SIGLAS E ABREVIATURAS
AEC – Agrupamento de Escolas de Condeixa

EF – Educação Física

APEE – Associação de Pais e Encarregados de Educação

EFA – Educação e Formação de Adultos

ATL – Atividades Tempos Livres

EM – Educação Musical

BE – Biblioteca Escolar

EMRC – Educação Moral e Religiosa Católica

BM – Biblioteca Municipal

Enc. Ed. - Encarregados de educação

BV – Bombeiros Voluntários

EPS – Escola Promotora de Saúde

CAT – Centro de Acolhimento Temporário

ESAC – Escola Superior Agrária de Coimbra

CATL - Centro Atividades Tempos Livres

ESFN – Escola Secundária Fernando Namora

CEI – Currículo Específico Individual

FMUC – Faculdade Medicina Universidade de Coimbra

CIBE - Coordenador Interconcelhio Bibliotecas Escolares

GNR – Guarda Nacional Republicana

CMCx – Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

GTC - Grupo Trabalho Concelhio

CPCJ – Centro de Proteção de Crianças e Jovens

HGP – História e Geografia de Portugal

D1C- Departamento do 1º ciclo

JI – Jardim de Infância

DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas

MABE – Modelo Avaliação Biblioteca Escolar

DE – Desporto Escolar

NEE – Necessidades Educativas Especiais

DEE – Departamento de Educação especial

PAA – Plano Anual de Atividades

DExp – Departamento de Expressões

PB – Professor Bibliotecário

DL – Departamento de Línguas

PNL – Plano Nacional de Leitura

DMCE – Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

PTE – Plano Tecnológico da Educação

DPE – Departamento do pré-escolar

RBE – Rede de Bibliotecas Escolares

DT – Diretor de Turma/Direção de Turma

SABE - Serviço Apoio Bibliotecas Escolares

EB1 – Escola Básica nº1 de Condeixa-a-Nova

SPO – Serviços de Psicologia e Orientação

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

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação

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
Aula prática de Português:
peça de teatro “A Farsa de Inês
Pereira”, de Gil Vicente pela
companhia Atrapalharte

DINAMIZADORES

CUSTOS

PB
Profª Anabela Estevão

Fotocópias: 3 €
Atividade custeada pelos
alunos

Biblioteca
Escolar

31 de janeiro

Biblioteca
Escolar

Aula Prática de português:
O Adamastor (Tapete contador de
histórias)

PB
Prof de Português do 9º
ano

Sem custos

fevereiro

19 e 20 de março

Aula Prática de Português:
peça de teatro “3 Abóboras e 400
Camelos” pela companhia
Atrapalharte

RBC
Professores titulares de
turma

Fotocópias: 6 €
Atividade custeada pelos
alunos com
comparticipação da CM

Biblioteca
Escolar

WORLD OF DISCOVERIES - Porto

Docentes da EB1 de
Anobra

Museu dos Descobrimentos, Porto
- Jardim Zoológico da Maia

Docentes da EB1 de
Belide

jan

Exploratório

Coordenadora EB1

20 fev

Exploratório

mar

D1C

21 mar

Sem custos

RESULTADOS ALCANÇADOS
Assistiram à Peça cerca de 90 alunos das 3 turmas do 10º
ano e também a professora de Português das turmas,
Anabela Estevão. A peça foi considerada muito fiel à obra
e, paralelamente, muito interessante e divertida. Houve
tempo no final para uma conversa com os atores sobre as
opções de encenação.
Assistiram à atividade, repetida em 3 sessões, todas as
turmas do 9º ano, num total de cerca de 111 alunos.
A professora de português, Anabela Costa, apresentou o
Tapete e o Canto da Obra “Os Lusíadas”, “Um medo
chamado Adamastor” de forma divertida mas didática,
tendo sido assim mais uma oportunidade para os alunos
aprofundarem mais a matéria desta disciplina.
Esta peça foi vista por todos os alunos do 1º ciclo do
Agrupamento, num total de 494 alunos.
Foi do agrado de todos, tendo sido uma forma diferente
de experienciar a leitura. Esta peça abordou duas obras
das metas literárias do 2º e 4º ano de escolaridade,
nomeadamente "Sábios como camelos" do livro
"Estranhões e Bizarocos" de Eduardo Agualusa e "As três
Abóboras " do livro "Teatro às três pancadas" de António
Torrado.
Atividade adiada para 22-06-2018, por indisponibilidade
de marcação nos locais a visitar.
A viagem decorreu de acordo com a sua planificação, com
elevado grau de satisfação por parte de todos os alunos e
com todos os objetivos cumpridos.
Não se realizaram, nestas datas, tendo em conta os
elevados custos, sendo substituídas por visitas de estudo
ao Parque Biológico da Lousã.
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16 mar (1º/2º)

21 de março

mar
fev

Museu do pão e Museu do
Brinquedo - Seia

Docentes das turnas
envolvidas

A viagem decorreu de acordo com a sua planificação, com
elevado grau de satisfação por parte de todos os alunos e
com todos os objetivos cumpridos.
A viagem decorreu de acordo com a sua planificação, com
elevado grau de satisfação por parte de todos os alunos e
com todos os objetivos cumpridos.

Coordenadora EB3

Não se realizou devido ao mau tempo.
Passou para o 3º Periodo
Não se realizou devido ao mau tempo.

Museu do Traje e Museu dos
Coches
Quinta da Conraria
Escola da Água
Parque Biológico da Serra da Lousã
- Miranda do Corvo
Coimbra - património histórico

mar

Kidzania
Turmas do 2º e 3º ano da EBNº3

mar

Guimarães
Turmas do 2º e 3º ano da EBNº3

Docentes das turnas
envolvidas

22 mar

Santa Maria da Feira

Docentes da EB1 de Ega

20 mar

Parque Biológico da Serra da
Lousã- Miranda do Corvo e
queijaria do concelho de Condeixa

Docentes da EB1 de
Sebal

No 3º Periodo
Experiência muito importante pois, de maneira lúdica os
alunos aperceberam-se da importância de ter uma
profissão para viver em sociedade e de gerir o dinheiro
ganho com o trabalho.
Grande entusiasmo das crianças, tempo escasso para
vivenciar tudo.
As atividades decorreram dentro da normalidade. Todos
participaram com interesse e entusiasmo, não havendo
percalços a registar. O facto de sermos acompanhados
por um guia durante a visita ao Centro Histórico e ao
Museu da Cultura Castreja favoreceu e desenvolveu todas
as nossas vivências e saberes adquiridos.
Estava prevista a visita ao Zoo da Lourosa, ao Visionarium
e ao castelo. No entanto, houve uma alteração no próprio
dia, pois, à chegada ao local, a escola deparou-se com o
encerramento inesperado do Visionarium, sem aviso
prévio. A visita foi substituída por um passeio pelo centro
histórico de Santa Maria da Feira e pelos jardins do
castelo. De resto, a visita correu como esperado e os
alunos ficaram surpreendentemente agradados.
A viagem decorreu conforme o previsto, de acordo com a
sua planificação, com elevado grau de satisfação por
parte de todos os alunos, pelo que os objetivos foram
cumpridos.
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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

Grupo 420

EPS

Gabinete de
Serviço Social

Gabinete de
Serviço Social

DATA
23 de março
(Dia do
Agrupamento)

2º período

23 de março
(Dia do
Agrupamento)

Dia 5 de abril
(Mês da
Prevenção dos
Muas Tratos
Infantis)

ATIVIDADE

“Nós e a Europa”

Intervalo em Movimento:
- Incentivar a prática de
jogos tradicionais infantis
durante os intervalos
- Fomentar hábitos de vida
saudáveis

Oficina de Promoção de
Competências Sociais
“Cooperação”

Oficina de Promoção de
Competências Sociais
“Eu e o Mundo”

DINAMIZADORES

Ana Paula Marques
Fátima Silvestre
João Fernandes

EPS

Carla Marques
(Assistente Social do
Agrupamento)
Mara Galante (Pedagogias)
(Mediadora Escolar Convidada)

Carla Marques
(Assistente Social do
Agrupamento)
ATL – E.B. 2, 3

RECURSOS
Físicos / Materiais / Financeiros

Sala B204
Computador
Videoprojetor
Jogos didáticos
Mapas, Globos, bússolas…
Jogos interativos
Puzzles.
Sem custos

Sem custos

Sala
Lápis e Canetas de Cor
Folhas de papel
Sem Custos

Sem Custos

RESULTADOS ALCANÇADOS
Grande empenho e envolvimento dos alunos na
atividade;
Desenvolvimento de competências no domínio
social.

Devido às condições meteorológicas, apenas teve
início no Dia do Patrono, no entanto, os alunos
participaram com entusiasmo, na atividade, que se
irá prolongar pelo 3º período. Estando os materiais à
disposição dos alunos, para serem utilizados durante
os intervalos.
A atividade decorreu como previsto.
Foram abrangidas as 7 turmas do 7º ano com um
total de 138 alunos.
No âmbito da atividade foram realizadas dinâmicas
de grupo com o objetivo de promover a reflexão
sobre o impacto do comportamento de cada um nas
mais diversas áreas, nomeadamente na relação com
os pares, na escola e na família.
Trata-se de uma atividade pontual e que para
“produzir” resultado ao nível da mudança/adaptação
de comportamento devia promovida com maior
frequência.
A atividade decorreu como previsto.
Foram abrangidos 18 alunos (alunos da E.B. 2, 3 a
frequentar o ATL na interrupção letiva).
Foram realizadas dinâmicas de grupo promotoras de
competências sociais. Com estas dinâmicas
pretende-se capacitar os alunos para agir em
situação de conflito e simultaneamente reforçar
competências preventivas de situações abusivas,
nomeadamente “Maus Tratos”.
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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

Educação
Especial

21 março
4 abril

O Dia da Pessoa com Deficiência:
Trissomia
21
e
Autismo
(elaboração e afixação de cartazes)

Docentes do
departamento

Sem custos

Educação
Especial

1º período ou
1ª semana de
fevereiro

Sessão de esclarecimento sobre
Epilepsia

Docentes do
Departamento

---

Parlamento
dos Jovens

22 de março

“Visita ao Palácio de
S.Bento”, a convite da Sra.
Deputada, Dra. Elza Pais, com
participação numa sessão do
Hemiciclo.

Ana Paula Marques
Fátima Silvestre
João Fernandes

Autocarro da Câmara Municipal
de Condeixa;
Refeição custeada por cada um
dos participantes.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Assinalados os dias com afixação de cartazes
Não foi efetuada por não se ter conseguido resposta
por parte da Associação de Doentes com Epilepsia
Grande empenho e envolvimento dos alunos na
atividade;
Desenvolvimento de competências no domínio
social.
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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

Biblioteca
Escolar

Biblioteca
Escolar

DATA

fevereiro

27 janeiro

ATIVIDADE

Projeto (O)Usar & Ser Laço Branco
Sessão de sensibilização para a Prevenção da
Violência no Namoro

Comemoração do Dia Internacional em
Memória das Vítimas do Holocausto
Na ESFN:
-Leitura de Poemas.
-Apresentação de fotos sobre o campo de
Auschwitz
-Visionamento do filme do PNC "Noite e
Nevoeiro"

DINAMIZADORES

CUSTOS

Professora
Bibliotecária
EPS
Esc Sup Enfermagem
de Coimbra
CPCJ
CMCx

Sem custos

SPO

Ao longo do
2ºP

1º e 2º
Período

Sessões de educação ambiental “Plasticologia
Marinha”

Projeto “Exploração das profissões no 7º ano”
Atividades de pesquisa de informação sobre
mundo das profissões

A atividade não se realizou por falta de resposta da parte dos
dinamizadores do projeto.

Na ESFN: sessões com as turmas 12ºA; 12ºB; 12ºC; 10ºC; 9ºE; 9ºF.
Professoras
Bibliotecárias
equipa das BE

Na EB nº2
-Exposição “Para não esquecer”
-Sessões de cinema
-Mural de escrita “Palavras para uma imagem”

Biblioteca
Escolar

RESULTADOS ALCANÇADOS

Parceria entre as
bibliotecas escolares e
o Oceanário

Psicóloga Cristina
Caveiro
DT do 7º ano

Fotocópias: 3€
Material de
desgaste
(cartolinas, fita
cola, cola,…)

Sem custos
Fotocópias dos
trabalhos
Fotocópias de
documentos
preparatórios
Papel
Cartolina
5€

Na EB nº2: sessões com as turmas do 7ºE, 6ºA, 6º F, 6ºD, 7ºD.
Autonomamente, assistiram às sessões 55 alunos, ao longo da
semana.
O mural de escrita contou com 68 registos por parte dos
professores, doa funcionários e dos alunos.

Todas as turmas do 1º ciclo tiveram uma sessão com vista a
sensibilizar a comunidade escolar para a problemática dos
plásticos nos oceanos. A avaliação feita pelos professores foi muito
positiva.
Reunião de preparação para a implementação do projeto, com as
diretoras de turma e coordenadora do 3º ciclo. Os 154 alunos do
7º ano de escolaridade aprenderam a procurar informação sobre
profissões sob a orientação das respetivas diretoras de turma.
Foram impressos 20 exemplares de cada trabalho em modelo de
marcador. A psicóloga ficou com 1 exemplar de cada trabalho e
promoveu a exposição no expositor 3D, no Bloco A, da EB2. Os
restantes exemplares foram entregues às respetivas diretoras de
turma para distribuir pelos alunos.
A psicóloga preparou o PowerPoint como forma de promover a
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partilha de informação entre alunos, diretoras de turma e
encarregados de educação e elaborou uma informação sobre o
projeto para publicação no Jornal do Agrupamento.

Grupo 420

Clube
“Espaços
Verdes da
Escola”

23 de março
(Dia do
agrupament
o)

2º período

“Na hora de decidir…”
Encontro e debate que reuniu antigos alunos
do Agrupamento (Cursos profissionais e Ensino
Regular), uma aluna do 11ºano, Ensino Regular
Alunos do 12º Ano dos Cursos Profissionais e
alguns profissionais para debater as escolhas
de nível secundário.
Durante o longo período de seca, rega semanal
das árvores mais pequenas.
Apanha de tangerinas e respetiva venda.
Preparação, para venda, da conserva da última
azeitona apanhada.
Arranque de árvores mortas, para futura
substituição.
Limpeza de caldeirões e poda de algumas
árvores.
Plantação de novas árvores e alguns arbustos.
Pesquisas bibliográficas relativas às principais
espécies autóctones da região/país.
Visita à Mata do Bussaco (realizada em 21/03).

Ana Paula Marques
Fátima Silvestre
João Fernandes
Engº José Cardoso

Sala 7
Cartolinas,
fotocópias e
outros.

Profª Regina Barros

Sem custos para
a escola.
(A inscrição na
visita à Mata do
Bussaco foi
custeada pelos
alunos, com
transporte da
CMC).

Grande empenho e envolvimento dos alunos na atividade;
Desenvolvimento de competências no domínio social.

A maioria das atividades foi realizada com os alunos mais assíduos
do Clube.
A pequena receita auferida reverteu a favor da compra de novas
árvores.
As pesquisas bibliográficas só serão convertidas em códigos QR,
pelos alunos do Curso GPSI, no 3.º período.
A visita à Mata do Bussaco foi, globalmente, satisfatória, de acordo
com as apreciações feitas, posteriormente, pelos alunos.

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

Biblioteca
Escolar
CATL

DATA

fevereiro

ATIVIDADE
Mês dos Afetos:
Concurso de escrita criativa com
temática do amor
-passagem de filmes sobre o tema
-Semana dos Afetos (EPS)
-Oficinas de escrita na EB nº1 e na EB
nº2

DINAMIZADORES

Bibliotecas ESFN e
EBnº2
CATL da ESFN e da
EBnº2
Gabinete EPS

CUSTOS

Sem custos
prémios
oferecidos pela
RBE e pela Porto
Editora

RESULTADOS ALCANÇADOS
-Concurso de escrita criativa plurilingue “AMOR À LETRA” Recebidos 12 textos do 2º ciclo, 2 textos do 3º ciclo e 2 textos do
secundário. Ainda foram recebidos 2 textos, um em inglês e um
em francês.
Foram selecionados 2 textos, um do 2º ciclo e um do 3º ciclo.
-Nas oficinas de escrita participaram todos os alunos do 1º e 2º
ano da EB nº1; nas sessões de leitura participaram os alunos das
três turmas do pré-escolar, tendo sido muito produtiva a reflexão
realizada em torno dos afetos, com fomento da relação escola6

D1C
Biblioteca
Escolar

21 março final
escolar

Biblioteca
Escolar

janeiro a
fevereiro

Biblioteca
Escolar

Rede
Bibliotecas
Condeixa

Biblioteca
Escolar

janeiro a
junho

janeiro a
março

2º Período

Concurso SOLETRAR 2017

Concurso nacional
Poema”
(iniciativa do PNL)

“Faça

Lá

um

Concurso Nacional de Leitura 2017:
- a nível de escola;
- a nível concelhio e nacional

Equipa BE
Departamento 1º ciclo

Reprografia: 5€
Prémios: 60€

Equipa BE
Departamento 1º ciclo
Departamento Línguas

----

Equipa BE
Departamento Línguas

VIII Concurso de Poesia - “Poesia na
Biblioteca”

RBC
Prof Bibliotecárias

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

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

Prémio final para
alunos dos 4 níveis
de ensino– 40€

Reprografia
(diplomas): 7€
Prémio final para
13 alunos: 20€ +
contribuição da BM

Sem custos

família, através das mensagens enviadas.
-Os utilizadores da biblioteca EB nº2 envolveram-se ativamente na
atividade “A Garrafa do (meu) afeto”, tendo sido realizadas cerca
de 80 mensagens de afeto; no boião dos afetos contabilizamos 46
contributos dos alunos.
Foram realizadas na EBnº1 e nº3 as respetivas finais de escola
onde foram selecionados os alunos que vão representar a escola
na final do agrupamento.
A seleção foi muito renhida, tendo o momento sido muito
empolgante.
No prazo final de envio não tinhamos ainda poemas, pelo que não
participámos.
Participação histórica neste concurso num total de 588 alunos.
Participaram no CNL todos os alunos do 1º ciclo (495), tendo sido
escolhido o livro “Uma aventura em Conimbriga” numa perspetiva
de abordagem do património local (temática do ano do
Agrupamento).
Excelente adesão dos alunos à ferramenta usada para o formato
da prova (Kahoot).
Participaram ainda 55 alunos do 2º ciclo, 32 alunos do 3º ciclo e 6
alunos do ensino Secundário.
Excelentes resultados obtidos por vários dos alunos, que
utilizaram os formulários Google para responderem à prova.
Nas sessões concelhias do 1º e 3º ciclo o nível das apresentações
orais surpreendeu muito o júri pela elevada qualidade dos
concorrentes.
Aguardamos a sessão Intermunicipal.
Participação no concurso com: 59 poemas do 1º ciclo; 2 poemas
do 2º ciclo; 3 poemas do 3º ciclo e 3 poemas do ensino
secundário
Foi constatada, mais uma vez, a falta de uma sensibilização dos
alunos dos 2º, 3º ciclo e secundária de forma consistente e
motivadora.
-Produção e aperfeiçoamento de texto em língua portuguesa com
os alunos do 2º, 3º e 4º ano da EB1 nº1 e das 2 turmas do 4º ano
em língua inglesa com a respetiva professora.
-Captação / Edição / Montagem / Sonorização / submissão a
concurso de 3 trabalhos das turmas da EBnº1, em língua
portuguesa, e de 2 da EB nº3, em língua inglesa.
- Desenvolvimento de competências de produção de texto,
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Biblioteca
Escolar

2º Período

fevereiro
EPS

5/02/18
a
9/02/18

DMCE

2º P

DMCE

DMCE

2º P

2º período
(Final Nacional
16 março)

Concurso Competição Europeia de
Estatística

Semana dos Afetos
- Incentivar hábitos afetuosos
- Promover o espírito de tolerância.
- Promover o relacionamento
interpessoal.
- Prevenir situações de confronto e
agressão em vivências diárias.

Profª Bibliotecária
Profª Matemática
Beatriz Graça
Prof. Geografia
João Fernandes

EPS
BE
CATL
Associação de
estudantes

Sem custos

LCD
Fotocópias
Sem custos

Congresso dos Jovens Geocientistas –
apresentação de comunicação

Carmo Barros
Margarida Pèguinho

-

"Diálogos com ciência Aspetos Biológicos das Diversas Teorias
Evolutivas"

Carmo Barros
Margarida Pèguinho

Biblioteca Escolar
Fernando Namora,
computador e
vídeoprojetor

Professores de
Matemática do grupo
500 e ATL

Fotocópias – 20€
Certificados de
participação – 40€
Prémios para o 1º
lugar de cada
categoria – 80€
Transporte para os
alunos
selecionados para a
final nacional

Campeonato Nacional de Jogos
Matemáticos
A participação na final nacional (em
Torres Vedras) está dependente da
disponibilidade de transporte

dicção, leitura expressiva e reconto por parte dos alunos.
Participaram na 1ª fase deste concurso 3 grupos de alunos:
Grupo “MSF9ºB”- Mª João Marques; Diogo Sabino e Francisco
Leandro (9ºB) (Selecionados para a 2ª fase)
Grupo “MIC10ºC” - Maria Rocha e Carolina Calvinho (10ºC)
(Selecionados para a 2ª fase)
Grupo “3 estarolas”- Leonardo Silva (10ºC)
José Branco e Francisco Silva (11ºC)
Na 2ª fase participaram 2 grupos, não tendo, no entanto, sido
selecionados para a fase europeia.
Este concurso promoveu a curiosidade e o interesse dos alunos
pela estatística; incentivou os professores a utilizar novos
materiais e novos métodos de ensino da estatística,
incrementando a utilização de dados estatísticos oficiais e a
aplicação do conhecimento estatístico adquirido. Visou ainda
promover o trabalho de equipa e a colaboração entre os
estudantes com vista a alcançar objetivos comuns.
A atividade abrangeu todo o agrupamento e mobilizou toda a
comunidade educativa, que participou nas várias atividades com
bastante entusiasmo e alegria. Durante toda a semana foram
desenvolvidas atividades dinamizadas, pelos vários responsáveis,
em vários locais das escolas e todas tiveram bastante impacto na
comunidade escolar. Revelou-se uma semana de partilha de
verdadeiros afetos.
Atividade não realizada. Não foi submetido qualquer projeto de
candidatura pelos alunos.
Realizada no dia 18 de janeiro pelas 14.30.
Boa participação dos alunos na atividade, avaliada pelas
prestações orais dos mesmos.
Alguns alunos do 2º ciclo, 3º ciclo e do ensino secundário
participaram voluntariamente em sessões de treino dos jogos, que
decorreram durante os meses de fevereiro e de março nos CATL
da escola Básica n.º 2 da Escola Fernando Namora.
Foram selecionados 12 alunos para participarem no 14º
campeonato nacional de jogos Matemáticos, no entanto 2 alunos
do 2º ciclo desistiram da sua participação. Assim, participaram
neste campeonato 1 aluno do 5º ano, 3 alunos do 7º ano, 3 alunos
do 9º ano e 3 alunos do 10º ano. O campeonato decorreu no dia
16 de março, em Torres Vedras, onde estiveram presentes cerca
de 1900 alunos de todo o país. Para além da participação nos
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D1C
EBN1
EBN3

DEP.
EDUC.
ESPECIAL

23 de março

23 de março

Dia do Agrupamento

Docentes das turmas do
1ºciclo
Educadoras da EBNº1
Coordenadoras de Escola
Coordenadora D1C
Educadoras da EBNº3

Sem custos

Bancas com Doces e Trabalhos
confecionados pelos alunos com CEI

Mónica Cunha
Teresa Marcão
Ana Sá
Ilda Cardoso
Sofia Reis

Sem custos

DMCE

Dia do
Agrupamento

Peddy-Paper Matemático

Professores de
Matemática do grupo
500

DMCE

Dia do
Agrupamento

Escape the School

Professores de
Matemática do grupo

Fotocópias – 20€
Certificados de
participação – 40€
Prémios para o 1º
lugar de cada ano –
60€

torneios dos jogos matemáticos, para que tinham sido
selecionados, os alunos participaram ainda em atividades paralelas
que decorriam no mesmo local, promovidas pela comissão
organizadora do campeonato.
Apesar de nenhum dos alunos ter conseguido alcançar a fase final,
5 dos 10 alunos conseguiram, no torneio em que participaram,
alcançar lugares na 1º metade da tabela das classificações.
A participação destes alunos no campeonato nacional em Torres
Vedras apenas foi possível pela cedência de transporte por parte
da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova.
A atividade foi amplamente valorizada pela comunidade, em
particular pelos Pais que visitaram ambas as escolas. Participaram
todas as turmas do 1º ciclo, no âmbito do Projeto “Sicózinha”.
Realizaram-se ainda diferentes atividades em ambas as escolas da
vila, com evidente entusiasmo dos alunos.
Sugere-se a realização de atividades comuns a todo o
Agrupamento para reforço do espírito que se pretende celebrar
nesta data.
As turmas de pré-escolar, da EBNº3, no âmbito do projeto Brincar
é uma coisa muito séria - JOGOS TRADICIONAIS, desenvolveram
diversas atividades, com um bom envolvimento de todos os
participantes;
Momentos divertidos e lúdicos que agradaram às crianças;
Boa interação entre todos a reviver jogos tradicionais;
Com a colaboração da Associação de Pais foi proporcionada a
dramatização da história de tapetes, “Os ovos Misteriosos”,
seguida de uma caça aos ovos pelas diferentes turmas de préescolar e 1º ciclo da EBNº3
Hastear da Bandeira Eco-escolas
A atividade decorreu na Escola Básica nº. 2 e na ESFN. As bancas
foram As bancas mereceram grande atenção por parte dos alunos
e de toda a comunidade educativa, considerando-se que esta
atividade foi muito bem conseguida.
A atividade decorreu na escola Básica n.º2, tendo participado
alunos das turmas D e E do 7º ano (num total de 47 alunos). Os
alunos das 9 equipas envolvidas participaram com entusiasmo
nesta iniciativa, mostrando-se empenhados na concretização das
atividades e interesse em conhecer as soluções.
Venceu a competição uma equipa de 6 alunos do 7º D.
A atividade decorreu na escola Secundária Fernando Namora,
tendo participado os alunos das turmas do 8º ano da escola Básica
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500 e CATL da Escola
Fernando Namora

DMCE

DMCE

DMCE
D1C

Clube de
Música

DMCE

Dia do
Agrupamento

10 janeiro
2ªeliminatória

Concurso “Menos um”

XXXVI Olimpíadas Portuguesas da
Matemática

Professores de
Matemática do grupo
500 e CATL da Escola
Fernando Namora

Professores de
Matemática dos grupos
230 e 500

Custo 5€

Março/abril
de 2018

Canguru Matemático sem Fronteiras
2018

Professores do 1º ciclo e
dos grupos 230 e 500

Salas de aula
Fotocópias – 60€
Certificados de
participação – 40€
Prémios para o 1º
lugar de cada
categoria – 110€
Inscrição do
agrupamento – 25€

23 março

Fanfarra - Dia do agrupamento

Mário Alves

Instrumentos
musicais da escola

3 março

Orquestra - II Encontro das Bibliotecas
escolares

Mário Alves

21/03/18

Audição da Páscoa do Clube de Música

Mário Alves

2º Período

Visita de Estudo ao Museu da
eletricidade

Professores do 9ºano do
GR 510

Instrumentos e
equipamentos
musicais da escola
Instrumentos e
equipamentos
musicais da escola
Atividade custeada
pelos participantes

n.º2 (turmas A, B, C, D, E e F), num total de cerca de 120 alunos. Os
alunos das 16 equipas envolvidas participaram com entusiasmo
nesta iniciativa, mostrando-se empenhados na concretização das
atividades e interesse em conhecer as soluções.
Venceram a competição uma equipa do 8ºA e outra do 8º F.
A atividade decorreu na escola Secundária Fernando Namora,
tendo participado os alunos de 8 turmas do 8º ao 10º ano (8º E, 8º
F, 8º G, 8º H, 9º B, 9º D, 10º B e 10º C). Foram feitos 4 “torneios”
em que, em cada um deles, se debatiam alunos de 2 turmas. Em
cada turma foram previamente selecionados 6 alunos que
participavam diretamente no concurso de perguntas, constituindo
os restantes alunos a “plateia” da atividade. Os alunos das turmas
envolvidas participaram com entusiasmo nesta iniciativa,
mostrando-se empenhados na concretização das atividades e
interesse em conhecer as soluções.
Foram vencedores dos “torneios” os representantes das turmas
10º C, 8º E, 9º B e 8º G.
Realizou-se no dia 10 de janeiro de 2018 a 2ª eliminatória para a
qual foram selecionados 5 alunos: 2 da categoria júnior ( 6º e
7ºAnos) , 2 da categoria A – 8º ano e 1 da categoria B -10º ano.

A prova realizou-se no dia 15 de março, na escola Básica nº 2
participaram 61 alunos da Categoria Escolar (5º e 6º) – 61 e 31
alunos Categoria Benjamim (7 e 8º)
Na Escola Secundária Fernando Namora, participaram 4 Alunos do
8º ano, na categoria Benjamim, 3 alunos do 9º ano, na categoria
Cadete e 3 alunos do 10.º ano, na categoria Júnior
No 1º ciclo participaram 65 alunos do 2º ano, 49 alunos do 3º ano
e 125 alunos do 4º ano.
Os resultados ainda não são conhecidos.
Participação entusiástica dos alunos;
Opiniões e feedback positivo por parte da comunidade
Participação entusiástica dos alunos;
Opiniões e feedback positivo por parte da comunidade
Participação entusiástica dos alunos;
Opiniões e feedback positivo por parte da comunidade
Donativos entregues ao orçamento de receitas próprias: 126 eur
Realizou-se a 15 de fevereiro, com a parceria dos docentes de
Educação Visual e Português.
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Da parte dos discentes há que valorizar e elogiar o seu
comportamento, respeito pelas regras elementares de conduta e
pelas instruções que tiveram de cumprir durante a visita. Os
alunos demonstraram, assim, responsabilidade, interesse e
colaboração, possibilitando uma troca positiva de experiências
entre professores e alunos.

DMCE

2º Período

DMCE

2º P
23 Março

DMCE

17 de janeiro
14 de março

DMCE

26 de janeiro
17 de março

Visita de Estudo à Fábrica da Ciência e
Salinas (Aveiro)

Visita de Estudo ao Museu da
Biodiversidade
Aspetos geológicos da Foz do rio Douro
11º ano
Olimpíadas da Biologia
Categoria sénior
11º ano /12ºano
Olimpíadas da Geologia
Categoria sénior
11º ano

Professores do 8ºano do
GR 510

Carmo Barros
Margarida Pèguinho

Atividade custeada
pelos participantes

Atividade custeada
pelos participantes

Carmo Barros

5€

Carmo Barros

5€

Realizou-se no dia 22 de janeiro, em parceria com as disciplinas de
Geografia e Ciências Naturais.
Os alunos revelaram saber estar, à exceção de alguns alunos do
8ºH que tiveram participação disciplinar pela conduta que
manifestaram numa das oficinas da Fábrica do Ciência Viva e nas
salinas.
A visita realizou-se no dia 23 de março.
O cumprimento da planificação da visita foi condicionado pelas
condições meteorológicas.
Os alunos mostraram especial agrado pelo museu da
biodiversidade e pela visita às caves do vinho do Porto.
Registou-se uma fraca adesão dos alunos a esta atividade.
Número de alunos a participar 11 alunos na 1ª eliminatória e 5
alunos na 2ª eliminatória.
Registou-se uma fraca adesão dos alunos a esta atividade.
Número de alunos a participar 13 alunos na 1ª eliminatória e 2
alunos na 2ª eliminatória.
GE
GE
Natação Natação
A
B

Clube do
Desporto
Escolar

2º período

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

Professores responsáveis
pelos grupos equipas

Custos de aluguer
de instalações
desportivas (piscina
e pavilhão
municipal),
transportes e
alimentação.

nº de treinos
previstos
nº de treinos
dados
nº médio de
alunos por
treino
nº de alunos
inscritos
nº de
encontros
realizados
nº de alunos
participantes
nos
encontros

GE
GE Ténis GE
Futsal de Mesa Badminton

30

33

33

31

36

30

30

26

30

34

22,3

11,2

13,7

8

12,6

39

19

27

14

22

3

3

3

4

4

64

30

47

31

53
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Clube do
Desporto
Escolar

7 de fevereiro
de 2018

Clube do
Desporto
Escolar

23 de março
de 2018

Grupo de
Educação
Física/Club
e do
Desporto
Escolar
Grupo EF
Clube do
Desporto
Escolar
Grupo de
Educação
Física/Club
e do
Desporto
Escolar

19 janeiro de
2018

31 de janeiro
2018

7 de Março de
2018

Palestra sobre “Estilos de Vida Saudável”
em parceria com o EPS e Centro de
Saúde de Condeixa-a-Nova

Professores responsáveis
pelos grupos equipa

Torneio Inter Turmas de Futsal Infantil B Professor Mário Teixeira

Corta Mato – Fase Distrital

Mega Sprinter - fase escola

Mega Sprinter - Fase Distrital

Grupo de
Educação
Física

23 de março de
2018

Grupo de
Educação
Física

23 de março de
2018

Torneio de Salto em Altura (Escola

Clube
Outras

23 março
2018

“Brincadeiras das Crianças Romanas”

Professores de Educação
Física

Professores de Educação
Física

Professores de Educação
Física

Torneio de Voleibol (Fernando Namora) Professores de Educação
Física

Básica)

5€ fotocópias
3€ Fotocópias
30€ para troféus e
medalhas

Não se realizou. A realizar no 3º período.

Transporte+
Alimentação
(consultar
contabilidade)

- 44 alunos participantes;
- 3 professores;
- 2 auxiliares de ação educativa;
- Aspetos positivos: o empenho, comportamento e os resultados
alcançados pelos dos alunos;
- Participação de 3 alunos do 1º ciclo;

3€ fotocópias

- 57 alunos participantes;
- Conseguiu-se uma melhor e atempada divulgação do evento;
- Como proposta para a melhoria na participação, será em futuros
eventos serem realizados durante o período da manhã.
- 5 professores

Transporte e
alimentação

- 23 alunos participantes;
- 1 auxiliar de ação educativa;
- 3 professores;
- aspetos positivos: o empenho e comportamento dos alunos, e os
resultados desportivos. Participação de alunos do 4º ano do ensino
básico.

3€ fotocópias

Professores de Educação
Física
Docente responsável e
alunas/aluno

Não se realizou

Os da escola básica
existentes no

Esta atividade não correspondeu às expectativas pelo reduzido
número de participantes, face a anos anteriores (40 alunos do 9º
ano e ensino secundário). Para esta situação ter acontecido, os
professores organizadores entendem que o facto de o torneio se
ter realizado numa sexta-feira à tarde, tenha sido um entrave á
participação massiva dos alunos
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 não correspondeu às expectativas pelo reduzido
número de participantes (10 alunos), tendo sido apontado por
alguns alunos como impedimento à participação, o facto de
estarem a ser realizadas em simultâneo outras atividades,
nomeadamente convívio/lanche com colegas de turma.
Positiva, em virtude do feedback dos assistentes (Pais/EE, alunos,
docentes e auxiliares)
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Artes

Pavilhão Desportivo

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

Biblioteca
Escolar/RBC

DATA

2 e 3 de
março

ATIVIDADE

II Seminário Nacional “Veni, Legi, Vici
– já os romanos o sabiam: Leituras,
(re)Construir memórias”

DINAMIZADORES

CUSTOS

RESULTADOS ALCANÇADOS

RBC; RBE
Agrupamento
CFAE Nova Ágora
Câmara Municipal

Recursos
tecnológicos e
espaços escolares
(EB2)
Despesas
asseguradas pela
CM e pela CFAE
Nova Ágora e RBE

60 formandos inscritos para a formação creditada.
mais de 30 outros participantes num total de perto de 90
professores e outros técnicos e pessoas interessadas na temática
do Seminário.
Avaliação muito positiva por parte dos participantes, o que
motiva a organizar novas iniciativas neste âmbito formativo.
1 -Atrapalharte - assistiram à peça “3 abóboras e 300 camelos”
todos os alunos do 1º ciclo (cerca de 500 alunos)
Avaliação muito positiva por parte de professores e alunos.

Semana da Leitura:
1-Teatro Atrapalharte - 19 e 20 março

2-SOLETRAR – 21 março

Biblioteca
Escolar

19 a 23 de
março

3- Encontro com a escritora Raquel
Ramos, dirigido às turmas do 5º ano

RBC
Equipa e monitores BE

Coordenadoras de
Estabelecimento e
professores dos 3º e 4º
ano do 1º CEB

Recursos humanos,
físicos e materiais das
BE
Transporte da
autarquia
fotocópias: 20€

Professores de
Português

2-SOLETRAR - 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 21 de junho (todas as turmas do
1º ao 4º ano)
3- Os alunos do 5º ano (no total) participaram no encontro com a
escritora, após um contacto prévio com a obra “ Segredos do
jardim da casa grande de barras amarelas” nas aulas de
Português. Leitura extensiva de texto narrativo, com apreciação
positiva por parte dos alunos e dos docentes envolvidos.
4-AJUDARIS– realizou-se pelas 18h do dia 23 março a
apresentação das histórias das turmas do JI do Sebal e da turma
A da EBnº3 com a presença de muitos pais e alunos.

4-AJUDARIS– apresentação do livro e
atividades diversas preparadas pelas
turmas (JI Ega, Turma A JI Ebnº3, 3ºA

5-Exposição "A Matemática na Poesia Portuguesa" - esteve
patente durante a última semana do 2ºP e fez parte integrante
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Ebnº3 2ºB Ebnº1 e 3ºB Ebnº1)

do dia do Agrupamento.

5-Exposição "A Matemática na Poesia
Portuguesa" (FCTUC)

6-Dia da Poesia - realizado no dia 24 março, na BM com a
entrega dos prémios (13) do concurso “poesia na biblioteca”

6- Celebração do Dia Mundial da
Poesia

7-PALESTRA - foi realizada no dia 23 março, dia do agrupamento
para as 2 turmas do 12º ano do curso científico de Ciências e
Tecnologias. A sessão foi do agrado dos alunos que puderam
aprofundar conhecimentos na área da química e conhecer
melhor este departamento da FCTUC.

7-PALESTRA ”Livros com Química: um
olhar sobre a química na literatura”
(projeto aLer+)

8-“POESIA DE BOLSO”

9-Sessões sobre o livro "Vamos
comprar um poeta"

10-Dia do Patrono - HORA L

8-“POESIA DE BOLSO” – partilha de poesia ler e ouvir ler poemas
na sala de aula (todas as turmas da do Agrupamento); com a
professora bibliotecária na ESFN as turmas 9ºA, 9ºE, 9ºD, 11ºA,
12ºTAP/PSI; 10ºA; 11ºTT, na EBnº3 a turma do 2ºB e do 3ºA.
Os alunos mostraram muito agrado em ficar a conhecer
diferentes autores e os professores consideraram o momento
muito enriquecedor.
9-"Vamos comprar um poeta" - O que é e para que serve a
poesia? O que faz um poeta? Sessão de preparação para a
encenação com o mesmo título. Leitura de excertos da obra de
Afonso Cruz - dinâmica do novelo. A linguagem poética e a
metáfora.
Os alunos aderiram bem à atividade e participaram de forma
interessada e inteligente.
10-Dia do Patrono - HORA L - Leitura de textos do Fernando
Namora: "Dois ovos ao fim da tarde", “O guarda-chuva que não
viajou”, “A mulher que engolia alfinetes” - A atividade foi bem
aceite pela comunidade. Foi considerado interessante ficar a
conhecer os textos do Patrono, embora fossem um pouco longos
e em algumas turmas, difíceis de ler.
11- Campanha Miúdos a Votos, com a participação dos alunos do
5ºA, 5ºC, 6ºA, 6ºB, 7ºA e 8ºA e B. As turmas o os respetivos
docentes de Português envolveram-se, de forma empenhada, na
divulgação das obras selecionadas pelos alunos do Agrupamento.

11- Campanha Miúdos a Votos,

12 -"LER a contar(-me)” - presença de 31 formandos entre os
quais 13 educadores e professores do nosso Agrupamento.
Avaliação excelente.

12- "LER a contar(-me)” formação para
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professores e educadores pela
contadora de histórias Bru Junça

Biblioteca
Escolar

Biblioteca
Escolar

Biblioteca
Escolar

DPE

DPE
JI da Ega

2º Período

Peça de Teatro “ID, A TUA MARCA NA
NET“, da Fundação PT

Professoras
bibliotecárias
CMCx / CPCJ

Atividade custeada
pelos alunos - 1 €
para instituição de
cariz social
Ação Social da CM
custeou as
questões técnicas
de luz e som

16 fevereiro

Tertúlia “A Química do Amor”, por
Filipe Monteiro

RBC

custos suportados
pela RBC

2º Período

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

DL
DMCE
Equipa BE

Transporte cedido
pela CM para a ida
à sessão distrital

7 de fevereiro

Sessões de esclarecimento sobre os
afetos

Centro de Saúde de
Condeixa (enfermeira
Sandra Rosinha)

Sem custos

7 de fevereiro

Animação de leitura por alunas do
Curso de Animação Social da ESFN
(articulação com a BE)

Centro de Saúde de
Condeixa (enfermeira
Sandra Rosinha)

Sem custos

Janeiro

- “Coimbra a brincar”. Elaboração de
cartaz para o concurso

DEP
JI da Ega

JI de Ega
28 de maio

- Visita de estudo/ participação nas
atividades do Parque Verde

Sem custos

Assistiram à peça 229 alunos do 8º e 9º ano.
A avaliação foi muito positiva, não só pela presença de atores
conhecidos mas pela forma descontraída e divertida como as
temáticas dos perigos e comportamentos a ter na internet foram
abordados.

A palestra foi apresentada a 3 turmas (9ºA, 9ºD e 10ºA) num
total de 62 alunos.
Consideraram uma forma divertida de abordar a disciplina de
Química e gostaram principalmente da Magia que cativou a
atenção e os fez pensar em como a Química e a magia estão
interligadas.
Resultados excelentes na fase distrital:
-Margarida Figueiredo- 5ºA Matemática - 88% - ALUNA
FINALISTA
-Jaime Pires 6ºB Ciências - 79%
-Beatriz Facas 7ºA - Português - 86% -Beatriz Diogo 8ºA - Inglês 92,5%
-Hugo Araújo 8ºB - Inglês - 88%
- Francisco Coelho 8ºB - Inglês - 95%
Aguardamos a Fase Nacional.
A atividade foi concretizada depois de proposta do Centro de
Saúde.
As crianças falaram em grupo sobre os seus sentimentos,
especialmente sobre o medo e a raiva; foi experimentada uma
técnica de relaxamento diferente.
As crianças aderiram e mostraram-se agradadas com a atividade.
A atividade foi concretizada depois de proposta da BE.
As crianças falaram em grupo sobre os seus sentimentos,
especialmente sobre o medo e a raiva; foi experimentada uma
técnica de relaxamento diferente.
As crianças aderiram e mostraram-se agradadas com a atividade.
- O cartaz foi entregue e aguarda-se o resultado. A atividade
insere-se no Projeto “Brincar é um assunto muito sério”
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DEP
JI da Ega

fevereiro

- Elaboração de desenhos para o
concurso “Uma aventura literária” da
editorial Caminho (sobre as histórias
“Nini o crocodilo” e “O leão e o
canguru”)

JI de Ega

Sem custos

- Os trabalhos foram enviados e aguarda-se o resultado do
concurso; a adesão/envolvimento das crianças foi acentuada e
permitiu a pesquisa orientada e autónoma sobre animais, além
do desenvolvimento da literacia

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

2ºP

ATIVIDADE
Exposições temporárias:
- Ed. Visual – 9.ºs
- “Recriação de uma obra de
arte”
- “Ilusão de ótica”
Exposições temporárias: EVCEI sec.

“Quem é quem?”
Exposição EB2: “Retalhos d’arte”: Módulo-padrão, bi e tridimensional

Dep.
Expressões
Ed Visual_
Apla

(8º ano/EV)

- Arcos, bi e tridimensional (7º
ano/EV)

Dia do
agrupamento

- Pintura Acrílica (8º D e F/ APla)
- Cerâmica (7ºA, D e F/APla)
Exposição 9ºs - ESFN
“Arte e Património”
Exposição CEI – ESFN
- “A árvore da vida”

DINAMIZADORES

Isabel Campos

CUSTOS

RESULTADOS ALCANÇADOS

Sem custo

Isabel Campos, Liliana Santos
Isabel Campos

Sem custos

Os trabalhos realizados pelos alunos foram bastante
apreciados pela comunidade educativa

Isabel Gabriel, Olga
Alvarinhas, Ana Amorim
Isabel Gabriel, Isabel
Campos, Olga Alvarinhas

Sem custos

Isabel Gabriel
Isabel Gabriel, Isabel
Campos, Olga Alvarinhas
Liliana Santos
Isabel Campos

50_ euros

Isabel Campos

Sem custos
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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

DEE

2º Período

Saídas para a comunidade local
com vista à realização de atividades
de capacitação

Docentes do
departamento de
educação especial
Docentes da EB de
Belide e EB1
Pessoal não docente

EB1
EB Belide

CMCx
DPE
D1C

DIRETORA
DCSH
E.E

5 janeiro

9 fevereiro

Dia do
agrupamento

Celebração do Dia de Reis

Desfile de Carnaval
Brincar é um assunto muito sério

Palestra: “Aristides de Sousa
Mendes”

Docentes pré escolar e
1º ciclo
Pessoal não docente

Anabela Lemos
Joaquim Santos
Rui Rato
Representante dos E.E
do 10º C

CUSTOS

RESULTADOS ALCANÇADOS
Este período não foram realizadas saídas.

Sem custos

Sem custos

Sem custos

A atividade decorreu apenas no espaço escolar devido às más
condições atmosféricas, pelo que não foi possível o contacto
com a comunidade.
D1C - A atividade revela-se sempre motivadora para alunos e
comunidade educativa. No entanto, o período de espera para
as fotografias de grupo foi demasiado extenso. Sugere-se que,
nos próximos anos, as fotos sejam tiradas durante o desfile e as
crianças possam ter momentos de dança e folia, com música
bem audível.
- No JI de Ega a atividade foi concretizada em articulação com a
escola do 1º CEB, as famílias e o Centro Social da Ega;
-A comunidade mostrou-se fortemente satisfeita e aderiu
providenciando os fatos e assistindo ao desfile.
A palestra colheu o interesse e envolvimento de todos os
participantes nas duas sessões realizadas (ESFN e EB2),
considerando-se por isso atingidos os objetivos previstos. De
salientar o elevado grau de interesse e participação dos alunos
mais novos.

META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: B.2. Práticas de ensino
META ESPECÍFICA: B.2.3. Criar ambientes de expectativas elevadas onde se articulem de forma coerente a exigência e os estímulos à melhoria
Estrutura /
Projeto

DATA

ATIVIDADE

DINAMIZADORES

CUSTOS

RESULTADOS ALCANÇADOS
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DMCE

2ºperíodo

Participação na Semana Cultural da
FMUC (convite).

Mª Carmo Barros
Jacinta Pires

Transporte pela Câmara
Municipal

A realizar dia 18 de Abril

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
Departam
entos
curriculare
s

DATA

janeiro
fevereiro

ATIVIDADE

Monitorização das situações de
risco de retenção

DINAMIZADORES

Diretora e
coordenadoras de ciclo

CUSTOS

Sem custos

RESULTADOS ALCANÇADOS
Atualização pós conselhos de turma dos dados da
avaliação dos alunos.
Realização de uma reunião com os directores de turma
dos 2º e 3º ciclos para preparação do 2º momento de
avaliação sumativa.

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

Diretora

janeiro
março

Reuniões com delegados de turma

Diretora

Sem custos

Diretora

janeiro

Reuniões com representantes dos
encarregados de educação

Diretora

Sem custos

ATIVIDADE

DINAMIZADORES

CUSTOS

RESULTADOS ALCANÇADOS
Realizadas reuniões na EB2 (26/01/2018) e na ESFN (31/01/2018)
para exploração dos resultados escolares, Divulgação da iniciativa
Orçamento Participativo das Escolas e mobilização para o Dia Do
Agrupamento.
Realizada reunião a 08/02/2018 para análise das medidas de
promoção do sucesso escolar, critérios de avaliação e de transição,
resultados escolares alcançados no 1º período e funcionamento do
refeitório escolar
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META GERAL DO PROJETO EDUCATIVO A MATERIALIZAR: C.1 Liderança
META ESPECÍFICA:

C.1.3. Consolidar de uma cultura de apoio e de estímulo ao trabalho desenvolvido, às iniciativas propostas e de recetividade à inovação e à

mudança
Estrutura /
Projeto

DATA

ATIVIDADE

DINAMIZADORES

CUSTOS

RESULTADOS ALCANÇADOS

Biblioteca
Escolar

2º ou 3º periodo

Formação em pesquisa e requisição
no catálogo RBC (programa
BiblioNet)

RBC

--

Ainda não foi realizada

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

Diretora

Todos os
meses

Conselho
Administrativo

Todos os
meses

ATIVIDADE

Reuniões da direção

Gestão financeira mensal

DINAMIZADORES

Diretora

Diretora

CUSTOS

Sem custos

Sem custos

RESULTADOS ALCANÇADOS
Atividade executada com balanço do trabalho desenvolvido e
planificação do trabalho a desenvolver: pessoal docente, pessoal
não docente, alunos, preparação da época de exames, Dia do
Agrupamento e outras tarefas específicas.
Reuniões mensais realizadas com análise dos balancetes
mensais, inventariação das necessidades, priorização das
despesas a efectuar para elaboração da proposta de orçamento
para 2018.

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

Conselho Pedagógico

2ºP

Análise e acompanhamento do
processo de avaliação do desempenho
do pessoal docente

SADD

Sem custos

RESULTADOS ALCANÇADOS

Análise de todas as situações de avaliação do desempenho
a realizar, definição de procedimento e pedido de
esclarecimentos.
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À consideração do Conselho Geral em:
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