
 
 

ANO LETIVO 2017/2018 

1º Relatório de execução periódica 



SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

AEC – Agrupamento de Escolas de Condeixa 

APEE – Associação de Pais e Encarregados de Educação 

ATL – Atividades Tempos Livres 

BE – Biblioteca Escolar 

BM – Biblioteca Municipal 

BV – Bombeiros Voluntários 

CAT – Centro de Acolhimento Temporário 

CATL - Centro Atividades Tempos Livres 

CEI – Currículo Específico Individual 

CIBE - Coordenador Interconcelhio Bibliotecas Escolares 

CMCx – Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

CPCJ – Centro de Proteção de Crianças e Jovens 

D1C- Departamento do 1º ciclo 

DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

DE – Desporto Escolar 

DEE – Departamento de Educação especial 

DExp – Departamento de Expressões 

DL – Departamento de Línguas 

DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

DPE – Departamento do pré-escolar 

DT – Diretor de Turma/Direção de Turma 

EB1 – Escola Básica nº1 de Condeixa-a-Nova 

EB2 – Escola Básica nº 2 de Condeixa-a-Nova 

 

EF – Educação Física 

EFA – Educação e Formação de Adultos 

EM – Educação Musical 

EMRC – Educação Moral e Religiosa Católica 

Enc. Ed. - Encarregados de educação 

EPS – Escola Promotora de Saúde  

ESAC – Escola Superior Agrária de Coimbra 

ESFN – Escola Secundária Fernando Namora 

FMUC – Faculdade Medicina Universidade de Coimbra 

GNR – Guarda Nacional Republicana 

GTC - Grupo Trabalho Concelhio 

HGP – História e Geografia de Portugal 

JI – Jardim de Infância 

MABE – Modelo Avaliação Biblioteca Escolar 

NEE – Necessidades Educativas Especiais 

PAA – Plano Anual de Atividades 

PB – Professor Bibliotecário 

PNL – Plano Nacional de Leitura 

PTE – Plano Tecnológico da Educação 

RBE – Rede de Bibliotecas Escolares 

SABE - Serviço Apoio Bibliotecas Escolares 

SPO – Serviços de Psicologia e Orientação 

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 
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META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: A.1. Resultados académicos 

META ESPECÍFICA: A.1.1. Taxas de transição e conclusão 
META ESPECÍFICA: A. 1.2. Taxas de realização de ciclo 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES CUSTOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

SPO 1º Período 

Projeto “Ler-E-Reler” 
Promover o sucesso escolar, na 
iniciação à aprendizagem da 
leitura e da escrita. 

Psicóloga Cristina 
Caveiro 

Professora Titular 
Manuela Franco 

- Fotocópias - 2 euros 
- BAPAE –  folhas de 
resposta - 13.60euros 

Conforme o  planeado, na reunião de início de ano letivo, 
com pais/ mães/ encarregados de educação, foi apresentado 
o Projeto e recolhido o consentimento para a sua 
implementação. 
 Foi realizada a apresentação dos resultados obtidos nas três 
provas aplicadas à professora titular e foi feita a análise 
conjunta dos resultados.  
Foi dinamizada uma sessão em sala de aula, da 

funcionalidade da leitura e escrita.   

D1C 

DPE 
setembro  

Sessão de sensibilização para a 
estimulação da linguagem oral. 
alunos do pré-escolar: 
“Estratégias para a Estimulação da 
Linguagem” 

Coordenadora D1C 
Docentes das turmas 

de 1º ano 
Educadoras 

Sem custos 

A atividade decorreu dentro do que era esperado, tendo os 

encarregados de educação demostrado interesse pela 

temática apresentada.  

Biblioteca 

Escolar 
outubro 

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

Equipa BE Sem custos 

- Nº de alunos envolvidos: todos os alunos de 1º e 9º ano ( EB 
nº3 e ESFN + 2 turmas do 8º ano da ESFN); - Forte adesão do 
público às atividades desenvolvidas - Melhoria ao nível da 
forma de estar e utilizar as BE. 
 
Sessões de formação de utilizadores com as turmas do 3º, 4º 
(EBnº1) e do 5º ano EB2) para apresentação das funções e 
das regras da biblioteca escolar. Exploração das 
características dos espaços funcionais e da arrumação das 
estantes com base na Classificação Decimal Universal (CDU). 
Adesão muito positiva de alunos e professores. 
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Biblioteca 

Escolar 

novembro  
(Mês da Cultura 

Científica) 

Aula Prática de Português: 
dramatização da peça “Breve 
história da Lua” de António 
Gedeão por alunos do 4º ano 

PB 
professores do 4º 

ano do 1º CEB e de 
Português do 8º 

ano 

Sem custos 

- Nº de alunos envolvidos: as turmas do 4ºA e B da Ebnº3 
realizaram a peça para todas as turmas do 8º ano (8 turmas) 
em 4 sessões. 
Grande envolvimento dos alunos do 4º ano na dramatização: 
desenvolvimento de competências de memorização, 
expressão corporal, apresentação pública, oralidade. 
Presença de alguns Enc. de Educação dos alunos do 4º ano. 
O texto, a estudar pelos alunos do 8º ano posteriormente, 
ficou bem percebido, os alunos gostaram muito da atividade 
e louvaram o empenho e as capacidades dos colegas mais 
novos. 

D1C 
 

nov Conímbriga e Museu PO.RO.S 
Docentes da EB1 de 
Anobra 

Sem custos 
 

Ambas as atividades decorreram como programado sendo o 
grau de satisfação dos participantes muito satisfatório. 

dez 

Teatrão - Coimbra 

Património concelhio 
Coordenadora EB1 
Docentes das turmas 
envolvidas 

 
Visita realizada pelas turmas do 4º ano, com elevado grau de 
satisfação dos alunos. Objetivos da visita cumpridos na 
íntegra. 

14 dezembro 
Museu PO.RO.S e uma queijaria 
do concelho 

 
Docentes da EB1 de 
Ega 

 
Sem custos 

Atividades realizada com grande impacto junto dos alunos 
que reagiram com muita curiosidade e entusiasmo.  

15 dez Ida ao cinema 
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META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: A.2. Resultados sociais 

META ESPECÍFICA: A.2.1. Ampliar a participação da comunidade escolar na conceção e implementação dos documentos estruturantes do Agrupamento 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES CUSTOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Biblioteca 
Escolar 

12.09.2017 
(receção dos 

alunos) 

“Ler+ em Família”  
Sessões de sensibilização das 
famílias para a frequência das BE 
e Bebeteca na BM 
(projeto aLer+) 

RBC Sem custos 

As bibliotecas escolares e a biblioteca municipal marcaram 
presença na reunião de Pais do ínicio do ano letivo, na EBnº3, 
fazendo uma pequena intervenção onde apresentaram as 
principais atividades destes 2 projetos. Foi entregue o flyer 
sobre a importância da leitura. 
Estiveram presentes cerca de 50 pais. 
 

Biblioteca 
Escolar 

outubro 
 

Formação de monitores para as 
Bibliotecas Escolares 
(projeto aLer+) 

Equipa BE Sem custos 

Formação de alunos dos 3º e 4º anos da EBnº1 - “A minha 
biblioteca”. Enquadramento na RBE; normas de classificação 
(CDU); a cotação; a arrumação nas estantes. Regras de 
funcionamento do espaço. Empréstimo domiciliário-
procedimentos. Os alunos que frequentaram as sessões 
revelaram curiosidade e interesse. Durante o primeiro período 
verificou-se uma melhoria progressiva na arrumação dos livros 
nas estantes. O espaço foi reorganizado, tendo ficado mais 
funcional para o apoio dos alunos monitores aos colegas. 

 
 

META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: A.2. Resultados sociais 

META ESPECÍFICA: A.2.2 Reconhecer e promover a disciplina como motor de ambientes efetivos de aprendizagem 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES CUSTOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

EPS dezembro 

Construção de uma árvore de 
natal com mensagens de afeto 
“Vamos enfeitar o Natal com 
Afeto” 

 
EPS 

 
 

 

Sem custos 

A atividade foi desenvolvida com muito empenho e 

entusiasmo, por parte de todos os intervenientes (alunos, 

pais e familiares, assistentes operacionais e professores), 

em todas as escolas e jardins de infância do Agrupamento. 

Foram trabalhados, explorados  e vivenciados os afetos e 

sentimentos de partilha, cooperação e colaboração que 

culminaram na criação de enfeites para as nossas árvores 
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de Natal. No final todas as árvores ficaram muito bonitas e 

repletas de agradáveis mensagens e  bonitos enfeites 

cumprindo com os objetivos. 

 
 
 

META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: A.2. Resultados sociais 

META ESPECÍFICA: A.2.3. Valorizar a diferença enquanto forma de potenciar o desenvolvimento curricular e pessoal dos alunos 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES CUSTOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Educação 
Especial 

Ao longo do ano 
Sensibilização para o apoio a ser 
prestado aos alunos de Educação 
Especial 

Docentes de 
educação 

Sem custos 
Mudança de atuação e atitudes verificadas nos 
funcionários. 

EBNº1 

EBNº3 
10 a 16 de out 

Hospitalidarte 
Atividades com utentes da Casa 
de Saúde RSIsabel 

Docentes e 
Educadoras das EB1 e 

EB3 

 
Sem custos 

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. 

Educação 
Especial 

3 dezembro 
 

O Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência: (elaboração e 
afixação de cartazes) 

Docentes do 
departamento 

Sem custos Foram afixados na  EB2 e ESFN cartazes assinalando o dia 

Educação 
Especial 

1º período  
 

Sessão de esclarecimento sobre 
Epilepsia 

Docentes do 
Departamento  

 
Sem custos Foi adiada para o 2º. período 

 
 
 
 

META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: A.2. Resultados sociais 

META ESPECÍFICA: A.2.4. Proporcionar uma formação que assegure uma transição bem-sucedida para o ensino superior, para o mercado de trabalho ou para a 
integração social 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES CUSTOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Clube 

“Espaços 

Verdes da 

Escola” 

1º Período 

Durante o longo período de seca, 
rega semanal das árvores mais 
pequenas, espalhadas pelo 
recinto exterior. 

Professora 
responsável pelo 
Clube 

Sem custos 

Atividades realizadas com os alunos mais assíduos do Clube. 
A pequena receita auferida (cerca de 15€) reverterá para a 
compra de materiais e novas árvores, a utilizar em 
posteriores atividades do Clube. 
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Apanha da azeitona e posterior 
preparação da conserva e 
respetiva venda. 
Apanha de tangerinas e respetiva 
venda. 
Limpeza de um dos canteiros 
exteriores ao hall de entrada, 
incluindo corte de ramos de 
limonete e sua venda. 
Pesquisas bibliográficas relativas 

às principais espécies autóctones 

da região/pais. 

As pesquisas bibliográficas destinam-se a ser convertidas 
em códigos QR, pelos alunos do Curso GPSI, com vista à sua 
publicação em placas identificativas das diferentes espécies 
arbóreas existentes na escola. 

Biblioteca 

Escolar 
9 de novembro 

Encontro com o escritor 
Alexandre Aibéo: 
-Apresentação do livro " 90% do 
Caro Leitor foi feito nas Estrelas" 
-Palestra “Feitos de 
Desperdício” 

PB 
Departamento de 

Matemática e 
Ciências 

Experimentais 

 
GR 510 

 

Deslocação: 75,6€ 

 

- Nº de alunos envolvidos: todos os alunos do 7º ano  e as 
turmas do 11ºA e B em 3 sessões. 
Foram vendidos 14 livros. 
 
Os alunos gostaram e  participaram com muito interesse e 
curiosidade, tendo sido sensibilizados para a importância da 
Ciência de forma lúdica e divertida. 

Biblioteca 

Escolar 

14 dezembro  

 

 

1 a 15 dezembro  

Semana Polar: 
- Palestra científica dinamizada 
pelo cientista Polar José Xavier 
com apresentação do seu livro 
"Experiência Antárctica -  
relatos de um cientista polar"  
 
- Exposição de fotografia “Nos 
Limites da Ciência: A 
investigação portuguesa no 
Ártico e Antártica" 

Professora 
Bibliotecária 

 Associação de 
Jovens 

Investigadores 
Polares de Portugal 

 
Programa EDUCAÇÃO 

PROPOLAR 
 

GR 520 

Deslocação: 10,8€ 

 

 - Nº de alunos envolvidos: 6  turmas de ciências e 
tecnologias do ensino secundário ( A e B do 12º ano; A e B 
do 11ºano; A e B  do 10º anos) +9ºE 
Os alunos gostaram e  participaram com muito interesse e 
curiosidade, tendo sido sensibilizados para a importância 
de estudar e da escolha do caminho a seguir na 
Universidade. 
Foram vendidos 8 livros. 
A  Exposição de fotografia “Nos Limites da Ciência: A 
investigação portuguesa no Ártico e Antártica" não esteve 
exposta  por dificuldades de transporte do material. 

Clube de 

Rádio 

modelism

o 

(EB n.º 2) 

 
 
 

1.º Período 
 

- Montagem e desmontagem de 
veículos com Kits tipo Mechano;  
- Construção de maquete. 
 

José Manuel Costa 
Monteiro 

 

 Impressões:- horários do clube 

para divulgação, de fichas de 

Inscrição/ autorização do EE, de  

esquemas e projetos. (+- 5 €) 

Os alunos participaram com interesse e entusiasmo nas 

actividades. Frequência de seis alunos com muito boa 

assiduidade. 
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META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: A.3. Reconhecimento da comunidade 

META ESPECÍFICA: A.3.1. Manter as modalidades de reconhecimento do mérito 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES CUSTOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Direção 13 outubro 

Dia do Diploma: 
-Entrega de diplomas aos alunos 
dos Quadros de Mérito e de Valor 
-Entrega de prémios dos 
concursos: 
A minha Turma é a melhor da 
Escola 
TOP TÍTULO+ e TOP LEITOR+ 
Carta a um familiar fumador 
Empreendedorismo 

Anabela Lemos 
Paulo Amaral 

Ana Rita Amorim 
Anabela Costa 

Graça Gonçalves 
Teresa Gonçalves 

Mário Alves  
Isabel Correia 

Caixa Crédito Agrícola 
CMCx 

Anuários: 1100€ 
Reprografia: 75€ 

Prémios: 75€ 

As duas sessões foram amplamente participadas e, quer a 
apresentação, a participação, a organização do espaço e o 
acolhimento na sala, os comentários do público foram 
bastantes encorajadores. 

 

 

META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: A.3. Reconhecimento da comunidade 

META ESPECÍFICA: A.3.2. Dinamizar eventos que ilustrem o potencial intelectual, desportivo, social, humanitário e artístico dos alunos do agrupamento 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES CUSTOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

DMCE A definir  

Visita à Escola da Água- Arrifana 

Professores de CN 
do 7º ano  

Transporte da CMCx 

A visita revelou-se positiva, pela possibilidade dada aos 
alunos para aprenderem de uma forma prática e, em 
contexto exterior à sala de aula, as características do 
ambiente cársico, onde a escola se encontra inserida. Assim, 
foram cumpridos os objetivos da visita, que se encontram 
de acordo com os conteúdos programáticos. 

DMCE 1º Período 
Visita de Estudo ao Observatório 
Astronómico de Coimbra 

Professores do 
7ºano do GR 510 

- 

A visita só se realizará no dia 12 de janeiro, uma vez que, 
esta visita está inserida numa investigação por parte do 
Professor Gesoaldo Maia de Oliveira do Observatório 
Astronómico de Coimbra. 

Biblioteca 

Escolar 

 

CATL 

16 de outubro 

Dia da Alimentação: 
-Decoração do espaço com Telas 
sobre alimentação e 
livros/leitura 
-Poemas no tabuleiro sobre 
alimentação 

Biblioteca ESFN 
 

CATL da ESFN 
 

Reprografia: 10€  

(do plafond da biblioteca) 

Excelente decoração do espaço da cantina da ESFN com 4 
zonas diferentes com telas apelando à alimentação 
saudável e ligando a alimentação à literatura. 
Animação do refeitório da EB2 com mensagens poéticas, 
fazendo apelo ao consumo de alimentos saudáveis, 
expondo as suas características. 
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Participação da turma do 7ºA (21 alunos) na atividade de 
produção de slogans e composição plástica de duas telas 
para o refeitório da escola, com muita alegria e empenho. 
Dinamização de atividades em colaboração com o Projeto 
de Educação para a Saúde - jogos e passatempos na 
biblioteca. 

Biblioteca 

Escolar 
17 novembro 

Participação das BE na iniciativa 
“Outonalidades” na freguesia do 
Zambujal 

Contrato Local de 
Desenvolvimento 
Social (CLDS 3G), 

RBC 
alunos 

 

Transporte da Câmara 

Municipal 

Excelente organização do evento pela CLDS3G; 
Excelente colaboração entre a equipa BE e as entidades 
locais envolvidas 
Excelente participação das alunas da EB nº2, na iniciativa do 
concelho (Anaís Duro, Anita Costa, Diana Canais, Matilde 
Linharelhos e Lara Antunes do 6º B), que revelaram boas 
competências, ao nível da expressão oral, da comunicação 
e relação intergeracional (património oral local com a 
dramatização com Tapete contador de histórias da lenda da 
Arrifana e ainda tocando 2 peças musicais com  flauta). 

DMCE 

 
8 novembro  

(1ª eliminatória) 
 

  

XXXVI Olimpíadas Portuguesas da 
Matemática  

 

Professores de 
Matemática dos 
grupos 230 e 500 

 

 
Fotocópias  _ 20€ 
- Salas de aula 
-Prémios para o 1º lugar de 
cada categoria _ sem custos  
  

Na Escola Básica nº 2 participaram: 35 alunos da categoria 
pré –olimpíadas, 37 alunos da categoria júnior e 1 aluno da 
categoria A  
Na Escola Fernando Namora, participaram  6 alunos na 
Categoria A e 7  da Categoria B.  
Foram selecionados para a 2º eliminatória a realizar no dia 
10 de janeiro de 2018 os seguintes alunos: 

 Escola Básica Nº 2 
Categoria Júnior  -Leonardo Ramos 7ºD e 
José Marques -6ºD 
Categoria A  - Beatriz Diogo – 8ºA 

 Escola Fernando Namora 
Categoria A  - André Soares  - 8ºG 
Categoria B - Tomás Ribeiro – 10ºB 

 

Clube de 
Música 

13 dez  
 

Audições do Clube de Música Mário Alves 
Fotocópias de peças musicais – 

50€  

Audição musical realizada no dia 13 de dezembro/17, com a 
participação de alunos oriundos das turmas 6ºA/B e alunos 
do clube de Música até ao 11º ano. Foram apresentadas 
peças musicais em instrumentos diversos. Assistência da 
comunidade educativa e familiares. Foram recolhidos 
donativos canalizados para receitas próprias do 
agrupamento destinados aos equipamentos musicais. 

D1C dez Concurso de Presépios 
Docentes da EB1 de 

Anobra 
Sem custos 

Atividade bastante participada, em que os intervenientes 

demonstraram a sua criatividade na construção de um 

presépio, resultando numa exposição/concurso. Muito 

Satisfatório 
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Departam

ento 

Expressões 

Ed Física 

15 de dezembro  

 

Corta Mato Escolar - fase escola Profs. de Educação 

Física 
Reprografia: 3€  

- 203 alunos participantes; 
- A participação dos alunos relativamente ao ano passado 
aumentou em 26 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; 
-Colaboração prestada pela Câmara Municipal e Bombeiros 
Voluntários, 
- Presença de pais e encarregados de educação assistir. 

ED Visual 

Dezembro 

Exposições Temporárias 
Elementos Naturais _ 7º anos 

Circulo Cromático/Simetrias 8º anos 

Isabel Gabriel 

Isabel Campos 

Isabel Gabriel 

Sem custos 

Apreciação positiva pela comunidade escolar das 
exposições realizadas  

 

ARPL 
 Final semestre 

 

Exploração das propriedades 
plásticas do material _Barro 

Elementos figurativos _Presépio 

 

 

Isabel Gabriel 

Sem custos 

 
 
 
 
 
 
Interesse revelado pelos alunos na execução dos trabalhos 
 
Apreciação positiva pela comunidade escolar das 
exposições realizadas 

EV 

CEI_SEC 

Exposições Temporárias 
Elementos da forma  
Alimentação 
Estudo gráfico da obra de José de 
Guimarães “ A domadora de 
Crocodilos” 
Pintura_ Técnica acrílico 
“O NataL” _ construção de 
polígonos estrelares e postais 
alegóricos ao simbolismo natalício 

 

 

 

 

 

Isabel Campos  

Sem  custos 

Clube do 

Desporto 

Escolar 

1º período 

Atividades dos Grupos Equipas 

do Desporto Escolar (treinos e 

competições/encontros) 

Professores 

responsáveis pelos 

grupos equipas 

Custos de aluguer de instalações 

desportivas (pisciana e pavilhão 

municipal) Consultar 

contabilidade. 

 

 GE 
Nataçã
o A 

GE 
Natação 
B 

GE 
Futs
al 

GE 
Ténis 
de 
Mesa 

GE 
Badminto
n 

nº de treinos previstos 32 30 27 31 32 

nº de treinos dados 29 26 19 30 26 

nº médio de alunos 
por treino 

23,5 11 13,2 7,2 9,6 

nº de alunos inscritos 43 19 27 18 21 

nº de encontros 
realizados 

0 0 0 0 0 

nº de alunos 
participantes nos 
encontros 

0 0 0 0 0 

EPS 16 de outubro Dia da Alimentação: Equipa EPS Reprografia: 5euros Foram realizadas várias atividades, colocadas em diferentes 
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 - Atividade a supersopa e o jogo 
da pirâmide 
- Disponibilização de maçãs em 
vários espaços 
- Caça ao alimento com 
construção da roda dos 
alimentos (EBN2) 
- Projeção alusiva ao dia 

Assistentes 
Operacionais 

BE  
CATL 

DME – 230 e 520 
 

Bufete (maçãs): 20 euros espaços, de ambas as escolas (EBN2 e ESFN). Algumas 
atividades (jogo da pirâmide e supersopa), foram 
exploradas nas aulas de ciências naturais do 2º ciclo. Os 
alunos revelaram algum empenho e interesse nas 
atividades apresentadas, revelando bastante entusiasmo na 
atividade “Caça ao alimento”, que terminou na construção 
de uma roda dos alimentos, que será colocada no refeitório 
da EBN2.  

 

 

META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: A.3. Reconhecimento da comunidade 

META ESPECÍFICA: A.3.3. Disponibilizar colaboração com as entidades locais e regionais na realização de eventos conjuntos 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES CUSTOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Biblioteca 

Escolar 

DL 

DMCE 

outubro  

Concurso “Literacia 3D”  
Realização de provas de leitura 
e  escrita, matemática,  e 
científica) 
(projeto aLer+) 

DL 
DMCE 

Equipa BE 

Reprografia: 3€ 
 

- Nº de alunos envolvidos: 36 alunos do 5º ano; 43 alunos 
do 6º ano; 27 alunos do 7º ano; 27 alunos do 8º ano. Total: 
133 alunos 
Resultados excelentes: 
-Margarida Figueiredo- 5ºA Matemática - 98,5% 
-Jaime Pires 6ºB Ciências - 93,3% 
-Beatriz Facas 7ºA - Português - 88,9% 
-Beatriz Diogo 8ºA, Hugo Araújo e Francisco Coelho 8ºB -(ex 
aequo) - Inglês - 97,5% 
Aguardamos a Fase distrital. 

Biblioteca 

Escolar 
novembro 

Projeto de Itinerâncias 
documentais: “30 Dias 30 Livros”,  

RBC 

CMCx 

Recursos humanos, físicos e 
materiais das BE 

Transporte da autarquia 

Deu-se início ao projeto, na data marcada, em parceira com 
o Centro de Ecologia Funcional da Universidade de 
Coimbra. Prevê-se que as escolas envolvidas participem no 
projeto promovido pela DGE “A Maior Lição do Mundo”. 
O balanço global do projeto será encetado no relatório do 
3º período, aquando da sua conclusão (projeto anual). 

Biblioteca 

Escolar 

novembro 

(mês da cultura 
científica) 

Exposição "20 anos 20 livros de 
Ciência para todos" do Centro de 
Ciência Viva Rómulo de Carvalho 

PB 
DMCE  

Sem custos 
A exposição esteve patente durante o mês de novembro, 
no átrio das escadas,  tendo sido vista por toda a 
comunidade. 

Biblioteca 

Escolar 

novembro 

(mês da cultura 
científica) 

"Matemática aos Quadradinhos” 
Exposição do Departamento de 
Matemática da FCTUC 

Profs Bibliotecárias 
GR 500 

Sem custos 

A exposição esteve patente durante o mês de novembro, 
na sala dos alunos e na sala de professores (ESFN) e no átrio 
do bloco A (EB2),  ao alcance do olhar de  toda a 
comunidade escolar. 
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Clube 

Europeu 

 

12 de dezembro 
Ação de Sensibilização: 
“Ordenamento do Território” 

Grupo 420 e  

Comissão de 
Cordenação e 

Desenvolvimento 
Regional do 

Centro ( 

Arquiteta Graça 
Gabriel e Dra. 

Alexandra Grego) 
 

Sem custos 

Esta ação de sensibilização insere-se nos conteúdos a 
lecionar na disciplina de Geografia durante o 3º Ciclo. Os 
objetivos foram inteiramente atingidos, os alunos 
gostaram, estiveram muito atentos, tendo sido o seu 
comportamento muito bom.  
Após esta ação de sensibilização, as docentes responsáveis 
fizeram em contexto de sala de aula, uma reflexão crítica 
com os discentes, no sentido de começar a promover o 
assumir de atitudes criticas e responsáveis face à 
problemática do Ordenamento do Território 

Parlament

o dos 

Jovens 

 

14 de dezembro 
Sessão de esclarecimento no 
âmbito do tema “Igualdade de 
Género” 

Grupo 420 e 
Faculdade de 

Psicologia da UC   
(Profª Dra. Cristina 
Vieira)  

Sem custos 

Esta atividade de sensibilização faz parte do Plano de 
Atividades a desenvolver no âmbito do Parlamento do 
Jovens. Os objetivos foram plenamente atingidos, os alunos 
gostaram, colocaram questões, estiveram muito atentos, 

tendo sido o seu comportamento muito bom.  
 
 
 

META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: A.3. Reconhecimento da comunidade 

META ESPECÍFICA: A.3.4. Divulgar, local e regionalmente, o trabalho que se realiza no agrupamento 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES CUSTOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
 

“JÁ” 
Jornal do 

Agrupame
nto 

1º Período 

Publicação do nº 16 do Jornal 
 
No 1º período foram realizadas 
as seguintes ações: 
-definição do tema a tratar 
(“Património Cultural Local”) 
- Reunião com os elementos da 
equipa para distribuição de 
tarefas 
-Recolha do material produzido 
-Edição do material 
-Publicitação do Jornal 
 

Isabel Neves 

Carla Fernandes 

Ana Rita Amorim 

205€ + IVA 

Colaboração de 12 professores com artigos variados e da psicóloga 
escolar. 
Neste período e de um modo geral, conseguimos ver refletidas as 
dinâmicas desenvolvidas em atividades curriculares e extracurriculares, 
nomeadamente com a colaboração da monitora do ATL e dos docentes 
das AEC. O maior número de textos publicados refere-se a atividades 
desenvolvidas no 1º CEB, porém assinalam-se alguns textos de interesse 
de alunos dos restantes níveis de ensino. Entre textos coletivos e 
individuais, os alunos do agrupamento contribuíram com 28 textos para 
o jornal. 
Consideramos que os prazos de envio dos textos deveriam dar mais 
tempo para a fase de correção/aperfeiçoamento e edição. 
Gostaríamos de ter uma maior colaboração dos alunos do 3º ciclo e 
secundário. 
Seria bom que o jornal escolar fosse patrocinado para otimizar a sua 
qualidade. 
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META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: B.1. Planeamento e articulação 

META ESPECÍFICA: B.1.2. Consolidar mecanismos de articulação vertical e horizontal do currículo 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES CUSTOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
 

Departamen
tos 

Curriculares 

setembro 
dezembro 

 

Reuniões de articulação: 
- Pré-escolar/1º ano 
- 4º ano/5º ano 
- 6º ano/7º ano 
- 9º ano/10º ano 
-Transmissão e receção de 
informações pedagógicas 
- Análise de critérios e 
instrumentos de avaliação 
- Concertação de metodologias 
-Planeamento de atividades do 
PAA 

Coordenadores de 

departamento 

 

Sem custos 

Reunião de articulação Pré-escolar/1ºCiclo com a 
participação da formadora, Isaura Madeira, com o tema “A 
importância da criatividade no desenho infantil” 
Demonstrado grande interesse por parte de todos os 
intervenientes. 

 
 
 

META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: B.1. Planeamento e articulação 

META ESPECÍFICA: B.1.3. Desenvolver o currículo em articulação com o meio físico e social em que se insere 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES CUSTOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

EBN1 2 a 6 out 

Semana da Música 

(animação de intervalos com 

execução de peças musicais) 

Coordenadora e 

docentes EB1 

Associação Pais da 

EB1 

Alunos executantes 

Sem custos 

A atividade decorreu ao longo da semana, no intervalo da 

manhã, com interesse e empenho por parte dos alunos 

diretamente envolvidos (enquanto artistas e espetadores). 

Futuramente deve limitar-se o tempo de atuação dos 

grupos pois o prolongamento da atividade acaba por cansar 

os alunos. 

DPE Ao longo do ano 

Projeto: “Brincar é um assunto 
muito sério” 
-“Se Fernando Namora fosse um 
escultor” (atividade a associar às 
comemorações do centenário do 
nascimento do Patrono do 

 

 

 

Crianças dos Jardins 

de Infância 

Autocarro da Câmara 

Museus 

Portugal dos Pequenitos 

IAC 

Sem custos para o AEC 

No JI da Ega - O Projeto foi iniciado com a participação na 

atividade realizada no dia 29 de setembro numa eira na 

Ega, por convite do CLDS de Condeixa; possibilitou a 

revisitação de ambientes e de atividades agrícolas e lúdicas 

de avós e bisavós das crianças; foi uma atividade excelente, 
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Agrupamento); 
- Visita de estudo ao Museu de 
Conimbriga/Museu PO.RO.S; 
- Visita de estudo ao Portugal dos 
Pequenitos; 
- Visita de estudo ao Museu do 
Brincar, em Vagos; 
-Formação/Sessão de 
esclarecimento para docentes da 
educação pré-escolar e do 1.º 
ciclo do ensino básico sobre a 
importância do “Brincar”, com o 
apoio do IAC;  
- Realização de pesquisa local 
sobre brinquedos e brincadeiras 
de pais e avós 

Educadoras 

Professores do 1º 

ciclo 

Comunidade 

de que as crianças gostaram e que lhes possibilitou ver, 

ouvir, cheirar, degustar e sentir, uma realidade de outros 

tempos. 

- Foram também aprendidos/realizados alguns jogos com 

base no jogo da glória, de grande agrado das crianças. 

 

DPE 

D1C 
out  

 

 

 

 

 

 

Comemoração do Dia/Semana 

Mundial da Alimentação 

- Lanche saudável 

- Elaboração de folheto 

   informativo 

- Palestra sobre Nutrição 

Docentes de pre 

escolar e 1ºciclo 

Nutricionista 

convidada 

Biblioteca Municipal 

Sem custos 

EB1 Anobra - A atividade foi muito satisfatória, quer para os 
alunos quer para a comunidade escolar em geral. Ao longo 
da semana realizaram-se várias atividades de salientar a 
visita da Enfermeira que falou sobre os lanches saudáveis e 
o dia do Mercadinho Saudável em que se procurou 
demonstrar a importância da alimentação saudável aliada 
ao exercício físico.  
EB1 Belide -  
EBNº1- Atividades totalmente concretizadas. 
Destacamos a colaboração das famílias bem como o 
interesse e participação dos alunos na recolha de alimentos 
para o lanche saudável,  
De realçar ainda o envolvimento dos alunos do 1º ciclo nas 
palestras, alusivas aos açúcares, dinamizadas por uma 
nutricionista, e na elaboração de um folheto informativo 
sobre o tema, destinado a todos os alunos e famílias. 
Para além da interiorização dos conceitos abordados, estas 
atividades contribuíram também para a formação pessoal e 
social dos alunos. 
EBNº3 -  
EB1Ega – Palestra com enfermeira CS e participação dos 
pais. 
EB1 de Sebal – Convívio com toda a comunidade escolar 
com a realização de espetadas de fruta, visionamento de 
um PowerPoint, entoação de canções, realização de jogos e 
pinturas da Roda dos Alimentos e outros alusivos ao tema. 
Sensibilização para a importância de uma alimentação 
saudável; Interiorização de regras e hábitos alimentares 
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corretos, nomeadamente a importância da toma do 
pequeno -almoço; sensibilização para a problemática da 
obesidade infantil e da fome no mundo e promoção de 
hábitos de vida saudável. 
- Atividade plenamente realizada. 
Sentimentos positivos e exteriorização dos mesmos em 
relação àquilo que sentem. 
-Boa interação entre a enfermeira e as crianças  
-Bons momentos de conversa assertiva e construtiva  

D1C 31 out 
Bolinhos e Bolinhós 

(animação de rua) 
Docentes 1º ciclo Sem custos 

EB1 de Belide - Estreitamento de laços entre a escola e a 
comunidade, revivendo tradições. 
EBNº1 - Elevado interesse dos alunos participantes na 
atividade; contributo muito positivo para projetos em curso 
nas turmas participantes. 
EBNº3 - 
- Atividade plenamente realizada, com participação de 
todos os alunos e envolvimento da comunidade educativa. 
EB1 de Sebal - Estreitamento de laços entre a escola e a 
comunidade, revivendo tradições. Promoção intencional, na 
sala de aula e fora dela, de atividades integradoras de 
diferentes saberes. Identificação de elementos do 
património natural e cultural nacional e regional. 
- Atividade plenamente realizada, com participação de 
todos os alunos e envolvimento da comunidade educativa. 

D1C 

EBNº1 
out 

Dia das Bruxas 
Concurso de fantasias e de 
chapéus  

Docentes das turmas 

envolvidas 
Sem custos 

EB1 Anobra - A atividade decorreu de acordo com o que 
estava planeado. Satisfatório. 
EBNº1 - A atividade foi totalmente concretizada com 
elevado interesse e participação entusiástica dos alunos;  
Promoção da educação afetiva/emocional; 
Desenvolvimento da metodologia de trabalho de projeto; 
divulgação de tradições e culturas de outros povos. 
Colaboração das famílias no concurso de chapéus, com boa 
qualidade dos trabalhos produzidos e conceitos explorados; 
No JI da Ega, a atividade concretizou-se com todas as 

famílias a participarem com grande empenho e resultados 

plásticos muito bem conseguidos; o prémio para a abóbora 

vencedora (por votação das crianças) “Gatos pretos “, foi 

um bolo de outono confecionado pelas crianças e a 

atribuição de um diploma. 

Foram também realizadas pinturas faciais, atividades 

plásticas e relativas às emoções sobre a vivência do dia. 

- O JI participou com a construção de uma abóbora 
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assustadora “Morcego” para a exposição de abóboras da 

iniciativa da EB1 de Anobra. 

EBNº3 - 

DPE 

D1C 
nov  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebração do S. Martinho 
Magusto na escola 

Docentes pré escolar 

e 1º ciclo 

Pessoal não docente 

Associações Pais  

Sem custos 

EB1 Anobra - A atividade decorreu de acordo com o que 
estava planeado. Satisfatório. 
EB1 de Belide – Convívio com toda a comunidade escolar 

com a realização do magusto, entoação de canções, 

realização de jogos e recolha de provérbios. 

- Atividade plenamente realizada. 

EBNº1 e EBNº3 - Atividade totalmente concretizada, com 
elevado empenho e interesse dos alunos; socialização e 
convívio; reforço das relações interpessoais; divulgação das 
tradições culturais. 
Envolvimento da Associação de Pais na concretização da 

atividade. 

Bons momentos de articulação e interação entre níveis de 
ensino 
Os alunos da EB1 e do JI da Ega juntaram-se para festejar 

no JI o magusto com canções e castanhas assadas na 

pastelaria local. Trabalharam-se as regras de socialização e 

a expressão musical. 

EB1 de Sebal – Convívio com toda a comunidade escolar 
com a realização do tradicional Magusto, entoação de 
canções, realização de jogos e recolha de provérbios. 
Promoção intencional, na sala de aula e fora dela, de 
atividades integradoras de diferentes saberes. Identificação 
de elementos do património natural e cultural nacional e 
regional. 

DCSH 16 novembro  

Comemoração do Dia Mundial 
da Filosofia 

representação teatral de um 
argumento falacioso 
 

Graça Gonçalves Sala da ESFN 

As atividades desenvolvidas, no contexto da filosofia 

prática: a representação em pequenos grupos, de um 

contexto argumentativo falacioso, alcançaram os objectivos 

propostos. Não foi alcançado o objetivo pretendido de, 

apresentar os trabalhos a outras turmas, por 

incompatibilidade de horários. 

DPE 

D1C 
dezembro 

Teatro – O NABO GIGANTE 
(pré-escolar) 

 
Convívios de Natal 

Coordenadoras de 

escola 

Docentes 

Pessoal não docente 

Associações Pais  

Sem custos 

Pré-escolar 
- Bom envolvimento de todos os participantes 
- Momentos divertidos e lúdicos que agradaram às crianças 
- Boa interação entre todos 
- Espetáculo muito bom e com grande qualidade   
EBNº3 – As atividades tiveram a colaboração da Associação 
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de pais, do professor de música (Luís Santos)e das famílias e 
teve elevado grau de satisfação dos alunos;   
Em todos os JI foram dinamizados convívios de Natal que 
grande envolvimento por parte das crianças e suas famílias 
EB1 Anobra - A atividade decorreu de acordo com o que 
estava planeado. Satisfatório. 
EB1 de Belide – Excelente momento de convívio com 

familiares dos alunos e restante comunidade no Centro 

Social de Belide. Bom envolvimento de todos os 

intervenientes. 

 - Atividade plenamente realizada, com participação de 

todos os alunos e comunidade educativa. 

- Potenciou a articulação entre as Atividades Curriculares e 

as AEC. 

EBNº1 - Atividade concretizada com elevado grau de 

satisfação dos alunos; participação ativa da associação de 

pais; festa de curta duração com tempo adequado ao grupo 

de alunos. 

EB1 Ega - Realizou-se com a parceria do JI e das Associações 

de Pais uma festa de Natal no pavilhão da localidade 

seguida de um lanche partilhado e convívio.  

Desenvolveu-se a criatividade e a socialização, tal como a 

expressão musical e dramática. 

EB1 de Sebal – Ida ao cinema, no Forum Coimbra, assistir 

ao filme “A Estrela de Natal”. 

Excelente momento de convívio, com os alunos da Pré-

escola de Sebal. Momento musical, peças de teatro e 

dança. Chegada do Pai Natal e distribuição de prendas. 

Lanche convívio entre a comunidade educativa. Bom 

envolvimento de todos os intervenientes. 

 - Atividade plenamente realizada, com participação de 

todos os alunos e comunidade educativa. 
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META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: B.2. Práticas de ensino 

META ESPECÍFICA: B.2.2. Desenvolver metodologias ativas de aprendizagem que, aliadas aos recursos tecnológicos, impliquem os alunos na construção do seu 
próprio conhecimento 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES CUSTOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Biblioteca 

Escolar 

 

outubro 

Mês Internacional das 
bibliotecas escolares: 
- Concurso “Contos mínimos, 
terror ao máximo”  
escrita criativa  a publicar, 
através das redes sociais 

 
- “Para seres grande, sê +leitor!” 
- testemunhos de pequenos e 
grandes leitores do 1º ciclo, para 
motivar os alunos de Ens. Sec. 
para a leitura 

 
-Marketing digital - utilização de 
QRCodes com mensagens sobre 
leitura, livros e bibliotecas 
(projeto aLer+) 

Equipas das BE 

 

Fotocópias – 10€ 
- Tablets 

- Recursos informáticos 
 

*45€ para os 3 prémios do 
concurso (ainda não foram 

gastos pois os prémios serão 
entregues no Sarau do 

Agrupamento) 
 

- Concurso “Contos mínimos, terror ao máximo”: 
participaram 13 alunos com 17 contos. A qualidade dos 
textos foi muito boa, tendo sido atribuídos 4 prémios. 
Os textos foram lidos na Rádio SIM e publicados no blog 
histórias em 77 palavras.  
Os prémios serão entregues no Sarau do Agrupamento. 
- “Para seres grande, sê +leitor!” - visitaram a ESFN 6 
alunos dos 4ºA e B da EBnº3 que vieram ler poemas e 
explicar aos alunos mais velhos a importância da leitura e 
das bibliotecas. 
Os alunos das 11 turmas da ESFN (8ºG; 9ºA, B e D; 10ºA e C; 
11ºA, B, TT e TEAC; 12ºTAP) gostaram muito da atividade, 
mostrando comportamentos carinhosos e de grande apreço 
pela temática. 
Foram ainda gravados podcasts com os poemas lidos pelos 
6 alunos do 4º ano. 
-Marketing digital - foram preparados, cartazes, montras 
temáticas, espalhados poemas sobre a leitura e as 
bibliotecas pelas salas e portas das salas de aulas. Foi feita 
grande divulgação nas plataformas digitais  da RBC. 
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META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: B.3. Monitorização e avaliação 

META ESPECÍFICA: B.3.1. Usar criteriosamente a avaliação 
META ESPECÍFICA: B.3.2. Implicar cada agente educativo na contribuição para o desempenho organizacional comum 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES CUSTOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Diretora 
novembro 
dezembro 

Monitorização das situações de risco 
de retenção 

Diretora e coordenadores 
de ciclo 

Sem custos 

A atividade está a ser executada, como planeado, sendo 
dado conhecimento dos resultados da mesma nas 
estruturas de coordenação educativa como os conselhos de 
diretores de turma e conselho pedagógico. 

Departamen

tos 

curriculares 

setembro 
 

Análise dos resultados da avaliação 
diagnóstica, formativa e sumativa 
Análise e discussão de critérios de 
avaliação 

Coordenadores de 
departamento 

Sem custos 
Atividade executada sob orientação dos coordenadores de 
departamento  

 

 

META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: C.1 Liderança 

META ESPECÍFICA: C.1.1. Promover uma visão estratégica partilhada quanto aos objetivos e finalidades do agrupamento 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES CUSTOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Diretora 
outubro 

 
Reuniões com delegados de 
turma 

Diretora Sem custos 

Reunião realizada na EB2 e na ESFN a 06/10/2017 para 
preparação de vários atos eleitorais (conselho Geral, 
Associação de Estudantes) e para escolha de 
representantes no conselho pedagógico 
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META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: C.2. Gestão 

META ESPECÍFICA: C.2.2. Gerir os recursos humanos, físicos, materiais e financeiros de forma a responder eficazmente às necessidades do agrupamento 

Estrutura / 
Projeto 

DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES CUSTOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Diretora Todos os meses Reuniões da direção Diretora Sem custos 
Atividade executada com balanço do trabalho desenvolvido 
e planificação do trabalho a desenvolver 

Conselho 

Administrativo 
Todos os meses 

Aprovar o Plano Anual de Atividades 
Manter a gestão participada do 
orçamento no que toca às despesas 
correntes das estruturas de orientação 
educativa 

Diretora Sem custos 

Reuniões mensais realizadas com análise dos balancetes 
mensais, inventariação das necessidades e priorização das 
despesas a efetuar, com distribuição trimestral de verbas 
para despesas correntes pelas diversas estruturas internas 
(bibliotecas e grupos de recrutamento,) 

 

META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: C.2. Gestão 

META ESPECÍFICA: C.2.3. Realizar a avaliação do desempenho do pessoal docente e não docente e implementar o correspondente plano de formação que supra 
as carências do agrupamento e que incentive o desenvolvimento profissional. 

Estrutura / Projeto DATA ATIVIDADE DINAMIZADORES CUSTOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Conselho Pedagógico 

Conselho Coord 

avaliação 

1ºP 
Calendarizar os processos de avaliação 
Inventariar necessidades de formação 
e articular a sua realização com o CFAE 

SADD 
Subdiretor 

Sandra Galante 
Sem custos 

Foi calendarizado o processo de avaliação do desempenho 
docente 
Está em execução o plano anual de formação do 
agrupamento com índices de participação bastante 
satisfatórios 

 

 

2017-01-17 

À consideração do Conselho Geral. 


