a DGS, numa
parceria com a Visão Júnior. O resultado foi a obtenção de um dos prémios
nacionais (Menção Honrosa), na modalidade de cartaz sobre a história “O
menino que detestava escovas de dentes”, que ultrapassou todas as
expetativas e teve forte impacto na comunidade.
Atividade não realizada devido à falta para exames médicos de um dos
professores dinamizadores e às más condições meteorológicas.
Os objetivos foram alcançados, foram visitados os espaços previstos (fábrica
de laticínios, picadeiro e laboratório de biologia). Observaram a paisagem e a
capoeira. Não foi possível ir à horta biológica devido às condições
atmosféricas.
A visita correu como planeado. Os alunos demonstraram muito interesse em
todos os locais visitados, colaborando para uma visita interativa com
perguntas pertinentes e um comportamento bastante razoável.
Dinamização da sessão “Eu Gosto de Estudar” na turma do 7º F, solicitado
pela diretora de turma, como forma de promover a aquisição de habilidades
e competências para serem alunos de sucesso.
Dinamização da sessão “Eu Gosto de Estudar” na turma do 8º B, solicitado
pela diretora de turma, como forma de promover a aquisição de habilidades
e competências para serem alunos de sucesso.
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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

Educação
Musical

DATA

ATIVIDADE

Ao longo do
Ano

- Participação em Audições Musicais

DINAMIZADORES

Mário Alves

CUSTOS

Sem custos

RESULTADOS ALCANÇADOS
(aspetos conseguidos, por conseguir, propostas para a melhoria)
Audição do 2º período realizada a 16 de março de 16 contou com a
participação de jovens executantes em diversos instrumentos musicais do 5º
ao 11º anos de escolaridade.
Muito boa recetividade por parte da comunidade educativa que assistiu a
este evento.
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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

Biblioteca
Escolar

DATA

ATIVIDADE

Ao longo do
ano

“No meu ninho, lê-se +”,
(desenvolvimento de hábitos
da leitura partilhada no seio
familiar, consistindo na
itinerância de sacos com livros
destinados às crianças do
Ensino Pré-escolar para que
as famílias se envolvam na
leitura e na partilha de
impressões sobre essa leitura)

DINAMIZADORES

CUSTOS

Professoras
bibliotecárias

Sem custos

RESULTADOS ALCANÇADOS
(aspetos conseguidos, por conseguir, propostas para a melhoria)

- Deu-se continuidade às “viagens” dos livros e à leitura em família, atividade
que está a ter adesão por parte dos alunos do JI e respetivas famílias.
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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

Clube de Rádio
modelismo

DATA

2º período

(EB n.º 2)

Ao longo do
ano

ATIVIDADE
Reparação de veículos dos
alunos;
- Desmontagem de viaturas,
trazidas pelos alunos, sem
recuperação
para
aproveitamento de peças,
mecanismos e motores;
- Montagem de viaturas
usando o material da
"Mechano"
e
outro
recuperado;
Rádio Escolar EB2
Animação radiofónica dos
intervalos e hora do almoço

Clube
Multimédia
2º período

Biblioteca
Escolar

Ao longo do
ano

JÁ - Jornal do Agrupamento

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

DINAMIZADORES

CUSTOS

José Manuel Costa
Monteiro

Sem custos

Isabel Campos (EB2)
Nuno Rodrigues e alunos
colaboradores

Sem custos

Ana Rita Amorim
Isabel Neves
alunos e professores
colaboradores

405€
.

- Equipa BE

Sem custos

RESULTADOS ALCANÇADOS
(aspetos conseguidos, por conseguir, propostas para a melhoria)

Nº médio de frequência semanal: 9 alunos

- Nº de alunos: 17 que foram sempre assíduos e bastante empenhados. Neste 2º
período deixaram de frequentar o Clube 5 alunos, pelo que foram substituídos
por colegas interessados em participar na rádio. Estão inscritos para frequentar
o Clube no 3º período 25 alunos.
- Participação dos diferentes níveis de ensino do AECX
- Contribuição de artigos interessantes de professores e de alunos de todos os
ciclos de ensino;
- A continuação da contribuição do tópico intitulado “Os livros que eu lia quando
tinha a tua idade” que tem como objetivo principal envolver os encarregados de
educação na participação de atividades da escola, e que contou com a
participação de 3 e. e.
- 44 exemplares vendidos até ao momento
Aspetos a melhorar:
- Maior envolvimento dos professores (LP, outros…), motivando e incentivando
os alunos para a produção de textos.
- Continuar a procura de financiamento, com vista a diminuir os custos por
exemplar (vendido a 1,5€), o que melhorará a sua distribuição.
- Aumentar a divulgação do Jornal dentro e fora do AECX (sem qualquer
expressão de momento)
- Empenho dos monitores, o que permite potenciar o serviço das BE, nos
diversos serviços (jornalismo, receção,informática, leitura).
- Excelente integração, espírito de colaboração, empenho, responsabilidade,
crescente autonomia e melhoria das competências dos alunos monitores, face às
tarefas inerentes à BE
- Participação de 3 alunas na pesquisa e elaboração de material para as montra
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Biblioteca
Escolar
CATL

12 fevereiro

Educação
Musical

6/01/2016

Dep.
Expressões
Grupo 600

Parlamento
dos jovens

2ºe 3º
período

2º período

Comemoração do Dia dos
Namorados

Canto das Janeiras ao sr.
Ministro da Educação

Intervenção no espaço
escolar:
Exposições temporárias de
Ed. Visual e Artes Plásticas.
- Constituição de listas e
apresentação das
respetivas medidas
mediante os temas em
discussão
- Realização de debates
com as deputadas da
Assembleia da República
- Realização do ato
eleitoral no dia 12 de
janeiro

Profª Bibliotecária
Ana Rita Amorim
Animadora do CATL
Cáritas Vera Alves

Mário Alves

Olga Alvarinhas / Dina
Ferreira
Isabel Gabriel
Isabel Campos

Sónia Vidal

7,32 €

Sem custos

Sem custos

28€

do mês de janeiro (Diana Simões, 12ºTT - Pedro Chagas Freitas); Fevereiro
(Filipa Carvalho, 10ºC – Nora Roberts) e Março (Inês Pimenta 10ºC – J. K.
Rowling)
- Participação de um aluno no apoio e monitorização dos computadores
- Maior envolvimento nas dinâmicas da biblioteca, desenvolvimento da
autonomia e do sentido da responsabilidade. Excelente espírito de colaboração,
empenho, responsabilidade e crescente autonomia face às tarefas inerentes à
BE.
Realização de 3 atividades preparadas colaborativamente:
- Quizz no Kahoot "Big Picture do Amor" para as turmas do 9ºB e C de EMRC
- “Ciclo de Cinema Romântico” (6 filmes requisitados na Biblioteca Escolar)
-”Tu baralhas-me!” (uma carta de baralho romântica com um casal de sonho e
uma frase fantástica)
- Grande satisfação dos alunos em relação ao Jogo e boa adesão ao
visionamento dos filmes.
Deslocação a Lisboa para Canto das Janeiras ao ministério da educação e DGEst.
Participação entusiástica de alguns elementos da orquestra da escola que
cantaram e tocaram peças tradicionais alusivas à quadra festiva. Excelente
representatividade do agrupamento de escolas perante a comunidade
educativa.
Neste 2º período foram expostos trabalhos de EV das várias turmas do 9º ano.
Esta intervenção foi apreciada por todos os elementos da comunidade
educativa, que a considerou positiva destacando-se a qualidade de alguns dos
trabalhos expostos.
No âmbito da disciplina de EVCEI foram realizadas exposições temáticas, as quais
foram apreciadas positivamente pela comunidade educativa.
- Grande envolvimento e interesse dos alunos: Participam no projeto 60 alunos
do ensino básico e 10 alunos do ensino secundário.
- Razoável nº de listas apresentadas: 6 listas do ensino básico e 1 do ensino
secundário
- Qualidade dos debates com as deputadas Andreia Mesquita e Margarida
Mano;
Notas: No dia, 6 de maio deslocar-se-á à Assembleia da República uma
delegação de alunos e professores do Agrupamento de escolas de Condeixa.
- Deslocar-se-á a Bruxelas, ao Parlamento Europeu, nos dias 26, 27 e 28 de maio
uma delegação de alunos e professores do Agrupamento de Escolas de
Condeixa.
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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

EPS

2º período

Programa In-dependências
(álcool e tabaco)
Sessões
Concurso- Carta a um
familiar fumador;
Concurso Logótipo- “Uma
escola livre de fumo”

Profªs: Isabel Gabriel;
Olga Alvarinhas
Justina Coutinho
Elvira Marinho
Jacinta Pires

EPS

Ao longo do
ano

Projeto 3C´
Rastreio da obesidade
juvenil

EPS

Ao longo do
ano

Scrapbook: “Ementas para
a saúde”

CUSTOS

5€

RESULTADOS ALCANÇADOS
(aspetos conseguidos, por conseguir, propostas para a melhoria)
- Receção de várias cartas e logótipos realizados pelos candidatos ao Concurso;
- A participação para a seleção dos três melhores desenhos ultrapassou os 50%;
- Foram alcançados os objetivos inscritos no programa.

Equipa EPS
Centro de saúde

Sem custos

Foi efetuado o rastreio a todos os alunos do 1º ciclo das escolas do agrupamento
no 1ºP.

Sem custos

- Continuam a ser recolhidas receitas/ementas.

Jacinta Pires
ATL/Cáritas

Reciclar na escola - miniecopontos

Reciclar na escola: ainda a decorrer.

Tendo sido recolhido até ao final do 2º Período (18.03.2016) as seguintes
quantidades de recicláveis em sacos de 120 litros:
Nº de sacos recolhidos
Escola

CM Condeixa

Divisão de Ambiente e
Serviços
Urbanos
|
Município de Condeixaa-Nova

Ao longo do
ano
Compostar para a Bio-Horta

Sem custos

EB 1º Ciclo de Anobra
EB 1º Ciclo de Belide
EB 1º Ciclo de Ega
EB 1º Ciclo de Sebal Grande
EB 1º Ciclo de Condeixa-a-Nova
EB 3º Ciclo de Condeixa-a-Nova
TOTAL

Papel/Cartão
1º P
2º P
8
8
14
9
10
8
6
8
27
22
7
2
72
57
129

Embalagens
1º P
2º P
8
8
9
8
12
11
9
9
49
28
8
2
95
66
161

Foram instaladas as hortas e os compostores nas escolas aderentes ao Projeto
16

Compostar para a Bio-Horta:
Comemoração do ano
internacional das
leguminosas |2016
(data a agendar).

Estabelecimento
escolar
Centro Educativo
Escola Básica de
Condeixa nº3

Nº de
alunos
3º A -25
3º B - 26
3º C - 26

Prof. responsável

Data das
sessões
12.04.2016

Escola Azul

2º/3º C - 20 - Maria Manuela Franco
3º A -20
- Maria Fátima Antas

14.04.2016

Eb1 Sebal

3º/4º B -14

12.04.2016

- Isabel Meneses
- Célia Galvão
- Ana Maria Gameiro

Deolinda Simões

131
III Concurso Oleomax

Ação de Sensibilização para
as boas práticas de
deposição de resíduos
(ainda em fase de
planeamento)

Encontram-se agendadas as sessões acima mencionadas prevendo-se a
realização de mais 2 sessões até final do ano lectivo, conforme o calendário
previsto que deverão ocorrer.
A principal dificuldade na implementação resulta na dificuldade em
disponibilização de recursos financeiros e humanos para a construção dos
equipamentos necessários para a realização da ação e as condições atmosféricas
desfavoráveis.
A realização desta ação está condicionada ao grau de implementação da
iniciativa anterior

III Concurso Oleomax: ainda a decorrer.
Foram recolhidas até ao final do 2º Período (18.03.2016) as seguintes
quantidades de OAU:
Escola

Nº de
alunos

EB 1º Ciclo de Anobra
EB 1º Ciclo de Belide
EB 1º Ciclo de Ega
EB 1º Ciclo de Sebal Grande
EB 1º Ciclo de Condeixa-a-Nova
EB 3º Ciclo de Condeixa-a-Nova
TOTAL

26
31
33
30
157
243
520

Total (litros)
1º P
106
61
3
46
14
35

2º P
51
47
29
85
90
75
642

Rácio
total
6,04
3,48
0,97
4,37
0,66
0,45
1,23
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Ação de sensibilização “Respeitar os sinais” – realizado a 11 e 12 de Janeiro.
O principal objetivo desta campanha foi promover as boas práticas de utilização
de espaços e equipamentos públicos, e induzir à reflexão sobre as atitudes dos
indivíduos face à limpeza urbana. A ação centrou-se na partilha de uma fábula
que usou a metáfora dos animais para falar sobre a manutenção da limpeza do
espaço onde se vive e, as suas implicações na qualidade de vida de cada um e no
bem-estar de todos. Reciclar, não deixar sacos dos lixo fora dos contentores,
apanhar os dejetos do animal de estimação da via pública, fazer bom uso das
papeleiras, não estragar o que é público, ser cordial para os vizinhos, são
algumas das mensagens inscritas nos sinais apresentados durante a ação.
A simbologia divulgada pelos materiais que compuseram esta campanha é de
reconhecimento imediato e transversal a todas as faixas etárias e ao mesmo
tempo confere o caráter formal de código de regras a cumprir.
No final da ação foram distribuídos pelos 498 alunos participantes 3
autocolantes com as mensagens transmitidas na ação que potenciam a
transmissão da mensagem ao seio familiar.

D.EXP.
Clube do
Desporto Escolar

EPS

Dep. Expressões

Ao longo do
ano letivo

Dez 2015
Jan 2016

24 de fevereiro
2016
15:00

18 de março de
2016
8:30

Actividades dos Grupos
Equipas do Desporto Escolar Professores responsáveis
389,81 €
(treinos e
pelos grupos equipas
(Desporto Escolar)
competições/encontros)

nº de treinos previstos

GE
GE
GE
GE Ténis GE
Natação Natação B Futsal de Mesa Badminton
A
31
31
30
32
30

nº de treinos dados

28

24

20

32

21

nº médio de alunos por
treino
nº de alunos inscritos

22

16

14,5

4.9

13.1

30

25

23

19

24

nº de encontros realizados

2

2

2

3

2

nº de alunos participantes
nos encontros

38

14

25

18

38

Paula Cruto
Calendário dos afetos

Mega Sprinter - fase escola

Torneio Inter Turmas de
Futsal Infantil B

Equipa EPS
Diretores de Turma

170 €

Todos os 100 calendários realizados foram distribuídos.

Atividade interna do
grupo de EF

Sem custos

- 63 alunos participantes;
- conseguiu-se uma melhor e atempada divulgação do evento;
- A adesão dos alunos em termos globais foi melhor relativamente ao ano
passado;
- Enaltece-se a participação de alunos das turmas do 4º ano;
- como proposta para a melhoria na participação, será em futuros eventos serem
realizados durante o período da manhã.

Atividade interna do
grupo de EF

Sem custos

- 64 alunos participantes (2º e 3º ciclo), em representação de 8 turmas;
- O interesse e empenho dos alunos;
- Em próximos eventos, repensar sistema de jogo.
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18 de março de
2016
8:30

Torneio de Voleibol
(Fernando Namora)

Atividade interna do
grupo de EF

26 de Janeiro

Corta Mato – Fase Distrital

CLDE de Coimbra

2º período
Mega Sprinter - Fase Distrital
(data a definir)

EB1

Clube de
Proteção Civil
(EB n.º 2)

Março

2º período

Comemoração do Dia da
Árvore
Manutenção e atualização
da Disciplina no Moodle
Criação e/ou pesquisa e
exploração de
apresentações e Clips de
vídeo alertando para
comportamentos de risco,
actuação em situações de
emergência, uso de
equipamentos e respeito
por regras de segurança;
Execução de projetos

CLDE de Coimbra

Coordenadora
Docentes da escola

José Manuel Costa
Monteiro

Esta atividade correspondeu às expectativas pelo número elevado
de participantes (64 alunos do 9º ano e ensino secundário). Refira-se, ainda,
Sem custos
o bom comportamento adotado pelos alunos, que criou um bom ambiente
de fair-play.
- 43 alunos participantes;
- 3 professores;
- 3 auxiliares de acção educativa;
245.13 €
- Aspetos positivos: o empenho, comportamento e os resultados alcançados
(Desporto Escolar)
pelos dos alunos;
- Participação de 5 alunos do 1º ciclo;
- Participação de 2 alunos com NEE.
- 18 alunos participantes;
- 2 auxiliares de acção educativa;
29,40 €
- 2 professores;
(Desporto Escolar)
- aspectos positivos: o empenho e comportamento dos alunos, e os resultados
desportivos. Participação de alunos do 4º ano do ensino básico.
Atividade realizada pelo pré-escolar com fraca participação devido à baixa
Sem custos
assiduidade.

Sem custos

Frequência semanal média. 10 alunos
Atividades:
- visiionamento e análise de clips de vídeo, nomeadamente sobre o
rebentamento da barragem no Brasil, na cidade de Mariana, derrocadas e
deslizamentos em geral - prevenção e minimização.
- debate e análise de notícias dos atentados e terrorismo em geral;
- consulta do site da Proteção Civil e outros para um melhor esclarecimento dos
assuntos abordados
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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

CUSTOS

Biblioteca
Escolar
+ Clube
Europeu

7/01/2016

Mobilidade na Europa

Professora bibliotecária
Profª Fátima Gonçalves

0€

RESULTADOS ALCANÇADOS
(aspetos conseguidos, por conseguir, propostas para a melhoria)
- Realização de 2 sessões para as turmas do 10ºB 10ºC, 11ºC e 12ºTT, em que os
intervenientes: Hajer Tajouri (Líbano), Alexandre Gonçalves (Islândia) e Anna
Gorpynchuk (Ucrânia) falaram sobre os motivos que os levaram a abandonar os
seus países e sobreviverem numa realidade diferente da sua.
- Grande interesse, curiosidade e participação ativa dos alunos, nas sessões
realizadas
- Grande relevância da atividade ao nível do contato dos discentes com jovens
com outras experiências e pertencentes a outras culturas.
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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
Ao longo do
ano

Coordenação
da EB1
2º período

ATIVIDADE
“A ciência vem à escola”
Palestras
Atividades experimentais

À Descoberta do nosso país
(visitas de estudo)
Sea Life - Porto
Março (11) - 1º e 2º anos –
Maio (27) - Pré-escolar
Fábrica da Ciência (11 de
março) – 1º e 2º anos

DINAMIZADORES

CUSTOS

Associação de pais
Colaboradores:
Coordenadora e
docentes da escola

Sem custos

Associação de Pais
Colaboradores:
Coordenadora e
docentes da escola

Suportados pela
APEE

RESULTADOS ALCANÇADOS
(aspetos conseguidos, por conseguir, propostas para a melhoria)
Neste período vieram duas biólogas falar sobre as plantas invasoras,
nomeadamente das acácias.
Foram realizadas três sessões (pré, 1º/2º e 3º/4º) na biblioteca escolar
Os alunos ficaram motivados e interessados neste tema.
Pode-se ver mais em: http://invasoras.pt/
A visita de estudo dos alunos do 1º /2º ano decorreu dentro da normalidade, os
alunos viram os vários peixes e aquários, bem como a alimentação de alguns.
Na fábrica da ciência em Aveiro realizaram algumas oficinas sobre robótica, fazer
pasta de dentes, …
Foram proporcionados diversos momentos de aprendizagem e de convívio entre
os alunos e os professores.
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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

Biblioteca
escolar

DATA

ATIVIDADE

DINAMIZADORES

CUSTOS

24 de março

Sessões de formação sobre
literacias e currículo:
Utilização de tablets na sala
de aula -A tecnologia Qrcode
e a sua aplicação didática;
-A ferramenta Kahoot (jogos
aplicados à educação)

Professoras
bibliotecárias

Sem custos

RESULTADOS ALCANÇADOS
(aspetos conseguidos, por conseguir, propostas para a melhoria)
- Participação de cerca de 40 professores do 1º ciclo e pré-escolar
- Grande interesse demonstrado pelas educadoras e docentes de 1º CEB, que
ficaram a conhecer ambas as ferramentas, assim como possíveis atividades que
possibilitam o seu uso educativo também em sala de aula. Os formandos
reconheceram a pertinência do uso de ambas as ferramentas, assim como dos
tablets (após sua experimentação)
- As PB irão propor aos formandos atividades que possibilitem a aplicação
prática dos conhecimentos transmitidos.
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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

CUSTOS

1º Festival de
Teatro DenizJacinto

09 janeiro a
07 fevereiro

Teatro

Galeria Manuel Filipe
(Dr. Rui Miranda)

Suportados pela
autarquia

RESULTADOS ALCANÇADOS
(aspetos conseguidos, por conseguir, propostas para a melhoria)
Conseguidos: Resultou plenamente tendo em conta a grande adesão, visto
termos tido sempre uma média de 200 pessoas por espectáculo
Por conseguir: Melhoria: Melhor organização de bilheteira
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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
6-01-2016

D1C

ATIVIDADE
Celebração do Dia de Reis
Desfile pelas ruas de Belide

Celebração do Carnaval
Cortejo carnavalesco pelas ruas de
Belide

Celebração do Carnaval
D1C
DEP Préescolar
EBNº3

DINAMIZADORES
Docentes da EB1
de Belide
Pessoal não
docente
Docentes EB1 de
Belide
Colaboradores
Pessoal não
docente
Pais/Enc. Ed.
Todas as turmas
do Centro Escolar

CUSTOS

Sem custos

Sem custos

Sem custos
Cortejo carnavalesco pelas ruas da
Ega

Carnaval
Cortejo carnavalesco pelas ruas da
Ega
Concurso de disfarces alusivos ao
tema “Histórias de encantar”
18-03-2015

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

Docentes EB1 de
Ega
Colaboradores
Pessoal não
docente
Pais/Enc. Ed.
Docentes da EB1
de Belide

- Participação plena dos alunos nas atividades;
-Número razoável de espetadores;
- Reação entusiástica da comunidade escolar e educativa;
- Muita criatividade nos trajes apresentados.

. Envolvimento bastante positivo de todas as turmas do CE
. Originalidade e criatividade na criação dos chapéus de leguminosas
. Número elevado de participantes provocou alguns constrangimentos.

Baile das leguminosas da EBNº3
5-02-2016

RESULTADOS ALCANÇADOS
(aspetos conseguidos, por conseguir, propostas para a melhoria)
- Participação plena dos alunos nas atividades;
- Reação entusiástica da comunidade escolar e educativa;

Sem custos

Sem custos

O Jardim de Infância e a escola do 1º ciclo articularam esta vivência, tendo
o desfile sido realizado com uma visita ao Centro Social da Ega. Foi uma
atividade de especial agrado para as crianças e para os idosos. As famílias
colaboraram com os fatos a gosto de cada criança e, os que tiveram
possibilidade, assistiram ao desfile.
O cortejo decorreu dentro da normalidade. Cada aluno respeitou o tema
proposto e desfilou pelas ruas da aldeia. A meio do desfile, reunimos no
centro da aldeia com os alunos do JI para confraternizar.

- Participação plena dos alunos nas atividades;
-Atividade totalmente concretizada
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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
Atividades com a Casa de Saúde
Rainha Santa Isabel:
. Dia de Reis

Coordenação
da EB1

DINAMIZADORES

CUSTOS

Dinamizadores:
Casa de Saúde Rainha
Santa Isabel

2ºP

Sem custos
Colaboradores:
Coordenadora
Docentes da escola

CM Condeixa

Ao longo do
ano
(entre
janeiro e
junho)

“Programa de
Empreendedorismo nas
Escolas -Conquista a Região de
Coimbra com a tua Ideia”

Comunidade
Intermunicipal da Região
de Coimbra

Suportados pela
autarquia

Ao longo do
ano

Heróis da Fruta

Equipa do Gabinete de
Educação

Sem custos

Equipa da BM e das BE’s
Escritores
Ilustradores
Companhias Teatrais
Visita à Escola da Água

Sem custos

Outubro’15
a Junho’16
(Semanal)

Ações de Promoção da Leitura
para J.I.´s e EB’s

RESULTADOS ALCANÇADOS
(aspetos conseguidos, por conseguir, propostas para a melhoria)

Empenho e envolvimento dos alunos na atividade; desenvolvimento de
competências no domínio social; promoção de atitudes de inclusão; boa
recetividade por parte da Casa de Saúde RSI.
Até à data foram realizadas nas escolas cinco sessões de apoio à
implementação do projecto, nomeadamente:
11/03/16 - Escola Secundária Fernando Namora - 1 sessão
14/03/16 - Escola Secundária Fernando Namora - 1 sessão e EB Nº2 - 2
sessões
16/03/16 - EB Nº 2 - 1 sessão
O projeto “Heróis da Fruta” iniciou no 1º Período (Outubro) com a
realização de um questionário inicial sobre os hábitos regulares e com a
pesagem/medição das crianças das escolas/jardins-de-infância que
aderiram à iniciativa. No 2º Período (Janeiro) foi realizado o questionário
final e procedeu-se a novas pesagens/medições das crianças. Todos os
dados dos questionários e dos quadros de mérito (“Hoje Comi Fruta”)
foram inseridos na área reservada do site da APCOI. Foram realizados os
videoclips dos hinos da fruta de cada escola/jardim-de-infância, tendo os
mesmo sido inseridos na área reservada e divulgados nas redes sociais do
município para votação pública (televoto) do melhor hino do distrito (as
escolas/jardins de infância do agrupamento não fazem parte dos quatro
hinos finalistas do distrito). A avaliação das candidaturas pelo júri e o
anúncio dos vencedores irá decorrer até 8 de Abril.
Até ao final do ano letivo (data a definir) será realizada uma cerimónia
oficial para a entrega dos diplomas de participação das crianças e dos
adultos responsáveis. Um dos aspetos que poderia ter sido melhorado
neste projeto relaciona-se com uma maior divulgação dos hinos da fruta
com o objetivo de angariar mais votos.
- Este projeto ainda se encontra a decorrer, terminando no final de Junho
de 2016;
- Primeira ação desenvolvida em Novembro de 2015 - encontro com a
escritora Domingas Monte que apresentou o livro “O gelado de Múkua da
Mamita” para as escolas 1.º CEB fora da sede de concelho;
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Outubro’15
a Junho’16
(Bimensal)

Projeto Lérias, Letras &
Companhia, para jovens do
projecto a Ler+Jovem

Equipa da BM e das BE’s

Sem custos

- Segunda ação desenvolvida em Dezembro de 2015, em colaboração com
o gabinete de educação da CMC - apresentação da peça de teatro “O Rei
que comia histórias”, pela companhia Pandora Teatro, para todos os JI’s
do concelho
- Terceira acção desenvolvida em Janeiro de 2016 - apresentação do
tapete contador de histórias “O lobo feroz”, da autoria da educadora Nina
Raposo para os JI’s fora da sede de concelho e os JI’s da EB1 n.º 1;
- Quarta ação desenvolvida em Fevereiro de 2016 - sessão de contos em
torno da temática “Fauna da Serra de Sicó”, incluindo a apresentação dos
livros “É um rato?”, de Guido Van Genechten, “O grilo muito silencioso”,
de Eric Carle e “O dinossauro”, de Manuela Bacelar;
- Quinta acção coincidente com a programação da Semana da Leitura, em
Março de 2016 - atelier de ilustração com a ilustradora Rita Duque para
alunos do 5.º ano do Agrupamento e sessões de promoção do livro “A
zanga das letras comadres”, de Nuno Granja, para alunos do 1.º e 2.º
anos do 1.º CEB das escolas n.º 1 e n.º 3;
- Sexta acção a desenvolver no mês de Abril de 2016 - sessão de contos e
atelier sensorial em torno da temática “Flora da Serra de Sicó - Ciclo do
Pão (Cereais)”, incluindo a apresentação da história “A Galinha Ruiva”,
realização do jogo de grupo “À descoberta dos cereais” e degustação de
várias qualidades de pão;
- Excelente adesão às iniciativas propostas;
- Feedback muito positivo por parte do corpo docente relativamente à
diversidade que constitui o programa do projeto e ainda no que diz
respeito à aproximação de algumas temáticas desenvolvidas neste
âmbito aos conteúdos a trabalhar em contexto de sala.
- Este projeto ainda se encontra a decorrer, terminando no final de Junho
de 2016;
- Foi realizada uma ação no 1.º período do ano letivo 2015/2016 com os
vários intervenientes do projeto de modo a que os elementos mais
jovens partilhassem a sua experiência enquanto utilizadores de
equipamentos digitais como suportes de leitura e que os participantes
adultos/séniores pudessem ter contacto e manuseassem estes mesmos
equipamentos, com o intuito da aproximação de gerações;
- Promoveu-se ainda um 2.º encontro entre os participantes no 2.º
período, de modo a que ambos partilhassem os seus interesses literários
e pudessem ler excertos dos seus livros/autores preferidos;
- Grande interesse e envolvimento por parte do grupo de seniores que
concordaram com a alteração das datas previamente estabelecidas para
realização dos encontros para um outro dia de semana, de modo a incluir
os jovens do projeto Ler +Jovem;
- É de realçar o interesse dos tertulianos em conhecer os novos
equipamentos, bem como em partilhar com os jovens os respetivos
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interesses . Foi igualmente apreciada a possibilidade de ler e de ouvir ler
a estes jovens, tendo sido apresentadas dicas sobre como melhorar a
leitura expressiva.

Novembro’1
5 a Junho’16

Fevereiro

7 de
fevereiro

12 Fevereiro
2016

Itinerâncias Documentais “30
dias, 30 livros”

Corta mato concelhio
escolas e distrital jovem

Equipa da BM e das BE’s

inter

"Manuel Filipe-prenúncio de
uma arte", "ADN Mário Silva"
(exposições)
Sessão de Stand Up Comedy
para jovens do secundário e
adultos “Contos de Amor com
Humor… e livros!”
Concurso de escrita criativa no

Suportados pela
autarquia

Gabinete de desporto

Suportados pela
autarquia

Galeria Manuel Filipe

Suportados pela
autarquia

Equipa da BM e das BE’s
Jorge Serafim (contador
de histórias)

Suportados pela
autarquia

- Nº de alunos: todos os alunos dos JI e EB1 que se localizam fora da sede de
concelho);
- Movimentação dos baús nas EB1 e JI fora da Vila
- Animação da leitura com a Adaptação da Lenda da Nascente do Ramo de
Alcabideque (Património Natural das Terras de Sicó) nos JI da Ega, S. Fipo e
Avenal, e EB1 da Ega, Belide e Anobra.
- Excelente adesão e envolvimento dos alunos/educadoras/professoras na
atividade, que reconheceram a utilidade da iniciativa no apoio ao currículo.
- Desenvolvimento da atividade “Escrita em Rede”, projeto de escrita criativa
colaborativa, tendo sido realizadas 4 histórias, escritas, cada uma por 4 turmas do
1º ciclo (escolas fora da vila), recorrendo ao Google Drive, como local de partilha.
- Distribuição das histórias pelas 4 turmas de JI distantes da vila, para ilustração
do texto.
- Excelente adesão ao projeto (todas as escolas e JI aderiram), quer dos
educadores/professores, quer das crianças e famílias;
- Muito bom uso dos conjuntos documentais quer em sala de aula, quer para
leitura domiciliária);
- Ótima articulação entre os educadores/professores e as implementadoras do
projeto.

Os objectivos principais da actividade foram atingidos, nomeadamente, a
promoção de um dia de actividade física ao ar Livre, que crie hábitos e
estilos de vida saudável. O Corta Mato de Condeixa envolveu os alunos
das Escolas do Agrupamento de Condeixa com uma grande adesão de
participantes, cerca de uma centena e meia, sendo a Escola com maior
representatividade o Centro Educativo de Condeixa.
O Corta Mato de Condeixa foi mais uma actividade sinonimo de “Festa”
que a Câmara Municipal pretende continuar a dinamizar, através da
Escola, elemento que tem a função central na elevação da prática
desportiva nos jovens.
Informo que por motivos de mau tempo a data inicial do Corta Mato de
Condeixa 2016 foi alterado para o dia 09/04/2016, tendo-se realizado
nesta data.
Conseguidos: Boa adesão de público visitante, o que permite continuar a
divulgar a Galeria Manuel Filipe e arte do seu patrono
Por conseguir: Melhoria: Tentar aumentar o número de visitantes após o dia de abertura
-Por motivos económicos não foi possível desenvolver esta ação com o contador
de histórias Jorge Serafim;
- Tendo em conta que Março é o mês da poesia por excelência, convidou-se a
atriz Andreia Macedo para dinamizar uma sessão poética no âmbito da temática
anteriormente proposta (amor/humor);
- Considera-se que esta foi uma sessão de grande qualidade quer em relação à
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Twitter

19 Março
2016

Concurso de Poesia, sessão de
entrega de prémios

Equipa da BM e das BE’s

Suportados pela
autarquia

diversidade e originalidade do repertório de poemas apresentado pela convidada,
quer no que diz respeito à performance da atriz, esperando-se assim ter
conseguido motivar os jovens para o prazer da leitura recreativa de poesia;
- Por ter sido alterado o enfoque da atividade (deixou de ser uma sessão de stand
up commedy para se transformar numa sessão poética) e por esta ter sido
desenvolvida em simultâneo com o Concurso de Poesia considerou-se que a
realização do concurso de contos no Twitter não faria sentido. Fica em aberto a
realização desta acção num futuro próximo.
Esta atividade compreendeu o Concurso de Poesia na Biblioteca, direcionado
para o público adulto, e o Concurso de Poesia na Escola, para as crianças e jovens
residentes no concelho de Condeixa;
- Relativamente ao Concurso de Poesia para crianças e jovens considera-se que
houve um grande envolvimento dos docentes das escolas do 1.º CEB no sentido
de estimular a participação dos seus alunos. Contudo a adesão por parte dos
jovens do 3.º e 4.º escalões ficou aquém das expetativas. Para contrariar esta
tendência talvez seja interessante desenvolver sessões de escrita criativa com
este público, no início do próximo ano letivo

À semelhança de anos anteriores, também a X edição do evento surgiu
como resposta eficaz à necessidade das famílias que, em período de
férias escolares, não encontram alternativas ocupacionais para os filhos.
Entre os dias 28 de março a 1 de abril, cerca de 250 crianças participaram
em diversas atividades desportivas e recreativas, espalhadas por vários
locais da vila, proporcionando-lhes uma semana de pura adrenalina.
Férias da
Páscoa
(Março)

PÁSCOA ÁBRIR

Gabinete de desporto

Suportados pela
autarquia e famílias

Organizadas por módulos temáticos, as atividades procuravam englobar
as várias componentes motoras e competências pessoais e sociais, como
o andar, o saltar, equilibrar, deslocação em rodas, fitness, ritmo,
coordenação, cooperação, comunicação, relações interpessoais,
promoção da saúde, cidadania, entre outras.
A novidade desta edição ficou a cargo do programa “Quilómetros pela
Saúde”, que se baseou num dos principais valores dos Jogos Olímpicos, o
Fairplay. A iniciativa consistia na acumulação do maior número de
quilómetros ao longo da semana, reforçando assim o objetivo destes 5
dias, a realização de atividade física promotora de saúde.

Aprovado pelo Conselho Geral em ……………………………………….

28

