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Objetivos do Projeto Educativo de Escola 

 

1. Promover o sucesso escolar, melhorando a média global de transição, por ciclo, 

em 2% (no triénio). 

2. Reconhecer o mérito e a excelência 

3. Combater a indisciplina. 

4. Combater o absentismo e o abandono escolar, diminuindo para 0,8% o 

abandono escolar no ensino básico, 4% no ensino secundário regular e 20% no 

ensino profissional. 

5. Promover nos alunos atitudes adequadas em sala de aula e nos espaços da 

Escola. 

6. Aumentar a eficácia na interação com os EE e parceiros educativos. 

7. Promover estilos de vida saudáveis. 

8. Promover um bom ambiente e a solidariedade na comunidade escolar. 

9. Promover a visibilidade da Escola. 

10. Potenciar a qualidade na organização escolar 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 
 

Código/Designação da atividade: DL1/ Comemoração do “Día de la Hispanidad” 

Atividade realizada no âmbito do Departamento de Línguas (grupo de Espanhol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável: Verónica Cruz  

Colaboradora: Júlia Amaral 

Objetivos 

PEE 

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

 Promover 

um bom 

ambiente e  

solidariedade 

 Promover o 

sucesso 

escolar 

 Promover 

a 

visibilidade 

do trabalho 

realizado 

pelos alunos. 

 

 Estimular a 

participação e 

curiosidade dos 

alunos. 

 Fomentar o 

espírito crítico e 

criativo dos alunos. 

 Sensibilizar a 

comunidade escolar 

para a importância 

da aprendizagem da 

língua espanhola. 

 Toda a 

comunidade 

escolar 

 Exposição de trabalhos 

relativos ao tema “Día de la 

Hispanidad” e elaborados 

pelos alunos. 

 Docentes de 

Espanhol; 

 Alunos de 

Espanhol; 

 Placards; 

 Papel de cenário; 

 Impressões a 

preto/branco e a 

cores; 

 

 

 3€ 
12/10/2012 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 
                                          

Código/Designação da atividade: DL2/ Comemoração do Día de San Valentín              
Atividade realizada no âmbito do Departamento de Línguas (grupo de Espanhol)      

 

Responsável: Júlia Amaral  

Colaboradora: Verónica Cruz  

 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

 

 

 Promover um bom 

ambiente e a 

solidariedade 

 Promover o 

sucesso escolar 

 Promover a 

visibilidade da 

Escola 

 

 Incentivar o 

interesse pela leitura 

em língua espanhola. 

 Fomentar o espírito 

criativo e o sentido de 

responsabilidade e 

cooperação dos alunos. 

 Promover o uso da 

língua espanhola. 

 Toda a 

comunidade 

escolar 

 Troca de mensagens de cariz 

sentimental (em vários tipos de 

registo). 

 Docentes de 

Espanhol 

 Alunos de Espanhol 

 Cartolinas 

 Impressões a cores 

 

 3€ 14/02/2013 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 
 

Código/Designação da atividade: DL3/ Comemoração do Dia da Terra 
Atividade realizada no âmbito do Departamento de Línguas (grupo de Espanhol)      

 

 

Responsável: Júlia Amaral 

Colaboradora: Verónica Cruz 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

 

 

 Promover um 

bom ambiente e 

a solidariedade 

 Promover o 

sucesso escolar 

 Promover a 

visibilidade da 

Escola 

 

 Desenvolver  a capacidade de 

pesquisa. 

 Sensibilizar os alunos para a 

importância da preservação do meio 

ambiente. 

 Incentivar o interesse pela leitura 

em língua espanhola. 

 Fomentar o espírito criativo, 

crítico e o sentido de 

responsabilidade e cooperação dos 

alunos. 

 Promover o uso da língua 

espanhola. 

 Toda a 

comunidade 

escolar 

 Exposição de trabalhos 

referentes à preservação do 

meio ambiente. 

 

 Docentes de 

Espanhol 

 Alunos de Espanhol 

(do 9º ano e do 

11ºano – nível de  

continuação) 

 Cartolinas 

 Impressões a cores 

 Papel de cenário 

 Placards  

 3€ 22/04/2013 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 
 

Código/Designação da atividade: DL4/Festa da Língua Espanhola 

Atividade realizada no âmbito do Departamento de Línguas (grupo de Espanhol)                                                                     

Responsável: Júlia Amaral  

Colaboradora: Verónica Cruz 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari

-zação 

 Promover 

um bom 

ambiente e 

solidariedade 

 

 Promover o 

sucesso 

escolar 

 
 Promover a 

visibilidade do 

trabalho 

realizado pelos 

alunos. 

 

 Fomentar o sentido de 

responsabilidade e cooperação.  

 Estimular a participação e 

curiosidade dos alunos. 

 Fomentar o espírito crítico e 

criativo dos alunos. 

 Sensibilizar a comunidade 

escolar para a importância da 

aprendizagem da língua 

espanhola. 

 Identificar e reconhecer 

aspetos culturais que 

aproximam/ distinguem as 

culturas portuguesa e espanhola. 

 Os alunos  

 Festa realizada 

durante o tempo letivo 

da aula de Espanhol 

 

 Exposição de 

trabalhos que foram  

realizados pelos alunos 

ao alongo do ano letivo. 

 Docentes de Espanhol  

 Alunos de Espanhol do 

Ensino Secundário 

 Cartolinas 

 Impressões a cores 

 Papel de cenário 

 Placards 

 Colunas  

 Computador 

 Projetor 

 Cds de música espanhola 

 

5€ 

F
in

al d
o

 an
o

 letiv
o

 (3
0

/0
5

/2
0
1
3

) 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2012/13 

 

 

Código/Designação da atividade: DL5/Visita de Estudo ao  

/ Museu da Eletricidade em Lisboa                                                     

Atividade realizada no âmbito do Departamento de Línguas (grupo de Francês)  

Responsável: Maximina André 

Colaboradores: Angelina Campos 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

1; 4; 5 

- Promover o contacto com temas das 

áreas científica e ecológica, de forma 

lúdica, pedagógica e prática; 
- Compreender a aplicabilidade da 

ciência na vida real; 
- Compreender as diferentes fontes de 

energia; 
- Sensibilizar para a utilização de 

energias limpas; 
- Fortalecer laços afetivos entre pares e 

professores; 
- Contribuir para o sucesso escolar e 

para o desenvolvimento da cidadania 

dos alunos.  
 

- Alunos de 

Francês do 9º 

ano  (turmas 

ABC) 

 

No âmbito da lecionação das 

unidades de aprendizagem «Science 

et thechnologie: inventions et 

découvertes» e «Protection de la 

nature: pollution ; sources 

d’énergies», os alunos do 9º ano, 

acompanhados pelas respetivas 

docentes, visitarão o Museu da 

eletricidade com o objetivo de 

aprofundar/enriquecer vendo, os 

conhecimentos adquiridos nas aulas 

durante o 1º período. 

 

 

- Professoras francês 

Maximina André; 

Angelina Campos 

- Alunos do 9º ano 

ABC 

 

O custo da 

viagem será 

pago pelos 

participantes 

12 de 

dezembro 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2012/13     
 

 

Código/Designação da atividade: DL6/ Comemoração de La Chandeleur 

Atividade realizada no âmbito do Departamento de Línguas (grupo de Francês)  

 

Responsável: Maximina André 

Colaboradores: Angelina Campos 

 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

1; 4; 5 

- Proporcionar aos alunos  o 

conhecimento de tradições 

diferentes das suas; 

- Proporcionar situações de ensino 

ativas, em que se aprenda a fazer, 

fazendo; 

- Valorizar o que é diferente. 

- Favorecer a prática de 

manifestações que valorizam os 

afetos através do convívio. 

-Alunos de 

Francês 

-Comunidade 

escolar 

Os alunos pesquisarão informação 

sobre esta tradição nas aulas. 

Levarão para cas a receita 

tradicional dos crepes. Está 

prevista a confeção e degustação 

desta especialidade na cozinha da 

escola. 

- Professoras de 

francês  

- Alunos de francês  

- SASE 

- Equipa de cozinha 

Não se 

aplica. 

6  de 

fevereiro. 
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    PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da atividade: DL7/Visita de Estudo a Sintra 

Atividade realizada no âmbito do Departamento de Línguas (grupo de Francês)  

Responsável: Maria Alexandra Rato 

Co-Responsáveis: Helena Henriques, Maria da Conceição Vide e Teresa Guerra 

 

Objetivo PEE 
Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

1,2,3 

-Despertar maior interesse pela 

obra “Os Maias”. 

-Incentivar à leitura desta e de 

outras grandes obras. 

-Assistir à representação da 

adaptação da obra. 

-Conhecer um espaço 

privilegiado da obra, de 

interesse cultural do património 

mundial. 

-Promover o convívio entre os 

participantes. 

Alunos do 

11º Ano 

Os alunos farão um 

percurso pela vila de Sintra, 

familiarizando-se, assim, 

com alguns dos espaços 

referidos na obra. 

Assistirão a um espetáculo 

alusivo à obra, no Centro 

Cultural Olga Cadaval. 

Humanos: 

 

Professores da 

disciplina de Português, 

Diretores de Turma, 

Professora de 

Necessidades 

Educativas Especiais e 

Professores das turmas 

participantes e uma 

Funcionária de apoio a 

uma aluna. 

 

Materiais: 

Autocarros 

Autocarros: 

1.475,00€ 

 

Almoços: 

1, 46€/aluno 

(dependendo 

dos escalões) 

 

4,10€/Professor 

28 de fevereiro 

de 2013 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código/Designação da atividade: DL8/VE – Casa Museu Fernando Pessoa e Mosteiro dos Jerónimos - Lisboa  
Atividade realizada no âmbito do Departamento de Línguas 

 

Professora Responsável: Alexandra Rato 

Professores Acompanhantes: Maria João Boucho e João Couto 

 

  

Objetivo 

PEE 

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

1,2,3 

-Contactar com a realidade Pessoana; 

 -Conhecer as obras de Fernando 

Pessoa; 

  -Reconhecer a importância deste 

poeta, não só a nível nacional, como 

internacional; 

  -Saber quem foi o cidadão Fernando 

Pessoa. 

  -Sensibilizar os alunos para os 

monumentos do século XVI e XX e 

qual a sua importância 

Alunos do 

12ºHST-8 

  Alunos do 

12ºGSI- 9 

  Alunos do 

12ºPASOC-

7 

  Alunos do 

12ºC -10 

 

-Visita à Casa Fernando Pessoa, 

ouvindo a explicação de um 

guia. 

 

 

- Visita guiada aos Jerónimos. 

 

 

-Breve passeio pela zona de 

Belém, a fim de vislumbrarem a 

arquitectura e verificarem o 

contraste entre o passado e o 

presente. 

- Degustação dos célebres 

pastéis de Belém 

Professores:Mª 

Alexandra Rato; 

Mª João Boucho 

João Couto 

    
Autocarro: 

600€ 

-Almoço: o 

preço 

praticado 

nas escolas- 

1€46, 

dependendo 

dos 

escalões, 

4.10 para 

profs 

21 de 

Novembro 

2012 
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PAA 

•DEPARTAMENTO            
DE CIÊNCIAS SOCIAIS E                                
HUMANAS 
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

Código / Designação da actividade: DCSH1/Visita de estudo ao Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior                                                               

Actividade realizada no âmbito de Ciências Sociais e Humanas (grupos de História e de Geografia) 

Responsável: Casimiro Santos, Ricardo Fidalgo, Alcina Isidoro 
Colaboradores João Matoso, Isabel Nogueira                                               

 
Objectivos 

PEE  

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

 

- Construir 

espaços de 

permuta 

cultural e de 

troca de 

saberes. 

 

- Favorecer 

condições para 

o 

questionamento 

da realidade 

 

 

 

- Conhecer o património cultural 

e a História da região. 

- Compreender a acção de 

algumas personalidades no 

desenvolvimento regional. 

 

- Avaliar as condições de trabalho 

da época em estudo, face às 

tecnologias empregues. 

 

- Compreender o papel que a 

região da Serra da Estrela teve no 

desenvolvimento da indústria 

têxtil. 

Alunos do 9º 

ano e do 11º 

ano de 

Línguas e 

Humanidades 

Visita de estudo implicando 

quatro aulas, se a opção for aos 

dois núcleos; deslocação a pé da 

escola ao museu. 

 

- Professores 

acompanhantes das 

turmas envolvidas no 

horário pretendido e  

professorres 

responsáveis.  

30,00 € por 

cada visita 

guiada 

Novembro 

-1º período 
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código / Designação da actividade: DCSH2/Comemoração do 25 de Abril                                                             

Actividade realizada no âmbito de Ciências Sociais e Humanas: Grupo de História 

Responsáveis: Alcina Isidoro, Casimiro Santos, Ricardo Fidalgo. 

Colaboradores: Mónica Ramôa, Alice Pereira 

 

 
Objectivos 

PEE  

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Calendari-

zação 

 

 

 

 

 

- Construir espaços 

de permuta cultural e 

de troca de saberes. 

 

- Favorecer 

condições para o 

questionamento da 

realidade … 

 

 

 

 

 

 

- Comemorar a revolução do 

25 de Abril; 

- Compreender os processos 

de transformação política, 

social e económica que as 

revoluções representam; 

- Assumir que as revoluções 

são momentos de ruptura e 

recomposição de estruturas 

políticas e sociais; 

- Compreender os 

movimentos de resistência 

das diversas classes ou 

grupos sociais e a sua forma 

de participação na 

revolução; 

- Conhecer a dinâmica 

social e política da história 

local; 

- Extrapolar da história local 

para a história nacional e 

geral.  

Alunos 

do 9º, 12º 

anos.  

- Comemorar a revolução do 

25 de Abril: 

- Painel-debate sobre a a 

revolução do 25 de Abril, 

com representantes das 

diversas forças partidárias 

representantes a nível local e 

nacional. 

- Exposição com material a 

fornecer pelas diferentes 

forças partidárias. 

- Exposição; (a revolução 

como mudança – política, 

cultural, social, económica, e 

nas mentalidades) - cada ano 

tratará um tema: 

- Os factos; 

-Os protagonistas; 

-As ideias; 

- As perspetivas de futuro. 

 

Material informático; 

material de escrita; bibliografia 

específica a fornecer aos alunos; 

 professores acompanhantes;  

convidados – conferencistas; 

professores e funcionários da 

BECRE., FHPTV, Jornal 

“Chama”. 

 

Semana de 

22 a 26 de 

Abril. 

O debate a 22 

de Abril. 
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código / Designação da actividade: DCSH3/V.E. ao Museu Arqueológico Municipal José Monteiro - Fundão e Quinta do Ervedal - Alpedrinha                     

Actividade realizada no âmbito de Ciências Sociais e Humanas (grupos de História e Geografia) 

Responsável: Casimiro Santos, Ricardo Fidalgo, Orlindo Fernandes 

Colaboradores: 

 

 

 

Objectivos 

PEE  

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

1 e 4: 

- Construir 

espaços de 

permuta 

cultural e de 

troca de 

saberes. 

 

- Favorecer 

condições para 

o 

questionamento 

da realidade … 

 

- Apreciar e valorizar a identidade 

cultural do país; 

- Compreender a importância da 

preservação do património natural e 

cultural; 

- Praticar a observação directa de lugares 

e regiões de Portugal Continental; 

- Identificar contrastes na paisagem 

(morfológicos, geológicos e humanos); 

- Contactar com documentos de diversos 

períodos da História de Portugal ao vivo.  

- Distinguir características de diferentes 

estilos arquitectónicos.  

- Cimentar o bom relacionamento e 

amizade entre os vários elementos da 

comunidade educativa participantes 

(alunos e professores 

- Reconhecer o património histórico-

cultural da região e o seu valor.  

Alunos do 

7º ano 

Visita ao Museu 

Arqueológico José Monteiro 

e ao seu acervo regional e à 

Quinta do Ervedal – campo 

arqueológico em Alpedrinha 

- Professores 

acompanhantes das 

turmas envolvidas no 

horário pretendido e  

professorres 

responsáveis.  

- Autocarro 

 - Material 

bibliográfico 

- Roteiro da visita   

- Guião 

- Material fotográfico  

- Material 

informático 

 2º período 
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012-2013 

 

 

Código/Designação da actividade:   VE – Assembleia da Republica, Museu a definir – Lisboa 

Actividade realizada no âmbito de Ciências Sociais e Humanas 

 

Responsável: Alcina Isidoro 

Colaboradores: Jerónimo Nave 

 

 

Objectivos 

PEE  

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

Construir espaços 

de permuta  

e de troca de 

saberes. 

 

 

. Favorecer 

condições para o 

questionamento   

da realidade. 

 

 Fomentar o conhecimento, 

interesse e defesa do património 

histórico e cultural português. 

 Reconhecer, no espaço urbano de 

Lisboa, as marcas da evolução 

estética, urbanística e cultural 

da cidade. 

 Compreender, in loco, o 

funcionamento das instituições 

da democracia portuguesa. 

 Desenvolver o espírito de 

cidadania. 

 Percorrer e reconhecer os espaços 

que simbolizam a Revolução de 

Abril. 

 Fomentar o relacionamento 

interpessoal de professores e 

alunos. 

Alunos do 

12º ano do 

curso de 

Línguas e 

Humanidades 

e um pequeno 

grupo de 

alunos dos 

9ºs anos, 

turmas B e C 

-O primeiro objecto desta visita de 

estudo é a Assembleia da República 

no Palácio de S. Bento onde se irá 

assistir a uma sessão plenária do 

Parlamento (visita marcada e já 

confirmada pelos serviços da 

Assembleia). 

- Depois do almoço, provavelmente 

nas instalações do Parlamento, segue-

se um percurso (de autocarro ou a pé) 

conforme a disponibilidade de tempo 

pelos locais mais emblemáticos da 

cidade de acordo com o cumprimento 

dos objectivos específicos 

enunciados. 

Nesse espaço de tempo decorrerá a 

visita ou ao Centro de Arte Moderna 

da Fundação Calouste Gulbenkian, ou 

Museu de Arte Moderna do Chiado -

finda a qual se regressará à Covilhã. 

Professores e alunos; 

Material impresso: 

ficha – guião /roteiro 

informação aos 

Pais/E.E; prospectos; 

ficha de avaliação final. 

Autocarro de 

19 lugares da 

transportadora 

de Silvares 

Serra e Filhos 

(375euros) 

15 de 

Março/13 

(6ª feira) 
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código / Designação da actividade:DCSH4 /Comemoração do dia internacional da Filosofia                     

Actividade realizada no âmbito de Ciências Sociais e Humanas (grupo de Filosofia) 

Responsável : João Couto ( Representante do grupo disciplinar)  

Colaboradores :  Rui Bogalheiro, Mª João Silva, Ana Monteiro e Miguel Cardoso. António Chinita 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

Objectivos 

PEE  

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

4, 7 e 9 

Mostrar, à comunidade escolar, 

especialmente aos alunos, a 

importância do valor da reflexão 

filosófica no sentido de dotar a 

nossa vida com valores de 

referência essenciais  

conferindo-lhe  uma   maior 

dignidade e  uma espiritualidade 

mais rica.  

Comunidade 

escolar 

 

Apresentar, em diversos espaços 

da escola, pensamentos de alguns 

filósofos através de cartazes, 

frases e imagens. 

 

Apresentação de pequenos 

documentários no átrio da escola. 

 

Vitrinas com livros de filosofia. 

 

Duas palestras (uma de manhã e 

outra de tarde, a realizar na 

biblioteca) 

Professores do grupo de 

Filosofia 

 

Prof. Dr. José Rosa (UBI) 

 

Locais: átrio principal, 

corredores e biblioteca.  

         

 Expositores 

 Vitrinas 

 Cartazes 

 Fotocópias e 

impressões 

 

A verba 

necessária 

para 

realizar este 

evento 

Dia 15 de 

Novembro 

  
(das 10 h às 

17.30 h) 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da actividade:DCSH5/Visita de estudo à Central de Compostagem e Museu do Queijo 

Actividade realizada no âmbito de Ciências Sociais e Humanas -grupo de Geografia 

Responsável: António Lages   

Corresponsáveis:  Isabel Nogueira e Mónica Râmoa  

 

 

Objectivos 

PEE  

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

- Construir 

espaços de 

permuta 

cultural e 

de troca de 

saberes. 

 

- Criar 

condições 

para aguçar 

o espírito 

crítico em 

relação à 

realidade 

envolvente.  

- Consolidar conhecimentos adquiridos 

no âmbito curricular. 

- Contactar in loco com as tecnologias 

necessárias ao tratamento dos resíduos 

sólidos urbanos. 

- Compreender a importância do 

tratamento dos resíduos sólidos 

urbanos. 

- Sensibilizar os alunos para a 

necessidade da preservação do meio 

natural. 

- Perceber a importância da 

potencialização dos recursos 

endógenos. 

-Reavivar a cultura e as tradições de um 

povo. 

- Estabelecer “pontes” entre a escola e 

o meio. 

- Incrementar o são convívio e estreitar 

as relações interpessoais. 

 

Turmas 

A, B e 

C do 9º 

ano 

- A visita decorrerá ao longo da manhã 

do dia 1 de Março de 2013.  

   Partir – se – à da Covilhã às oito horas 

e trinta minutos, estando a visita à 

Central de Compostagem prevista para 

as nove horas e trinta minutos.  

   A visita à referida Central terminará às 

dez horas e trinta minutos. 

   Por sua vez, a visita ao Museu do 

Queijo terá lugar às onze horas, com 

duração prevista de uma hora e meia. 

   O regresso à Covilhã ocorrerá pelas 

treze horas.  

    

  Pretende-se que, a partir da visita 

guiada aos locais em apreço, os alunos 

tenham uma visão mais completa do 

mundo que os rodeia e consolidem 

conhecimentos acerca dos conteúdos 

programáticos. 

Turmas A, B e C do 

9º ano, bem como 

professor organizador 

e professor 

acompanhante. 

   Em termos de 

recursos materiais há 

que ter em conta um 

autocarro de 

cinquenta lugares. 

Atendendo 

à distância 

temporal da 

data da 

realização 

da visita, 

não é 

possível, 

neste 

momento, 

ter a noção 

exacta do 

custo da 

visita. 

Antepenúltima 

sexta – feira 

do segundo 

período (1 de 

Março). 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da actividade:DCSH6/Visita de estudo ao Oceanário e Pavilhão da Água – Porto 

Actividade realizada no âmbito de Ciências Sociais e Humanas 

Responsável: António Lages   

Colaboradores: Orlindo Fernandes e Dulce Feitor.  

 

 

 

Objectivos 

PEE  

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

- Construir 

espaços de 

permuta 

cultural e 

de troca de 

saberes. 

 

- Criar 

condições 

para aguçar 

o espírito 

crítico em 

relação à 

realidade 

envolvente.  

- Consolidar conhecimentos adquiridos 

no âmbito curricular. 

 

- Sensibilizar os alunos para a 

necessidade da preservação dos 

recursos hídricos e da biodiversidade. 

 

- Tomar conhecimento da importância 

da água para a vida. 

 

- Diversificar estratégias ligadas a 

projetos comunitários. 

 

- Adquirir competências no domínio da 

execução de projetos comunitários a 

nível local. 

 

- Estabelecer “pontes” entre a escola e 

o meio. 

 

- Possibilitar o são convívio e estreitar 

as relações interpessoais. 

Turmas: 

 C e D do 

10º ano; 

turma do 

12º ano do 

PASOC e 

turma do 

10º ano do 

Profissional 

de 

Ambiente.  

- 7:30, partida da entrada principal da 

escola estando prevista a visita ao 

Oceanário por volta das 10:30. 

   O almoço ocorrerá entre as 12:00 e 

as 13:30. 

- 14:00 – 16:00,  terá lugar a visita ao 

Pavilhão da Água. 

  Para finalizar, haverá uma breve 

visita à zona da Boavista, com a 

duração de uma hora. 

A partida do Porto ocorrerá às 18:00, 

prevendo-se a chegada à Covilhã às 

21:30. 

  Pretende-se que, a partir da visita 

guiada aos locais em apreço, os 

alunos tenham uma visão mais 

completa e consolidem 

conhecimentos acerca dos conteúdos 

programáticos. 

Turmas: 

10º C e D;  

12º ano do PASOC; 

10ºano Profissional 

de Ambiente. 

 

 Professores 

 

   Em termos de 

recursos materiais há 

que ter em conta um 

autocarro de 

cinquenta lugares. 

Atendendo 

à distância 

temporal da 

data da 

realização 

da visita, 

não é 

possível, 

neste 

momento, 

ter a noção 

exacta do 

custo da 

visita.  

 8 de março 

de 2013 
(penúltima 

sexta – feira 

do segundo 

período) 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da atividade: DCSH7/ Visita de Estudo aos Cafés Delta e Agrodelta – Campo Maior e a Alter do Chão 

Actividade realizada no âmbito de Ciências Sociais e Humanas 

Responsável: 

Corresponsável: 

Isabel Nogueira      

Olga Neves e Orlindo Fernandes                       

 

 

Objetivos 

PEE  

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calenda

rização 

. Construir espaços de 
permuta e de troca de 
saberes. 

 
 
. Favorecer condições 
para o 
questionamento 

  da realidade. 

- Fomentar o conhecimento pela 

observação direta. 

 

- Observar diferentes paisagens de 

Portugal Continental. 

 

- Reconhecer aspetos fundamentais 

da organização de uma empresa. 

 

- Conhecer o funcionamento  de 

uma indústria  agroalimentar. 

 

- Compreender o papel das 

empresas enquanto agentes 

económicos, na economia da 

região e do país. 

 

- Sensibilizar para a importância do 

desenvolvimento agroindustrial. 

 

- Conhecer a Coudelaria de Alter 

do Chão e as suas atividades. 

Alunos da 

disciplina 

de 

Geografia 

A, 11º ano e 

Economia 

A, 10º e 11º 

anos 

8:00 h –saída da entrada 

principal da escola com 

destino a Campo Maior.  

Visita guiada aos Cafés Delta e 

à Agrodelta.   

 

12:30 h - almoço 

 

15:30h – visita à Coudelaria de 

Alter 

 

19:00 h -  provável de chegada 

à entrada principal da escola. 

Professores e alunos; 

 

Venda de bolos, no bar 

dos professores, para 

custear a entrada na 

Coudelaria. 

 

- Ficha de avaliação da 

atividade 

15,50 €, por 

aluno: 

8,00 

transporte -

7,50 € 

Coudelaria de 

Alter 

5 de abril 
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código/Designação da actividade: DCSH8/ Visitas de estudo  e  encontro inter-escolas 

Actividade realizada no âmbito de Ciências Sociais e Humanas- EMRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável: Piedade Costa   

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

. Construir espaços de 
permuta  

e de troca de saberes. 
 
 
. Favorecer condições para 
o questionamento   

  da realidade. 

- Promover espaços de 

encontro e convívio com o 

sagrado, a sacralização do 

espaço e do tempo.  

 

- Partilhar experiências dos 

jovens. 

 

- Apresentar testemunhos e 

dinâmicas das escolas. 

 

- Conviver com todos os 

participantes. 

Alunos da 

disciplina 

de 

Educação 

Moral e 

Religião 

Católica 

 – Visita de estudo ao Museu 

de Arte-Sacra, na cidade da 

Covilhã. 

 

- Visita de estudo ao Museu 

do Conto, na cidade da 

Covilhã. 

 

 

 

- Visita de estudo ao Museu 

Judaico e Sinagoga de 

Belmonte. 

 

- Encontro Inter-Escolas 

 

 

 

 

 

Professora e alunos; 

 

 

Outros participantes 

 

 

 

 

 

 

Transporte 

1º Período, 

em datas a 

definir 

 

 

 

 

 

 

2º Período, 

em datas a 

definir 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13               
      

Código / Designação da actividade: DMCE1 / Comemoração do Dia Nacional da Cultura Científica  

 Actividade realizada no âmbito do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais -  grupo CFQ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável: Cristina Vieira /Núcleo de estágio de Física e Química                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                          

Objetivo 

PEE 

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/ 

materiais) 

Calendari

-zação 

5, 8 

Despertar nos alunos o interesse pela 

Ciência. 
 

Mostrar a aplicabilidade da ciência 

na vida real. 
 

Dar a conhecer novos materiais: 

compósitos. 
 

Dar a conhecer a existência de um 

sistema de unidades de medida 

legais, aprovado por Decreto-lei.  
 

Divulgar uso incorreto de grandezas 

e unidades de medida. 
 

Sensibilizar a comunidade escolar 

para a importância da aprendizagem 

das ciências. 

  

Divulgar a cultura científica e a sua 

importância. 

C
o
m

u
n
id

ad
e 

es
co

la
r 

 Exposição “Instrumentos de medida” no átrio 

principal da escola. 

 Projeção das peças expostas em Power Point, ao 

longo dos dias da semana, no átrio principal da 

escola. 

 Apresentação de materiais compósitos. 

 Apresentação pelas professoras estagiárias de 

situações reais em que não é respeitada a 

legislação sobre o sistema de unidades de 

medida. 

 Apresentação pelo docente Jorge Varanda e 

pelos alunos de CPGPSI da composição e 

características de compósitos  

 À conversa com o Professor Luís Amoreira 

sobre a sua experiência de vida, enquanto 

professor. 

 Homenagem à vida e obra de Rómulo de 

Carvalho com a declamação de poemas  escritos 

sob o pseudónimo de António Gedeão.  

 Distribuição de um folheto sobre “Grandezas e 

Unidades de Medida”. 

 Divulgação no portal da escola e no jornal 

“Chama”. 

 Projetor 

 Computador 

 Cartazes 

 Impressão a 

cores 

 Instrumentos de 

medida 

existentes nos 

laboratórios de 

Física e 

Química 

 

 

 

26 de 

Novembro 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13               
      

Código / Designação da actividade: DMCE2 / Instalação de uma estação meteorológica na escola e análise diária dos dados fornecidos por esta 

Actividade realizada no âmbito do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais - grupo disciplinar de física e química                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável: Cristina Vieira/Núcleo de estágio de Física e Química 
 

 

Objetivo 

PEE 

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 

Calendari-

zação 

1, 2, 3, 4, 

5 

 Contribuir para um melhor 

conhecimento das condições 

climatéricas da cidade. 

 Utilizar os dados fornecidos para 

fazer previsões sobre o tempo. 

 Divulgar diariamente, em alguns 

locais da escola, as condições e 

previsões sobre o tempo.   

 Compreender a influência das 

condições climatéricas na sua 

vida. 

 Comparar os dados recolhidos na 

estação meteorológica com os 

apresentados pelo Instituto de 

Meteorologia para a cidade. 

Comunidade 

escolar 

 Recolher os dados fornecidos 

pela estação meteorológica e 

divulgá-los, diariamente, em 

locais apropriados. 

 Analisar semanalmente os dados 

para fazer previsões sobre o 

tempo. 

 Comparar periodicamente os 

dados fornecidos pela estação 

com os do IM, para dar a 

conhecer melhor o clima da 

cidade. 

Estação 

meteorológica 

Ao longo do 

ano letivo 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13               
      

Código / Designação da actividade: DMCE3/ Comemoração do Dia Mundial da Meteorologia 

Actividade realizada no âmbito do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais - grupo disciplinar de física e química                   

Responsável:  Núcleo de estágio de Física e Química 

  

 

Objetivo 

PEE 

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 

Calendari-

zação 

1, 2, 3, 4 

e 5 

 Mostrar que o clima é essencial para a 

manutenção da vida na Terra e exerce um 

efeito profundo sobre a segurança 

alimentar, a salvaguarda de vidas e bens, os 

recursos hídricos, as atividades de lazer e o 

desenvolvimento sustentável.  

 Mostrar que o clima afeta, em certa medida, 

o estado de espírito dos seres humanos, 

influindo no seu carácter e mesmo na sua 

maneira de pensar e na sua cultura. 

 Sensibilizar a comunidade escolar para as 

muitas evidências de que o Homem altera 

as características da atmosfera, com 

implicações no clima por ela gerado.  

 Realçar a necessidade de preservação do 

clima como recurso que contribui para o 

bem-estar das gerações presentes e futuras.  

 Mostrar o papel desempenhado pela OMM 

e pelos Serviços Meteorológicos e 

Hidrológicos Nacionais no nosso bem-estar  

C
o
m

u
n
id

ad
e 

es
co

la
r  Palestras: será proferida 

por um professor 

convidado  

 Apresentação pelas 

professoras estagiárias de 

situações reais que 

evidenciam a influência do 

clima na vida 

Quadro branco 

Projetor 

Cartazes 

Impressão a cores 

25 de Março 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13               
      

Código / Designação da atividade: DMCE4/Incompatibilidade  entre reagentes 

Actividade realizada no âmbito do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais: grupo disciplinar de física e química                   

Responsável: Cristina Vieira/Núcleo estágio de CFQ                                                                                     

 

 

 

Objetivo 

PEE 

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 

Calendari-

zação 

1, 5 

Mostrar que os reagentes devem ser armazenados 

tendo em atenção o seu grau de perigosidade  
 

Mostrar que o incumprimento de regras 

específicas de armazenamento de reagentes pode 

colocar em risco toda a segurança de um 

laboratório 

 

Sensibilizar a comunidade escolar para os 

perigos de uma armazenagem descuidada, sem 

planeamento prévio ou qualquer tipo de controlo  

 

Realçar a necessidade de identificar todos os 

regentes e de proteger essa identificação, a fim 

de evitar a sua destruição 

  

Mostrar o registo fotográfico do armazenamento 

dos reagentes antes e depois das mudanças 

efetuadas na sala de reagentes, de acordo com as 

regras de armazenamento de reagentes  

Comunidade 

escolar 

 

Palestra: será proferida por um 

professor convidado  

 

Apresentação pelas professoras 

estagiárias das principais regras 

de armazenamento dos reagentes 

 

Apresentação de fotografias que 

evidenciem a sala de reagentes  

“antes” e  “após” as mudanças no 

armazenamento dos produtos 

químicos   

Quadro branco 

Projetor 

Cartazes 

Impressão a cores 

 

3º Período 



26 
PAA 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 
 

Designação da actividade: DMCE5 / Palestra/Mostra de materiais compósitos preparados na escola  

Actividade realizada no âmbito do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais - grupo disciplinar de física e química                                                                

Responsável: Jorge Varanda                                          

 

 

Objetivo 

PEE 

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 

Orça- 

mento 

Calendari-

zação 

1 

 

 - Identificar os materiais compósitos 

como materiais resultantes da 

combinação de pelo menos dois 

materiais quimicamente distintos 

(metais, cerâmicas ou polímeros), com 

uma interface de contacto e criados 

para obter melhores propriedades 
 

 - Distinguir as duas fases de um 

compósito: a fase contínua (matriz) e a 

fase descontínua 
 

 - Comparar vantagens e desvantagens 

de compósitos substitutos de materiais 

tradicionais, nomeadamente quanto a 

custos, resistência (mecânica e à 

corrosão), densidade e durabilidade 
 

 - Observar materiais compósitos 

produzidos no Laboratório de Química 

da escola. 

Alunos 

do 

ensino 

secundári

o 

Apresentação feita por alunos do 

Curso Profissional de Gestão e 

Programação de Sistemas 

Informáticos (CPGPSI) sobre 

materiais compósitos seguida de 

apresentação de materiais 

compósitos preparados no 

Laboratório de Química da 

escola nas aulas de Física e 

Química. 

 - Laboratório de Química 

 - Cartucho de silicone 

 - Frasco de cola branca de 

madeira 

 - Cimento (± 1kg) 

 - Corda de cânhamo (2 m) 

 25 € 

26 de 

novembro de 

2012 
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 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

              
Código / Designação da atividade: DMCE6/ O Meu Primeiro Dia na Escola Secundária Frei Heitor Pinto 

  Actividade realizada no âmbito do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais -: grupo disciplinar de física e química                   
 

 

Responsável: Dulce Figueiredo 

Colaboradores: Professores das disciplinas intervenientes 

Funcionária: D. Célia 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

PEE 

Objetivos 

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da 

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento Calendarização 

Promover a 

visibilidade 

da Escola 

Divulgar a escola e os seus recursos 

humanos e físicos. 

 

Estimular o interesse e a curiosidade 

pelo estudo dos fenómenos naturais. 

 

Fomentar o gosto pelo desporto, 

pela arte, pela informática e pela 

cultura. 

 

Alunos do 4.º 

ano de 

escolas do 1.º 

ciclo 

 

Realização de atividades de 

química, biologia, ginástica, 

informática e expressão plástica, 

 monitorizadas pelos professores 

intervenientes. 

 

 

 

Recursos humanos: professores, 

alunos e funcionária do laboratório 

de química. 

Recursos materiais: laboratórios de 

química e biologia, ginásios, salas 

5 e 23, cantina. 

 

- 3º Período 



28 
PAA 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

 

 
 

Código / Designação da atividade: DMC7/ Simulacro de incêndios                                                          

Actividade realizada no âmbito do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

 

Responsável: Aurélio José C.C. Amaral 

Colaboradores: Jorge Seabra 

 

 

  

Objectivos 

PEE  

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

1,3 

-Promover a ligação dos alunos do 

curso de HST com realidades 

inerentes às suas funções  

12º Técnico 

de HST 
Realizar um simulacro  ----  
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PLANO ANUA-L DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da atividade: DMCE8/VE à Resistrela, valorização e tratamento de resíduos sólidos 

Actividade realizada no âmbito do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais -grupo de física e química 

Responsável: Jorge Varanda 

Objetivo PEE 
Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

7 e 8 

 Identificação dos riscos 

inerentes às atividades 

desenvolvidas na unidade 

industrial. 

Tomada de conhecimento das 

medidas de prevenção 

implementadas. 

Observação dos equipamentos 

de proteção individual 

utilizados. 

Fortalecimento da consciência 

ecológica e ambiental. 

Alunos da 

turma 3 do 

CPHSTA 

Visita de estudo às 

unidades de valorização e 

de tratamento e resíduos 

sólidos urbanos. 

Autocarro para 

transporte de 10 lugares 
± 100 € 

Dia 14 de 

fevereiro, 2013 

entre as 14:00 

e 17:30 
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código / Designação da atividade:DMCE9/Visita de Estudo à empresa Sociedade Industrial de Confeções DIELMAR 

Actividade realizada no âmbito do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais – grupo de CFQ 

 

Responsável: Aurélio José C.C. Amaral 

                                                                                                                                  

 

 

 

Objectivos 

PEE  

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 
Breve descrição da Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

1 

- Contactar com a realidade de uma 

empresa com um sistema de gestão 

de qualidade implementado 

- Verificar as medidas de Preven-

ção e Proteção implementadas ao 

nível da Higiene e Segurança no 

Trabalho 

Alunos de 

12º HST 

Visita de estudo 

Elaboração de Relatório 
Transporte 175€ 5-12-12 
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 
 

Código / Designação da atividade: DMCE10/ Visita de estudo à empresa SOJITZ BERALT TIN & WOLFRAM PORTUGAL  
Actividade realizada no âmbito do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais – grupo de CFQ 

Responsável: Aurélio José C.C. Amaral 

 

 

 

 

Objectivos 

PEE  

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

1,3 

- Compreender o funcionamento da 

empresa; 

- Identificar os principais peri-

gos/riscos existentes na empresa. 

- Verificar as medidas de Pre-

venção e Proteção implementadas 

ao nível da Higiene e Segurança no 

Trabalho. 

 

12º Técnico 

de HST 

Visita de estudo 

Elaboração de Relatório 
Transporte A definir 20-2-2013 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

              
           Código / Designação da actividade: DMCE11 /GeoCashing 

             Actividade realizada no âmbito do Departamento Matemática e Ciências Experimentais: grupo de informática                                         

           Responsável: Magda Gonçalves 

 

Objectivo 

PEE 

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 

Calendari-

zação 

1 

 Treinar a orientação espacial 

através do GPS; 

 Motivar os participantes para a 

preservação da natureza e da 

consciência ambientalista; 

 Promover o espírito de equipa 

e de liderança (em cada 

desafio é nomeado um aluno 

que será chefe de equipa); 

 Incentivar os alunos a 

conhecerem e divulgarem a 

região 

 Envolver professores e alunos 

na resolução dos enigmas que 

antecedem as saídas de campo 

e na preparação de cada 

expedição. 

Turmas   

9ºA, 

9ºB e  

10º 

PGAMB 

 Geocaching é um 

passatempo e desporto de ar 

livre no qual se utiliza um 

receptor de navegação por 

satélite (GPS) para encontrar 

uma "cache" colocada em 

qualquer local do mundo. 

Uma cache típica é uma 

pequena caixa fechada e à 

prova de água, que contém 

um livro de registo e alguns 

objectos, como canetas, afia-

lápis, moedas ou bonecos 

para troca. 

 Esta atividade será praticada 

apenas nos locais 

referenciados na cidade da 

Covilhã e arredores. 

 Dispositivo GPS; 

 Computadores e 

Internet nas salas de 

aula de TIC; 

 Fitas ou outros 

brindes da escola, 

para deixar como 

testemunho nas 

caches. 

Ao longo do 

ano, com uma 

saída por 

período em 

cada turma. 

 

Em cada saída 

da escola 

podem ser 

realizadas 

várias 

atividades de 

geocaching. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desporto
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

              
Código/Designação da actividade: DMCE12 /Segurança na Internet 

Actividade realizada no âmbito do Departamento Matemática e Ciências Experimentais: grupo de informática    

 

Responsável: Magda Gonçalves 

Co-Responsáveis:  

Objectivo 

PEE 

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

1,7 

 

 Alertar para as vantagens e 

desvantagens do uso da Internet. 

 Esclarecer sobre as regras de conduta 

a aplicar no ambiente virtual. 

 Identificar os perigos de cariz 

técnico e comportamental. 

 Incentivar e preparar alunos para a 

participação em projetos relevantes e 

trabalho autónomo. 

 Dar visibilidade a casos de qualidade 

e de boas práticas, no uso das Novas 

Tecnologias. 

Turmas do 

ensino 

básico 

 Participação nas 

atividades SeguraNet; 

 Divulgação nos placards 

na escola, no clube de 

rádio e tv, e jornal 

Chama, de boas práticas 

no uso da Internet; 

 Acções de 

sensibilização para o 

tema, nas aulas de 

informática, no Dia 

Europeu da Internet 

Segura 

 

 Plataforma Segura, 

Net 

 Computadores e 

Internet nas salas de 

aula de TIC 

Não se 

aplica 

Ao longo do 

ano 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

Código/Designação da atividade: DE1/Acampamento de montanha 

Atividade realizada no âmbito do Departamento de Expressões: Grupo disciplinar de Educação Física 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

3,4,5 e 7 

 

Vivenciar de atividades de prática não 

habitual nos alunos 

Aplicar as técnicas específicas de 

cada atividade 

Aprender as regras de organização, 

participação e segurança 

Mobilizar e pôr em prática 

conhecimentos e competências das 

diferentes áreas do saber, na 

compreensão da realidade e na 

resolução de situações e problemas. 

Alunos do 

curso 

tecnológico 

de desporto 

Acampamento. 

Atividades desportivas (torneios 

diversos) 

Workshop de jogos tradicionais 

Atividades de exploração da 

natureza. 

 

 

Parque natural da serra 

da estrela 

 

Não se aplica 
A definir (3º 

período) 

Responsável: João Nunes 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da atividade: DE2/Quinzena da Atividade Física, Educação e Saúde  

Atividade realizada no âmbito do Departamento de Expressões - grupo de Educação Física 

Responsável: Professor Carlos Elavai Vieira 

Colaboradores: Professores estagiários de Educação Física (André Oliveira, Marta Batista, Pedro Gomes) 

 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 
Breve descrição da Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Calendari

zação 

3, 4 e 5 

- Promover a atividade física como fator 

essencial na melhoria da saúde;  

- sensibilizar os jovens da nossa escola para 

os problemas associados ao sedentarismo e 

para os benefícios de uma prática efetiva de 

atividade física e comportamentos de vida 

saudáveis;  

- promover uma diversificada oferta de 

atividades e despoletar a curiosidade e o 

interesse pela atividade física;  

- partilhar conhecimentos e competências 

que despoletem uma construção pessoal 

mais positiva. 

Comunidade 

escolar 

- Palestras / seminários sobre a 

prática de atividade física e os 

seus contributos para a saúde 

 

- Ginásio Aberto 

 

- Aulas de Grupo 

 

 - Rastreio de alguns indicadores 

de saúde 

 Medidores de TA 

 Balança 

 Fita métrica 

 Medidor de glicémia 

 Outras substâncias 

de limpeza e 

proteção 

 Equipamento de 

ginásio 

 BECRE 

- Palestrantes 

2º Período 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código/Designação da atividade: DE3/ Frei Heitor Pinto All Star 

Atividade realizada no âmbito do Departamento de Expressões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável: Sérgio Antunes 

Colaboradores: Associação de Estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Calendari-

zação 

7, 8 

 

Sensibilizar para a prática desportiva e 

comportamentos de vida saudáveis; 

Proporcionar aos alunos uma atividade onde 

possam desenvolver a autonomia, entreajuda, 

cooperação, numa perspetiva de 

desenvolvimento da sua personalidade; 

Proporcionar simultaneamente uma atividade 

desportiva, lúdica e educativa; 

Promover a modalidade de Basquetebol na 

Escola. 

Todos os alunos. 

Realização de jogos, 

circuitos e 

concursos na 

modalidade de 

Basquetebol. 

Árbitros, oficiais de mesa, 

repórter. 

 

Bolas; Apitos; Coletes; 

Tabelas; Sinalizadores; 

Cronómetros, Canetas; 

Fichas de Registo; 

Máquina Fotográfica e de 

Filmar; Mesas. 

3º Período. 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da atividade: DE4/Caminhada de Montanha  

Atividade realizada no âmbito do Departamento de Expressões  

Responsável: Cristina Cruz 

Colaboradores: Pedro Marques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

7, 8 e 9 

Promoção da convivência, bem- 

-estar, saúde e condição física de 

toda a comunidade escolar.  

  Todos os 

professores, 

restante 

comunidade 

escolar e 

convidados 

dos 

participantes. 

A atividade consiste numa 

caminhada no coração da Serra da 

Estrela.  

 

Tem a duração de 4 horas. 

- 2 professores de 

Educação Física 
- 

2 Março 

2012 



39 
PAA 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código/Designação da atividade: DE5/Apoio aos Campeonatos Nacionais Universitários. 

Atividade realizada no âmbito do Departamento de Expressões 

Responsável: Maria João Coelho e José Isaías 

Colaboradores: Professores do conselho de turma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento Calendarização 

9, 10, 
 

- Colaborar na organização 

de atividades desportivas 
10ºPAGD 

Apoio à organização das finais 

do campeonato nacional de 

desporto universitário a realizar 

na Covilhã. 

2 professores 

30 alunos 
 

15/04/2013 

18/04/2013 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código/Designação da atividade: DE6/ “Dia da Neve”  

Atividade realizada no âmbito do Departamento de Expressões – Educação Física 

Responsável: Professor Carlos Elavai Vieira 

Colaboradores: Professores estagiários de Educação Física (André Oliveira, Marta Batista, Pedro Gomes) 

 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

3, 4 e 5 

- Sensibilizar os alunos para a 

existência de modalidades 

alternativas que possuem 

benefícios a nível físico e psíquico; 

- Proporcionar simultaneamente 

uma atividade desportiva, lúdica e 

educativa; 

- Vivenciar de atividades de 

prática não habitual nos alunos 

- Aprender as regras de 

organização, participação e 

segurança; 

- Mobilizar e pôr em prática 

conhecimentos e competências das 

diferentes áreas do saber, na 

compreensão da realidade e na 

resolução de situações e 

problemas. 

Turmas:  

- 10º A 

- 10º B/D 

- 11º C 

- 11º F  

- Alunos dos 

Cursos 

Profissionais e 

Tecnológicos 

 

Nota: 

Atividade 

limitada a 50 

alunos. 

- Ensinar e aprender a 

esquiar 

 

Local: Estância de Ski 

na Serra da Estrela 

 

 

 

 

- Professores que 

acompanhem as turmas. 

 

- Professores estagiários 

de Educação Física. 

 

- Autocarro 

 

- Material de ski 

 

 

 

 

- 30 euros por 

aluno  

 

Nota: O preço 

pode vir a reduzir, 

dependendo do 

valor do autocarro 

para a deslocação à 

Estância de Ski na 

Serra da Estrela e o 

aluguer dos 

materiais para 

esquiar. 

30 de 

Janeiro 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código/Designação da atividade: DE7/ Dia Radical 

Atividade realizada no âmbito do Departamento de Expressões – Educação Física 

 

Responsável: Professor Carlos Elavai Vieira 

Colaboradores: Estagiários de Educação Física (André Oliveira, Marta Batista, Pedro Gomes) 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

3, 4 e 5 

- Sensibilizar os alunos para a 

existência de modalidades 

alternativas que possuem 

benefícios a nível físico e 

psíquico; 

- Vivenciar de atividades de 

prática não habitual nos alunos; 

- Aplicar as técnicas específicas 

de cada atividade; 

- Aprender as regras de 

organização, participação e 

segurança; 

- Mobilizar e pôr em prática 

conhecimentos e competências 

das diferentes áreas do saber, na 

compreensão da realidade e na 

resolução de situações e 

problemas. 

- Alunos que têm 

Educação Física no 

dia e hora a que se 

realiza a atividade. 

 

- Alunos dos Cursos 

Tecnológico e 

Profissional de 

Desporto. 

O Dia Radical é organizado por 

diferentes atividades entre as 

quais destacamos:  

- Paintball  

- Escalada 

- Rapel 

- Cordada 

- Orientação/Caça ao Tesouro 

- Demonstrações: bicicleta, 

skate, patins (se possível com 

halfpipe)  

- Estagiários de 

Educação física. 

- Professores de 

Educação Física das 

turmas envolvidas. 

- Convidados para 

fazer demonstrações. 

- Material de 

escalada, cordada, 

rapel. (cordas, 

roldanas, baudriers, 

mosquetões, parede 

de escalada) 

- Material de 

orientação (mapas, 

bússolas, balizas) 

- Material de 

paintball. 

A designar 

15 de 

março 
(último dia 

de aulas do 

2º Período) 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da atividade: DE8/ Atividade de Fim de Período – 1º Período  

Atividade realizada no âmbito do Departamento de Expressões: Grupo disciplinar de Educação Física 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

6,7 e 8 

- Aprender as regras de 

organização, participação e 

segurança. 

- Favorecer as relações 

interpessoais 

- Proporcionar aos alunos 

atividades lúdico/competitivas; 

- Encerrar o período com 

atividades desportivas. 

 

Comunidade 

Escolar 

Atividade organizada pelos 

alunos do 11º F, turma do 

Curso Tecnológico de 

Desporto, que consiste na 

organização/promoção das 

atividades físicas  

desportivas para a 

comunidade escolar 

- Alunos da turma F do 

11º Ano do Curso 

Tecnológico de Desporto 

- instalações: 

Ginásios 1 e 2 e bar dos 

alunos; 

- Material desportivo 

diverso. 

Sem custos 
14 de 

dezembro 

 Responsável: João Nunes 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da atividade: DE9/Atividade de Fim de Período – 2º Período 

Atividade realizada no âmbito do Departamento / Clube / Projeto: Grupo disciplinar de educação física 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

6,7 e 8 

- Aprender as regras de 

organização, participação e 

segurança. 

- Favorecer as relações 

interpessoais 

- Proporcionar aos alunos 

atividades lúdico/competitivas; 

- Encerrar o período com 

atividades desportivas. 

Comunidade 

Escolar 

Atividade organizada pelos 

alunos do 11º F, turma do 

Curso Tecnológico de 

Desporto, que consiste na 

organização/promoção das 

atividades físicas 

desportivas para a 

comunidade escolar. 

- Alunos da turma F do 

11º Ano do Curso 

Tecnológico de Desporto 

- Instalações: 

Ginásios 1 e 2 e espaços 

desportivos exteriores; 

- Material desportivo 

diverso. 

Sem custos 17 de março 

 

 Responsável: João Nunes 

Colaboradores: 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 
Código/Designação da atividade: DE10/Visita de estudo – Ginásio Vivactivo Health Club (Fundão)                                                                      

Atividade realizada no âmbito do Departamento / Clube / Projeto: Departamento de Expressões  

Responsáveis:  Prof. Cristina Manuela Rodrigues da Cruz ; Colaboradora: Prof. Maria João Coelho 

 

Objetivos 
Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Calenda 

rização 

- Promover o sucesso escolar, aproximando o 

desenvolvimento teórico das matérias do curso profissional, 

com uma visita de campo, através do contato direto com 

estruturas/instituições no âmbito da atividade física, e saúde.  

- Promover a visibilidade da Escola através da promoção de 

uma actividade que visa articulação entre as actividades 

desenvolvidas na escola e a comunidade. 

- Promover o contacto dos alunos, com profissionais da área 

em contexto real de trabalho e numa dinâmica de prática de 

atividade física diferente do contexto escolar.   

- Relacionar Atividade Física e Saúde. 

- Relacionar estilos de vida saudáveis com a atividade física, 

repouso, higiene. 

- Fatores de risco associados à prática de atividade física. 

- Identificação de processos de controlo de esforço e sinais 

de fadiga no desporto.  

- Instalações Desportivas, Lei de Bases da Atividade Física e 

do Desporto, Entidade Desportiva com fins lucrativos e de 

natureza comercial.  

- Fisiologia do Esforço:  

Sistemas energéticos, sistema cardiovascular, neuromuscular, 

musculo-esquelético, frequência cardíaca, sistema 

respiratório e termorregulação.  

- Promover o contato com um tipo de instalação 

apropriada, não existente na zona de residência dos 

alunos envolvidos; 

- Promover o contato com profissionais diferenciados 

no âmbito do desporto diferentes do contexto escolar. 

- Proporcionar a execução de atividades variadas, 

indoor, num recinto preparado para as mais diversas 

atividades desportivas.   

- Promover o contato com diferentes tipos de 

instalações, com a sua gestão e organização; 

- Proporcionar a aproximação da escola com a 

comunidade envolvente.  

- Promover uma actividade de envolvimento de alunos 

e professores, promovendo as relações interpessoais e 

o convívio entre ambos; 

- Promover o respeito pelas regras, normas de conduta 

e respeito pelos colegas, professores e restantes 

elementos envolvidos.  

- Proporcionar aos alunos uma actividade onde possam 

desenvolver a autonomia, entreajuda, cooperação e 

espirito crítico tendo em conta o desenvolvimento da 

sua personalidade.   

Alunos: 

 

- 10º 

PAGD 

(30 alunos) 

 

Recursos 

(humanos 

e 

materiais) 

 

 

 

2 docentes 

de 

Ed.Física 

- Os alunos deslocar-

se-ão até ao Ginásio 

Vivactivo Health Club, 

no Fundão, através de 

autocarro, 

acompanhados pelos 

respetivos professores 

de Educação Física.  

 

- Atividades 

desportivas: 

 

- Body Combat 

- Body Pump 

- Spinning 

- Sala de Exercício: 

treino cardiovascular e 

de força 

- Jogos pré-

desportivos 

- Dinâmicas de grupo 

- Circuito  

1º Período 

 

4ª feira 

28 

novem-

bro 2012 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 
 

 

Código/Designação da atividade: DE11/3º Passeio Micológico /Saída para Identificação e recolha de Cogumelos Selvagens 

Atividade realizada no âmbito do Departamento/Clube/ Projeto: Grupo disciplinar de Educação Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsáveis: Pedro Marques e Jaime Braz 

Colaboradores: Professores do grupo de Ciências Naturais 
 

 

 

 

 

Objetivo 

PEE 

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

 

4 

 

- Aprender a distinguir espécies 

de cogumelos comestíveis e 

não comestíveis 

 

- Promover o convívio entre os 

participantes 

 

- Promover a consciência 

ecológica 

 

 

Professores 

e 

funcionários  

 

Identificação e recolha de 

cogumelos selvagens. Caminhada 

em pinhal da região em busca de 

várias espécies de cogumelos. 

Identificação das espécies 

comestíveis e não comestíveis com 

a ajuda de um especialista. 

Viaturas próprias, 

cestas, canivetes 
 

 

1º Período 

(data 

condicionada 

pelo estado 

do tempo) 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da atividade: DE12/ – “Vamos pintar a nossa sala”  

Atividade realizada no âmbito do Departamento de Expressões  

Responsável: Carla Levita 

 

 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

5 

- Proporcionar aos alunos uma 

atividade onde possam desenvolver 

a autonomia, entreajuda, 

cooperação, trabalho de grupo 

tendo em conta o desenvolvimento 

da sua personalidade; 

-Promover uma atividade de 

envolvimento de alunos e 

professores, promovendo as 

relações interpessoais e o convívio 

entre ambos;  

- Proporcionar situações de ensino 

ativas, em que se aprenda, fazendo; 

- Fomentar o espírito criativo e o 

sentido de responsabilidade e 

cooperação dos alunos. 

 

Alunos com 

necessidades 

educativas 

especiais. 

A primeira parte da atividade 

decorrerá numa tarde de quarta-feira 

das 14:10 as 16:40. 

Os alunos, em conjunto com a 

professora irão pintar a sala de 

educação especial e uma tela, que 

servirá para decorar e tornar mais 

acolhedor o espaço onde trabalham, 

uma vez eles se irão sentir 

participantes ativos de toda aquela 

mudança. 

A segunda fase irá decorrer nos dias 

seguintes.  

Na hora individual, destinada ao 

apoio direto com a professora e após 

a tinta das paredes secar, cada aluno 

irá pintar, a seu gosto, um desenho 

numa das paredes, deixando assim a 

sua marca na sala. 

Docente de educação 

especial; alunos com 

necessidades 

educativas especiais; 

Tintas; 

Escadote; 

Pinceis; 

Trinchas; 

Telas; 

Tintas acrílicas; 

Pinceis para a tela. 

Tela e as 

tintas para a 

tela. 

1º Período 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da atividade: DE13/Elaboração/Exposição dos Postais de Natal 

Atividade realizada no âmbito do Departamento de Expressões: grupo Artes Visuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável: António Baptista Chinita  

Colaboradoras: Verónica Cruz, Angelina Campos  e Maximina André 

 

 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Calendari-

zação 

2, 9 

 Promover um bom 

ambiente e  

solidariedade 

 Promover o sucesso 

escolar 

 Promover a 

visibilidade do trabalho 

realizado pelos alunos. 

 

Promover o auto-reconhecimento 

do empenho pessoal e a 

visibilidade da Escola. 

 Promover o interesse pela cultura 

dos países de Língua Espanhola. 

 Desenvolver a criatividade. 

 Aplicar técnicas de desenho. 

 Promover o uso da Língua 

Espanhola. 

Aplicar conhecimentos adquiridos 

no que se refere à Língua 

Espanhola. 

Comunidade 

Escolar. 

Exposição dos Postais 

de Natal, realizados 

pelos alunos.  

 Docentes de Espanhol e de 

Educação Visual. 

 Alunos de Espanhol (Esta 

atividade abrangerá alunos que 

não têm no seu plano curricular, 

esta língua estrangeira mas sim o 

idioma francês e que por isso a 

realizarão utilizando essa língua.) 

 Cartolinas 

 Impressões a cores 

 Papel de cenário 

Placards - Expositor no Átrio 1 

Final do 1º 

Período 

10 a 14 de 

dezembro 

de 2012) 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código/Designação da atividade: DE14/Exposição de Trabalhos dos Alunos 2 

Atividade realizada no âmbito do Departamento de Expressões: Educação Visual 

Responsável: António Baptista Chinita  

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da atividade: DE15/Exposição de Trabalhos dos Alunos 3  

Atividade realizada no âmbito do Departamento de Expressões: Educação Visual 

Responsável: António Baptista Chinita  

 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

2, 9 

Promover o auto-reconhecimento 

da excelência e do empenho pessoal 

bem como a visibilidade da Escola. 

Alunos do 

7º ,8º , Anos 

e 

Comunidade 

Escolar. 

Exposição de Trabalhos dos alunos 

realizados no âmbito dos Conteúdos 

curriculares relativos à 

Representação de Objetos e do 

Espaço: Planificações de Sólidos; 

Maquetas; Vistas Ortogonais; 

Axonometrias; Perspetiva Cónica…  

Material de Papelaria; 

 
0 

Final do 2º 

Período. 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

2, 9 

Promover o auto-reconhecimento  

da excelência e do  empenho 

pessoal bem como a visibilidade da 

Escola. 

Alunos do 

9º Ano e 

Comunidade 

Escolar. 

Exposição de Trabalhos dos alunos 

realizados no âmbito dos Conteúdos 

curriculares relativos à Comunicação 

Visual…  

Material de Papelaria; 

 
0 

Final do 3º 

Período. 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da atividade:TecEsp /VE Museu da Marionete- Lisboa  

Atividade realizada no âmbito do Departamento/grupo: Tecnicas Especiais (ASC/Exp) 

 

Responsável: Ana Margarete Gnçalves 

Co-Responsável:Alice Pereira 

 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

 Combater a 

indisciplina.  

 

 Combater o 

absentismo 

e o 

abandono 

escolar 

 Promover 

estilos de 

vida 

saudáveis.  

 

 Potenciar a 

qualidade 

na 

organização 

escolar 

 Estabelecer a relação entre o 

texto dramático de teatro e a 

arquitetura dos locais de Acão 

teatral, a cenografia e o espaço 

cénico.  

 Reconhecer o processo de 

encenação, a organização de 

uma estrutura de produção o 

teatral, a construção do 

personagem e a evolução do 

trabalho do Actor 

 Reconhecer o valor da 

expressão plástica nas artes do 

espetáculo.  

 Aplicar as técnicas específicas 

da conceção e realização 

plástica do espetáculo 

20 alunos do  

11º. Ano  

12ª.Ano  

de Animação 

Sociocultural 

Numa primeira parte os alunos terão 

uma visita guiada pelo museu da 

Marionete, onde lhes será contada 

toda a história do mesmo e das 

próprias marionetes e sua 

importância na cultura de um povo.  

 

Numa segunda parte, os alunos irão 

participar num Workshop de como 

realizar um espetáculo de 

marionetes de sombra, em duas 

horas. Eles irão realizar 

integralmente tudo-cenários, textos, 

e marionetes 

Autocarro 

7,5 €/por 

aluno ou por 

professor 

  

Custo do 

transporte 

(autocarro) 
 

30-11-

2012 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código/Designação da atividade: DID1/IX Mostra dos percursos Pós-secundário  

Atividade realizada no âmbito da Divulgação/Dinamização 

Responsável: João Matoso 

 

 

 

  

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

1 

Dar a conhecer as ofertas para 

prossecução de estudos no ensino 

superior. 

Alunos do 

secundário 

Divulgação das ofertas das 

universidades que aderirem à 

iniciativa 

Universidades 

convidadas e que 

aderirem 

Professores diretores 

de turma 

Não se 

aplica 

25 e 26 de 

fevereiro 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

  

Código/Designação da atividade: DID2//Heitoríadas 

Atividade realizada no âmbito da Dinamização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsáveis: Pedro Marques e Sérgio Antunes  

Colaboradores: Professores de Educação Física 

 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

Todos 

Promover atividades de ar 

livre no meio escolar; 

 

promover a prática 

desportiva; 

 

criar um espaço de convívio 

dirigido a todos os elementos 

da comunidade escolar. 

 

Comunidade 

Escolar 

Ação de convívio e 

torneios desportivos 

abertos a toda a 

comunidade escolar no 

complexo desportivo 

Professores do grupo de 

Educação Física 

 

Alunos do 11º  e 12º anos 

do Curso Tecnológico de 

Desporto 

 

Alunos do10º e 11ºanos do 

Curso Profissional de 

Técnico de Apoio à Gestão 

Desportiva 

 

Diretores de Turma 

 

Complexo desportivo da 

Covilhã 

 

Material desportivo 

+/- 150 € 

para 

medalhas e 

fitas de 

marcação 

3P 
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código / Designação da actividade: DID3/Jornadas Pedagógicas                                                           

Actividade realizada no âmbito da Divulgação/Dinamização 

Responsável:  

Colaboradores:  

                                                                                                                                  

 

 

  

Objectivos 

PEE  

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

1 

-Promover a troca de opiniões de 

ordem pedagógica e científica.  

-Promover a escola junto da comu-

nidade educativa 

Comunidade 

Educativa 

As Jornadas Pedagógicas contam 

com a presença de alguns oradores 

que vão abordar diversas temáticas 

da actualidade, de natureza 

pedagógica, disciplinar e científica 

A designar ------- 3P 
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                       PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da atividade: DID4/FHP-TV 

Atividade realizada no âmbito Divulgação/Dinamização 

Responsável: Miguel Cardoso 

Colaboradores: Xavier Canavilhas, Guilherme Braz, Henrique Pereira  

Objetivo 

PEE 

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 

Calendari-

zação 

1,2 e 8 

 

• Desenvolver a criatividade, espírito crítico e 

responsabilidade nos alunos; 

• Otimizar os recursos existentes; 

• Explorar as potencialidades pedagógicas da 

rádio para difusão de conteúdos escolares; 

• Contribuir para a formação do público; 

• Motivar a população discente para o gosto pela 

rádio e televisão; 

• Desenvolver habilidades e tendências 

comunicacionais nos participantes; 

• Utilizar novas tecnologias; 

• Promover a interdisciplinaridade; 

• Exercitar a comunicação oral, aperfeiçoando a 

objetividade e clareza de exposição do 

pensamento; 

• Promover a ESFHP 

comunidade 

Registo, edição e publicação 

de actividades realizadas na 

escola no meo kanal e 

youtube. 

- Registo, edição e publicação 

de actividades realizadas por 

elementos da comunidade 

escolar no meo kanal e 

youtube. 

 Estúdio de rádio e 

televisão da ESFHP 
Todo o ano 
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Projeto Dar Cores  2012-2013  

D e s e n v o l v e r 

A c o m p a n h a r       

R e s p o n s a b i l i z a r  

 

Código: DID5  Responsável - Aníbal José da Trindade Jesus  Mendes 

 

Introdução 

• A escola dispõe já de portal, de um jornal e de um cartão magnético que permite o envio 

unidirecional de mensagens. Criou, apoiou e incentivou o dinamismo de alunos na 

constituição de um estúdio de TV, alargando o anterior clube de rádio.  

• Urge, agora, e em consonância com os tempos, alargar o leque às redes sociais, ao twitter e ao 

youtube, ou ao meo kanal, orientando o enfoque para uma maior aproximação dos pais à 

escola, aproximando-os dos filhos e do seu trabalho diário na escola, como garante de 

implicação mútua na construção de conhecimentos efetivos e de desenvolvimento de 

capacidades que respondam aos novos desafios da sociedade, funcionando como verdadeiro 

marketing da imagem da escola. 

 

Objetivo Estratégico e Objetivos Operacionais 
 

Fortalecer a interação dos pais / encarregados de educação com a escola 

• Aumentar o acompanhamento das atividades dos filhos / educandos por parte dos pais/ 

encarregados de educação 

• Criar um meo kanal da escola, anunciando a agenda e reportando o que foi realizado, (com 

possível colocação posterior no youtube)  

• Criação de uma rede social da escola que permita acompanhar as ações realizadas em sala 

de aula e fora dela (facebook ou twitter) 

 

Definição de Métricas e Indicadores (por objetivo operacional) 

Objetivo 

Operacional 
Indicador Meta 

1. Aumentar o 

acompanhamento 

das atividades dos 

filhos / educandos 

por parte dos pais / 

encarregados de 

educação 

 Percentagem de alunos representados 

pelo respetivo pai, mãe ou 

encarregado de educação nas reuniões 

para que foram convocados 
 

 Nº de entrevistas com o pai, mãe ou 

encarregado de educação pelo(a) 

diretor(a) de turma ou direção 

 Aumentar 10% (face aos 

dados verificados no último 

ano letivo) 
 

 Aumentar em 20% os 

contactos 

pessoais/telefónicos 

estabelecidos com os 

encarregados de educação 

Ações a implementar 

• Comunicação do projeto a todos os docentes da escola (julho) 

• Reunião com os DT (início de setembro) 

• Comunicação escrita aos EE (início de setembro) 

• Indicação do desafio, na reunião inicial de ano, com os pais dos novos 

alunos na escola (1º dia de lançamento do ano letivo) 
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2. Criar um meo 

kanal da escola, 

anunciando a 

agenda e reportando 

o que foi realizado, 

(com possível 

colocação posterior 

no youtube)  

Nº de ações anunciadas e reportadas (e sua 

colocação no youtube) 

Colocação, no meo kanal (e no 

youtube), a média de 1 

ação/semana  

Ações a implementar  

• Comunicação do projeto à Associação de pais e encarregados de 

educação da escola (junho) 

• Comunicação do projeto a elementos do Clube de Rádio e FHPTV 

(julho) 

• Preparação e verificação das condições técnicas da FHPTV (julho) 

• Convite a um grupo de professores, pais, assistentes e alunos para 

implementação do projeto (julho e agosto) 

•  Constituição da equipa e definição do seu modo de funcionamento 

(setembro) 

3. Criação de uma 

rede social da escola 

que permita 

acompanhar as 

ações realizadas em 

sala de aula e fora 

dela (facebook ou 

twitter) 

 N.º de informações colocadas  

 N.º de seguidores  

60% das ações previstas para o 

1º período, 75% no 2º 

10% da população escolar no 

final do 1º período 

Ações a implementar 

• Apresentação do projeto ao elemento responsável pelo portal (julho) 

• Auscultação de professores, pais, assistentes e alunos utilizadores para 

constituição de um grupo restrito para posterior implementação da ação 

(julho) 

• Constituição da equipa e definição do seu modo de funcionamento 

(setembro) 

• Divulgação do novo projeto através dos atuais meios de comunicação da 

escola (de acordo com cada meio, durante o 1º período) 
 

Equipas 

Objetivo operacional 1 
Diretor- Aníbal Mendes 
Coordenadores dos DT - Ana Bispo e Rui Costa 
Diretores de Turma 

Objetivo operacional 2 

Diretor- Aníbal Mendes 
Professor – Miguel Cardoso 
Encarregado de Educação. Educação – Rui Garcia 
Assistente Técnico – Anabela Gaspar 
Aluno- Xavier Canavilhas 

Objetivo operacional 3 

Diretor - Aníbal Mendes 
Professor – Alexandra Ramos 
Encarregado de Educação – Nuno Garcia 
Assistente operacional – Paulo Pereira 
Aluno- Patrícia Garcia 

 

Mecanismos de acompanhamento, controlo e verificação 

• Memorando de conclusões 

• Listas de verificação 

• Folhas de registo 

• Materiais produzidos 
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

 

Designação da atividade: DDClubes1 - Clube de Ciência 

Actividade realizada no âmbito doa Divulgação/Dinamização-Clubes 

Responsável: Margarida Pinho 

PAA 
•CLUBES  

Objectivo 

PEE 

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

1, 3, 4, 8 

 Motivar para as ciências 

experimentais; 

 Desenvolver o espírito científico e 

criativo dos alunos. 

 Promover a autonomia. 

 Criar oportunidades de exploração 

das capacidades de pesquisa, 

investigação e comunicação. 

 Treinar o trabalho em equipa. 

 Promover a integração no ambiente 

escolar. 

 Organizar atividades escolares de 

difusão científica. 

Alunos do 

ensino 

básico 

Projeto de equipa: Reação 

em cadeia 

Mini-projetos selecionados 

pelos alunos 

Preparação de atividades de 

divulgação em dias abertos 

na escola e/ou fora dela. 

 Funcionário da oficina. 

 

Materiais: 

- Ferramentas e 

materiais consumíveis 

diversos 

 

- Artigos de papelaria 

(cola, papel, cartolinas, 

balões, elásticos, etc.); 

100 € 
Ao longo do 

ano 



58 
PAA 2012-2013 

 

 

 

 

 
                        

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 
 

 

 

Código/Designação da actividade:DDClubes2/ Produção do jornal escolar CHAMA 

Actividade realizada no âmbito doa Divulgação/Dinamização-Clubes 

Responsável: Magda Gonçalves 

Colaboradores: Maximina André 

 

 

Objectivos 

PEE  

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

 

 Divulgar as actividades 

desenvolvidas na escola; 

 Promover a escola e os seus 

cursos; 

 Reconhecer o mérito das 

pessoas envolvidas em 

concursos, provas e prémios 

atribuídos por entidades 

externas; 

 Criar um espaço aberto à 

escrita criativa, à reflexão, à 

crítica e partilha de emoções. 

 Discutir os valores, o 

comportamento, a cultura, a 

ciência e a tecnologia. 

 Alargar a escola e a sala de 

aula a um espaço comum a toda 

a comunidade educativa. 

Comunidade 

educativa 

Recolha de artigos e fotografias; 

Produção e revisão de textos; 

Tratamento de imagem; 

Paginação do jornal, num programa 

informático próprio, de modo a ficar 

pronto para impressão na gráfica. 

 Alunos inscritos 

no Clube Chama 

 Outros 

professores ou 

alunos, pais, 

encarregados de 

educação ou 

auxiliares, etc, 

que colaborem 

com artigos. 

 Computador para 

fazer a paginação 

 Máquina 

fotográfica 

 Impressora para 

testes de 

impressão 

 Internet 

Impressão 

no jornal 

Reconquista, 

150€ (preço 

base) 

Uma 

edição por 

período 

lectivo 

(Dezembro. 

Março e 

Junho) 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código/Designação da atividade:  DDClubes3/Clube de Alemão 

Actividade realizada no âmbito doa Divulgação/Dinamização-Clubes 

Responsável: Maria Ana Cardoso Cabral da Costa 

  

 

  

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

- Desenvolver 

atitudes de 

respeito por 

diferentes 

culturas. 

 

- Desenvolver 

a capacidade 

de comunicar 

oralmente e 

por escrito 

com domínio 

da língua 

materna e 

utilização de 

línguas 

estrangeiras. 

- Iniciar os alunos na 

aprendizagem da língua alemã. 

 

- Despertar o interesse pela 

cultura alemã 

 

- Desenvolver tolerância para 

com outras culturas. 

 

- Reconhecer palavras e 

expressões simples, relativas ao 

próprio, à família e contextos 

básicos de situação. 

 

- Comunicar de forma simples em 

situações de rotina sobre os dados 

pessoais.  

Alunos do 

3.º ciclo e 

secundário 

- Aprendizagem da língua e cultura 

alemãs através da realização de jogos 

on-line, fichas de trabalho, 

visualização de filmes didácticos, 

dramatização de diálogos, audição de 

canções e outros textos em alemão, 

etc. 

- Fotocópias 

- Manual interativo 

- Computador 

- Projector 

- Leitor de CD’s 

- Sem 

outros 

custos para 

além dos 

gastos 

inerentes à 

utilização 

dos 

materiais 

referidos. 

- 45 

minutos 

semanais 

durante o 

ano letivo 

 

Horário: 
terças-

feiras, às 

16h50, na 

sala 23 
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código/Designação da actividade: DDClube4/ “Oficina de Teatro”                                         

Actividade realizada no âmbito doa Divulgação/Dinamização-Clubes 

Responsável: Maria João Silva 

 

Objectivos 

PEE  

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materia

is) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

 

-Desenvolver estratégias de comunicação, 

de relações interpessoais, trabalho de 

equipa, resolução de problemas e tomadas 

de decisão. 

-Desenvolver e consolidar capacidades 

nos domínios da expressão e comunicação 

vocal e corporal. 

-Desenvolver uma prática reflexiva 

tendente a romper com estereótipos 

culturais, preconceitos raciais e outros. 

-Evidenciar aprendizagens significativas 

do conhecimento de si, do outro e do 

mundo, através de processos dramáticos. 

 

-Reflectir e avaliar criticamente o trabalho 

produzido no seio do grupo. 

 

-Desenvolver a consciência e o sentido 

estético. 

 

-Exercitar a escrita dramática criativa. 

-Reconhecer e utilizar estruturas 

dramáticas e códigos teatrais. 

Elementos 

da “Oficina 

de Teatro” 

 

Elementos 

da “Oficina 

de Teatro” 

 

Comunidade 

escolar 

 

Comunidade 

escolar 

 

 

 

Comunidade 

Escolar 

 

Comunidade 

escolar 

Workshop: jogos de 

desenvolvimento social e pessoal. 

 

 

Workshiop sobre Movimentos 

Corporais Coordenado por Laura 

Morais da Silva. 

 

Participação na Semana Das 

Bibliotecas Escolares 

 

Colaboração com o Clube de Rádio 

e Televisão 

 

 

 

Colaboração no Sarau e Entrega de 

Prémios, 

 

Peça final com colagens de textos de 

Karl Valentin 

Elementos da 

“Oficina de 

Teatro” 

(Vinte elementos, 

englobando alunos 

dos 8º, 9º, 10º, 11º 

e 12º anos) 

A ponderar ao 

longo do ano 

de acordo com 

as 

necessidades  

Que surjam. 

Setembro/

Outubro. 

 

 

Janeiro 

 

Preparação 

desde 

Novembro 

a Março 

 

A partir de 

Janeiro e a 

realizar ao 

longo do 

ano lectivo 

 

Maio 

 

Junho 



61 
PAA 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da atividade: DDClube5/Clube de Robótica 

Atividade realizada no âmbito da Divulgação/Dinamização Clubes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável: Paulo Sérgio da Fonseca Jorge 

 

 

 

 

Objetivo PEE 
Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Calendarização 

 

(2) 

Reconhecer o 

mérito e a 

excelência 

 

(9) 

Promover a 

visibilidade da 

escola 

 

 

Incentivar os alunos à 

programação e 

raciocínio lógico 

 

 

Alunos do 

3º ciclo e 

Secundário 

 

 

Construção e programação 

de pequenos robôs com o 

objetivo de participar em 

alguns eventos a nível 

nacional e ainda participar 

em atividades fora da 

escola, como por exemplo 

exposições ou mostra de 

escolas. 

 

 

Professor responsável 

pelo clube 

 

Equipamento adquirido 

no presente ano e em 

anos anteriores 

 

 

Ao longo do 

ano letivo e 1ª 

quinzena de 

julho 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 
 

Código/Designação da atividade PNREALCE1/Viagem a Alconchel- Espanha   

Responsáveis: Verónica Cruz (Escola Secundária Frei Heitor Pinto) e Flora Vieira (Escola Secundária Quinta das Palmeiras) 

 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calen

dari-

zação 

 Promo-

ver um bom 

ambiente e 

solidarieda

de 

 

 Promover 

o sucesso 

escolar 

 

 Fomentar o sentido de 

responsabilidade e cooperação. 

 Comunicar com falantes espanhóis, 

compreendendo e produzindo 

enunciados orais em situações reais de 

comunicação. 

 Identificar e reconhecer aspetos 

culturais que aproximam/ distinguem 

as culturas portuguesa e espanhola. 

 Sensibilizar os alunos para a 

importância do património histórico e 

artístico. 

 Desenvolver o espirito crítico, 

confrontando a aprendizagem escolar 

com a realidade. 

 Trocar experiências e 

aprendizagens entre alunos 

portugueses e espanhóis. 

 10 alunos 

de 

Espanhol, 

provenientes 

das 

seguintes 

turmas: 

-8ºA  

- 8ºB 

 

 Viagem de 

intercâmbio a  

Alconchel 

(Espanha) no 

âmbito do projeto 

REALCE. Inclui 

atividades  diversas 

de caráter didático e 

cultural. 

 Docente de Espanhol  

 Alunos dos 8ºA,  8ºB 

que frequentem a 

disciplina de Espanhol e 

que tenham participado 

nas atividades do Projeto 

REALCE 

 Fotocópias para o guião 

da visita de estudo 

 Autocarro 

Custos suportados pelo Projeto 

REALCE: 

D
e 

2
5

 a
 2

8
 d

e 
se

te
m

b
ro

 d
e 

2
0

1
2

 

Alojamento dos 

alunos em hotel/ 

pousada 

a 

calcular e 

a pagar 

pelos 

colegas 

espanhóis 

 Alimentação  dos 

alunos (pequeno-

almoço, almoço e 

jantar) 

 Viagem de ida e 

volta 

800€ 

 

 Alojamento e 

alimentação dos 

docentes 
480€ 

Custos suportados pelos 

Encarregados de Educação:  

 Alimentação 

(lanches) dos 

alunos 

10€ por 

aluno 

 

 Visita de estudo 

a Cáceres 

15€  por 

aluno 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 
Código/Designação da atividade PNREALCE2/ Troca de correspondência (por e-mail) 

Responsável: Verónica Cruz  

Colaboradora: Júlia Amaral 

 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

 Promover 

um bom 

ambiente e 

solidariedade 

 

 Promover o 

sucesso 

escolar 

 

 Comunicar com falantes 

espanhóis, compreendendo e 

produzindo enunciados orais em 

situações reais de comunicação. 

 Identificar e reconhecer 

aspetos culturais que 

aproximam/ distinguem as 

culturas portuguesa e espanhola. 

 Trocar experiências e 

conhecimentos linguísticos e 

culturais com os alunos 

espanhóis. 

 Produzir textos em língua 

espanhola. 

 Os alunos 

de 

Espanhol 

do 8ºA e do 

8ºB 

 Troca de 

correspondência (por e-

mail) 

 Docente de Espanhol  

 Alunos dos 8ºA e 8ºB que 

frequentem a disciplina de 

Espanhol. 

 Computadores portáteis com 

ligação à internet. 

. 

 

0€ 

 Durante 

todo o ano 

letivo  
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 
 

Código/Designação da atividade PNREALCE3/ Participação numa  plataforma de internet  

Responsável: Verónica Cruz  

Colaboradora: Júlia Amaral 

 

 

 

Objetivos 

PEE  

Objetivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

 Promover 

um bom 

ambiente e 

solidariedade 

 

 Promover o 

sucesso 

escolar 

 

 Comunicar com falantes 

espanhóis, compreendendo e 

produzindo enunciados orais em 

situações reais de comunicação. 

 Identificar e reconhecer 

aspetos culturais que 

aproximam/ distinguem as 

culturas portuguesa e espanhola. 

 Trocar experiências e 

conhecimentos linguísticos e 

culturais com os alunos 

espanhóis. 

 Produzir e publicar textos em 

língua espanhola. 

 Os alunos 

de 

Espanhol 

do 8ºA e 

do8ºB 

 Participação numa  

plataforma de internet 

no âmbito do Projeto 

REALCE: 

http://programarealce.eu

/index.php/es/ 

 Docente de Espanhol  

 Alunos dos 8ºA e 8ºB que 

frequentem a disciplina de 

Espanhol. 

 Computadores portáteis com 

ligação à internet. 

 

0€ 

 Durante 

todo o ano 

letivo  

http://programarealce.eu/index.php/es/
http://programarealce.eu/index.php/es/
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 PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da Atividade: PNTI/Testes Intermédios 

 

Responsável: Augusto Carvalho 

Co-Responsáveis: Professores de Matemática 

 

 

  

Objectivo PEE 
Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento Calendarização 

1. Promover o 

sucesso escolar, 

melhorando a média 

global de transição, 

por ciclo, em 5% (no 

triénio) 

2. Reconhecer o 

mérito e a excelência 

Contribuir para a melhoria das 

aprendizagens dos alunos dos ensinos 

Básico e Secundário. Familiarizar os 

alunos com o tipo de prova de exame 

que irão realizar. 

Alunos dos 8.º 

e 9.º anos e 

alunos de 

Matemática A 

dos 11.º e 12.º 

anos. 

Testes cuja calendarização, 

procedimentos, provas e 

respetivas correções e critérios 

são oriundos do GAVE. 

Professores de Matemática e 

de outras disciplinas que 

coincidam com as horas de 

realização dos testes; 

reprografia. 

Não definido. Durante o ano letivo. 
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

Código / Designação da actividade:  PNPar /Parlamento dos Jovens – Básico e Secundário 

Actividade realizada no âmbito de Projecto 

Responsável: Casimiro Santos 

Colaboradores: Mónica Ramôa 

 

 

 
Objectivos 

PEE  

Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Calendari-

zação 

 

 

1 e 4: 

- Construir 

espaços de 

permuta 

cultural e de 

troca de 

saberes. 

 

- Favorecer 

condições para 

o 

questionamento 

da realidade … 

.- Compreender o 

funcionamento das instituições 

da democracia portuguesa, 

principalmente da instituição 

parlamentar. 

- Exercer a prática democrática 

a diversos níveis. 

- Exercer a sã competição e o 

debate de ideias. 

- Desenvolver o espírito de 

cidadania.  

- Fomentar o relacionamento 

interpessoal de professores e 

alunos. 

- Conhecer colegas de diversos 

pontos do país e debater 

diferentes pontos de vista… 

Alunos do 

ensino 

Básico e 

do ensino 

Secundário 

que 

queiram 

candidatar-

se.  

Após proposta da Assembleia da República de 

candidatura das escolas a esse “jogo” da 

política, simulando, ao nível escolar, o processo 

eleitoral para o Parlamento, é realizada uma 

sessão escolar, com eleições de “deputados”, 

que pode ter uma campanha eleitoral e sessões 

de esclarecimento. Num segundo nível, há uma 

sessão distrital com os “deputados” eleitos por 

cada escola candidata, ou melhor, duas sessões, 

uma para o Básico, outra para o Secundário 

onde são debatidos e votados os Projetos de 

Recomendação de cada escola participante 

sobre o/s tema/s propostos inicialmente para 

esse ano. São sempre temas diferentes para os 

diferentes níveis de ensino. Num terceiro nível, 

com as escolas vencedoras das sessões distritais, 

realiza-se uma sessão nacional na Assembleia 

da República, onde são discutidos e votados os 

projetos aprovados em cada sessão distrital.  

Alunos, professor/ 

coordenadores/orientado

res, bibliografia diversa 

sobre os temas 

propostos, recursos 

disponibilizados on-line 

pela Assembleia da 

República, IPDJ e 

DREC 

 

transportes… 

Ao longo de 

todo o ano 

lectivo:  

1º período- 

candidatura 

da escola, 

formação de 

listas, 

processo 

eleitoral. 

2º período- 

sessão 

escolar e 

sessão 

distrital. 

3º período: 

sessão 

nacional. 
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                       PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código/Designação da atividade: PNO1/Olimpíadas Portuguesas de Matemática 

 

Responsável: Augusto Carvalho 

Co-Responsáveis: Professores de Matemática 

 

  

Objectivo PEE 
Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento Calendarização 

 1., 2. e 9 
Incentivar e desenvolver o 

gosto pela Matemática. 

Alunos da 

escola 

Concurso de problemas de 

Matemática, enviados pela 

Sociedade Portuguesa de 

Matemática, realizado em 

três eliminatórias: 

1.ª  - em cada escola 

aderente; 

2.ª  - a nível regional; 

3.ª - final nacional, na 

Escola Básica e Secundária 

de Albufeira 

Professores de 

Matemática; 

reprografia. 

Não 

definido. 

1.ª eliminatória: 

07/11/2012 

2.ª eliminatória: 

07/01/2013 

Final nacional: 

14 a 17/03/2013 
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   PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código/Designação da atividade: PNO2/Olimpíadas da Química Júnior 

 

Responsável: Graça Ventura 

 

 

 

  

 

Objectivo PEE 
Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

1, 2, 9 

- Promover o gosto pela 

química. 

 

- Desenvolver conhecimentos e 

competências. 

 

- Preparar alunos para a 

participação num evento 

regional de carácter científico. 

Alunos do 

9º ano 

Preparação e participação 

nas Olimpíadas Regionais 
Laboratório de Química --- 

Preparação 

semanal a partir 

do 2º período 

  

Participação no 

evento na UBI: 

15 de março 
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  PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

 

Código/Designação da atividade: PNO3/Olimpíadas da Física 

Responsável: Graça Ventura 

 

 

  

Objectivo PEE 
Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 
Orçamento 

Calendari-

zação 

1, 2, 9 

- Promover o gosto pela física. 

 

- Desenvolver conhecimentos e 

competências. 

 

- Preparar alunos para a 

participação num evento 

regional de carácter científico. 

Alunos do 

9º ano 

Preparação e participação 

nas Olimpíadas 

Regionais. 

Laboratório 

 De 

 Física 

90 euros 

(viagem a 

Coimbra, 4 

pessoas) 

Preparação 

semanal a 

partir do 2º 

período 

  

Participação 

no evento em 

Coimbra: 20 

de abril 
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 PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 
 

 

 

Código/Designação da atividade: Desporto Escolar 

Atividade realizada no âmbito da Dinamização Interna e Externa 

 

 

 

 

Equipa 
Atividade 

Interna 
Atividade Externa Calendarização 

António Batista 

Cristina Cruz 

João Nunes 

João Matoso 

Pedro Marques 

Sérgio Antunes 

Professor 

Responsável 
Atividades Atividades P. Responsável 

A
o

 l
o
n
g

o
 d

o
 a

n
o

 

António Batista 

Pedro Marques 

Sérgio Antunes 

Cristina Cruz 

João Nunes 

Semana da Educação física 

Megas: Sprinter 

Salto e km 

Basquetebol 

Sarau: D Gímnico 

Basquetebol Sérgio Antunes 

Desportos Gímnicos (G. Acrobática/G. de 

grupo) 
Cristina Cruz 

D. Gímnicos_G. Artística/trampolins João Nunes 

Futsal Pedro Marques 

Natação João Matoso 

Voleibol António Batista 
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•PROJETOS PRÓPRIOS 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da atividade: OP1/Escola em Ação/Ciência na Mão 

Atividade realizada no âmbito de Projeto 

Responsáveis: Dulce Figueiredo e Mónica Ramôa    

Objetivos 

PEE 

Objetivos 

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da 

Atividade 

Recursos 

(humanos/materiais) 

Calenda

rização 

Reconhecer 
o mérito e 

a 
excelência 

 
Promover a 
visibilidade 
da Escola 

 Colaborar com os professores do primeiro ciclo na 
implementação do programa de ciências experimentais; 

 Sensibilizar para a importância da ciência e da tecnologia; 

 Fomentar o interesse e o gosto pela ciência; 

 Promover a aquisição de conhecimentos em ciência; 

 Desenvolver a capacidade de mobilização e integração do 
conhecimento científico em contextos diversificados; 

 Implementar a metodologia inquiry-based learning em 
contexto de sala de aula através da produção, implementação 
e avaliação de atividades práticas, laboratoriais e 
experimentais no ensino das ciências;  

 Produzir guiões de atividades para o ensino experimental das 
ciências; 

 Efetuar pesquisa, registo, interpretação e análise de dados; 

 Promover a articulação entre alunos e professores de 
diferentes níveis de ensino; 

 Incentivar a leitura de livros de divulgação científica; 

 Sensibilizar para a necessidade de construção de um futuro 
sustentável; 

 Envolver os alunos do terceiro ciclo no projeto através da sua 
participação como monitores de atividades experimentais 
e/ou dinamizadores de atividades de apoio ao ensino 
experimental das ciências; 

 Realizar para alunos, encarregados de educação e professores 
do 1.º ciclo, atividades temáticas nos laboratórios de química e 
biologia da escola promotora 

Alunos do 
1.º ciclo do 

Agrupament
o de Escolas 

Pêro da 
Covilhã 

(731 alunos) 

 Seleção de um domínio interessante para a 
definição de um problema e identificação 
prévia das ideias dos alunos sobre o 
domínio conceptual em estudo; 

 Identificação mais precisa sobre a questão 
a investigar com a formulação de uma 
questão-problema e recurso a livros ou 
textos relacionados, concept cartoons, 
desenhos, floorbooks, entre outros, e 
formulação de previsões; 

 Elaboração de cartas de planificação, com 
as indicações recolhidas, métodos de 
registo de resultados, equipamento 
necessário, entre outros; 

 Execução da experiência, com observação 
das precauções no manuseamento de 
materiais; 

 Registo e interpretação de resultados, 
comparação com as previsões realizadas; 

 Conclusões e comunicação, tendo em 
conta os procedimentos utilizados; 

 Formulação de novas questões. 

kits de ciência das 
escolas do primeiro 

ciclo e outros 
recursos didáticos 

2.º P 
e 

3ºP 
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2012/13 

 

Código/Designação da atividade:OP2/Projeto Febes 

Atividade realizada no âmbito de Projeto 

Corresponsáveis: Mónica Rambôa e Dulce Figueiredo 

Objectivo PEE 
Objectivos  

Específicos 

Público 

Alvo 

Breve descrição da  

Actividade 
Recursos (humanos/materiais) 

Calendari-

zação 

Potenciar as 

capacidades, 

talentos ou altas 

habilidades dos 

alunos, numa 

perspetiva de 

escola inclusiva. 

 Atendimento às necessidades 

psicoeducativas específicas de 

alunos que manifestam algum 

talento ou ritmos mais rápidos 

de aprendizagem. 

 Desenvolvimento de práticas 

educativas diferenciadas e 

inclusivas em meio escolar 

 Elevar ainda mais a qualidade 

dos serviços educativos 

prestados nesta escola.  

 Dar uma resposta educativa 

mais eficaz e adequada para 

estes alunos.  

 Dotar os professores da escola 

de conhecimentos nesta área de 

intervenção 

Alunos do 

7.º ao 11.º 

ano que 

apresentem 

elevadas 

capacidades, 

talento ou 

altas 

habilidades 

1ª Fase: Aplicação de testes 

métricos para uma primeira 

identificação dos alunos com 

elevadas capacidades, talentos 

ou altas habilidades. 

Formação do corpo docente 

(prioritariamente diretores de 

turma) para identificação de 

casos de alunos sobredotados. 
 

2ª Fase: Identificação dos 

alunos com elevadas 

capacidades, talentos ou altas 

habilidades. 
 

3ª Fase: Caraterização dos 

casos. 
 

4ª Fase: Desenho da resposta 

educativa a cada caso. 
 

5ª Fase: Aplicação da resposta 

educativa desenhada. 

Alunos com elevadas 

capacidades, talentos ou altas 

habilidades. 
 

Encarregados de educação dos 

alunos identificados como tendo 

elevadas capacidades, talentos ou 

altas habilidades. 
 

Professores onde se incluem os 

DT. 
 

Professora do ensino especial. 
 

Psicóloga da escola. 
 

Professora da UBI e alunos de 

mestrado na área da psicologia. 
 

Fotocópias para  as autorizações 

do encarregados de educação. 

Ao longo do 

ano letivo. 
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                   LISTAGEM CRONOLÓGIA  DAS ATIVIDADES – 1º PERÍODO 

Período Mês Dia                           Designação        Responsável            Tipologia Codigo Grupo 

1 Setembro 25 Visita a Alconchel Veronica Cruz Visita de estudo     

1 Outubro 12 Comemoração do dia da Hispanidad Veronica Cruz Comemoração DL1 350 

1 Novembro 15 Comemoração do Dia da Filosofia João Couto Comemoração DCSH5 410 

1 Novembro 21 VE - Casa Fernando Pessoa/M.Jerónimos Alexandra Rato Visita de estudo DL8 300 

1 Novembro 26 Comemoração do dia cultura Ciência Cristina Vieira Comemoração DMCE1 510 

1 Novembro 26 Mostra: "Compósitos" Jorge Varanda Divulgação DMCE5 510 

1 Novembro 30 Museu Marionetes Ana Margarete Gonçalves Visita de estudo TecEsp   

1 Novembro   VE - Museu Lanifícios da UBI Casimiro Santos Visita de estudo DCSH1 400 

1 Novembro   3º passeio micológico Pedro Marques, Jaime Braz Divulgação DE11 620 

1 Dezembro 5 VE Dielmar Aurélio Amaral Visita de estudo DMCE9 510 

1 Dezembro 12 VE - Museu da eletricidade - Lisboa Maximina André Visita de estudo DL5 300 

1 Dezembro 14 Atividade de fim 1º período João Nunes Dinamização DE8 620 

1 Dezembro   Simulacro de incêndio Aurélio Amaral Divulgação DMCE7 510 

1 Dezembro   "Vamos pintar a nossa sala" Carla Levita Dinamização DE12 910 

1 Dezembro   Elaboração/exposição postais Natal António Chinita Dinamização DE13 600 
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     LISTAGEM CRONOLÓGIA  DAS ATIVIDADES – 2º PERÍODO 

Período Mês Dia                           Designação        Responsável            Tipologia Codigo Grupo 

2 Janeiro 30 Dia da neve Carlos Elavai Dinamização DE6 620 

2 Fevereiro 6 Comemoração de "La chandeleur" Maximina André Comemoração DL6 300 

2 Fevereiro 14 Comemoração do dia de S. Valentim Júlia Amaral Comemoração DL2 350 

2 Fevereiro 14 VE - Resistrela Jorge Varanda Visita de estudo DMCE8 510 

2 Fevereiro 20 VE - Empresa Sojitz Beralt Tin &Wolfram Aurélio Amaral Visita de estudo DMCE10 510 

2 Fevereiro 25 IX mostra percursos Pós secundários João Matoso Divulgação DD1   

2 Fevereiro 28 VE - Sintra Alexandra Rato Visita de estudo DL7 300 

2 Fevereiro 28 VE Ginásio Vivactivo Health Club(Fundão) Cristina Cruz Visita de estudo DE10 620 

2 Fevereiro   Quinzena atividade física, Educação e Saúde Carlos Elavai Dinamização DE2 620 

2 Março 1 VE - Centro compostagem; Museu do queijo António Lages Visita de estudo DCSH6 420 

2 Março 2 Caminhada montanha Cristina cruz Dinamização DE4 620 

2 Março 8 VE - Oceanário e Pavilhão da água - Porto António Lages Visita de estudo DCSH7 420 

2 Março 15 VE - Palácio de S. Bento e Museu em Lisboa Alcina Isidoro Visita de estudo DCSH4 400 

2 Março 15 Dia radical Carlos Elavai Dinamização DE7 620 

2 Março 15 Olimpíadas Química Graça Ventura Projetos PNO2   

2 Março 17 Atividade de fim 2º período João Nunes Dinamização DE9 620 

2 Março   VE - M.Arqueológico (Fundão); Qta Ervedal Casimiro, Fidalgo, Orlindo Visita de estudo DCSH3 400 

2 Março   Exposição trabalhos de alunos António Chinita exposição DE14 600 

2 Março   Heitoríadas Pedro Marques, Sergio A. Dinamização DD2   

2 Março   Olimpíadas Matemática Augusto Carvalho Projetos PNO1   

2 Março   VE - Museus Covilhã, M. Judaico - Belmonte Piedade Costa Visita de estudo DCSH9 290 
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     LISTAGEM CRONOLÓGIA  DAS ATIVIDADES – 3º PERÍODO 

Período Mês Dia                           Designação        Responsável            Tipologia Codigo Grupo 

3 Abril 22 Comemoração 25 Abril Casimiro Santos, Alcina, Ricardo Comemoração DCSH2 400 

3 Abril   Comemoração do dia meteorologia Cristina Vieira Comemoração DMCE3 510 

3 Abril 5 VE - Cafés Delta (Campo Maior), Alter do Chão Isabel Nogueira Visita de estudo DCSH8 420 

3 Abril 15 Apoio aos campeonatos universitários MªJoão Coelho e C. Elavai Desporto DE5 620 

3 Abril 20 Olimpíadas Física Graça Ventura Projetos PNO3   

3 Abril 22 Comemoração do dia da Terra Júlia Amaral Comemoração DL3 350 

3 Maio 30 Festa da Língua Espanhola Júlia Amaral Dinamização DL4 350 

3 Maio   Palestra "Incompatibilidade reagentes" Cristina Vieira Divulgação DMCE4 510 

3 Maio   O meu 1º dia na FHP Dulce Figueiredo Divulgação DMCE6 510 

3 Maio   Acampamento montanha João Nunes Dinamização DE1 620 

3 Maio   FHPAllStar Sérgio Antunes Dinamização DE3 620 

3 Maio   Exposição de trabalhos de alunos António Chinita Dinamização DE15 600 

3 Maio   Jornadas Pedagógicas Aurélio Amaral Divulgação DD3   
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      LISTAGEM CRONOLÓGIA  DAS ATIVIDADES – AO LONGO DO ANO 

Período                           Designação        Responsável            Tipologia Codigo Grupo 

Ao longo do ano 

estação meteorológica Cristina Vieira Divulgação DMCE2 510 

Geocaching Magda Gonçalves Dinamização DMCE11 550 

Net Segura Magda Gonçalves Divulgação DMCE12 550 

FHPTV Miguel Cardoso Divulgação DD4   

Projeto Dar Cores Aníbal Mendes Projetos DD5   

Clube Ciência Margarida Pinho Clube DDClube1   

Clube Chama Magda Gonçalves Clube DDClube2   

Clube Alemão Maria Ana Cabral Clube DDClube3   

Oficina Teatro Maria João silva Clube DDClube4   

Clube Robótica  Paulo Jorge Clube DDClube5   

Troca correspondência Verónica Cruz Projetos PNRealce2   

Plataforma net Verónica Cruz Projetos PNRealce3   

Testes intermédios Augusto Carvalho Projetos PNTI   

Parlamento dos Jovens Casimiro   PNPar   

Desporto Escolar António Batista Dinamização PNDE   

Parceria Pêro-Escola em Ação Dulce Figueiredo   OP1   

Projeto Febes Mónica Rambôa Projetos OP2   

Plano da BECRE Cristina Rojão Divulgação OP3   
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        LISTAGEM por DEPARTAMENTO – LÍNGUAS, CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Dep.codigo Grupo                           Designação        Responsável            Tipologia Período Mês Dia 

DL1 350 Comemoração do dia da Hispanidad Veronica Cruz Comemoração 1 10 12 

DL2 350 Comemoração do dia de S. Valentim Júlia Amaral Comemoração 2 2 14 

DL3 350 Comemoração do dia da Terra Júlia Amaral Comemoração 3 4 22 

DL4 350 Festa da Língua Espanhola Júlia Amaral Dinamização 3 5 30 

DL5 300 VE - Museu da eletricidade - Lisboa Maximina Andre Visita de estudo 1 12 12 

DL6 300 Comemoração de "La chandeleur" Maximina Andre Comemoração 2 2 6 

DL7 300 VE - Sintra Alexandra Rato Visita de estudo 2 2 28 

DL8 300 VE - Casa Fernando Pessoa/M.Jerónimos Alexandra Rato Visita de estudo 1 11 21 

 

DCSH1 400 VE - Museu Lanifícios da UBI Casimiro Santos Visita de estudo 1 11   

DCSH2 400 Comemoração 25 Abril Casimiro Santos, Alcina, Ricardo Comemoração 2 4 22 

DCSH3 400 VE - Museu Arqueológico (Fundão); Qta Ervedal Casimiro, Fidalgo, Orlindo Visita de estudo 2 3   

DCSH4 400 VE - Palácio de S. Bento e Museu em Lisboa Alcina Isidoro Visita de estudo 2 3 15 

DCSH5 410 Comemoração do Dia da Filosofia João Couto Comemoração 1 11 15 

DCSH6 420 VE - Centro compostagem; Museu do queijo António Lages Visita de estudo 2 3 1 

DCSH7 420 VE - Oceanário e Pavilhão da água - Porto António Lages Visita de estudo 2 3 8 

DCSH8 420 VE - Cafés Delta (Campo Maior), Alter do Chão Isabel Nogueira Visita de estudo 3 4 5 

DCSH9 290 VE - Museus Covilhã, Museu Judaico - Belmonte Piedade Costa Visita de estudo 2 3   

Listagem 

• DEPARTAMENTO 

• LÍNGUAS 

• CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

• MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

• EXPRESSÕES 
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             LISTAGEM por DEPARTAMENTO – MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS, EXPRESSÕES 
Dep.Código Grupo Designação Responsável Tipologia Período Mês Dia 

DMCE1 510 Comemoração do dia cultura Ciência Cristina Vieira Comemoração 1 11 26 

DMCE2 510 Estação meteorológica Cristina Vieira Divulgação Ao longo do ano 

DMCE3 510 Comemoração do dia meteorologia Cristina Vieira Comemoração 3 3 25 

DMCE4 510 Palestra "Incompatibilidade reagentes" Cristina Vieira Divulgação 3 5   

DMCE5 510 Mostra: "Compósitos" Jorge Varanda Divulgação 1 11 26 

DMCE6 510 O meu 1º dia na FHP Dulce Figueiredo Divulgação 3 5   

DMCE7 510 Simulacro de incêndio Aurélio Amaral Demonstração 1 12   

DMCE8 510 VE - Resistrela Jorge Varanda Visita de estudo 2 2 14 

DMCE9 510 VE Dielmar Aurélio Amaral Visita de estudo 1 12 5 

DMCE10 510 VE - Empresa Sojitz Beralt Tin &Wolfram Aurélio Amaral Visita de estudo 2 2 20 

DMCE11 550 Geocaching Magda Gonçalves Dinamização Ao longo do ano 

DMCE12 550 Net Segura Magda Gonçalves Divulgação Ao longo do ano 

 

DE1 620 Acampamento montanha João Nunes Dinamização 3 5   

DE2 620 Quinzena da Atividade física, Educação e Saúde Carlos Elavai Dinamização 2 2   

DE3 620 FHPAllStar Sérgio Antunes Desporto 3 5   

DE4 620 Caminhada montanha Cristina cruz Dinamização 2 3 2 

DE5 620 Apoio campeonatos universitários MªJoão Coelho C. Elavai Desporto 3 4 15 

DE6 620 Dia da neve Carlos Elavai Desporto 2 1 30 

DE7 620 Dia radical Carlos Elavai Dinamização 2 3 15 

DE8 620 Atividade de fim 1º período João Nunes Dinamização 1 12 14 

DE9 620 Atividade de fim 2º período João Nunes Dinamização 2 3 17 

DE10 620 VE Ginásio Vivactivo Health Club(Fundão) Cristina Cruz Visita de estudo 2 2 28 

DE11 620 3º passeio micológico Pedro Marques Jaime Braz Dinamização 1 11   

DE12 910 "Vamos pintar a nossa sala" Carla Levita Dinamização 1 12   

DE13 600 Elaboração/Exposição postais Natal António Chinita Exposição 1 12   

DE14 600 Exposição trabalhos alunos António Chinita Exposição 2 3   

DE15 600 Exposição trabalhos alunos António Chinita Exposição 3 5   

 



82 
PAA 2012-2013 

 

 

 

 

                LISTAGEM : DIVULGAÇÃO/DINAMIZAÇÃO; CLUBES; PROJETOS  NACIONAIS; PROJETOS PRÓPRIOS 
Dep. Código Designação Responsável Tipologia Período Mês Dia 

TecEsp Museu Marionetes Anne Margarete Gonçalves Visita de estudo 1 11 30 
 

DD1 IX mostra percursos Pós secundários João Matoso Divulgação 2 2 25 

DD2 Heitoríadas Pedro Marques, Sérgio A Dinamização 2 3   

DD3 Jornadas Pedagógicas Aurélio Amaral Divulgação 3 5   

DD4 FHPTV Miguel Cardoso Divulgação Ao longo do ano 

DD5 Projeto Dar Cores Aníbal Mendes Projetos Ao longo do ano 
 

DDClubes1 Clube Ciência Margarida Pinho Clube Ao longo do ano 

DDClubes2 Clube Chama Magda Gonçalves Clube Ao longo do ano 

DDClube 3 Clube Alemão Maria Ana Cabral Clube Ao longo do ano 

DDClube4 Oficina Teatro Maria João silva Clube Ao longo do ano 

DDClube5 Clube Robótica Paulo Jorge Clube Ao longo do ano 
 

PNRealce1 Visita a Alconchel Verónica Cruz Visita de estudo 1 9 25 

PNRealce2 Troca correspondência Verónica Cruz Projetos Ao longo do ano 

PNRealce3 Plataforma net Verónica Cruz Projetos Ao longo do ano 

PNTI Testes intermédios Augusto Carvalho Projetos Ao longo do ano 

PNPar Parlamento Jovens Casimiro Santos Projetos Ao longo do ano 

PNO1 Olimpíadas da Matemática Augusto Carvalho Projetos 2 3   

PNO2 Olimpíadas da Química Graça Ventura Projetos 2 3 15 

PNO3 Olimpíadas da Física Graça Ventura Projetos 3 4 20 

PNDE Desporto Escolar António Batista Dinamização Ao longo do ano 
 

OP1 Parceria Pêro-Escola em Ação Dulce Figueiredo Divulgação Ao longo do ano 

OP2 Projeto Febes Mónica Rambôa Projetos Ao longo do ano 

OP3 Plano da BECRE Cristina Rojão Divulgação Ao longo do ano 
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Tipologia Designação Responsável Codigo Grupo Período Mês Dia 

Clube Clube Ciência Margarida Pinho DDClube1   Ao longo do ano 

Clube Clube Chama Magda Gonçalves DDClube2   Ao longo do ano 

Clube Clube Alemão Maria Ana Cabral DDClube3   Ao longo do ano 

Clube Oficina Teatro Maria João silva DDClube4   Ao longo do ano 

Clube Clube Robótica Paulo Jorge DDClube5   Ao longo do ano 

 

Comemoração Comemoração do dia da Hispanidad Veronica Cruz DL1 350 1 Outubro 12 

Comemoração Comemoração do Dia da Filosofia João Couto DCSH5 410 1 Novembro 15 

Comemoração Comemoração do dia cultura Ciência Cristina Vieira DMCE1 510 1 Novembro 26 

Comemoração Comemoração de "La chandeleur" Maximina André DL6 300 2 Fevereiro 6 

Comemoração Comemoração do dia de S. Valentim Júlia Amaral DL2 350 2 Fevereiro 14 

Comemoração Comemoração 25 Abril Casimiro Santos, Alcina, 
Ricardo 

DCSH2 400 2 Abril 22 

Comemoração Comemoração do dia meteorologia Cristina Vieira DMCE3 510 3 Abril   

Comemoração Comemoração do dia da Terra Júlia Amaral DL3 350 3 Abril 22 

 

 

 

 

Listagem 

•TIPOLOGIA 

•CLUBE 

•COMEMORAÇÃO 

•DINAMIZAÇÃO 

•MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

•EXPRESSÕES 
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    LISTAGEM POR TIPOLOGIA – DINAMIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO 
Tipologia Designação Responsável Código Grupo Período Mês Dia 

Dinamização Apoio campeonatos universitários MªJoão Coelho,  Elavai DE5 620 3 Abril 15 

Dinamização Atividade de fim 1º período João Nunes DE8 620 1 Dezembro 14 

Dinamização "Vamos pintar a nossa sala" Carla Levita DE12 910 1 Dezembro   

Dinamização Elaboração/exposição postais Natal António Chinita DE13 600 1 Dezembro   

Dinamização Dia da neve Carlos Elavai DE6 620 2 Janeiro 30 

Dinamização Quinzena da atividade física, Educação e Saúde Carlos Elavai DE2 620 2 Fevereiro   

Dinamização Caminhada montanha Cristina cruz DE4 620 2 Março 2 

Dinamização Dia radical Carlos Elavai DE7 620 2 Março 15 

Dinamização Atividade de fim 2º período João Nunes DE9 620 2 Março 17 

Dinamização Heitoríadas Pedro Marques, Sérgio A DD2   2 Março   

Dinamização Festa da Língua Espanhola Júlia Amaral DL4 350 3 Maio 30 

Dinamização Acampamento montanha João Nunes DE1 620 3 Maio   

Dinamização FHPAllStar Sérgio Antunes DE3 620 3 Maio   

Dinamização Exposição de trabalhos de alunos António Chinita DE15 600 3 Maio   

Dinamização Geocaching Magda Gonçalves DMCE11 550 Ao longo do ano 

Dinamização Desporto Escolar António Batista PNDE   Ao longo do ano 

Dinamização 3º Passeio micológico Pedro Marques, Jaime Braz DE11 620 1 Novembro   
 

Divulgação Mostra: "Compósitos" Jorge Varanda DMCE5 510 1 Novembro 26 

Divulgação Simulacro de incêndio Aurélio Amaral DMCE7 510 1 Dezembro   

Divulgação IX mostra percursos Pós secundários João Matoso DD1   2 Fevereiro 25 

Divulgação Palestra "Incompatibilidade reagentes" Cristina Vieira DMCE4 510 3 Maio   

Divulgação O meu 1º dia na FHP Dulce Figueiredo DMCE6 510 3 Maio   

Divulgação Jornadas Pedagógicas Aurélio Amaral DD3   3 Maio   

Divulgação Estação meteorológica Cristina Vieira DMCE2 510 Ao longo do ano 

Divulgação Net Segura Magda Gonçalves DMCE12 550 Ao longo do ano 

Divulgação FHPTV Miguel Cardoso DD4   Ao longo do ano 

Divulgação Plano da BECRE Cristina Rojão OP3   Ao longo do ano 

Divulgação Exposição de trabalhos de alunos António Chinita DE14 600 2 Março   
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 LISTAGEM POR TIPOLOGIA – PROJETO,  VISITA DE ESTUDO 
Tipologia Designação Responsável Código Grupo Período Mês Dia 

Projeto Olimpíadas da Química Graça Ventura PNO2   2 Março 15 

Projeto Olimpíadas da Matemática Augusto Carvalho PNO1   2 Março   

Projeto Olimpíadas da Física Graça Ventura PNO3   3 Abril 20 

Projeto Projeto Dar Cores Aníbal Mendes DD5   Ao longo do ano 

Projeto Troca correspondência Verónica Cruz PNRealce2   Ao longo do ano 

Projeto Plataforma net Verónica Cruz PNRealce3   Ao longo do ano 

Projeto Testes intermédios Augusto Carvalho PNTI   Ao longo do ano 

Projeto Projeto FEBES Mónica Rambôa OP2   Ao longo do ano 

Projeto Parlamento Jovens Casimiro PNPar   Ao longo do ano 

Projeto Parceria Pêro-Escola em Ação Dulce Figueiredo OP1   Ao longo do ano 

 

Visita de estudo Visita a Alconchel Verónica Cruz     1 Setembro 25 

Visita de estudo VE - Casa Fernando Pessoa/M.Jerónimos Alexandra Rato DL8 300 1 Novembro 21 

Visita de estudo Museu Marionetes Anne Margarete Gonçalves TecEsp   1 Novembro 30 

Visita de estudo VE - Museu Lanifícios da UBI Casimiro Santos DCSH1 400 1 Novembro   

Visita de estudo VE- Dielmar Aurélio Amaral DMCE9 510 1 Dezembro 5 

Visita de estudo VE - Museu da eletricidade - Lisboa Maximina Andre DL5 300 1 Dezembro 12 

Visita de estudo VE - Resistrela Jorge Varanda DMCE8 510 2 Fevereiro 14 

Visita de estudo VE - Empresa Sojitz Beralt Tin &Wolfram Aurélio Amaral DMCE10 510 2 Fevereiro 20 

Visita de estudo VE - Sintra Alexandra Rato DL7 300 2 Fevereiro 28 

Visita de estudo VE Ginásio Vivactivo Health Club(Fundão) Cristina Cruz DE10 620 2 Fevereiro 28 

Visita de estudo VE - Centro compostagem; Museu do queijo António Lages DCSH6 420 2 Março 1 

Visita de estudo VE - Oceanário e Pavilhão da água - Porto António Lages DCSH7 420 2 Março 8 

Visita de estudo VE - Palácio de S. Bento e Museu em Lisboa Alcina Isidoro DCSH4 400 2 Março 15 

Visita de estudo VE - M.Arqueológico (Fundão); Qta Ervedal Casimiro, Fidalgo, Orlindo DCSH3 400 2 Março   

Visita de estudo VE - Museus Covilhã, M. Judaico - Belmonte Piedade Costa DCSH9 290 2 Março   

Visita de estudo VE - Cafés Delta (Campo Maior), Alter do Chão Isabel Nogueira DCSH8 420  Abril 5 
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13% 
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19% 
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8% 

9% 

5% 

Distribuição das atividades por secção 

DL

DCSH

DMCE

DE

DD

Clubes

ProjN

Outros P



 
 
 

 

 

 

 

 

                     
Plano de Atividades da Biblioteca Escolar 

 
Nota : as atividades agendadas podem sofrer alterações de datas para um melhor ajuste aos conteúdos lecionados  

ou ser substituídas por outras, por proposta da comunidade. 

 
 
 
 
 
 

email: 
 becre.esfhp@gmail.com                                                                                          Ano letivo 2 012/2013 
 

       

 



                                         
                                    Concursos a decorrer (internos e externos) 

 
 Ano letivo 2012 - 2013           email: becre.esfhp@gmail.com 

 

calenda-
rização Atividade - Ações Objetivos 

Dinamizado - 
res/ 

convidados 

Destina-
tários  

Até 11 
março 

SARAMAGO – Uma História de 90 Anos  
produção individual: livro digital  
conto / poesia / crónica / peça de teatro / diário, inspirado na vida e 
numa ou mais obras de josé saramago. 
produção em grupo: website / blogue  
Apresentação de conteúdos que retratem, com espírito crítico e 
criativo, nas diferentes rubricas, a obra e o estilo de José Saramago. 

 
 Dar visibilidade à produção de textos de 
índole diversa que percorram não só a criação 
literária (a poesia, o teatro, a narrativa...) 
propriamente dita mas, também, a reflexão 
crítica sobre a vida e as obras lidas do autor.  

PNL 
Alunos e 
profes-
sores 

 

até 
dez. 

“ Desperta o vencedor que há em ti ” fazer um trabalho sobre as 
vantagens económico-sociais do sistema de venda direta: 
- Principais produtos/ serviços existentes nos canais de distribuição 
de venda direta; 
- Conhecimentos pluridisciplinares, recomendados e necessários, na 
formação do agente de venda direta (Direito, Gestão, Marketing, 
Sociologia, Psicologia, etc.); 
- O relacionamento personalizado e a venda humanizada, 
respeitando o consumidor; 
- A criação de auto-emprego e a consequente compatibilidade com o 
ambiente familiar e a possibilidade de desenvolver outras atividades 
de lazer e/ou económicas; 
- O desenvolvimento da auto-estima, das capacidades de 
relacionamento social e, da responsabilidade social pessoal. 

sensibilizar para a integração de iniciativas de  
empreendedorismo no quotidiano; 
promover igualmente a criação do próprio 
emprego, a valorização da economia familiar e 
a dignificação de uma relação personalizada 
com os consumidores. 

IPVD 
Econo. Sec.  

até fev. 

Bibliofilmes - Vídeo de:  
Biblioteca Pública, escolar, de casa ou móvel; 
Aula/atividade escolar para promover a leitura;  
Crítica /Recomendação a um livro;  
Musical para promover livro, leitura, poesia  
Pais a lerem para os filhos;   
Parabéns a um Escritor (ou Homenagem a Escritor/a);  
Comédia; Bocage: (vídeo de stand-up e contar anedotas), baseada 
em Literatura, personagens literárias, Livros, Bibliotecas;  
Contador de Histórias;  Dominó de Livros. 
Campanha Publicitária "Livros como Prendas"  
Escritor(a) Visita Biblioteca/Oferece o seu Livro;  
BiblioDanças (Danças com Livros);  
BiblioNobel (vídeo sobre vencedores do Nobel da literatura);  

 
Promover o gosto pela leitura e a frequência 
de bibliotecas. 
 
Fazer um "filme" (em vídeo ou telemóvel, max. 
3,14 min e 100 MB  e colocá-lo no Youtube) 
em que contem a sua história e provem o 
quanto gostam da sua Biblioteca e/ou de um 
Livro(s). 

BE  
P.G.Pro. 

Sist. Infor. 
Prof. de 
TIC e 

Português 

 
comuni- 

dade 
 
 

clubes 

 



 

 
ao 

longo 
do ano 

Concurso “Entre palavras ” do JN com o PNL. 
Fórum de leitura e debate de ideias, partindo de uma notícia do JN 
e escolhida na aula. Os debates poderão ser semanais, até à 
elaboração da tese de 3 pág. a enviar que equipa contrária 
rebaterá. 

Desenvolver a capacidade de argumentar e 
de exprimir ideias. Formar cidadãos 
participativos, opinativos e críticos. 
Promover a leitura de  jornais, relatórios, 
programas e a escrita em suporte de papel. 

BE, e  
Prof.  

 
3º ciclo  

Concurso “Ler em Português ” do PNL (1ª Edição em setembro) 
Aprofundar a troca de experiências entre 
alunos e professores portugueses e norte-
americanos. 

BE, Prof. e 
alunos 

14 aos 
18 anos  

longo 
do ano Concurso Nacional de Leitura  (do PNL). Avaliar a leitura de obras literárias pelos 

estudantes desses graus de ensino. 
Prof. 

Português 
3º ciclo e 

sec.  

ao 
longo 
ano 

Concurso “ Ler+ Ciência ”  
Apresentação de um livro de ciência, de divulgação ou de ficção 
científica, procurando suscitar o interesse de outras pessoas para a 
obra (texto até1500 carateres ou vídeo até 60 segundos). 

Estimular a leitura de obras científicas, de 
divulgação científica ou de ficção científica. 
 

BE ou 
Prof. TIC 

e Ciências 

básico e 
sec.  

Até 
fev. 

Concurso “ Faça Lá Um Poema ” (do PNL). Estimular a escrita de poesia e a criatividade. BE, Prof. 
Port. bás./sec.  

até 
março 

Concurso “ PORDATA” (da RBE e FFMS): elaboração de trabalhos 
curriculares, em formato audiovisual, gráfico/ infográfico ou escrito, 
tendo por fonte principal de informação a base de dados PORDATA. 

Aprofundar o conhecimento da realidade 
portuguesa. 
Desenvolver competências em literacia da 
informação e capacidades reflexivas e críticas. 

BE ou 
Prof. 

Economia, 
Geografia 

sec. 
cursos 
Profi. 

 

até 
março 

Passatempos da revista Visão Júnior  com o PNL. 
“Conheço um escritor ” escrita de uma entrevista. 
“O mundo ao contrário ” escrita de histórias. 
“Texto dos leitores ” escrita de notícia. 

Conhecer escritores portugueses e as suas 
obras e permitir uma maior aproximação entre 
os leitores e os autores. 
 Promover a escrita e o gosto por consultar 
revistas. 

BE, Prof. 
Português 
Jornal a 
“Chama” 

 

 
jovens do 
6 aos 14 

anos 
(irmãos 

ou 
grupos) 

 

até 16 
abril 

 “Sim vamos criar uma árvore ”  
Posteriormente serão colocadas folhas na árvore com poesias e 
provérbios para o 5 de junho - Dia do ambiente ou criação de um 
livro em 3 dimensões, pop up, animado, com design. 

Construir uma árvore original a partir de 
embalagens da Tetra Pak (preferencialmente 
com o selo FSC) e registar fotograficamente a 
evolução do projeto. 

Prof. 
EVT 

até 15 
abril 

“ Ler é para já ” (da RBE) destinado a jovens e adultos com poucos 
hábitos de leitura. O PB recomenda leituras e acompanha a 
consulta e exploração dos recursos documentais existentes na BE: 
impresso, informático ou audiovisual. 

Motivar para a leitura por prazer e contribuir 
para criar leitores autónomos, utilizando os 
recursos das bib. 
Desenvolver competências necessárias às 
exigências profissionais do mundo atual. 
Contribuir para o pleno exercício da cidadania. 

BE CEF 
NEE  

até 
maio 

Concurso “Isto é uma Ideia ”, desenvolvido em parceria com o INPI 
– Instituto nacional de Propriedade Industrial, e consiste em criar um 
produto inovador e comercializável, simulando todas as fases do 
ciclo industrial, utilizando as novas tecnologias e os conhecimentos 
adquiridos nas sessões, não esquecendo nunca os conceitos 
associados de defesa da propriedade intelectual. 

Promover a multidisciplinaridade. 
Dinamizar a descoberta de jovens 
empreendedores com ideias inovadoras. 
Escrever em formato de projeto: 

a) Breve descrição da ideia do projeto. 
b) Justificação do caráter inovador . 
c) Estratégia de venda.  

BE 
Prof. de 

Economia  
outros 

 
 

básico e 
sec.  
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calenda -
rização Atividade - Ações Objetivos Dinamizadores/  

convidados 
Destina -

tários  

set. Levantamento das oportunidades de colaboração da BE 
com os docentes das diversas áreas disciplinares.  

Divulgar a BE como centro de recursos educativos 
capaz de promover a transversalidade dos 
saberes.  

PB professores  

set. Registo dos manuais dos cursos profissionais e sua 
divulgação. Distribuir os manuais existentes. PB professores  

set. Fazer a assinatura/renovação de jornais e revistas e 
propor a aquisição de auxiliares de ensino. 

Disponibilizar periódicos e auxiliares de ensino na 
BE. PB comunidade  

set. 
Apresentação e exposição na BE “Poesia lírica de 
Fernando Pessoa ortónimos e heterónimos. 

Motivar para o estudo dos poetas da segunda 
geração do “Orfeu”. 

Prof. Port.  e 
PB 

12º CPHST  

set. 
Colocação de etiquetas coloridas nos livros do Plano 
Nacional de Leitura de acordo com o ano de escolaridade. 

Motivar para a leitura autónoma de obras 
recomendadas. 

BE 
básico e 

Sec.  

set. 
Enviar listagens bibliográficas aos responsáveis dos 
cursos profissionais e professores para que sugiram 
obras a adquirir. 

Melhorar o fundo documental em áreas 
prioritárias. Prof. Comuni.  

set. 

Fazer o levantamento da listagem de livros do Plano 
Nacional de leitura para leitura orientada e enviá-la aos 
professores. 
Converter  guiões de leitura existentes para o novo 
acordo ortográfico. 

Promover a leitura orientada de obras 
recomendadas. BE básico e 

Sec.  

20 
set. 

Reunião com a associação de pais para divulgação e/ou 
Candidatura ao Projeto “Pais com a Ciência ” do Ciência 
Viva duração máxima 2 anos. 

Promoção da cultura científica e de educação para 
a ciência e a tecnologia. 

Associa- 
ção de pais 

prof. FQ 
comunidade   

26 set. 
26 - Dia Europeu das Línguas (saber mais...[ pt ][en]) 
Leitura de poesia/texto sobre multilinguismo em várias 
línguas na sala de professores e no bar de alunos. 
Disponibilizar  o filme “A residência espanhola” . 

Celebrar a diversidade linguística na Europa. 
Sensibilizar para o facto de o domínio de línguas 
subentende mais possibilidades de encontrar 
emprego. 

BE comunidade  
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Calenda -
rização Atividade - Ações Objetivos Dinamizadores/  

convidados 
Destina -

tários  

terças 
16h e 
16:45h 

Formação em TIC: 
Pesquisa e seleção de recursos na Web.  

Identificar e selecionar fontes de informação apropriadas. 
Formular e executar expressões de pesquisa.  
Identificar e recuperar fontes relevantes e fiáveis. 

 
prof. infor. 

 

11º 12º ano 
e prof. 

 

 out. 
5 out. Implantação da República 
Exposição de livros. 
Projeção “ Da Regeneração à República 1851-1910” 

Disponibilizar informação alusiva a esta data na BE e em 
maletas pedagógicas para uma possível exploração em sala 
de aula. 

BE 
comuni-

dade  

12 out. 

Dia de la Hispanidade  
Exposição de livros em espanhol; 
Projeção “D. Quixote” em espanhol”ou “1492: Cristóvão 
Colombo” em inglês e legendado em Português; 

Celebrar o facto de em 1492 Colombo ter avistado terra, e o 
mundo ter mudou completamente, o velho mundo (a Europa) e 
o novo mundo (América) se encontraram. 

BE 
comuni-
dade  

16 out. 
(terça) 

16 out. Dia da Alimentação   
Afixação de cartazes na cantina sobre uma alimentação 
saudável. Inscrição no Projeto “SOBE”  Saúde 
Oral/Bibliotecas Escolares. 

Contribuir para o desenvolvimento de hábitos e 
comportamentos saudáveis, evidenciando a relação que existe 
entre educação, leitura e saúde.  
Consciencializar as famílias sobre saúde oral. 

 
BE 

PES 

 
comuni.  

22 out. 
8:30h 

 
 

13h às 
15h 

Semana das Bibliotecas Escolares.  
Visitas guiadas à biblioteca.  
Formação de utilizadores da BE: 
divulgar a BE e o guia de utilizador; 
Conto Musical “A arca do tesouro”. 

Recital de música por elementos da Banda da Covilhã  
 Oficina de experimentação de instrumentos de sopro  
e percussão  (no piso da BE 

Apresentar o espaço e divulgar a forma como está organizada 
a BE. 
 
Desenvolver as competências de pesquisa de informação. 
Sensibilizar para que o estudo de um instrumento musical pois 
desenvolve a inteligência e a concentração. 

 
BE 

Prof. TIC 
Banda da 
Covilhã 

 7º ano no 
horário de  
TIC ou LP 
comuni. 

 

23 out. 
11:50h 

Palestra sobre “ A História da Covilhã,  
pelo  Dr. Rui Delgado , historiador, professor  
autor do livro “História Temática da Covilhã (1800 a 
1926)”entre outros. 

Dar a conhecer a história da Covilhã. 

BE 
Convidado 
Prof. His. e 

Geog. 

11º C, 9ºC 
e  

10º 
PGAMB 

 

24 out. 
10h 

Palestra “Enquadramento Jurídico da Higiene e 
Segurança no trabalho”  pelo Dr. Aires Duarte , 
sociólogo. 

Consciencializar para a necessidade de respeitar as condições 
de higiene e segurança no local de trabalho. 
Funções do inspetor de trabalho. 

BE 
Convidado 

Prof. 

12º PHST, 
12ºPGSI, 

10ºPGAMB 
 

25 out. 
9:10h 

Encontro com o Dr. Jorge Torrão , pós graduado em 
psicologia do Desporto e do Exercício. 

Desenvolver a capacidade de acreditar em si próprio/ “mentor” 
como forma de vencer constrangimentos e chegar ao sucesso. 

BE 
Convidado 
Prof. EF 

10º e 11º 
PAGD  

30 
(terça) 

31 out. Halloween - Projeção do filme  “Harry Potter 
e o príncipe misterioso” legendado em inglês. 

Promover a aprendizagem lúdica e o contacto com a 
linguagem oral de uma língua estrangeira. 

BE 
Prof. Inglês 

básico e 
sec.  
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calend-
rização Atividade - Ações Objetivos 

Dinamiza - 
dores/ 

convidados  
destina
-tários  

terças 
16h 
e 

16:45h 

Formação em TIC: 
Tratamento de informação. 
Referências bibliográficas com o programa Zotero.  
Google Drive e Dropbox. 

Identificar e selecionar fontes de informação apropriadas. 
Formular e executar expressões de pesquisa.  
Identificar e recuperar fontes relevantes e fiáveis. 
Organizar e sintetizar a informação. 
 Apresentar a comunicação com referências bibliográficas. 

 
prof. infor. 

 

11º 12º 
ano e 
prof. 

 

nov. 
Projeção “Histórias da vida na Terra ” 
(Programa Gulbenkian Ambiente)  

Mostrar a evolução de peixes, artrópodes, anfíbios, répteis, 
aves e mamíferos e como isso se refletiu na sociedade 
portuguesa. 

BE 
Prof. CN 

8º ano 
 

 

 Projeção “Planeta Terra: Catástrofes” Visualizar terramotos, vulcões, furacões e extinção de 
espécies. 

BE/P. 
Geog. 8º ano  

 Projeção “Volta ao mundo em 80 dias” Mostrar uma viagem do Oriente à Califórnia. BEP. Geog. 9º ano  

15 nov. 
qui. 

15  Nov. Dia Mundial da Filosofia [en]) 
Exposição de livros de filosofia.  Dar a conhecer o fundo documental na área da Filosofia. BE sec. 

 

16 nov. 
sex. 16  Nov. Dia Internacional para a Tolerância  [en]) Jogos pedagógicos para a não violência. COOLABORA sec.  

23 nov. 
sexta 

 

26  Nov. Dia Nacional da Cultura Científica   
Projeção da Coleção do Visionárium.   
Feiras do livro científico. 

Divulgar a cultura científica e sua importância;  
Despertar a curiosidade acerca da Ciência e sua 
interligação com o Mundo.  

 
Professores 

FQ 

 
comuni-
dade. 

 

Torneio de jogos de tabuleiro e de cartas  
Xadrez, 50 Quebra cabeças, Supertmatik, Quiz4you 
de ciência e outros. Exposição de ciências exatas. 

Promover  o gosto pelo jogo em grupo. 
Desenvolver o cálculo mental e raciocínio abstrato. BE básico  

Exposição sobre “Materiais compósitos . Mostrar os materiais realizados nas atividades 
experimentais. Prof. FQ CPGPSI  

Projeção “ Hubble ” legendado em espanhol  ou 
“ Viajem aos limites do Universo ”.   Dar a conhecer as descobertas dos mistérios do universo. Prof. 

espanhol 10º  

Concurso “Ler+ Ciência”  Apresentação de um 
livro de ciência, de divulgação ou de ficção 
científica, procurando suscitar o interesse de outras 
pessoas para a obra (texto até1500 carateres ou 
vídeo até 60 seg.) 

Estimular a leitura de obras científicas, de divulgação 
científica ou de ficção científica. 

BE 
TIC 9º ano 
Ciências 

básico e 
sec. 
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Calenda -
rização Atividade - Ações Objetivos Dinamizadores/  

convidados 
Destina -

tários  

3 
dez  
seg. 

1 Dez. Dia Mundial do Combate à SIDA  (en] [en]) 
      Projeção sobre HIV. 

Sensibilizar para a importância de não ter 
comportamentos de risco 

BE 
Prof. AINT 

Cursos  
Profis- 
sionais 

 

5 dez. 
quarta 
tarde 

5 Dez. Dia Internacional do Voluntário para o 
Desenvolvimento Económico Social  (saber mais…[en])  
 Hora de conto na Casa do Menino Jesus. 

Promover o gosto pela leitura em grupos de risco. 
BE 

Voluntários 
jovens 

em risco 

 

7 dez. 
quinta 

Palestra: “Adolescência e Sexualidade ; 
   Métodos contracetivos ” 

Refletir sobre as implicações biológicas e 
socioétnicas da assunção da vida sexual. Dar a 
conhecer os vários métodos contracetivos, a sua 
forma de atuação e utilização. Identificar as IST’s, 
forma de contágio e métodos de prevenção.  

Centro de 
Saúde 
PES 

Alunos 
do 8º 
ano 

 

7 a 11 
dez. 

10 Dez.  Dia dos Direitos Humanos  (saber mais…[en]). 
      Exposição no átrio da escola e bar de alunos. 
      Apresentação no átrio da escola. 

Consciencializar para a necessidade de respeitar 
os direitos humanos.  
Disponibilizar informação com explicação sobre a 
razão da comemoração destas data e com 
sugestão de sítios na Web. 

BE 
comuni- 

dade 

 

dez. Projeção “O séc. XX: Acontecimentos inter.1900-1918 ” Divulgar os grandes acontecimentos antes e 
depois da guerra. O novo papel das mulheres. BE, P. Hist. 12ºano  

11 a 22 
dez. 

Exposição de postais com poesias / mensagens de 
Natal. 

Promover o espírito de Natal e o gosto pela pintura 
e escrita. Reconhecer a dimensão estética da língua. 

Prof. EMRC, 
Português do 

CEF  

comuni-
dade 

 

 

10 a 15 
dez. 

Ler+  nas férias (contrato de leitura).  
A BE disponibiliza malas de livros do PNL, nas salas de 
aula/BE para serem lidos nas férias e fichas de leitura. 

Promover a leitura autónoma.  
Trocar de opiniões sobre as leituras realizadas no 
início do 1º período. 

BE 
Prof. Por.  

básico 
sec. 

 

até 
março 

Concurso “ PORDATA” (da RBE e FFMS): elaboração de 
trabalhos curriculares, em formato audiovisual, gráfico/ 
infográfico ou escrito, tendo por fonte principal de 
informação a base de dados PORDATA. 

Aprofundar o conhecimento da realidade 
portuguesa. 
Desenvolver competências em literacia da 
informação e capacidades reflexivas e críticas. 

BE ou Prof. 
Economia, 
Geografia 

sec. 
cursos 
Profi. 
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Calenda
-rização Atividade - Ações Objetivos Dinamizadores/  

convidados 
Destina -

tários  

terças 
16h 
e 

16:45h 

 
Formação em TIC: 
Criar apresentações e um blogue com recurso a vídeo s.  

Apoiar os utilizadores no acesso e na procura e 
produção da informação, incentivando uma 
cultura de aprendizagem baseada em recursos. 
Promover o ensino em contexto de 
competências de informação. 

 
 prof. infor. 

 

11º 12º 
ano e 
prof. 

 

jan Projeção  “Radiografia ao planeta” Métodos para o estudo do interior da geosfera, 
vulcanologia, sismologia 

BE 
Prof. Geolo. 10º  

jan. Concurso Nacional de Leitura  1ª Fase  Promover o desenvolvimento de competências 
no âmbito da leitura.  

Professores 
de Português 

 
3º ciclo e 
secun. 

 

 

até 
março 

2013 Ano Int. das Nações Unidas para a  
Cooperação pela Água  
Criação de poemas/ desenhos/ trabalhos alusivos à temática 
e sua exposição na semana da leitura.  
Seleção dos melhores poemas a publicar num e-book. 
 

Desenvolver o sentido estético e a criatividade. 
Suscitar o gosto pelo trabalho de pesquisa.  
Incentivar os à produção de poemas originais.  
Produzir textos de caráter expressivo e criativo.  

Professores 
de  CN, FQ, 
P, EMRC, 
EVT 

comuni.  

1ª fase 
até jan. 

Projeto “ Parlamento Jovem ” da A. República, inscrição, 
debates e eleições dos deputados para a sessão escolar. 
Ultrapassar a crise. (básico)  
Os jovens e o emprego: que futuro? (secundário) 

Promover a educação para a cidadania e o 
interesse dos jovens pelo debate de temas de 
atualidade. 
 

BE 
Prof. de 

Economia, 
Direito 

básico 
e  sec.  

25 jan. 
sexta 

27 jan. Dia Int. em Memória das Vítimas do Holocausto  
([en]) 
Exposição no bar de alunos. 
Projeção “História mundial do séc. xx” 1933-1945 (60min.) 
            ou “O séc. xx 1939-1958” (106 min.) 

Disponibilizar informação alusiva a esta data na 
BE e em maletas pedagógicas para uma 
possível exploração em sala de aula. 

BE 
Prof. Histó. 

comuni-
dade 

12º ano 
 

jan. Projeção  “História do séc. xx: 1890-1913”  (50 min.) 
A situação política e económica mundial 
antes da 1ª guerra mundial. 

BE 
 

comuni-
dade 

12º ano 
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Ano letivo 2012 

Calenda-
rização Atividade - Ações 

terças 
16h 
e 

16:45h 

Formação em TIC: 
 
Segurança na Internet e a ética da informação

Projeção “Vítimas do Facebook 
http://www.wareztuga.tv/movie.php?m=Vitimas_do_Faceb

ook 

11 a 13 fevereiro  inclusive - Interrupção letiva - Carnaval

1 a 14 
 fev. 

Exposição sobre “Ecorevolução” (ecoagricultura) 

14 fev. 
quinta 

 14 de fev. Dia dos Namorados 
Propor a realização de um(a) Cartão/Carta  de amor, 
amizade ou outra intensidade, com destinatário(a) 
revelado(a) ou sugerido(a) para afixar no mural da BE.

14 fev. 
(quinta) 

Prevenção da Violência no Namoro 
Divulgação de Kit com atividades pedagógicas para 
sensibilização de jovens relativamente à temática da 
violência no namoro. 

fev. 

 
20 – Dia Mundial da Justiça Social   
(saber mais… [en]) 
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Objetivos 

Segurança na Internet e a ética da informação  

http://www.wareztuga.tv/movie.php?m=Vitimas_do_Faceb

Apoiar os utilizadores no acesso e na procura e 
produção da informação, incentivando uma cultura 
de aprendizagem baseada em recursos. 
Promover o ensino em contexto de competências 
de informação. 

Carnaval  

Exposição sobre “Ecorevolução” (ecoagricultura)  

Dar a conhecer práticas de agricultura sustentáveis
que emitem apenas uma fração das 
contaminações, armazenam carbono no solo e 
podem ajudar a pôr fim às crises alimentares e a 
enfrentar os desafios das alterações climáticas e 
da pobreza.   

Propor a realização de um(a) Cartão/Carta  de amor, 
amizade ou outra intensidade, com destinatário(a) 
revelado(a) ou sugerido(a) para afixar no mural da BE. 

 
Sensibilizar para os afetos, o respeito e a amizade.
Promover o gosto pela escrita e a convivência 
entre a comunidade. 

Kit com atividades pedagógicas para 
sensibilização de jovens relativamente à temática da 

 
Prevenir a violência no namoro. 
Sensibilização para o bom ambiente escolar. 

Consciencializar os alunos para os problemas do 
mundo atual.  
Capacitar para a discussão fundamentada de 
questões que se colocam à sociedade. 

fevereiro  

Dinamizadores/ 
convidados 

Destina-
tários 

 
 

acesso e na procura e 
produção da informação, incentivando uma cultura 

Promover o ensino em contexto de competências 

 
 prof. infor. 

 

11º  ano 
e prof. 

 

  
 

Dar a conhecer práticas de agricultura sustentáveis 

ajudar a pôr fim às crises alimentares e a 
enfrentar os desafios das alterações climáticas e 

 
Prof. Cons. 

Natu. 

 
CPGA 

Geog.9º 
 

Sensibilizar para os afetos, o respeito e a amizade. 
Promover o gosto pela escrita e a convivência 

Prof. Portu. 
CEF 

comuni-
dade 

 

BE 
Coolabora 

P. Animador 
S. C. 

CEF e  
Cursos 
Profi. 

 

 

Consciencializar os alunos para os problemas do 

BE comuni-
dade 
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Calenda
-rização Atividade - Ações Objetivos Dinamizadores/  

convidados 
Destina -

tários  

8 
(sexta) 

8 março  Dia Internacional da Mulher    
Exposição sobre igualdade de género no átrio da escola. 

Sensibilizar para a igualdade de género e necessidade de 
partilhar tarefas em casa. 
http://www.unac.org/en/news_events/un_days/women1.asp 

Coolabora comuni.  

11 a 15 
março 

 

Semana da Leitura: tema - O Mar 
Maratona da Leitura e entrega de prémios; 
Coreografia ou teatro de sombras; 
Explorar o sítio “Conhecer o oceano” do Ciência Viva; 
Dinamização da Hora da Leitura;  
Feiras do livro; 
Recital de poesia com música; 
Baús nas salas de aula; 
Pinta o que Lês – PNL e Marcadores de Livros;  
Exposição de trabalhos dos alunos alusivos aos Lusíadas; 
Pintura de frases/pensamentos no painel da BE e em balões. 

Promover a leitura e as literacias. 
 
Motivar para a leitura por prazer e contribuir para criar 
leitores autónomos, propondo a utilização dos recursos 
das bibliotecas. 
 
Despertar a sensibilidade para a manifestação do poético 
no mundo, nas artes e nas palavras. 
 
Promover a aproximação social e cultural de pessoas 
com percursos biográficos e profissionais diversos. 

 
BE 

comunidade 
comuni.  

Encontro com José Leon Machado,  escritor, professor de 
semiótica, romancista histórico e linguista (ou outra 
personalidade). 

Divulgar obras sobre a questão das origens, passando 
pelo fim do mundo rural, até à perda da memória cultural 
da sociedade moderna. 

BE 
Prof. Cons. 

Natu. 
Comuni.  

Webquest sobre uma visita  virtual ao Oceanário de Lisboa  
e à Biblioteca Nacional. Efetuar pesquisas orientadas na internet. BE 

Básico 
CEF 

 

12 
março 

Sessão de cinema  “1492: Cristovão Colombo” a viagem de 
Espanha ao Novo Mundo. 

Dar a conhecer a vida no mar na época dos 
descobrimentos. BE 

7º e 8º 
anos  

14 de 
março 

Projeção “Home o mundo é a nossa casa” Alertar para o frágil equilíbrio do planeta e aqueci/ global. BE P. Geog. 
8º, 9º  

Cur. P. 
 

Olimpíadas da leitura  (os alunos levam uma obra para ler 
nas férias e quando regressam vão fazer uma ficha na BE ). 

Promover a leitura autónoma de obras recomendadas 
pelo PNL. 

BE básico  

13 e 14  
março 

Hoje há teatro! Despertar a sensibilidade para a manifestação do poético 
no mundo, nas artes e nas palavras. 

Club. Teatro 3º ciclo 
sec. 

 

março 
Sessão de formação sobre o projeto do PNL  
“Dormir+ Ler melhor” (máx. 20 pessoas) 

Consciencializar para importância do sono no 
desenvolvimento das suas competências e capacidades. 

PNL 
Pais/EE 
e prof. 
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Calenda
-rização Atividade - Ações Objetivos Dinamizadores/ 

convidados 
Destina-

tários  

terças 
16h e 
16:45h 

Formação em TIC: Livrarias on-line. 
Ferramentas Web 2.0  (glogster, wordit etc.) 

Promover o desenvolvimento de 
competências de informação. 

 
prof. infor. 

 

11º 12º 
ano e 
prof. 

 

2 abril 
terça 

2 abril Dia Internacional do Livro Infantil  (saber mais…[en]) 
 Feira do livro infantil. 
 Exploração da  história do Pinóquio 

Promover o contacto com o livro infantil. BE 
Prof. Por. básico  

5 abril 
sexta 

7 abril Dia Mundial da Saúde  (saber mais… [en]) 
http://www.un.org/News/Press/docs/2009/ga10823.doc.htm 
Exposição de livros sobre saúde. Estudo de estilos de vida. 
Projeção “Viagem ao interior do corpo humano” 

Promover comportamentos e hábitos 
saudáveis.. 
Determinar o índice de massa corporal.  
Medir a tensão arterial.  

BE 
PES 

Prof. CN 

básico 
(8º ano)  

22 abril 
 22 abril Dia Internacional da Terra Mãe  
Projeção “Home - o mundo é a nossa casa”.  

Sensibilizar para a degradação ambiental e 
necessidade de preservar o nosso planeta. BE comuni.  

23 abril 
terça 

23 abril Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor 
http://www.un.org/es/events/bookday/ 
Divulgação de Livrarias on-line: Bertrand, Book House,  Fnac, 
Mediabooks, Wook,  
sites: www.amazon.co.uk; www.amazon.es;www.bookdepository.com 

Explorar o hipertexto  por meio de Webquest. 
(http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-
and-celebrations/celebrations/international-days/world-
book-and-copyright-day). 

BE e Prof. de 
Línguas 

 
comuni.  

abril Palestra sobre “Direitos de Autor”   
Pelo Dr. Lucas Serra da Sociedade Portuguesa de Autores. Promover o respeito pelos direitos de autor. Convidado docentes 

e 12ºano  

22 a 26 
abril 

25 de Abril dia da liberdade   
Projeção “História essencial de Portugal 1910-2002 
” de José Hermano Saraiva. 

Disponibilizar informação alusiva a esta data 
na BE e em maletas pedagógicas para uma 
possível exploração em sala de aula. 

Prof. Hist. básico  

26 abril 
sexta 

26 de abril Dia Mundial da Dança  
Dança com livros. Karaoke e coreografia no bar de alunos. 

Educar para os valores e sensibilizar para 
outras formas de expressão artística.  

BE 
Prof. EF comuni.  

29 abril 
segunda 

29 abril Dia Europeu da Solidariedade e Cooperação entre 
Gerações  (saber mais…[en]) 
Os filhos requisitam um livro para os pais/avós que este escolheram 
no catálogo em linha. 

Promover a leitura domiciliária e a cooperação 
entre gerações. BE comuni.  

abril 
Visita aos “ Dias abertos da UBI ” 
Visita à Faculdade da saúde e à Bib. Municipal. 

Dar a conhecer atividades dinamizadas por 
outras instituições. 

BE  
Associ. Pais sec.  
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Calenda -
rização Atividade - Ações Objetivos Dinamizadores/  

convidados 
Destina -

tários  

Terças 
  tarde 

Formação em TIC: 
Colocação dos recursos na plataforma Moodle. 
Utilização de recursos multimédia.  

 
Promover o ensino em contexto de competências de 
informação. 

 
 prof. infor. 

 

11º 12º 
ano e prof. 

 

maio 
1 – Dia Internacional do Trabalho 
3 – Dia Mundial da Liberdade de Imprensa (saber mais… [en]) 
 

Capacitar para a discussão fundamentada de 
questões que se colocam à sociedade. 
 

BE 
comuni-
dade 

 

1 a 6 
maio 

Dia da Mãe. Oferta de uma lembrança às mães dos 
utilizadores da BE que requisitem um livro para ler em família. Promover a leitura em família. BE 

comuni-
dade 

 

17  maio 
sexta 

17 – Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da 
Informação (saber mais… [en]) 
Projeção “ Como se faz um jornal”  

Dar a conhecer o trabalho realizado numa redação 
de um jornal 

BE 
Jornal 

básico  

20 a 31 
de maio 

18 maio Dia Internacional dos Museus (saber mais… [en]) 
 “ Museu na Escola ” Cada aluno empresta temporariamente 
um objeto com valor histórico, artístico ou patrimonial à BE, 
acompanhado de uma identificação para expor coletivamente 
no átrio da escola.  

Fomentar o trabalho coletivo. 
Despertar o gosto pela preservação de objetos com valor     BE  
histórico.  
Visita  virtual ao Museu Grão Vasco . 

       comuni. 
 

  

Projeção “História essencial de Portugal : até 1248” Divulgar factos  da nacionalidade. BE,P. His. 7º ano  

Projeção “ O séc xx: aconteci. mundiais 1958-1980 ,106min. Dar a conhecer a crise académica de 1968 e outros 
factos. 

BE,P. His. 9º ano  

Projeção “O séc. XX: acontecimentos mundiais1900-1918 ” Divulgar os grandes acontecimentos antes e depois 
da guerra. O novo papel das mulheres. 

BE, P. Filo. 10ºano 
 

Projeção “História da arte: séc. XIX ” 
 (60 min.) 

Dar a conhecer a arquitetura, escultura e pintura 
mundial do séc. XIX. 

BE 
P. His. 

11º ano  

23 a 30 
maio 

Exposição “À descoberta dos recursos naturais da região”  
Dar a conhecer os recursos naturais da região e 
locais de interesse turístico. 

Prof. de 
Geografia 

10º e11º 
anos 

 

21 
terça 

22 – Dia Internacional da Biodiversidade  (saber mais… [en]) 
Projeção “A Sinfonia no Serengeti” ou   
              “História da vida na terra”. 

Mostrar a vida num parque natural na Tansânia. 
Mostrar a evolução das espécies em Portugal. 

Prof. CN 
7º ano 
8º ano 
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calenda-
rização Atividade - Ações Objetivos 

Dinamizador
es/ 

convidados 

Destina-
tários  

4 jun. 
terça 

Pense industria 2020 
Exploração de temas sobre a Indústria como: Higiene e 
Segurança no Trabalho, Robótica, Ambiente e Energia, 
Modelação 3D, Empreendedorismo, Tecnologias Inovadoras 
aplicadas em Portugal. 

Motivar para o prosseguimento de estudos nas 
áreas industriais. 
Experimentar novos equipamentos: máquina de 
moldar por pressão, células de energia ou um 
Robô. 

BE 
CITEVE 9º ano 

 

 
4 jun. 
terça 
14h 

5 - Dia Mundial do Ambiente (saber mais...[en]) 
Percurso  pedestre interpretativo pela biodiversidade arbórea e 
arbustiva de um parque, tendo como ponto de partida um guia 
de Identificação das Espécies Vegetais e/ou circuito de 
manutenção e leitura de poesia sobre a natureza. 

Promover o interesse pelo meio ambiente. 
Elaborar um diário de campo com base nas 
observações realizadas ao longo do percurso, 
respetivo registo e material vegetal recolhido. 
 

BE 
Prof. de 

EF, 
e CN 

10º ano  

Projeção “ Uma verdade inconveniente”  Conscencializar para os problemas do mundo 
atual 

BE 
AINT 

Cursos 
Profi.  

Dramatização “A floresta” 
Promover atitudes e comportamentos de 
conservação da natureza e de respeito pelo 
ambiente. 

BE 
 7º ano  

7 junho 
sexta 

10 - Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas  (saber mais...[pt]). Exposição 

Divulgar as comunidades portuguesas 
espalhadas pelo mundo. 

BE 
Prof. Comuni.  

 
Feira de empreendedorismo agrícola e de troca de us ados  
Os alunos/comunidade levam produtos/livros para 
vender/trocar no bar de alunos. 

Promover o empreendedorismo; 
Possibilitar a troca de livros e objetos usados. 

BE 
Comuni. Comuni.  

junho Divulgar o  programa do Ciência Viva 
 “Ocupação científica de jovens nas férias”   

Promover o contacto com o trabalho de 
investigação e laboratorial. 

Universi- 
dades 

Secun- 
dário  

28 
julho a 
21set. 

“ Quero estudar mais e melhor ” projeto do Jornal Expresso e 
da Prébuild) concessão de bolsas de estudo universitárias, (e 
de acompanhamento do desempenho académico desses 
escolhidos). 

Premiar o talento e o aproveitamento escolar de 
alunos com métodos e processos de estudo, 
ambição e capacidade de trabalho. 

BE 12ºano  




