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 de Acolhimento Temporário

HGP – História e Geografia de Portugal

CATL - Centro Atividades Tempos Livres

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

NEE – Necessidades Educativas Especiais

DE – Desporto Escolar

PAA – Plano Anual de Atividades

Dep. – Departamento

PB – Professor Bibliotecário

D1C – Departamento do 1º Ciclo

PNL – Plano Nacional de Leitura

DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas

PORT - Português

DExp – Departamento de Expressões

Profs – Professores

DL – Departamento de Línguas

PTE – Plano Tecnológico da Educação

DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

RBE – Rede de Bibliotecas Escolares

DPE – Departamento do Pré-escolar

SABE - Serviço Apoio Bibliotecas Escolares

DT – Diretor de Turma/Direção de Turma

SPO – Serviços de Psicologia e Orientação

EB – Escola Básica

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação

EE – Educação especial
Enc. Ed. - Encarregados de educação
EF – Educação Física
EM – Educação Musical
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META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: A. RESULTADOS
META ESPECÍFICA: A.1. Resultados académicos
Estrutura /
Projeto

DATA

ATIVIDADE

DINAMIZADORES

RESULTADOS ALCANÇADOS
(aspetos conseguidos, por conseguir, propostas para a melhoria)
Medida 1:
Apoio em Terapia da Fala às crianças da Educação pré-escolar e dos dois primeiros anos de escolaridade - Foram acompanhados
47 crianças do pré-escolar e 53 alunos do 1º ciclo;
Concretização de momentos de articulação vertical para concertação de linguagem e estratégias de aprendizagem comuns aos
docentes do pré-escolar e 1º ciclo- Foi realizada reunião de articulação a 10/04/2017.
Continuidade da metodologia TurmaMais nos dois primeiros anos de escolaridade na área curricular do Português – Atividade
iniciado no 1º ano a 02/11/2016 e no 2º ano a 19/09/2016.

AEC

2ºP

Plano de Ação
Estratégica

AEC

Envolvimento da Educação Especial no esclarecimento e orientação a dar nos casos de dificuldades de aprendizagem detetadas –
Foram apresentadas seis sinalizações, tendo cinco alunos sido integrados na Educação Especial.
Sessões de sensibilização aos encarregados de educação do pré-escolar/1º ano para a estimulação da linguagem oral – foi
realizada, a 05 de abril, uma sessão destinada a docentes e pais sobre a questão das birras e a estimulação da fala.
Leitura em voz alta/reconto de histórias e atividades de escrita recorrendo a equipamentos tecnológicos e ferramentas da Web
2.0 – Gravação e edição de podcasts às turmas da EB nº1: 1º A - Corre, corre cabacinha; 2º B - O casamento da gata; 4º A - The
little ugly duckling (colaboração Inglês, Associação de Pais e BE); realização de gravações às turmas da EB nº3: 1ºA e B História da Carochinha
PROBLEMA A RESOLVER: A taxa de sucesso no 2º ano de escolaridade foi de 89% e a meta é 93%.
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Medida 2:
Reforço curricular de um tempo letivo semanal nas disciplinas de Português e Matemática no 7º ano para desenvolvimento de
competências transversais específicas com utilização de recursos tecnológicos que coloquem o aluno no centro da aprendizagem
– estão a ser trabalhadas as competências de pensamento crítico, comunicação oral e escrita e resolução de problemas e
foram usados recursos tecnológicos em oito destas aulas.
Utilização da metodologia Fénix para recuperar as aprendizagens deficitárias no 8º e 9º anos – por limitações do crédito horário a
atividade está a ser desenvolvida apenas no 8º ano. 28 alunos abrangidos, quatro deles alcançaram nível 3 no final do período
Frequência da sala de estudo mediante compromisso com os alunos e encarregados de educação - foram sinalizados 16 alunos
para esta atividade
Sessões de informação sobre resultados escolares com delegados de turma e representantes dos encarregados de educação –
será realizada sessão com os delegados de turma a 18 de abril.
Concertação da atuação entre entidades locais (serviço social, gabinete de ação social autárquico, comissão de proteção, núcleo
local de inserção) para tratamento socio-escolar das questões de absentismo e abandono – Não há alunos sinalizados por
absentismo neste ciclo de escolaridade.
PROBLEMA A RESOLVER: Situar a taxa de realização do 3º ciclo acima dos 79%. Neste momento é de 67%.
Medida 3:
Reforço curricular de um tempo letivo semanal nas disciplinas de Matemática A e Física e Química A no 10º ano para
desenvolvimento de competências transversais específicas com utilização de recursos tecnológicos que coloquem o aluno no
centro da aprendizagem estão a ser trabalhadas as competências de pensamento crítico, comunicação oral e escrita ,resolução
de problemas , comunicação de raciocínios lógicos e a apresentação de justificações .Foram usados recursos tecnológicos em
duas destas aulas.
Frequência da sala de estudo mediante compromisso com os alunos e encarregados de educação - foram sinalizados 6 alunos do
ensino básico e 63 do ensino secundário para esta atividade.
Sessões de orientação escolar para os alunos do 9º ano – foram realizadas as 9 sessões por turma previstas.
Sessões de informação sobre oferta formativa para os encarregados de educação dos alunos do 9º ano – ainda não realizadas.
Sessões de informação sobre resultados escolares com delegados de turma e representantes dos encarregados de educação –
será realizada sessão com os delegados de turma a 17 de abril.
PROBLEMA A RESOLVER: Situar a taxa de realização do ensino secundário acima dos 67%. Neste momento ela situa-se nos
71,2%
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Estrutura /
Projeto

DATA

ATIVIDADE

Biblioteca
Escolar

2º período

Participação no Projeto Nacional
“Rádio Miúdos”
Formação em rádio, pelo radialista
amador
Bernardo
Baptista
(10.02.2017)

Biblioteca
Escolar

2º período

“Queres Ler+ comigo?” - Projeto
Monitores/colaboradores das BE

Biblioteca
Escolar

2º período

Sessões sobre literacia da
informação dirigidas aos alunos

2º período

Concurso Nacional
“Conta-nos uma História” (PNL,
RBE; Microsoft, Associação de Prof
de IngLês)

Biblioteca
Escolar

DINAMIZADORES

CUSTOS

PB Anabela Costa
Laurentina Soares
Associação de Pais
da EB nº1

Aquisição do
equipamento
pela
Associação de
Pais da EB nº1
Reprografia:
3,1€

PB
Alunos monitores e
colaboradores

Reprografia:
35 €

PB

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

PB
Profs de 1º CEB
Enc. Educ.
Laurentina Soares

0€

RESULTADOS ALCANÇADOS
(aspetos conseguidos, por conseguir, propostas para a melhoria)
Excelente adesão dos alunos à iniciativa (alunos do 3º e 4º ano das diversas
turmas)
Nº de alunos selecionados: 15 integrantes de todas as turmas de 3º e 4º ano
Excelente qualidade da formação prestada pelo radialista Bernardo Baptista
Interesse, atenção e questões pertinentes colocadas pelos alunos na formação
Excelente profissionalismo, responsabilidade, autonomia e dinamismos revelado
pelas 5 equipas (3 elementos cada) que animam a Rádio no intervalo da manhã e
hora de almoço
Desenvolvimento das competências dos alunos envolvidos também ao nível da
Rádio, da leitura e outras
Divulgação de literatura, através da leitura de textos
Boa divulgação das atividades desenvolvidas e/ou a desenvolver pela BE e escola
Animação da escola nos intervalos e forte adesão de todos os alunos da EBnº1
(quer ao nível de dança, de entrevistas e de tantas outras atividades
desenvolvidas pelos jovens radialistas)
Excelente articulação entre a BE, a Coordenadora da escola e a Associação de Pais
(alguns enc. de educ. envolvem-se, sugerindo atividades e contribuindo com
pequenas ofertas para os concursos desenvolvidos)
- Autonomia, responsabilidade, competências literácitas e empenho revelados
pelas alunas:
ESFN: Montras do escritor do mês dinamizadas pelas alunas monitoras: 10ºA Lauren Myracle (janeiro); 9ºA –Nicholas Sparks (março) e 9ºA – Dan Brown (abril)
EB nº1: Promoção da leitura dos livros das Metas Curriculares de 4º ano “O
Gigante Egoísta” e “A maior flor do Mundo”, por alunas do 4º A e 4º C, auxiliadas
pelas respetivas turmas, junto de todas as turmas de 1º CEB
EB nº2: Promoção da leitura dos livros das Metas e outros “As gémeas no Colégio
de Stª Clara”; “O rapaz de bronze”; “Os piratas”; “Pedro Alecrim”, por alunas do 5º
B e 6ºD

Devido à orientação vocacional as sessões foram agendadas para o 3ºP

-Captação/Edição/Montagem/Sonorização/submissão a concurso de 6 trabalhos
das turmas da Ebnº1 e EBnº3 para o concurso "Conta-nos uma história"
- Desenvolvimento de competências de dicção, leitura expressiva, reconto por
parte dos alunos
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Biblioteca
Escolar

13.01.2017

Concurso Nacional de Leitura 2017
(PNL, RBE, DGLAB)

PB

Reprografia:
19,90€
(prémios/livro
provenientes
de ofertas)

Biblioteca
Escolar

19.02.2017

Participação no Concurso Nacional
“Uma aventura literária” (PNL,
Editorial Caminho)

PB

Reprografia:
0, 20€

24.02.2017

Participação no Concurso Nacional
“Faça Lá um Poema” (PNL e a
Fundação Centro Cultural de
Belém-CCB)

PB

0€

17.03.2017

“Era+ uma vez…”, atividade de
leitura
feita
por
alunos
pertencentes ao 3º ciclo e/ou Ens.
Sec. aos alunos de PE e 1º CEB

PB
Alunos
colaboradores

0€

Participação de duas alunas do 9ºA na leitura de poemas e histórias aos alunos do
1º B da EB nº3

Reprografia:
5€
Prémios/livro
e outros
(ofertados
pelas editoras)

Nº de participantes: 11 alunos (6 de 3º e 4º ano da EB nº1 + 5 de 5º B e 6ºD da EB
nº2), tendo as propostas de 6 deles sido selecionadas, a nível nacional.
Nº turmas envolvidas: 5 (3º B, 4º A, 3º/4º C, 5º B, 6º D).
Excelente preparação pelas professoras, tipologia de atividades, envolvimento das
respetivas turmas e alunos das escolas envolvidas.
Elevada autonomia, responsabilidade, capacidade argumentativa/comunicativa
(mais desenvolvidas nas alunas de 5º e 6º ano); espírito de camaradagem entre
proponentes; aprendizagem ao nível dos deveres e direitos dos cidadãos, das
literacias da leitura, da escrita, cívica e conhecimento dos procedimentos que
envolvem uma campanha eleitoral adquiridos pelos alunos diretamente
envolvidos e turmas de 1º e 2º CEB, das turmas envolvidas.
Excelente cobertura jornalística encetada pela Visão (publicação na Visão e Visão
Júnior, também online). A vinda dos jornalistas permitiu aos alunos da EB nº1
conhecerem essa profissão (sessão de perguntas dos alunos aos jornalistas).
17.03.2017 – Eleição nas duas Escolas revelou uma percentagem de votação de
98,7% dos alunos da EB nº1 e de 64,8% dos alunos de 2º CEB da EB nº2.
Excelente trabalho em parceria entre a PB e as docentes envolvidas
Qualidade da prestação dos alunos levou ao convite para participação na
Cerimónia Nacional de divulgação dos resultados, realizada em Lisboa no dia
20.04.2017.

Biblioteca
Escolar

Biblioteca
Escolar

Biblioteca
Escolar

05 janeiro a
17 março
2017

Participação no Projeto Nacional
“Miúdos a Votos” (RBE, Visão
Júnior e apoiada pela Comissão
Nacional de Eleições, da DireçãoGeral da Educação, do Plano
Nacional de Leitura, da Pordata)

PB Anabela Costa
Professoras Mª da
Luz Pedrosa;
Manuela Franco,
Fátima Antas; Elvira
Marinho

Melhoria na participação dos alunos de 3º CEB, em relação ao ano transato (24
alunos de 3º CEB e 2 do Ens. Sec.)
Excelentes resultados obtidos por vários dos alunos.
Excelente adesão dos alunos à ferramenta usada para o formato da
prova (Kahoot).
Qualidade dos dois textos a concurso, elaborados por um aluno do 8º B.
Pouca adesão ao concurso por parte dos alunos e docentes do AECX.

Qualidade dos 4 poemas a concurso provenientes das turmas 4º C, 5ºE, 9ºD, 12º A
Nenhum dos poemas a concurso foi selecionado.
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Biblioteca
Escolar

29.03.2017

Concurso SOLETRAR

PB
Dep. de 1º CEB

Reprografia:
6,2 €

Todos os alunos de 1º CEB participaram na fase interturma e interescola (1ª e 2ª
eliminatórias deste concurso)
Bom desempenho dos alunos na Final de escola na EBnº1 e EBnº3, tendo sido
apurados os concorrentes para a final do Agrupamento a realizar no dia 24 de
maio (todas as turmas do 1º ao 4º ano)
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META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: A. RESULTADOS
META ESPECÍFICA: A.2. Resultados sociais
Estrutura /
Projeto

DATA

ATIVIDADE

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

DINAMIZADORES
Medida 4:

Sessão de sensibilização e responsabilização dos encarregados de educação para prevenir conflitos
e promover a disciplina como motor de aprendizagem – pais do 5ºE reuniram com a diretora; os
pais do 7ºE reuniram entre si para analisar o comportamento da turma; realizara-se ainda
reuniões com os encarregados de educação do 7ºD, 9ºC e 9ºD.
Construção de contratos sociais para casos sinalizados de indisciplina – ainda não foram feitos
contratos neste âmbito
AEC

2ºP

Plano de Ação Estratégica

AEC

Reuniões trimestrais com os assistentes operacionais para concertar competências e
procedimentos - foram realizadas reuniões na EB2 e na ESFN, no dia 19/12/2016, onde o assunto
da indisciplina foi tratado
Divulgação periódica dos resultados atingidos no concurso “A minha Turma é a melhor da escola”
nos LCD do átrio dos alunos e na página eletrónica do Agrupamento
Disponibilizar o gabinete de mediação escolar (GME) no período da tarde – na EB2 a cobertura do
serviço é total.

SPO da EB2

Ao longo do
ano

Biblioteca
Escolar

2º período

Biblioteca
Escolar

2º período

Projeto “Cantina EB2”
Reorganização da frequência no
espaço da cantina da EB2,

“Lemos+ escrevemos melhor”

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

Psicóloga
Cristina Caveiro

PB
Alunos

PB
Associação de Pais
da EB nº2

META: Mais de 70% de classificações Bom ou Muito Bom: No momento há 35% de turmas do 2º
e 3º ciclos com essas menções.
Durante o 2º período registou-se a presença de 51 adultos na cantina.
A prática de alunos do 3/ 4 anos serem encaminhados para o recinto de recreio
Sem custos
da EB1, em grupos, à medida que vão terminando o almoço, apresenta-se
funcional. Começa-se a praticar também no grupo do 1º/ 2º anos.
De uma forma geral, o ambiente da cantina apresenta-se mais harmonioso.
Elaboração e publicação, no jornal “Já”, de vários textos escritos individual ou
coletivamente pelos alunos.
Sem custos
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
Decoração da estante dos livros do posto de leitura da EB1 da Anobra
Organização dos livros e jogos do posto de leitura
Sem custos
Sessão de formação de 4 alunas do 4º ano sobre CDU para organização da
biblioteca da EB1 da Ega.
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DEE

DEE

DEE

14 de
fevereiro

24 de março

31 de março

Sessão de cinema: “Divertidamente”

Sessão de informação sobre
“Alterações físicas e psicológicas da
adolescência“ e “Hábitos de higiene
e estilos de vida saudáveis”

Visita ao Museu PO.R.OS.

Ana Sá, Sofia Reis,
Ida Cardoso

DEE
Centro de Saúde
(Enf.ª Sandra)

Ana Sá, Sofia Reis,
Ida Cardoso

Sem custos

Sem custos

Sem custos

Sensibilização para a gestão das emoções (para os alunos CEI da EB 2,3) através
da visualização de um filme de animação sobre sentimentos/ razão.
Dar a conhecer aos alunos, no âmbito do programa de Conhecimento do Mundo
(para os alunos CEI da EB 2,3 e da ESFN, as alterações físicas e psicológicas
associadas ao período da adolescência.
Alertar para a prevenção de aproximações abusivas por parte dos outros.
Reconhecer a importância da adoção de hábitos de higiene e de um estilo de
vida saudável por parte dos alunos.
Dar a oportunidade aos alunos de colocarem questões sobre adolescência e
sexualidade.
Os alunos CEI da EB nº2 visitaram diferentes espaços da localidade de Condeixa
e ficaram a conhecer a história da ocupação romana na região de Sicó.
Desenvolveram competências ao nível do saber ser e do saber estar em sítios
públicos.
Colocaram em prática alguns temas abordados no apoio especializado.

META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: A. RESULTADOS
META ESPECÍFICA: A.3. Reconhecimento da comunidade
Estrutura /
Projeto
EPS

DATA
2º período

DINAMIZADORES

CUSTOS

Prevenção do tabagismo
Concurso- Carta a um familiar
fumador
Cerimónia de Inauguração do
painel de azulejos no bloco A da
EB nº2

Centro de Saúde
Jacinta Pires
Luís Vilela

0€

Jacinta Pires

0€

Cerimónia que contou com a presença do Dr. Francisco, Drª Anabela Lemos, Drª
Sandra Galante e Drª Paula Cruto.

Coordenador D1C

30€

Participaram todas as turmas do 2º, 3º e 4º anos, num total de 254 alunos.
Neste momento, inserem-se os dados relativos ao número de participantes, por
categoria, e os resultados obtidos para posterior análise e publicação.

0€

A atividade não decorreu conforme o previsto, tendo em conta que foi
impossível visitar o Porto de Leixões devido às sucessivas desorientações do
motorista para chegar à receção. O atraso de 45 minutos impediu a visita que
demoraria cerca de 1 hora. As restantes atividades foram concretizadas e
a atividade foi avaliada pelos alunos como interessante e enriquecedora.

EPS

2º período

D1C

2º período

Canguru 2017

2º período

Visita ao Porto de Leixões,
Fundação Serralves (Exposição Joan
Miró) e Centro Histórico da cidade
do Porto, com alunos do 8º ano

DCSH

RESULTADOS ALCANÇADOS
(aspetos conseguidos, por conseguir, propostas para a melhoria)
Elaboração de cartas pelos alunos dos 7º anos dos docentes Alda Miranda e
Carlos Fontes, que se encontram a ser analisadas/selecionadas pela
coordenadora do DL.

ATIVIDADE

Grupo 420
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DCSH

2º período

Visita de Estudo – Porto de Leixões
e Foz do Douro com alunos das
turmas do 10º e 11º C

Grupo 420

0€

A atividade decorreu conforme o previsto, tendo sido atingidos os objetivos .
A atividade foi avaliada pelos alunos como interessante e enriquecedora.

nº de treinos previstos

Clube do
Desporto
Escolar

Clube de
Proteção Civil
ESFN

DMCE

2º período

2º período

2º período

Atividades dos Grupos Equipas do
Desporto Escolar (treinos e
competições/encontros)

Ações de Formação:
“Primeiros socorros” e “Evacuação
de instalações”

Olimpíadas da Biologia
Olimpíadas da Geologia

DMCE

DMCE

DMCE

2ºPeríodo

2º período

2º período

Visita à Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra

Palestra: “Mecanismos de
evolução”

Campeonato Nacional de Jogos
Matemáticos

Professores
responsáveis pelos
grupos equipas

Bombeiros
Voluntários de
Condeixa-a-Nova

Carmo Barros
(Categoria Sénior))

Maria Jacinta Pires
Maria do Carmo
Barros

Carmo Barros

Professores de
Matemática do grupo
500 e ATL

Transportes
(150,00€)

17€

Reprografia
6 euros

GE
GE
GE
GE Ténis GE
Natação Natação B Futsal de Mesa Badminton
A
26
25
32
37
37

nº de treinos dados

26

20

29

30

33

nº médio de alunos por
treino
nº de alunos inscritos

20

6

12

7,64

16,43

40

12

24

27

32

nº de encontros realizados

2

1

1

4

4

nº de alunos participantes
nos encontros

25

5

13

41

61

Ambas as ações foram concretizadas, envolvendo cerca de 30 assistentes
operacionais. O balanço foi positivo.
Participaram 28 alunos do 11º ano na primeira eliminatória, tendo sido apurados
9 alunos, destes 7 realizaram a segunda eliminatória (aguardam-se os resultados
desta eliminatória).
Nas olimpíadas da Geologia participaram 22 alunos na primeira eliminatória,
tendo sido apurados 3 alunos para a fase regional, destes nenhum foi apurado
para a fase nacional.

Sem custos

Sem custos

Fotocópias e
plastificação
de tabuleiros
de jogos – 10€
Transporte –
facultado pela
CMCx

Esta visita estava prevista para o 3º período no entanto este ano decorreu no 2º
período devido à data de realização da semana cultural da FMUC.
Neste ano letivo participaram alunos do 11º ano que se mostraram agradados e
bastantes colaborativos nas atividades da semana cultural da FMUC.
Participação ativa de 46 alunos na palestra que tratou e sintetizou um capítulo
do programa da disciplina de biologia e geologia de 11º ano.
Os aluno tiveram a oportunidade de contactar com a experiência de um
investigador de U.C. que apresentou o seu testemunho relativamente ao
trabalho que desenvolveu ao longo de décadas.
Alguns alunos do 3º ciclo e do ensino secundário participaram voluntariamente
em sessões de treino dos jogos, que decorreram durante os meses de fevereiro
e de março na biblioteca e no ATL da escola Fernando Namora.
Foram selecionados 6 alunos para participarem no 13º campeonato nacional de
jogos Matemáticos, que se realizou no dia 24 de março, em Guimarães e onde
estiveram presentes cerca de 1700 alunos de todo o país. Nenhum dos alunos
conseguiu alcançar a fase final.
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Biblioteca
Escolar

Biblioteca
Escolar

Clube de
Programação

Clube “Espaços
Verdes da
Escola”

2º período

2º período

TOP TÍTULO+ e TOP LEITOR+
(divulgação mensal dos dois títulos
mais lidos em
cada BE e do Leitor do mês)

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

PB
Equipas BE
Monitores
Colaboradores

Reprografia:
7,8€

Papelaria/
reprografia
57,30€

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.
- 14 Efemérides celebradas, através de atividades de diferentes tipologias
(escrita; exposições; visualização de filmes; atividades plásticas; concursos;
debates e apresentações): Prendas de Natal (novidades ESFN); Novidades
Literárias (EB nº1 e EB nº2); Dia Internacional em Memória das Vítimas do
Holocausto (ESFN/EB nº2); Carnaval (EBnº1 e EB nº2); S. Valentim (EB nº1; EB
nº2 e ESFN); Dia Internacional da Poesia (EB nº1, EB nº2 e ESFN); “A Primavera
lê-se no ar” (EB nº1 e EB nº2); Dia Internacional do Autismo (ESFN, sessão para
os alunos do 10º TEAC); Dia da Mulher (ESFN: visionamento de documentário e
discussão sobre as diferenças de género no Mundo e em Portugal, para os
alunos das turmas 9ºA, B, C e D – Alda Cardoso (Geografia + Clube Europeu),
10ºA e B e 11ºC - Graça Gonçalves (Filosofia);10ºC - Graça Pessoa (MACS) e
11ºTAP – Justina Almeida (Área de Integração); Semana da Leitura (todas as BE);
Dia do Agrupamento; Sophia de Mello Breyner; Alice Vieira; J.K. Rowling;
- Excelente participação dos alunos ao nível das atividades desenvolvidas e na
sua preparação.
Participação regular de 7 a 12 alunos por semana.
Os alunos têm desenvolvido trabalhos na plataforma Scratch de forma
satisfatória. As sessões nem sempre têm a produtividade que o tempo induz,
mas permitir que haja tempo para reflexão de divagações do tipo tentativa e
erro também é importante no âmbito do pensamento computacional.

2º período

Sessões semanais de
desenvolvimento de noções
básicas de programação.

Fernando Pascoal
José Carecho

0€

2º período

Trabalhos de manutenção de
múltiplas árvores: podas, limpezas
de caldeirões, corte de ramos
infestados com processionária.

Professoras
dinamizadoras do
Clube

Sem custos

Estas atividades tiveram o contributo possível dos poucos alunos inscritos e de
mais uma professora de Ciências Naturais.

0€

Os alunos participantes demonstraram grande empenho nas tarefas realizadas,
tendo representado, na fase distrital, o nosso Agrupamento de Escolas, ao mais
alto nível.
Tendo sido selecionado o nosso Agrupamento de Escolas, para a sessão nacional
do ensino básico, que decorrerá nos dias 22 e 23 de maio.
Salienta-se a estreita colaboração da autarquia, a quem agradecemos muito.




Parlamento
dos Jovens

PB
Equipa BE

2º Período


Preparação dos intervenientes
nas sessões distritais;
Participação dos alunos do
ensino básico, na sessão
distrital do parlamento dos
jovens, realizada em Arganil,
em 06.03, com a presença da
deputada da Assembleia da
República, Drª. Fátima Ramos;
Participação dos alunos do
ensino secundário, na sessão
distrital realizada em Coimbra,
no dia 07/03, com a presença
do deputado da Assembleia da

Sónia Vidal
João Fernandes
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República Dr. Pedro Coimbra

EPS

Dep Expressões
(EV, ArPl)

Comemoração de datas:
Dia dos Namorados
Dia do Dador de sangue

2º Período

2º Período

Intervenção no espaço escolar:
 Exposições temporárias de
Ed. Visual (9º ano)
- “Frida Kahloo”
- “Ilusão de ótica”


EPS

25 e 26 de
janeiro

Educação
Física/Clube do
Desporto
Escolar

Educação
Física/Clube do
Desporto
Escolar
Educação
Física/Clube do
Desporto
Escolar

27 de março

6 de janeiro

27 de janeiro

1 de fevereiro

Sem custos

Grande afluência de dadores, na colheita de sangue efetuada na EB nº2.
Os trabalhos realizados pelos alunos foram bastante apreciados pela
comunidade educativa

Dina Ferreira
Isabel Gabriel

Papelaria
1,50€

Artes Plásticas (7ºs e 8.º anos)

Sessões de formação sobre
“Higiene Pessoal e Dependências”,
para os alunos de 8º ano (MAC)

24 de fevereiro Desfile de Carnaval
DPE
EBNº3

Jacinta Pires
Equipa EPS
Jornal Escolar

Comemoração dia Mundial das
Artes Plásticas

Centro de Saúde (enf.
Sandra Rosinha)
Jacinta Pires
DT 8º ano
Docentes, Pais e EE e
restante comunidade
educativa

0€

Sem custos

Corta Mato Escolar - Fase escola

Professores
responsáveis pelos
grupos equipas/
Professores de
Educação Física

Papelaria:4€

Corta Mato – Fase Distrital

CLDE de Coimbra/
Professores de
Educação Física

Transportes e
alimentação
(259,05€)
Papelaria:1€

Mega Sprinter - Fase escola

Professores
responsáveis pelos
grupos equipas/
Professores de
Educação Física

Papelaria:3€

Bom envolvimento dos alunos, colocando questões e prestando atenção nas
sessões
No JI da Ega, foi realizado o desfile de Carnaval, em parceria com as famílias, a
escola do 1º ciclo e o Centro Social da Ega. Teve um forte envolvimento de todos
e um resultado positivo. Com o tema “Lendas e mouras”.
O JI do Avenal fez desfile na sua localidade
Os restantes JI aderiram à proposta da autarquia no desfile conjunto, com o
tema entrudo.
- 177 alunos participantes;
- A participação dos alunos relativamente ao ano passado aumentou (+60
alunos);
- A adesão dos alunos em termos globais foi positiva. Houve uma presença de
alunos do 9º ano e secundário muito boa;
-Participação de alunos do 1º, 2º,3º e 4º anos do 1º ciclo da escola azul;
-Colaboração prestada pelos docentes do 1º ciclo da escola azul;
- Presença de pais e encarregados de educação assistir.
- 38 alunos participantes;
- 3 professores;
- 2 auxiliares de acção educativa;
- Aspetos positivos: o empenho, comportamento e os resultados alcançados
pelos dos alunos;
- Participação de 7 alunos do 1º ciclo;
- 53 alunos participantes;
- conseguiu-se uma melhor e atempada divulgação do evento;
- 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.
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Educação
Física/Clube do
Desporto
Escolar

Grupo de
Educação Física
Grupo de
Educação Física

DMCE

DMCE

22 de
fevereiro de
2017

Mega Sprinter - Fase Distrital

CLDE de Coimbra/
Professores de
Educação Física

Alimentação
(35,93€)

4 de abril

Torneio Inter Turmas de Futsal
Infantil B

Professores
Educação Física

de

Papelaria –
1,20€

4 de abril

Torneio de Voleibol (Fernando
Namora)

Professores
Educação Física

de

Papelaria –
1,20€

2ª
eliminatória
Janeiro de
2017

29 de março

DMCE

16 de Março
2017

EBN1

Final do 2º
período

Clube de
Música

29.03.2017

DCSH

18 março

XXXV Olimpíadas Portuguesas da
Matemática

Visita de Estudo ao Museu da
eletricidade

Professores de
Matemática dos
grupos 230 e 500

Teresa Coelho
Maria João Gomes

Fotocópias
1€

–

Sem custos

Canguru Matemático sem
Fronteiras 2017

Professores de
Matemática dos
grupos 230 e 500

Fotocópias
20€
Certificados
de
participação –
10€
Inscrição do
agrupamento
– 25€

Páscoa

Professores
Associação de pais

Sem custos

Audições musicais
Comemoração do Dia do Pai

- 22 alunos participantes;
- 2 auxiliares de acção educativa;
- 2 professores;
- aspectos positivos: o empenho e comportamento dos alunos, e os resultados
desportivos. Participação de alunos do 4º ano do ensino básico.
- 60 alunos participantes (2º e 3º ciclo), em representação de 8 turmas;
- O interesse e empenho dos alunos;
Esta atividade correspondeu às expectativas pelo número elevado
de participantes (88 alunos do 9º ano e ensino secundário). Refira-se, ainda,
o bom comportamento adotado pelos alunos, que criou um bom ambiente
de fair-play. Os alunos continuam a gostar muito deste evento e a participar de
forma ordeira. Esta atividade deve continuar no próximo ano.
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 dois alunos da categoria B)
As provas foram enviadas para correção, no prazo estipulado, tendo sido
selecionado para a final nacional, o aluno da categoria júnior (Leonardo Ramos
do 6º B)
-A visita proporcionou um acréscimo de conhecimentos em relação às matérias
lecionadas no contexto de sala de aula, sendo a avaliação feita na escola.
-A maioria dos alunos manifestou muita satisfação em relação à visita, tendo
considerado que correspondeu às expectativas.
-O ambiente criado entre os alunos e entre os alunos e professores foi
considerado bom.
-A opinião relativamente à organização da visita, por parte dos alunos e do
Museu foi considerada boa.
Na Escola Secundária Fernando Namora, participaram:
 3 Alunos do 9º ano, na categoria Cadete;
 10 Alunos dos 10.º e 11º anos, na categoria Júnior;
 1 aluno do 12º , na categoria estudante.
10 dos 14 alunos participantes obtiveram classificações superiores a 50 pontos.
Na escola Básica nº 2 participaram:
 50 alunos na categoria Escolar
 31 na categoria Benjamim
Atividade realizada pelo pré-escolar, em colaboração com a Associação de Pais,
com muito empenho e envolvimento dos alunos.

Mário Alves

Sem custos

Apresentação de peças musicais interpretadas por alunos do 5º ao 12º ano de
escolaridade em instrumentos musicais diversos

Professora de EMRC

0€

A atividade foi concretizada e os trabalhos realizados afixados em sala de aula,
tendo sido concretizados os objetivos previstos.
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DL

31.03.2017

DL

6 abril

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

"International House __
Scholarship Competition 2017

Marta Fidalgo

Rosaria Brito
Ana Paula Amaro

"Evocação dos 72 anos da
libertação do campo de
concentração de Auschwitz"

DL

EBN1
Ed. Financeira
Projeto“Poupar
para ganhar”

Biblioteca
Escolar

27 janeiro
2017

24 março

janeiro a
março

 E se fosse contigo?
(Exposição de trabalhos na EBN2)
 A vida quotidiana no Gueto de
Varsóvia
(Exposição multimédia na ESFN)
 A Noite e o Nevoeiro
(filme e debate na ESFN)
Visita de estudo à Kidzânia
(3º e 4º anos da EB1)
Concurso Concelhio de Poesia “Poesia na Biblioteca” - escrita
criativa, segundo modelos

Ana Paula Amaro
Ana Rita Amorim

27 a 31 de
março

Os alunos participantes revelaram excelentes níveis de interesse e de empenho.
A participação teve um nível muito bom, que se traduziu na obtenção de um
primeiro lugar (11º ano) e de um segundo lugar (10º ano) no Concurso
Plurilingue

Salas de aulas
Sem custos

Os alunos do 3º ciclo (8ºB, 9ºC e 9ºD) mostraram interesse e empenho.
A qualidade dos trabalhos finais apresentados a concurso é bastante satisfatória.

Recursos do
agrupamento:
Placards, TV,
videoprojetor,
DVD, …

Empenho dos alunos na elaboração dos trabalhos.
Boa adesão às propostas.
Boa participação dos alunos do 9º ano no debate sobre o filme e no
preenchimento de fichas de acompanhamento do filme
Boa participação na discussão oral sobre a exposição.

Sem custos

Associação de pais
CGD
Professores

Sem custos

RBC

Reprografia:
8€
12 prémio/
livro e outros
ofertado pela
BM e pelas BE
(existências)

RBC
Equipa da BE
Monitores BE
Alunos do JI e 1º CEB
da Ega/ alunos do 3º
A EB nº1

Reprografia
21€

Comemoração do Dia Mundial da
Poesia, na BM
Semana da Leitura, sob a temática
“O pra(z)ser a Ler”
a. Apresentação do livro “A
Orquestra da formiga Barriguda e
os sons da água” de António
Vilhena (Pré-escolar, 1º e 2º anos)

Sem custos
Sala de aula
Autocarro
cedido pela
Autarquia

A visita de estudo à Kidzânia decorreu de acordo com a sua planificação, com
elevado grau de satisfação por parte de todos os alunos e com todos os
objetivos cumpridos.
- Satisfatória participação dos alunos (verificou-se um aumento, embora ainda
residual, do nº de alunos participante nos 2º, 3º ciclos e Ens. Sec.): 17 do 1º CEB;
9 do 2º, 8 do 3º e 5 do Ens. Sec.
- Excelentes composições apresentadas por alguns dos candidatos, que levou à
entrega de mais duas menções honrosas por escalão.
- Qualidade da cerimónia de atribuição dos prémios, no dia 18/03/2016, na BM,
com grande adesão do público.
- Ótima parceria entre os elementos da RBC
Semana da Leitura, sob a temática “O pra(z)ser a Ler”
a. Nº de participantes: todos os alunos do Pré-escolar, 1º e 2º anos do AECX
b. Nº de participantes: todos os alunos de 3º e 4ºanos do AECX, que se
mostraram muito interessados e participativos nas diversas sessões. Boa
adequação da apresentação ao público-alvo e boa abordagem da literatura e da
ciência
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b.
Apresentação do livro “O
Menino que sonhava salvar o
mundo”, pelo escritor Filipe
Monteiro (3° e 4° anos)
c. Animação da leitura da obra
“Ulisses”, de Mª Alberta Menéres
(6º anos)
d. Concurso SOLETRAR a 29 de
março (1º ciclo)
e. Apresentação do livro da
associação
AJUDARIS,
dramatizações pelas turmas do 3º
ano da EB nº1 e da turma da pré da
Ega (31 de março, BM, 18h00)
f. Workshop de Ilustração com a
artista plástica Inês Massano na
BM (alunos do 9º ano com nível 5 a
EV)
g. Lançamento do livro "Uma
aventura em Conímbriga" (1º ciclo)

EPS

23 de janeiro

Banca da Saúde
com sessão de formação sob a
temática “Doença cancerígena, o
que é? Medidas de prevenção”,
Exposições temporárias: EVCEI
secundário

2º Período

CM de Condeixa

c. Nº de participantes: todos os alunos de 6º ano do AECX. Interesse e
envolvimento nas sessões muito bom. A atividade levou a que os alunos fossem
requisitar as obras disponíveis na BE para descobrirem a restante história, que
seria estudada no 3º per. Na disciplina de Português (excelente motivação para
o estudo)
d. Nº de participantes: 1 aluno representante de cada turma de 1º CEB da EB nº1
e EB nº3 (MB desempenho ao nível da competência ortográfica, por parte de
vários alunos).
e. Assistência por elevado nº de e.e. e familiares dos alunos de JI e 1º CEB, das
turmas envolvidas no projeto (JI e 1º ano da Ega e 3º A da EB nº1); qualidade das
apresentações dos alunos e entusiasmo revelado; bons índices de contribuição
para a Ajudaris
f. Nº de participantes: 13 alunos da ESFN (9º ano) e 8 da EB nº2 (8ºano); enorme
interesse, autonomia e empenho dos alunos, ao nível das atividades práticas
desenvolvidas; qualidade da iniciativa e sua pertinência ao nível do
reconhecimento das competências artísticas dos alunos e desenvolvimento de
novas aprendizagens
g. Nº de participantes: todos os alunos/docentes de 1º CEB do AECX, bem como
outros convidados locais e nacionais; excelente qualidade da atividade, da sua
organização e apoio por parte da autarquia; elevado interesse nacional da
iniciativa quer a nível da literatura infanto-juvenil quer da promoção do
património histórico da vila de Condeixa

Drª Diana Vale
Centro de Saúde
Luís Vilela

Sem custos

Isabel Campos

Sem custos

Dina Ferreira
Isabel Campos
Isabel Gabriel

Material
Papelaria - 6 €

Boa adesão do público-alvo

“Linha e Forma”
Exposição - EB2

Dep Expressões
Educação
Visual
ArPl

“Na Onda da Criação”:
Dia do
Agrupamento

Módulo-padrão
bi
tridimensional – 8º ano/EV
- Sólidos e Poliedros – 7º ano/EV

e

- Cerâmica – 7ºE e F/APla
Exposição - ESFN
“A água em Condeixa”

Dina Ferreira
Isabel Gabriel

Sem custos

Os trabalhos realizados pelos alunos foram bastante apreciados pela
comunidade educativa
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Exposição CEI – ESFN
- “Molduras em Casca de Ovo” –
EVCEI

Isabel Campos

Sem custos

- “A Arte de bem sentar” - ETCEI
2º período

DEE

14 de
fevereiro

Artes Plásticas – 7º ano
Visita de Estudo à Fábrica de
cerâmica “Estrela de Conímbriga”
Exposição e venda de trabalhos
realizados

Mónica Cunha,
Teresa Marcão
Núcleo de Proteção
Ambiental da GNR
Prof dinamizadoras
do Clube

Clube “Espaços
Verdes da
Escola”

21 de março

Clube Europeu

20 de
fevereiro

Comemoração do Dia Mundial da
Justiça Social

Alda Cardoso
Associação de
Estudantes

Clube Europeu

fevereiro e
março

Participação na atividade “Vamos
Ajudar a SOGA

Alda Cardoso
Regina Barros
Equipa BE da ESFN

DEE

Final 2.º
período

DEE

Final do 2.º
período

DEE

3 de abril

DL

Dia do
Agrupamento

Palestra sobre a importância da
Floresta Autóctone (9º ano)

Sessão de sensibilização “Outros
comunicares,
conhecer
para
compreender”
Sessão de sensibilização sobre as
PEA para o 10.º TEAC

Dia da Consciencialização
Autismo (ESFN)

Exposição “Water under the
Bridge”

do

A Visita não se realizou pelo facto de a hora de descanso dos trabalhadores ser
coincidente com a hora da aula de Artes Plásticas das turmas E e F do 7º ano.

Isabel Gabriel

Sem custos

Sem custos

Reconhecimento e valorização dos trabalhos realizados pelos alunos CEI da
ESFN.
Os resultados alcançados terão ficado aquém do desejado, dado o grau de
concentração que este tipo de atividade exige da parte dos alunos, mas alguns
manifestaram interesse e colocaram questões.

0€

Os objetivos propostos foram atingidos

0€

Os objetivos propostos foram atingidos

Ilda Cardoso

A sessão foi promovida para duas turmas de 5.º ano (no âmbito da Oficina de
Escrita) e nela foi dada a conhecer a língua gestual portuguesa e outros sistemas
alternativos e aumentativos de comunicação.

Mónica Cunha
Olga Alvarinhas
(Biblioteca Escolar)

Os alunos tomaram conta das principais características associadas às PEA e
abordaram-se as dificuldades em lidar no dia-a-dia com colegas com esta
problemática.

Teresa Marcão

A comunidade foi sensibilizada para as perturbações do espectro do autismo.

Docentes de inglês 3º
ciclo e secundário

A sala 22 foi visitada pelas turmas 9º C e D, 10º B, 11ºA, B e C e 12º A e B. Os
alunos puderam ver fotografias e vídeos alusivos ao tema da água nas suas
várias vertentes, bem como disfrutar de um tea-break.
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DCSH

Dia do
Agrupamento

Palestra “ Os espaços organizados
pela população “

Prof. João L Fernandes
(FLUC)
Docentes de Geografia

0€

A atividade decorreu conforme o previsto.
Os alunos puderam enriquecer os seus conhecimentos no que refere às
mutações / dinâmicas que atualmente ocorrem nos espaços urbano e rural.
Atividade não realizada.

SPO

Dia do
Agrupamento

Exposição para divulgação da
Oferta Educativa e Formativa

Dia do
Agrupamento

Homenagem à participação em
concursos promovidos pela
Biblioteca Escolar

DEE

Dia do
agrupamento

- Exposição e venda de trabalhos
realizados no âmbito da Educação
Especial (EB 2,3 e ESFN)
- Exposição interativa de Sistemas
Alternativos e Aumentativos de
Comunicação (EB 2,3)

EB2
ASSOC.
PAIS/EE

Dia do
Agrupamento

Workshop interativo «Consumo
Digital»

DCSH

Dia do
Agrupamento

Palestra “Valorização da energia
solar: construção de um forno
solar”

DCSH

Dia do
agrupamento

Feira das jóias

DCSH

Dia do
agrupamento

Quermesse

DCSH

Dia do
agrupamento

Feira doce

Biblioteca
Escolar

Anabela Ramos

PB
profª Olga Alvarinhas

Reprografia:
5€
(prémios livro
provenientes
de ofertas de
editoras)

Docentes de
Educação Especial
CRTIC Coimbra

Coordenação da Eb2
APEE
DecoJovem

Reconhecimento e valorização dos trabalhos realizados pelos alunos.
Conhecimento do potencial das tecnologias no auxílio à comunicação.

Sem custos

Professora de EMRC

Participação dos alunos das turmas A (27 alunos), B (24 alunos) e F (20 alunos)
do 7.º ano

0€

A atividade decorreu conforme o previsto.
Os alunos não só foram sensibilizados para o melhor aproveitamento da energia
solar mas também observaram a construção de um forno solar.

0€

A atividade atingiu todos os objetivos propostos.

Profª Helena Reis
Docentes de Geografia

- Ensaio geral do Sarau (ao nível dos alunos apresentadores e declamadores);
- Declamação dos poemas vencedores da VIIª edição do Concurso de Poesia na
escola (6 alunas de 1º ao 10ºano) e apresentação das alunas vencedoras;
- Homenagem e entrega de prémios às alunas do 1º e 2º CEB que participaram
no Projeto nacional Miúdos a Votos (6 alunas)
-Participação de pais da Ass. Pais da EB nº2, através da declamação de um
poema de Fernando Namora

Professora de EMRC

0€

Professora de EMRC

0€

A atividade atingiu todos os objetivos propostos.

A atividade atingiu todos os objetivos propostos.
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EBN1

Atelier Fernando Namora
Jogos dos sentidos
Jogos de água
Sessões de leitura

Clube Outras
Artes

Dia do
Agrupamento

Dramatização gímnica “O Rapaz de
bronze”, para as turmas da EB nº2

Ana Baganha

SPO

Dia do
Agrupamento

Sessões de esclarecimento Oferta
educativa e formativa
(Universidade de Coimbra, Instituto
Politécnico de Coimbra e outros)

Psicóloga Anabela
Ramos

DEP Expressões
EV/ET 2ºciclo

Dia do
agrupamento

“Reprodução da Fonte dos
Amores”

EBNº3

Dia do
Agrupamento

Pintura de Azulejos
Hino do CE
Sessões dramáticas na biblioteca
Sessões de dança

Aec Tv

Dia do
Agrupamento

Sala interativa
“Os métodos de estudo como
caminho para o sucesso”

Dia do
agrupamento

Comemoração dos 30 anos da
morte de Zeca Afonso

Grupo 400

Sem custos

Todos os aspetos propostos foram conseguidos, tendo o feedback dos
participantes mostrado que foram ultrapassadas as expectativas dos
dinamizadores.

Dia do
agrupamento

Conferência sobre o pintor Manuel
Filipe

Grupo 400

Sem custos

A atividade foi concretizada e todos os aspetos propostos foram conseguidos.

DCSH

DCSH

Coord escola
Professores
Associação de Pais
AAAF

As atividades foram realizadas tendo os jogos dos sentidos e os jogos de água
sido substituídos por jogos tradicionais, por razões de ordem logística. Foram
ainda desenvolvidas outras atividades: o Laço Azul e a Rádio FN
Grande envolvimento de toda a comunidade escolar.

Dia do
Agrupamento

ACGalvão
JMonteiro
JCarecho

Coordenadora
Professores
Associação de Pais
AAAF

João Ferreira

Sem custos

0€

Excelente adesão do público.

Atividade não realizada.

100 euros

Sem custos

Sem custos

Elogio ao imaginário coletivo numa aceção antropológica do papel das fontes
nas relações socioeconómicas de uma comunidade “Condeixa”
Demonstração do valor patrimonial comunitário
Apreço e valorização da obra pela comunidade escolar
Pintura de azulejos com a colaboração de duas pinturas da Fábrica, Estrela de
Conimbriga, com boa adesão por parte dos alunos
Hino do CE com a colaboração do professor Luís e da educadora Fernanda
Raposo, a partir das letras dos grupos de cantares de Condeixa. Foi o momento
alto do dia com todos os aluno, pré escolar e 1º ciclo a cantar em coro bem
afinado!
Várias histórias dinamizadas no espaço da biblioteca e momentos de dança na
sala do aluno.
Caminhada até ao POROS, com grande adesão das famílias.
Aspetos conseguidos: Divulgação de métodos e técnicas de estudo a alunos e
professores de diferentes ciclos de ensino;
interesse e envolvimento evidentes por parte do público visitante.
Aspetos por conseguir: Nenhum;
Propostas para a melhoria: Apresentação da exposição noutras datas por forma
a alcançar um público mais vasto; divulgação dos materiais como
instrumentos ao serviço do sucesso.
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Manuel Judas

Como aspetos a melhorar salienta-se a capacidade de investigação e escrita dos
trabalhos apresentados.
Deve-se ser uma atividade guiada com franco envolvimento do seu dinamizador.

Atividade conjunta de Matemática
e Ciências Naturais
“Ao sabor da água “

Professores do grupo
230

Sem custos

Participaram na atividade todas as turmas do 2º ciclo .
Os alunos mostraram-se muito interessados e colaboraram com interesse nas
atividades .
O ambiente aquático , com animais ao vivo foi muito apelativo e motivador para
os alunos.

Dia do
Agrupamento

Palestra “A física do iPod”

Professores do grupo
510

Sem custos

A palestra mostrou-se adequada aos alunos do 12º ano que gostaram da
temática e da respetiva abordagem. Os professores do grupo participaram
também noutras atividades acompanhando os alunos.

DMCE

Dia do
agrupamento

Peddy-Paper Matemático e
Geográfico
(EB2)

Professores de
Matemática (GR 500)
Professores de
Geografia

Fotocópias: 5€

DMCE

Dia do
agrupamento

Score 100

Professores do grupo
500
ATL EFN
Biblioteca EFN

Fotocópias: 5€

DMCE

Dia do
agrupamento

Escape room

Professores do grupo
500
ATL EFN
Biblioteca EFN

Fotocópias:
1€

DMCE

Dia do
Agrupamento

Sessão sobre “Suporte Básico de
Vida” (9.º ano)

DL

Dia do
Agrupamento

“Aula Aberta de Francês”:
– Divulgação da língua francesa em
contexto de sala de aula

Dia do
agrupamento

Exposição de trabalhos dos alunos
na disciplina de Filosofia

DMCE

Dia do
Agrupamento

DMCE

DCSH

DL

Dia do
Agrupamento

“Aula Aberta de Espanhol”:
– Divulgação da língua espanhola
em contexto de sala de aula

Os alunos das turmas envolvidas (7º anos) participaram com entusiasmo nesta
iniciativa, mostrando-se empenhados na concretização das atividades e
interesse em conhecer as soluções.
Registou-se a participação de 26 equipas.
Foram entregues prémios de participação.
Os alunos das turmas envolvidas (8º anos) participaram com entusiasmo nesta
iniciativa, mostrando-se empenhados na concretização das atividades e
interesse em conhecer as soluções.
Registou-se a participação de 22 equipas.
Foram entregues prémios de participação.
Os alunos das turmas envolvidas (9º anos) participaram com entusiasmo nesta
iniciativa, mostrando-se empenhados na concretização das atividades e
interesse em conhecer as soluções.
Registou-se a participação de 8 equipas.
Foram entregues prémios de participação.

BV Condeixa
Prof CN do 9.º ano

Sem custos

Participação ativa, quer pela colocação de questões quer pela execução de
procedimentos, de todos os alunos na respetiva sessão, a qual pôs em prática
um capítulo do programa da disciplina de Biologia do 9º ano.

Fátima Baía

Sem custos

Os alunos das turmas envolvidas participaram com entusiasmo nesta atividade,
mostrando empenho e interesse no contacto com a nova língua estrangeira.

Marta Fidalgo

Sem custos

Os alunos das turmas envolvidas participaram com entusiasmo nesta atividade,
mostrando empenho e interesse no contacto com a nova língua estrangeira.
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DL

Dia do
Agrupamento

Exposição “Cultura
Britânica/Americana”
Animação de Rádio (EB nº1)
“Na pele da personagem” (EB nº1
e EBnº2)
“A minha turma é a + fixe” (selfie
de grupo turma e elaboração de
slogan - EBnº2)
Cerimónia de inauguração da
Fonte dos Amores (EBnº2)
Exposição dos trabalhos de poesia
elaborados pelos alunos de 5º, 6º
e 8ºD, dos de ET (joalharia) pelos
5º e 6º anos e dos de Artes
Plásticas sobre água (EB nº2)
Quizz literário para alunos do 8º
ano (ESFN)

Biblioteca
Escolar

Dia do
Agrupamento

EB2
ASSOC.
PAIS/EE

Dia do
Agrupamento

Demonstração de basquetebol

EB2
ASSOC.
PAIS/EE

Dia do
Agrupamento

Workshop de Teatro

Direção

Dia do
Agrupamento

Direção

Dia do
Agrupamento

Caminhada

Sarau do Agrupamento

Docentes de inglês 3º
ciclo e secundário

PB Anabela Costa
Ana Amorim
Olga Alvarinhas
Equipa BE EB nº1 e
EB nº2
Departamento de
Expressões (José
Monteiro, António
Galvão, José Carecho,
Isabel Correia, Isabel
Gabriel)
Radialistas da EB nº1
Monitores e
colaboradores da EB
nº2

Coordenação da Eb2
APEE
Clube Basquetebol
de Condeixa
Coordenação da Eb2
APEE
Oficina de Teatro de
Condeixa
Grupos 260 e 620
Assistentes
Operacionais
Equipa BE
Clubes
Alunos do AECX

Sem custos

Papelaria/
reprografia
5,5€

Os alunos das turmas envolvidas participaram com entusiasmo nesta iniciativa,
mostrando-se empenhados na concretização das atividades propostas.
EB nº1:
Nº de público-alvo: toda a comunidade educativa e enc. de ed. presentes na
escola
Elevada responsabilidade e capacidade de trabalho revelada pelos alunos
radialistas e pelas alunas da EB nº2 dinamizadoras da atividade “Na pele da
personagem”
EB nº2
Nº de participantes: todas as turmas de 2º CEB e 7º ano
Qualidade da participação e responsabilidade demonstradas pelos alunos
monitores e colaboradores que desenvolveram atividades (Bernardo Santos – 5º
A: Matilde Fernandes – 5º B; Laura Lourenço, Ana Carolina Oliveira – 6º D;
Daniela Morais – 6º C; Cassandra Batista – 6º A; João Neves – 7º F; Ana Simões –
7º B)
Forte envolvimento dos alunos das várias turmas nas atividades desenvolvidas
Qualidade da cerimónia de Inauguração da Fonte
Excelência do trabalho desenvolvido pelos professores que construíram a fonte
Excelente parceria entre os docentes e a PB
ESFN
Nº de participantes: todos os alunos de 8º ano
Bons resultados obtidos pelos alunos no Concurso Kahoot Quizz Literário
MB avaliação da atividade pelos alunos

Sem custos

Participação de todos os alunos interessados / animação do espaço

Sem custos

Participação dos alunos das turmas B (20 alunos), C (21 alunos) e D (20 alunos)
do 5.º ano
Os docentes de Educação Física elaboraram trajetos diferenciados adequados a
cada uma das faixas etárias dos participantes envolvidos.
Os coordenadores de escola concertaram apoios com os assistentes
operacionais para que a segurança fosse garantida.
A atividade decorreu sem qualquer constrangimento e foi descrita como sendo
do agrado dos participantes.
O programa apresentado foi extenso e bastante diversificado.
Como aspetos positivos realça-se o aumento de atividades dinamizadas de e
para os alunos, a variedade e a qualidade das apresentações.
Como aspetos negativos registam-se aspetos técnicos ao nível do som.
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Foram recebidos muitos elogios de satisfação com o espetáculo.
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META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: B. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
META ESPECÍFICA: B.1. Planeamento e articulação
Estrutura /
Projeto

DATA

EBN1

6 janeiro

Dia de Reis

Professores e alunos

D1C

6 janeiro

Celebração do Dia de Reis
Desfile pelas ruas de Belide

Docentes da EB1 de
Belide
Pessoal não docente

Sem custos

Participação plena dos alunos nas atividades;
Reação entusiástica da comunidade escolar e educativa.

D1C

4 abril

Visita de estudo a Coimbra:
- Portugal dos Pequenitos
- Viagem de barco no rio Mondego

Professoras da EB1
Sebal

Sem custos

Participação plena dos alunos nas atividades;
Atividade totalmente concretizada.

D1C

4 abril

Visita de Estudo à fábrica “Estrela
de Conimbriga” em Condeixa

Docentes da EB 1 de
Ega

Sem custos

Participação plena dos alunos nas atividades;
Atividade totalmente concretizada.

Celebração da Páscoa

Docentes da EB1 de
Belide

Sem custos

Participação plena dos alunos na atividade;
Atividade totalmente concretizada.

D1C

DPE
D1C

DPE
D1C

4 abril

5 de abril

10 de abril

D1C
2º Período

ATIVIDADE

Confeção de um folar de Páscoa na
Padaria da localidade
Ação de sensibilização “À conversa
com…
Pais/Encarregados
de
Educação” sobre “As teias das
Birras” e “Estratégias para a
estimulação da linguagem oral”

Reunião de articulação

Carnaval
Cortejo carnavalesco pelas ruas da
povoação
Concurso de disfarces

DINAMIZADORES

Coord de
departamento
Grupo 100 e 110
ELI Coimbra/Cdx
Terapeutas da fala

CUSTOS

Sem custos

Sem custos

Coordenadores de
departamento
Grupo 100 e 110

Sem custos

Alunos e docentes da
EB1 de Anobra,
Belide, Ega e Sebal

Sem custos

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.

Balanço positivo da sessão, quer pela grande adesão dos encarregados de
educação e docentes, quer pela natureza dos assuntos tratados, tendo em conta
que as dificuldades numa boa aquisição da linguagem ou comportamentos
desajustados (birras) comprometem as aprendizagens dos alunos. Abordaram-se
ainda as estratégias para a estimulação da linguagem oral.
A sessão foi bem dinamizada pela Psicóloga Carla Lança/Terapeutas da Fala e
houve uma boa interação entre os presentes.
A sessão contou com a presença da Vice Presidente da Câmara Municipal e da
Diretora do agrupamento.
Balanço positivo da reunião, pela natureza dos assuntos tratados, nomeadamente
no que diz respeito ao perfil de competências dos alunos à entrada no 1º Ciclo, a
idade em que as crianças devem entrar para a escola (1ºCiclo) e o absentismo. Foi
feita a análise das opiniões de alguns pediatras e psicólogos que ficaram
registadas em ata.
As escolas de Belide e Ega desfilaram pelas ruas de cada povoação com:
Participação plena dos alunos nas atividades;
Número razoável de espetadores;
Reação entusiástica da comunidade escolar e educativa;
Muita criatividade nos trajes apresentados.
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As escolas de Anobra e Sebal aceitaram o convite da autarquia e desfilaram pelas
ruas da vila, respeitando o tema tratado, participando com entusiasmo e alegria.

D1C
Ao longo do
ano

DMCE

8 de fevereiro

Biblioteca
Escolar

fevereiro
2017

Biblioteca
Escolar

fevereiro

SPO da EB2

Ao longo do
ano

Trabalho Colaborativo
- Criação de uma plataforma para
partilha de recursos didáticos e
metodológicos.
- Em cada escola, realizar pelo
menos uma observação partilhada
em contexto de sala de aula por
trimestre.
- Elaboração de memorandos, um
por cada reunião mensal.
Visita do Curso EFA ao Centro de
Triagem e Valorização de Resíduos
da ERSUC, em Vil de Matos,
Coimbra
- Formação em “Criação de
Bibliotecas Digitais”
Formação em pesquisa e
requisição no catálogo RBC
(programa BiblioNet)

Projeto “Eu gosto de Estudar”.

Foi criada a plataforma aecondeixa.1c@gmail.com
Os docentes continuam a partilhar recursos didáticos e metodológicos.
Os grupos de trabalho têm reunido mensalmente e foram elaborados os
memorandos.
Foram realizadas as observações partilhadas em contexto de sala de aula.

Coordenador D1C
Docentes do 1º Ciclo

Mediadora do Curso
de Educação e
Formação de Adultos

Sem custos

Atividade integrante do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens de cada Formando,
a qual se revelou bastante informativa e desejavelmente motivadora de boas
práticas, no que se refere ao destino a dar aos resíduos urbanos.

Professoras
bibliotecárias

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

Protelado para o 3º período

Professoras
bibliotecárias

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

Protelado para o 3º período

Fotocópias:
2€

A atividade foi implementada mediante convite dos diretores de turma.
Durante o 2º período realizaram-se 2 sessões.
Foi distribuída informação auxiliar à preparação das avaliações escritas“Significado dos Verbos utilizados nos Testes”. A postura dos alunos e a
participação sugerem motivação e interesse pela informação explorada e dinâmica
implementada, apresentando-se como um contributo na aquisição de habilidades
e competências.
A presença do diretor de turma/professor é garantia de acesso à informação,
ficando assim capaz de a referenciar sempre que oportuno.
O diretor de turma/professor consideram ser mais um contributo na formação de
cada aluno.

Psicóloga
Cristina Caveiro
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META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: B. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO
META ESPECÍFICA: B.2. Práticas de ensino
Estrutura /
Projeto

DATA

SPO da EB2

Ao longo do
ano

SPO

Ao longo do
ano

EBN1

1º e 2º período

Biblioteca
Escolar
Plano Nacional
de Cinema

2º período

ATIVIDADE

Projeto “Relações
Interpessoais no
Grupo/Turma

Projeto “Orientação
Vocacional no 1º ciclo”

Emoções

Filme de Animação
“Magicando”

DINAMIZADORES

Psicóloga
Cristina Caveiro

CUSTOS

Fotocópias: 2€

4º A - EB n.º 1
Prof Manuela Franco
Psicóloga Cristina
Caveiro

Enfª Sandra Rosinha

PB Ana Rita Amorim
Isabel Campos
(Expressão Plástica)

Fotocópias: 5€

RESULTADOS ALCANÇADOS
(aspetos conseguidos, por conseguir, propostas para a melhoria)
O projeto desenvolve-se mediante manifestação de interesse do diretor de
turma, que agenda as sessões.
Realizaram-se sessões de dinâmicas de grupo, permitindo a reflexão , como
forma de promover o desenvolvimento de competências socio-relacionais nos
elementos da turma.
Tem também como objetivo reduzir o impacto dos problemas comportamentais,
sociais e emocionais no desempenho escolar. Durante o 2º período foram
realizadas 7 sessões na disciplina de MAC, na presença do diretor de turma.
28 Alunos do 7A - 2 sessões, com continuação no 3º período.
20 Alunos do 7D – 1 sessões
20 Alunos do 7E – 2 sessões
19 Alunos do 8 C – 2 sessões
Na fase 1 procedeu-se à recolha de informação realizada pelos alunos do 4ºA, da
EB n.º1, sobre profissões, descrição da atividade.
Informação organizada e apresentada em suporte de papel, para divulgação
junto dos alunos do 4º ano do Agrupamento por altura da implementação da
fase 2 deste projeto. No dia 15 de Fevereiro, foi apresentado o projeto
“Orientação Vocacional no 1º ciclo” na reunião de Departamento do 1º ciclo,
onde 3 turmas do 4º ano do Centro Educativo manifestaram vontade em
participar no dia 14 de Junho na sessão de apresentação das profissionais pelos
pais dos alunos da turma que está a dinamizar o projeto, que é o 4º ano da
professora Manuela Franco.
Durante o 2º período, estes alunos apresentaram na turma o seu trabalho sobre
uma profissão. Um aluno levou à escola um amigo da família, que desenvolve a
sua atividade na área da hotelaria. Os alunos do 3º ano e 3/ 4º ano da EB1
estiveram presentes na sessão.

Sem custos

Atividade que envolveu todas as turmas, com elevado empenho e interesse por
parte dos alunos.

0€

Nº de participantes: alunos da turma do11ºTAP
Desenvolvimento das competências dos alunos ao nível de: definição da ação e
planificação das cenas; execução de materiais/adereços; captação das imagens;
edição
Ótima qualidade do produto final:
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https://www.youtube.com/watch?v=GDtS84zJXjo

SPO

EBN1
BE

2º Período

2º período

Projeto “Lápis-de-cor”
Aplicação das “Provas de
Diagnóstico Pré-Escolar”, de
Mª Vitória de la Cruz, aos
alunos dos 5 anos da EB1
Utilização da ferramenta
Kahoot no âmbito da
aprendizagem (atividades de
apoio ao currículo)

Psicóloga Cristina
Caveiro
Professoras Isabel
Baptista; Mª de Deus
Zeferino; Manuela
Franco; Fátima Antas

Sem custos

0€

PB da EB nº1

DEP

DEP

DEP

Biblioteca
Escolar

2º Periodo

Patrimónios: a arte, os
sentidos e a natureza
- Visitas a monumentos,
oficinas de artesãos, galerias,
ruínas de Conímbriga,
conservatório de música e
museus
- Realização de trabalhos
plásticos sobre a temática
Comemorações dos Dias da
música, da dança, do teatro,
da poesia e do livro, das artes,
do autor/compositor

Docentes

Sem custos

Finalização do projeto “Heróis
da Fruta”

Prof de Música Luís
Formiga
Equipa de
implementação da CMC

Sem custos

2º Período

Sessões para crianças

PNSE
Enfermeira Sandra
Rosinha

Sem custos

2º período

Atividades com recurso às
tecnologias e ferramentas da
Web 2.0

2º Periodo

PB
Equipa BE
Docentes dos
Departamentos

Reprografia
4,5€

Atividade não realizada devido à falta de colaboração do Departamento da
Educação do Pré-escolar.
Nº de alunos envolvidos - 91; Nº de turmas envolvidas – 4 (2º A, 2º B –
gramática), 4º A 3º/4º C – gramática e ficha de compreensão de leitura do conto
“O corvo e a raposa”
Nº de professores envolvidos-4
Resultados dos alunos- MB;
Avaliação da atividade pelos alunos-MB
Excelente colaboração entre as docentes envolvidas e a professora bibliotecária.

O JI da Ega fez divulgação de alguns trabalhos na Biblioteca Municipal, no
lançamento do Livro da Ajudaris “Histórias de encantar´16”, que conta com uma
história criada pelo JI de Ega em 2015-2016.
Comemorações do dia teatro na EBNº3 com dramatização de peças de teatro:
“Salas com teatro” e “ A floresta é de todos” pela companhia de teatro:
Birclenphoria.

Envolvimento das crianças na elaboração de rimas para a canção do projeto
“Heróis da Fruta”;
Realização com as crianças das mascarilhas a utilizar na gravação do hino;
Colaboração do professor de música na adequação e gravação da base musical
num tom e ritmo mais adequado às crianças.
Aprendizagem da canção e execução instrumental pelas crianças;
Gravação, montagem e publicação do Hino pela equipa da CMC que apoiou a
implementação do projeto.
Boa adesão/participação por parte das crianças.
Avaliação muito positiva por parte das docentes titulares dos grupos.
Apoio e trabalho colaborativo das PB na elaboração de Quiz Kahoot/formulários
Google docs para aplicação nas suas turmas, com os docentes: Isabel Batista; Mª
de Deus Zeferino; Manuela Franco; Fátima Antas (EB nº1- a Português e
Matemática (2º, 3º e 4º anos); Sara Alves, Claúdia Bernardes (turmas de 1º ao 4º
ano da EB1 de Anobra – Português e Matemática); Jorge Almeida, Adelaide
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Biblioteca
Escolar

2º período

Apoio ao currículo
(atividades/documentos e
recursos relacionados com as
obras em estudo)

PB Ana Rita Amorim
Amélia Oliveira
equipa da BE da Ebnº3
PB Anabela Costa
Monitoras
Paula Lopes

Papelaria/
reprografia
12,5€

Ribeiro (turmas de 1º ao 4º ano da EB1 de Ega – Português e Matemática);
Conceição Manaia (1º A); Augusta Ventura (2º A), Cecília Aleixo (2º B) da EB nº3
– Português e Matemática), Jacinta Pires (CN); Paula Morgado (História 7º e 8º e
9º anos); João Fernandes (Geografia);
Aplicação da ferramenta web TAGUL para a criação de nuvens de palavras,
relacionadas com os conteúdos em estudo, para as turmas 2º A e 2º B da EB nº3
(Augusta Ventura e Cecília Aleixo)
Preparação de conjuntos documentais e materiais de apoio para as turmas de 1º
CEB (EB nº1) e 2º CEB, sites, materiais digitais e em suporte papel para a
abordagem da Educação Literária
Produção de diversos testes sob a forma de questionários Kahoot, relacionados
com os conteúdos em estudo nas diversas disciplinas ou conteúdos relacionados
com efemérides comemoradas, para aplicação aos alunos na BE (EB nº2), após o
horário letivo ou em situação de falta de docente.
MB avaliação dos alunos em relação às atividades Kahoot realizadas
Acompanhamento e apoio ao estudo e realização de trabalhos aos alunos que
frequentam as BE
Sessões de animação da leitura, com dinâmicas de promoção da autonomia, da
capacidade de predição, de reconto, de dramatização da narrativa ouvida
EB nº1: “ O Lobo Feroz”, “A Casa da Mosca Fosca”, “O Casamento da Gata” e “A
Galinha Medrosa” (todas as turmas de JI, todas as 3 educadoras)
Corre, corre cabacinha (1º A); A galinha medrosa e O Casamento da Gata (2º A e
2º B); O fato novo do sultão (3º A, 3º B e 3º/4º C); O corvo e a raposa com
exploração da compreensão global da leitura e gramática com Kahoot (4º A e
3º/4º C) – professores envolvidos – todas as 7 professoras da EB nº1
EB nº2: Dramatização de excerto da obra Os Piratas, por duas alunas do 6º D,
para todos os alunos de 5º e 6ºanos; Animação da leitura de excerto da obra
Ulisses, para todos os alunos de 6º ano; preparação e divulgação aos docentes:
documentos de apoio à abordagem das obras (5º e 6º ano) kahoot sobre “A
Viúva e o papagaio”; maleta pedagógica das obras de 5º ano - “A fada Oriana”;
“A vida mágica da sementinha”; de 6º ano:”Chocolate à chuva”; “As naus de
verde pinho”; “Os piratas”; aula prática de Oficina de escrita criativa “Eu sou um
DJ Poético” e poesia (5ºA; 6º A,B, C, D e E, 8º B); apoio ao Projeto Individual
Leitura (do 7º, 8º) – professores envolvidos todos os 12 docentes de Português
da EBnº2
EB nº3:
-05/01 - turmas 1ºA e B - “O Nabo Gigante” e “A ovelhinha que veio para jantar”
-16 a 20/01 - todas as turmas do 1º ciclo e Pré escolar - “A Carochinha”(Nunca
desistir dos nossos objetivos)
-6 a 14/02 - todas as turmas do 1º ciclo e Pré escolar - “O Cuquedo” (Medos)
-17/02 - 3ºA - “Os ovos misteriosos”
-10 a 14/03 - todas as turmas do 1º ciclo e Pré escolar - “Valéria e a Vida” (Meio
ambiente)
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Biblioteca
Escolar

2º período

- Projeto eTwinning Twinspace

Ana Rita Amorim
Fátima Gonçalves

0€

-27/03 a 4/04 - todas as turmas do 1º ciclo e Pré escolar - “Os ovos misteriosos”
(Família, jogos matemática e linguagem)
-31/01 (4ºC) e 7/02 (4ºB) - seleção de um livro, resumo da história e opinião
sobre o mesmo. Atividade de leitura em voz alta de poemas diversos.
Sensibilização para o concurso de poesia
Docentes envolvidos: todas as 5 educadoras e as 9 professoras da EB nº3
ESFN:
Dramatização de excertos da obra Os Lusíadas, a partir do tapete contador de
histórias “Um medo chamado Adamastor”, pelas PB do AECX, para todas as
turmas de 9º ano e o 11º TAP; aula prática de Oficina de escrita criativa “Remix
Poético” e poesia (9ºA, B, C e D; 10ºA, B, C); apoio ao Projeto Individual Leitura,
Professores envolvidos: todos os 3 docentes de Português de 9º ano e os 2 que
lecionam às turmas de 10º ano)
Note-se: Bons índices de empréstimo domiciliário, a melhor rentabilização dos
recursos BE; maior abertura a um trabalho articulado com a BE pelos profs, o
ligeiro aumento da participação dos alunos do 2º, 3º e ens. sec. no Concurso de
Poesia.
Ótimo apoio à família, com o desenvolvimento de atividades de animação da
leitura, plásticas, visionamento de filmes, canções etc, na BE para os alunos de
PE e 1º CEB da EBnº 1 (receção de alunos às 08h30 e após as atividades letivas
até às 18h30)
Aula de Inglês (Profª Fátima Gonçalves com o 11ºTAP/PSI – comentário aos posts
dos alunos franceses
Continuação das aprendizagens/contacto com diferentes formas de trabalhar
digitalmente.
Qualidade dos trabalhos produzidos pelos alunos.

Desfile de Carnaval
24 fevereiro
Visita ao museu POROS

EBN1/
“Patrimónios –
a água, a arte e
os sentidos”

21 de março
30 março
Final 2º período

Visita de estudo ao Museu
de Zoologia (Coimbra)
Visita de estudo ao Zoo da
Maia (1º e 2º ano)
Visitas de estudo no
concelho:
- moinhos
- escola da água
- nascentes
- Etar

Professores Pré-escolar e
1ºciclo

Carnaval - 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.
Visita ao museu POROS - Visita totalmente concretizada com muito interesse por
parte dos alunos.
As visitas de estudo decorreram de acordo com a sua planificação, com elevado
grau de satisfação por parte de todos os alunos e com todos os objetivos
cumpridos.
A visita de estudo ao concelho, programada para 22 de março, foi adiada para o
3º período, por conveniência na dinâmica dos trabalhos desenvolvidos nas
turmas do JI.

Associação de pais
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Concurso Nacional Literacia
3D (fase distrital)

Coord DL e DMCE
PB Anabela Costa
Professoras Elvira
Anselmo, Lurdes França
e Regina Barros

Reprografia
3,5€

Atividade “Noite dos livros
de Harry Potter”

PB Ana Rita Amorim
CATL das Cáritas
Profª Fátima Gonçalves e
Profª Helena Azenha

Papelaria
2€

20.01.2017

Dia Internacional em
Memória das vítimas do
Holocausto

PB Ana Rita Amorim
Colaboração com a profª
Ana Paula Amaro, Paula
Morgado e Fernando
Abreu

0€

Biblioteca
Escolar
Plano Nacional
de Cinema

21 a 23 de
fevereiro

Sessão do PNC para as
turmas envolvidas:
-Jogos óticos
-Visionamento de filmes

Biblioteca
Escolar
Plano Nacional
de Cinema

06 a 10 de
março

Sessões de visionamento de
filmes de animação do
CINANIMA JÚNIORprograma para crianças

DL
DMCE
Biblioteca
Escolar

08.03.2017

Biblioteca
Escolar

26 de janeiro a
02 de fevereiro

Biblioteca
Escolar
Plano Nacional
de Cinema

PB Ana Rita Amorim

0€

PB Ana Rita Amorim
Colaboração Museu
POROS e Câmara
Municipal de Condeixa

0€

- Nº de participantes: os 4 alunos apurados
- Empenho e concentração dos alunos, ao nível da sua preparação para as provas
- Nenhum aluno foi aprovado para a prova final, aguardando-se a divulgação dos
resultados obtidos pelos mesmos
- Excelente articulação entre os Dep/professores envolvidos e a BE
Diversidade e qualidade das atividades desenvolvidas:Quizz do Harry Potter
(Kahoot) – 11ºB versus 11ºC / 10ºB versus 10ºC / 11ºA /10ºA / 11ºTAP, Torneio
de Monopólio Edição Harry Potter; Torneio de Quidditch DIY; Vai uma foto Have you seen this wizard?
Excelente motivação e grande entusiamo dos alunos participantes
Ótima articulação entre a BE, os docentes envolvidos e o CATL
Oferta à BE de 2 livros da Editorial Presença, pela participação na atividade
Participantes: alunos das turmas do 9º ano (A, B, C e D), 10ºC e 11ºC
Qualidade do debate/ discussão de ideias, após o visionamento do
documentário "A Noite e o Nevoeiro" (1955) de Alain Resnais
Participantes: 3º/4º ano da EB1 da Anobra - Profª Sara Aires; 2ºB da EBnº1 de
Condeixa - Profª Mª Deus Zeferino; 3ºB da EBnº3 de Condeixa - Profª Fernanda
de Jesus
Avaliação da atividade pelos alunos: MB
Desenvolvimento da competência da escrita: elaboração de notícias pelos
alunos, publicadas no JÁ.
Participantes: todas as turmas de Educação Pré-escolar e do 1º ciclo do
Agrupamento
Ótima experiência de: visionamento de cinema em sala própria, o auditório do
Museu POROS; ampliação do conhecimento de diferentes tipos cinema de
animação e de aprendizagem de e debate das mensagens pedagógicas dos
filmes
Excelente abertura da Câmara Municipal e do Museu POROS ao nível do apoio a
atividades destinadas ao público escolar
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META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: C. LIDERANÇA E GESTÃO
META ESPECÍFICA: C.1. Liderança
Estrutura /
Projeto

DATA

ATIVIDADE

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

DINAMIZADORES

Medida 5:
Criação de uma plataforma para partilha de recursos didáticos e metodológicos por ano e disciplina – A plataforma foi
criado no âmbito do 1º ciclo e está a ser utilizada pelos docentes do 1º ciclo; todos os departamentos têm disciplinas
atualizadas no Moodle;
AEC

2ºP

Plano de Ação
Estratégica

AEC

Capacitação para a integração das novas tecnologias na prática pedagógica (sessões de formação interna e observação de
práticas em sala de aula) – Formação interna realizada professoras bibliotecárias acima identificada
Definição de estratégias de articulação (planificações, materiais, critérios e instrumentos de avaliação) entre docentes e
adequação à turma: intensificou-se a elaboração e divulgação de documentos conjuntos nas plataformas Google Drive e
Dropbox

META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: C. LIDERANÇA E GESTÃO
META ESPECÍFICA: C.2. Gestão
Estrutura /
Projeto

Plano de
Formação

DATA

Ao longo do
ano

ATIVIDADE

Auscultar as necessidades de
formação e vertê-las na
operacionalização anual do
Plano de Formação

DINAMIZADORES

Direção
Responsável do Plano de
Formação (Sandra
Galante)

CUSTOS

Sem custos

RESULTADOS ALCANÇADOS
(aspetos conseguidos, por conseguir, propostas para a melhoria)
Realização de diligências de articulação com o CFAE Nova Ágora.
Concretização dos procedimentos necessários à execução das ações constantes do
Plano: identificação de formadores, estabelecimento de contactos, formalização
da parceria, planificação e calendarização.
Realização de ações de formação (divulgação; inscrição; preparação de local e
recursos; elaboração e envio de certificados, avaliação).
Apoio aos formadores na elaboração dos documentos necessários à acreditação
de ações pelo Conselho Científico.
Participação na elaboração da candidatura do CFAE Nova Ágora à rubrica de
financiamento da formação contínua de docentes e outros gestores escolares do
POCH (Portugal 2020).
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META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: C. LIDERANÇA E GESTÃO
META ESPECÍFICA: C.3. Autoavaliação e melhoria
Estrutura /
Projeto

Biblioteca
Escolar

DATA

ATIVIDADE

DINAMIZADORES

CUSTOS

Ao longo do
ano

. Autoavaliação final do Plano de
Melhoria das BE do AECX,
desenvolvido no quadriénio
2013/2017
. Elaboração do Plano de
Melhoria das BE para o
quadriénio 2017/2021

Equipas das BE do AECX

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

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

O processo de avaliação será desenvolvido ao longo do 3º período

À consideração do Conselho Geral em 18/04/2017
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