
 

Agrupamento de Escolas 

Dr.ª Laura Ayres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DO PLANO A

DE ATIVIDADES 

Agrupamento de Escolas 

Dr.ª Laura Ayres

 

RELATÓRIO DO PLANO A

DE ATIVIDADES 2011 / 2012

1 

Agrupamento de Escolas 

Dr.ª Laura Ayres 

RELATÓRIO DO PLANO ANUAL 

2011 / 2012 



RELATÓRIO DO PAA – 2011 /2012 

2 
 

Índice 
 

Ensino Pré-Escolar ......................................................................................................................... 3 

Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo ......................................................................................................... 7 

Departamento do 1º Ciclo ............................................................................................................. 9 

Departamentos do 1º Ciclo e Ciências Sociais e Humanas ......................................................... 26 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas ........................................................................... 27 

Departamentos de Ciências Sociais e Humanas e de Expressões ............................................... 34 

Departamento de Expressões ..................................................................................................... 35 

Departamento de Línguas ........................................................................................................... 49 

Departamentos de Línguas e de Mat. e Ciências Experimentais ................................................ 58 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais ........................................................... 59 

Desporto Escolar ......................................................................................................................... 69 

Biblioteca ..................................................................................................................................... 77 

Projetos de escola ....................................................................................................................... 83 

Cursos Profissionais ..................................................................................................................... 86 

Educação Para a Saúde ............................................................................................................... 87 

Escola Ativa ................................................................................................................................. 93 

Jack Petchey ................................................................................................................................ 96 

PIEF .............................................................................................................................................. 97 

Teatro .......................................................................................................................................... 99 

Ensino Especial .......................................................................................................................... 101 

Estatísticas ................................................................................................................................. 107 

Atividades .............................................................................................................................. 107 

Nº de Atividades .................................................................................................................... 108 

Atividades Propostas/Realizadas/Não Realizadas ................................................................ 113 

Estimativa de Custos ............................................................................................................. 115 

Custos Efetivos ...................................................................................................................... 117 

 

 



RELATÓRIO DO PAA – 2011 /2012 

3 
 

Ensino Pré-Escolar 
 

 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

ESCOLA ATIVA 1-09-2011 30-06-2012 Coordenadores do 
projeto ESCOLA 
ATIVA 

Estas atividades tiveram o objetivo de 
proporcionar aos grupos envolvidos, 
momentos de prática desportiva, 
potenciando hábitos de vida saudáveis e 
ativos, bem como também o de favorecer 
momentos de interação entre os vários 
grupos do Pré-Escolar. 

0 0   

Aulas de Expressão 
Físico-Motora com 
alunos do 11º ano 
da área de 
desporto 

1-09-2011 30-06-2012 Professor Arlesio Proporcionar aos grupos do Pré-Escolar a 
prática semanal de desporto, 
complementando o trabalho feito pelas 
Educadoras de Infância e dando 
oportunidade aos grupos de 
experimentarem técnicas específicas 
relativas a exercícios físicos concretos;   
  Aumentar o leque de atividades 
potenciadoras de hábitos de vida saudáveis. 

0 0   

Receção de uma 
aluna de um curso 
CEF da Escola 
Secundária Drª 
Laura Ayres 

1-09-2011 30-06-2012 Professor Simão 
(grupo 
recrutamento 910) 
e Educadora de 
Infância da sala 3 
da EB1/JI da 
Abelheira 

Dar continuidade a este estágio, seguindo a 
tipologia adotada nos anos anteriores; 
  Proporcionar à aluna um contacto direto 
com as rotinas e as atividades desenvolvidas 
em contexto de Pré-Escolar, potenciando a 
sua familiarização com as crianças e 
familiares. 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Receção de duas 
alunas do curso 
PIEF 

1-09-2011 30-06-2012 Professoras 
coordenadoras do 
projeto PIEF 

Proporcionar às alunas um contacto direto 
com as rotinas e atividades desenvolvidas 
em contexto de Pré-Escolar, potenciando a 
sua familiarização com as crianças e 
familiares. 

0 0   

Articulação com o 
Centro de Saúde 
de Quarteira 

1-09-2011 30-06-2012 Higienista Oral do 
Centro de Saúde e 
Enfermeira Cristina 
Farrajota da equipa 
da saúde escolar 

Sensibilizar as crianças para hábitos de vida 
saudáveis e para a promoção da saúde 
(escovagem dos dentes e rastreio oral); 
 
agilizar processos relacionados com os 
encaminhamentos devidos e necessários 
para a promoção da saúde das crianças 
(consultas com o médico de família, planos 
de vacinação e outros). 

0 0   

Articulação 1-09-2011 30-06-2012 Coordenador do 
projeto "Escola 
Ativa" 

Fomentar hábitos de vida saudáveis e 
pratica desportiva;  
 
  Proporcionar atividades em conjunto com 
os dois jardins de infância; 

0 0   

ATIVIDADES 
PROPORCIONADAS 
PELA BIBLIOTECA 
ESCOLAR 

1-09-2011 30-06-2012 Professor 
bibliotecário do 1º 
ciclo do 
Agrupamento e 
Educadoras de 
Infância titulares de 
grupo 

articular com a biblioteca escolar e  
  promover hábitos de leitura e regras de 
conduta/contacto com os livros; 
 
  potenciar a articulação com as famílias, ao 
mesmo tempo que se promoviam 
momentos de leitura em comum, 
especialmente através do projeto leitura em 
VAI-VEM; 
 
  sensibilizar para o código escrito, oral e 
suas funcionalidades e regras. 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

VISITAS DE 
ESTUDO 

2-01-2012 30-06-2012 Educadoras de 
Infância titulares de 
grupo 

PARQUE MUNICIPAL DE LOULÉ:   
  Promover o contacto com a natureza, 
proporcionando aos grupos um dia 
diferente e um almoço pic-nic (realidade 
distante para muitas crianças).  
 
CENTRO DE CIÊNCIA VIVA:  
 
  Promover o contacto com experiência 
várias, desenvolvendo a área das ciências;  
 
  Sensibilizar para a curiosidade, 
fomentando o despertar científico.  
 
MOINHO DO BENGADO: 
  Proporcionar ao grupo em causa um 
contacto com a realidade do moinho 
verdadeiro, fazendo-os articular com as 
unidades temáticas trabalhadas, relativas ao 
ciclo do pão;  
 
  Articular com outro grupo de Pré-Escolar, 
com quem se estabelecera contacto ao 
longo do ano (JI MEALHAS do Agrupamento 
de Escolas José Belchior Viegas de São Brás 
de Alportel). 

0 0   

Articulação com as 
famílias 

2-01-2012 30-06-2012 Educadoras de 
Infância titulares de 
grupo, Equipa 
pedagógica das 
salas e famílias 

Promover uma educação global e 
equilibrada, envolvendo as famílias na vida 
da escola, transmitindo-lhes o trabalho 
realizado durante o ano e 
proporcionando momentos de interação 
pedagógica entre as partes. 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Encontro MAAL 18-04-
2012 

18-04-2012 Paulo Matos Implementação da competição nas MAAl. 
Sensibilização de novos alunos para as 
modalidades desenvolvidas - Orientação, 
escalada, rappel. 

0 0   

Aulas de Karaté 20-04-
2012 

30-06-2012 Academia de Artes 
Marciais SAKURA 

Sensibilizar as crianças do Pré-Escolar para 
esta modalidade desportiva, despertando-
as para algumas funcionalidades específicas 
do karaté. 

0 0   

ESPREITAR A 
ESCOLA 

20-04-
2012 

30-06-2012 Todos os 
departamentos 

Potenciar a articulação entre todos os ciclos 
de ensino;   
  Dar a conhecer à comunidade alargada 
(familiar e outra) as atividades 
desenvolvidos por todos os níveis de ensino. 

0 0   

Receção de uma 
aluna de um curso 
profissional de 
Apoio à Infância 

20-04-
2012 

30-06-2012 Professora Maria 
do Céu, 
coordenadora do 
curso profissional 
de apoio à Infância 

Proporcionar à aluna um contacto direto 
com as rotinas e atividades desenvolvidas 
em contexto de Pré-Escolar, 
potencializando a sua familiarização com as 
crianças e familiares. 

0 0   

Estágios nas salas 
dos Jardins de 
Infância do 
Agrupamento 

2-05-2012 6-06-2012 Curso de Aux. AE 
do IEFP e 
Educadoras do 
Agrupamento 

Proporcionar às alunas um contacto com as 
futuras realidades profissionais que irão 
desenvolver (auxiliares de ação educativa). 

0 0   

Encontro Final com 
os alunos o Pré-
Escolar 

6-06-2012 6-06-2012 Filipa Duarte, 
Arlésio Coelho, 
educadoras e 
alunos do 11ºano 
do curso 
tecnológico de 
desporto. 

Diversificar práticas educativas através do 
exercício físico, estimulando e 
desenvolvendo diferentes competências e 
destrezas básicas, como os deslocamentos, 
equilíbrios, lateralidade e ritmo; 
 
Potenciar a articulação entre ciclos de 
ensino. 

0 0   
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Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Projeto 
"Comunicar" - 
«Articulação 
Curricular, na 
Área de 
Expressão e 
Comunicação em 
Língua 
Portuguesa, entre 
o ensino Pré-
Escolar e as 
Bibliotecas 
Escolares do 1.º 
Ciclo do Ensino 
Básico» 

1-09-2011 30-06-2012 Prof. Adriano 
Aires, Educadoras 
de Infância, AO 
Alexandrina 
Gonçalves e AT 
Inês Sousa, 
crianças do Ensino 
Pré-escolar 

- Propiciar aos educadores de infância uma 
abordagem concetual da problemática da 
linguagem oral (desenvolvimento 
fonológico, lexical, semântico, 
morfossintático e pragmático) e da 
emergência e sensibilização à linguagem 
escrita.· 
- Refletir sobre o papel da linguagem oral na 
formação da criança, particularmente no 
que respeita ao domínio da língua materna.·  
- Promover práticas de desenvolvimento da 
literacia no Pré-Escolar.·  
- Fomentar nos educadores de infância o 
autodesenvolvimento de competências de 
literacia, nomeadamente as de língua 
materna.· 
-  Compreender o papel da biblioteca escolar 
enquanto polo de recursos adequados a um 
conjunto de práticas de leitura.·  
- Promover a partilha de experiências no 
interior da escola, procurando soluções 
conjuntas para melhorar as práticas 
pedagógicas.·  
- Debater o papel da escola na alteração das 
práticas pedagógicas, face às exigências do 
novo paradigma educacional e dos Novos 
Programas de Português. 

0 0 85 80 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Semana da 
Leitura 

20-04-2012 30-06-2012 Prof. Adriano 
Aires, Professores 
do 1.º ciclo, 
Educadoras de 
Infância, AO 
Alexandrina 
Gonçalves e AT 
Inês Sousa, alunos 
do 1.º ciclo e 
crianças do Ensino 
Pré-escolar 

- Valorizar da leitura junto das crianças, dos 
jovens e da população adulta, propiciando a 
aproximação da Escola à comunidade. 
 
- Incentivar os pais e encarregados de 
educação a participaram ativamente na 
Semana da Leitura. 
 
- Promover a leitura de uma história, uma 
poesia ou um conto (de outra região do país, 
de outro país, etc.) aos alunos da turma do 
respetivo filho/educando. 
 
Promover a articulação entre ciclos e inter 
geracional, com 
os “grandes” a lerem aos pequenos (os 

alunos de anos de escolaridade mais 
avançados lerão para os mais 
pequenos); 
os pequenos leem aos grandes leitura 
de histórias, poesias e contos aos idosos  
do Lar da 3.ª Idade do Centro Paroquial 
de Quarteira        - 
 
Feira do Livro 

0 0 200 200 
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Departamento do 1º Ciclo 
 

 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos 

Participantes 
Início Fim Estimado Real 

Dia Mundial da 
Alimentação 

1-09-2011 23-12-2011 Professores do 1º 
ciclo 

-Criar hábitos de vida saudáveis; 
-Reconhecer a importância de uma 
alimentação equilibrada. 

0 0 92  

Projeto 
"Pequenos 
Bibliotecários" 

1-09-2011 30-06-2012 Prof. Adriano Aires, 
AO Alexandrina 
Gonçalves e AT Inês 
Sousa, alunos dos 
3.º e 4.º anos 
 
Participantes 

- Proporcionar a leitura de textos pelo 
simples prazer de ler. 
- Estabelecer o contacto do leitor com o 
livro lido e fomentar a interação com o 
texto. 
- Promover o diálogo e o envolvimento 
emocional e cognitivo dos indivíduos. 
- Desenvolver competências de informação, 
aprender a comunicar, a colaborar e a 
assumir-se como ser social; 
- Promover a interação dinâmica com a 
informação; 
- Criar hábitos autónomos de utilização das 
bibliotecas ao longo da vida; 
- Desenvolver um trabalho articulado com 
as bibliotecas da comunidade educativa 
local (Bibliotecas do ESLA, Biblioteca 
Municipal, etc.); 
- Desenvolver literacias críticas e de 
literacias. 
- Desenvolver competências de cidadania; 
- Desenvolver práticas colaborativas. 

0 0 24  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos 

Participantes 
Início Fim Estimado Real 

- Promover o debate de ideias e a 
articulação curricular. 

Festa de Natal 1-09-2011 23-12-2011 Professores, 
Auxiliares e Ação - Confraternizar com outros em épocas 

festivas-Natal; 
 - Participar em momentos de improvisação 
no processo de criação artística; 
- Explorar diferentes técnicas: pintura, 
recorte, colagem, desenho e expressão 
livre, impressão, modelagem e escultura; 
- Entoar canções de natal. 

0 0 92  

Comemoração 
do dia de São 
Martinho 

1-09-2011 23-12-2011 Conceição Correia e 
Ana Gomes - Ler textos variados com fins recreativos 

- Desenvolver a criatividade; 
- Enriquecer o campo de experiências 
individuais ou em grupo; 
- Desenvolver a criatividade; 
- Ilustrar de forma pessoal. 

0 0 19  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos 

Participantes 
Início Fim Estimado Real 

Comemoração 
do Dia de S. 
Martinho 

1-09-2011 23-12-2011 Professores do 1º 
ciclo; Auxiliares de 
Ação Educativa 

-Mobilizar conhecimentos do nosso 
património cultural; 
-Explorar as possibilidades expressivas do 
corpo; 
  -Capacidade para se relacionar e 
comunicar com os outros;  
  -Competência para apreender o significado 
global de um texto curto;  
  -Capacidade de se exprimir de forma 
confiante, clara, audível, com adequação ao 
contexto e ao objetivo comunicativo;  
  - Resolver problemas envolvendo relações 
numéricas. 

0 0 92  

“Leitura em Vai 
e Vem” nos 
Jardins de 
infância 

1-09-2011 30-06-2012 Prof. Adriano Aires, 
Professores do 1.º 
ciclo, Educadoras 
de Infância, AO 
Alexandrina 
Gonçalves e AT Inês 
Sousa, crianças e 
Encarregados de 
Educação do Ensino 
Pré-escolar 

Os livros escolhidos, os dias em que cada 
criança leva a saca, o familiar que leu com a 
criança ou as palavras novas são 
alguns dos dados que podem ser registados, 
de modo a proporcionar outras 
situações de descoberta e de aprendizagem. 
Este projeto será realizado em parceria com 
as Bibliotecas Escolares do 1.º ciclo do 
Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres 
nos seguintes moldes: 
- sob proposta das Educadoras, com o 
aconselhamento das 
Assistentes Operacionais e de acordo com 
os recursos existentes serão 
selecionados 10 títulos para serem 
utilizados pelas crianças de cada sala; 
- o período para circulação dos títulos será 

0 0 85  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos 

Participantes 
Início Fim Estimado Real 

de 15 dias; 
- serão registados os movimentos em 
impresso fornecido pelas BE’s. 

Receção aos 
alunos do 1º 
ano 

1-09-2011 23-12-2011 Conceição Correia e 
Ana Gomes 

Realizar jogos; 
Desenvolver a capacidade de equilíbrio; 
Desenvolver a criatividade; 
Desenvolver o sentimentos da amizade; 

0 0 19  

Concurso: “Uma 
boa razão para 
usar a Biblioteca 
Escolar” 

1-09-2011 23-12-2011 Professor 
Bibliotecário 

- Desenvolver o gosto pela escrita; 
- Desenvolver a imaginação; 
- Desenvolver a criatividade; 
- Desenvolver competências de escrita 

0 0 93  

Receção aos 
alunos pelas 
turmas do 4ª A 

1-09-2011 23-12-2011 Professores do 1º 
Ciclo 

-Dar a conhecer a escola aos alunos do 1º 
ano de escolaridade;- Estimular o convívio e 
gosto pela escola. 

0 0 92  

Dia Mundial da 
Alimentação 

1-09-2011 23-12-2011 Conceição Correia e 
Ana Gomes 

Explorar diferentes técnicas; 
Ilustrar de forma natural; 
Utilizar e criar diferentes materiais; 

0 0 19  

Atividades em 
regime tutorial 
nas Bibliotecas 
Escolares do 1.º 
ciclo 

1-09-2011 30-06-2012 Prof. Adriano Aires, 
Professores do 1.º 
ciclo, AO 
Alexandrina 
Gonçalves e AT Inês 
Sousa, alunos do 
1.º ciclo 

- Aumentar níveis de literacia   
- Consolidar competências em Língua 
Portuguesa Desenvolver o gosto pela leitura 
e escrita. 
- Melhorar as expressões oral e 
escrita  Desenvolver o pensamento e a 
capacidade de análise/síntese  
- Desenvolver práticas de reflexão/partilha 
e cooperação de ideias. 
- Desenvolver hábitos de trabalho e de 
autonomia   
- Desenvolver capacidades cognitivas e de 
auto motivação  
- Melhorar a utilização da língua em 

0 50 185  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos 

Participantes 
Início Fim Estimado Real 

diversos contextos.  
- Sistematizar hábitos de estudo, trabalho e 
organização, autonomia e cooperação – 
Laboratórios Gramaticais 

Receção aos 
alunos 

16-09-2011 16-09-2011 Professores do 1º e 
4º anos 

Receber cordialmente os alunos do 1º ano, 
Promover um convívio salutar entre os 
alunos do 1º e 4º anos, 
Responsabilizar os alunos do 4º ano. 
Sensibilizar os alunos do 1º ano para novas 
aprendizagens. 

0 0 44  

Dia Mundial da 
Alimentação 

15-10-2011 15-10-2011 Coordenadora de 
Estabelecimento 
Sónia Alves 

Identificar alimentos saudáveis e 
moderados; 
Promover hábitos de vida saudável; 
Promover a prática da atividade física; 
Desenvolver o respeito por si e pelos 
outros. 

0 0 84  

Dia de São 
Martinho 

11-11-2011 11-11-2011 EB1 /JI Abelheira Estudo do Meio: 
- Promover o conhecimento da cultura e 
tradições nacionais; 
- Preservar o património cultural; 
Localizar no mapa de Portugal as regiões 
onde há castanheiros. 
Matemática: 
- Resolver problemas; 
- Fazer contagens e estimativas. 
Língua Portuguesa: 
- Criar o gosto pela recolha de produções do 
património literário oral; 
- Ouvir/ler histórias e/ou lendas; 
- Participar no reconto oral de uma 
história/lenda. 

0 0 84  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos 

Participantes 
Início Fim Estimado Real 

Formação Cívica: 
- Conhecer a Lenda, enaltecendo os seus 
valores morais; 
- Promover o convívio e confraternização 
entre a comunidade escolar; 
- Valorizar e interiorizar atitudes de 
solidariedade, compaixão e partilha; 
- Cumprir as regras de boa convivência. 
Expressão e Educação Musical: 
- Entoar canções; 
- Acompanhar canções com gestos e 
percussão corporal. 
- Expressão e Educação Dramática: 
Dramatizar personagens e ações. 
Expressão e Educação Plástica: 
- Desenvolver a destreza manual; 
- Desenvolver o gosto estético. 
Expressão Físico-motora: 
- Elevar o nível funcional das capacidades 
condicionais e coordenativas; 
- Cooperar com os companheiros nos jogos 
e exercícios, bem como, os princípios de 
cordialidade e respeito com os colegas e o 
professor; 
- Participar com empenho, no 
aperfeiçoamento da sua habilidade motora, 
nos diferentes tipos de atividades, 
procurando realizar ações adequadas com 
correção e oportunidade. 

Festa de Natal 9-12-2011 16-12-2011 Educadores e 
Professores do 1º 
ciclo 

Estudo do Meio: 
- Promover o conhecimento da cultura e 
tradições nacionais. 

230 0 84  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos 

Participantes 
Início Fim Estimado Real 

- Preservar o património cultural. 
- Localizar no mapa do Mundo países 
culturalmente  distintos.  Matemática: 
- Resolver problemas.  
- Fazer contagens e estimativas.  
Língua Portuguesa: 
- Criar o gosto pela recolha de produções do  
património literário oral.  
- Ouvir/ler histórias e/ou lendas.  
-  Participar no reconto oral de uma 
história/lenda. Formação  
Cívica:  
- Celebrar o espírito natalício. 4Incentivar os 
alunos a dar continuidade às tradições 
natalícias.4Promover o convívio e 
confraternização entre 
a comunidade escolar. 
- Valorizar e interiorizar atitudes de 
solidariedade, compaixão e partilha. 
- Cumprir as 
regras de boa convivência. 
- Fortalecer a relação Escola/Família. 
- Envolver entidades neste projeto (Junta de 
Freguesia, Câmara, empresas, etc…)  
Expressão e Educação Musical: 
- Entoar canções. 
- Acompanhar canções com gestos e 
percussão corporal.  
Expressão e Educação Dramática: 
- Dramatizar personagens e 
ações. Expressão e Educação Plástica: 
- Desenvolver a destreza manual.  



RELATÓRIO DO PAA – 2011 /2012 

16 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos 

Participantes 
Início Fim Estimado Real 

- Desenvolver o gosto estético. 

Festa de Natal 16-12-2011 16-12-2011 Conceição Correia e 
Ana Gomes 

- Incutir sentimentos de aceitação e 
respeito pelos outros e suas diferenças; 
- Conhecer os hábitos e costumes de outros 
povos; 
- Promover momentos de partilha e de 
solidariedade; 
- Proporcionar momentos de convívio com 
toda a comunidade educativa e em geral; 
- Incentivar os alunos à continuidade das 
tradições natalícias. 

0 0 19  

Comemoração 
do Dia do Pai 

2-01-2012 5-04-2012 Professores - Explorar diferentes técnicas de 
expressão (recorte, colagem, pintura);-
  Desenvolver a criatividade e imaginação na 
realização de trabalhos artísticos. 

0 0 92  

Concurso 
Concelhio de 
Leitura: “Ás da 
leitura” 

2-01-2012 5-04-2012 Prof. Adriano Aires, 
AO Alexandrina 
Gonçalves e AT Inês 
Sousa, alunos dos 
1.º, 2.º, 3.º e 4.º 
anos 
Biblioteca 
Municipal de Loulé 

- Estimular a prática da leitura entre os 
alunos de todos os ciclos de ensino,  
- avaliar a leitura de trechos de obras 
literárias pelos estudantes desses graus de 
ensino.  
(O concurso decorrerá durante o mês de 
março e estará integrado nas atividades da 
Semana Nacional da Leitura. Cada escola 
deverá definir um calendário para a 
realização do concurso, atendendo às 
condicionantes específicas próprias) 

0 5 16  

Comemoração 
do Dia de Reis 

2-01-2012 5-04-2012 Professores -Reconhecer as tradições do Dia de Reis; 
-Utilizar diferentes técnicas artísticas: 
recortar, pintar, decorar; 

0 0 92  

Dia de São 
Valentim 

2-01-2012 5-04-2012 Professores - Entoar rimas e lengalengas. 
- Recontar histórias ouvidas; 

0 0 92  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos 

Participantes 
Início Fim Estimado Real 

-Elaborar postais sobre o tema. 

Comemoração 
da Páscoa 

2-01-2012 5-04-2012 Professores - Conhecer alguns costumes e tradições da 
Páscoa;- Saber fazer pesquisas;- Realizar 
trabalhos de Expressão Plástica com 
criatividade e imaginação. 

0 0 92  

Carnaval 2-01-2012 5-04-2012 Professores - Explorar as possibilidades de diferentes 
materiais na construção de máscaras 
carnavalescas: 

lãs, tecidos, outros;- -Explorar as 
possibilidades expressivas do corpo; 

-  Proporcionar momentos de alegria e 
diversão. 

0 0 92  

Os animais vão 
à Escola 

2-01-2012 5-04-2012 Professores, 
Profissionais do 
Aquashow 

- Criar momentos de convívio entre os 
participantes; 
-Proporcionar contacto com os animais. 

0 0 92  

Dia da Árvore 2-01-2012 5-04-2012 Professores - Reconhecer a importância das árvores 
para o ambiente;- Identificar algumas 
utilidades das árvores; 

0 0 92  

Dia dos Reis 6-01-2012 14-01-2012 EB1 /JI Abelheira Estudo do Meio: 
Promover o conhecimento da cultura e 
tradições nacionais.  
- Localizar no mapa localidades com 
castelos.  
Matemática: 
- Resolver problemas.  
- Fazer contagens e estimativas.  
Língua Portuguesa: 
- Criar o gosto pela recolha de produções do 
património literário oral.  
- Ouvir/ler histórias e/ou lendas.  
- Participar no reconto oral de uma 

0 0 84  



RELATÓRIO DO PAA – 2011 /2012 

18 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos 

Participantes 
Início Fim Estimado Real 

história/lenda.  
Formação Cívica: 
- Conhecer a Lenda do Reis Magos 
- Promover o convívio e confraternização 
entre a comunidade escolar. 
- Valorizar e interiorizar atitudes de 
solidariedade, compaixão e partilha. 
- Cumprir as regras de boa convivência.  
Expressão e Educação Musical: 
- Entoar canções. 
- Acompanhar canções  com gestos e 
percussão corporal. 
Expressão e Educação Plástica: 
- Desenvolver a destreza manual – coroas 
dos reis.  
- Desenvolver o gosto estético. 

Comemoração 
do Dia de Reis 

6-01-2012 6-01-2012 Conceição Correia e 
Ana Gomes 

- Respeitar normas, regras e critérios de 
atuação, de convivência e de trabalho em 
vários contextos; 
- Capacidade de se exprimir de forma 
confiante, clara e audível, com adequação 
ao contexto e ao objetivo comunicativo. 

0 0 19  

Dia de São 
Valentim 

14-02-2012 14-02-2012 Professores do 1º 
Ciclo 

- Participar em atividades interpessoais e de 
grupo; 
- Respeitar normas, regras e critérios de 
atuação, de convivência e de trabalho em 
vários contextos; 
- Adquirir a capacidade de se exprimir de 
forma confiante, clara e audível, com 
adequação ao contexto e ao objetivo 
comunicativo. 

0 0 84  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos 

Participantes 
Início Fim Estimado Real 

Os Animais vão 
à Escola 

14-02-2012 16-02-2012 EB1/JI da Abelheira;  - Conhecer os animais;- Alertar para a 
conservação das espécies e do ambiente. 

230 154 84  

Dia S. Valentim 14-02-2012 14-02-2012 Conceição Correia e 
Ana Gomes 

- Participar em atividades interpessoais e de 
grupo; 
- Respeitar normas, regras e critérios de 
atuação, de convivência e de trabalho em 
vários contextos; 
- Capacidade de se exprimir de forma 
confiante, clara e audível, com adequação 
ao contexto e ao objetivo comunicativo. 

0 0 19  

Carnaval 17-02-2012 17-02-2012 Conceição Correia e 
Ana Gomes 

- Participar em atividades interpessoais e de 
grupo; 
- Respeitar normas, regras e critérios de 
atuação, de convivência e de trabalho; 
- Cooperar com os outros em tarefas e 
projetos comuns; 

0 0 19  

Carnaval 17-02-2012 17-02-2012 EB1 /JI Abelheira Estudo do Meio: 
- Promover o conhecimento da cultura e 
tradições nacionais. 
Língua Portuguesa:  
- Ouvir/ler histórias e/ou lendas.  
- Participar no reconto oral de uma 
história/lenda. 
Formação Cívica: 
- Promover o convívio e confraternização 
entre a comunidade escolar. 
Valorizar e interiorizar atitudes de 
solidariedade, compaixão e partilha. 
- Cumprir as regras de boa convivência. 
Expressão e Educação Musical: 
- Entoar canções. 

0 0 84  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos 

Participantes 
Início Fim Estimado Real 

- Acompanhar canções com gestos e 
percussão corporal. 
Expressão e Educação - Plástica: 
- Desenvolver a destreza manual - máscaras  
- Desenvolver o gosto estético.    

Dia do Pai 19-03-2012 19-03-2012 Professores do 1º 
Ciclo 

- Usar adequadamente a língua portuguesa 
para comunicar de forma adequada e para 
estruturar o pensamento próprio; 
- Consciencializar para o valor da família na 
sociedade. 

0 0 84  

Comemoração 
do Dia do Pai 

19-03-2012 19-03-2012 Conceição Correia e 
Ana Gomes 

- Promover momentos de 
partilha e de solidariedade; 
- Proporcionar momentos de convívio 
com  a comunidade educativa; 

0 0 19  

Dia da Árvore 21-03-2012 21-03-2012 Professores do 1º 
Ciclo 

- Participar em atividades de de grupo; 
- Respeitar normas, regras e critérios de 
atuação, de convivência e de trabalho; 
 - Dar continuidade a costumes e tradições. 
- Estimular o entusiasmo e interesse pela 
ciência.- Aprender a respeitar a Natureza. 

0 0 84  

Páscoa - Corrida 
de Orientação 

23-03-2012 23-03-2012 EB1 /JI Abelheira Estudo do Meio: 
- Contatar com o meio ambiente. 
- Orientar no mapa. 
Matemática: 
- Orientar segundo e espaço em que se 
encontra. 
- Fazer estimativas. 
Língua Portuguesa: 
- Desenvolver a oralidade. 
Formação Cívica: 
- Promover o trabalho de grupo. 

0 0 84  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos 

Participantes 
Início Fim Estimado Real 

- Valorizar e interiorizar atitudes de 
solidariedade, compaixão e partilha. 
- Cumprir as regras de boa convivência. 
Expressão Físico-motora: 
- Elevar o nível funcional das capacidades 
condicionais e coordenativas. 
- Cooperar com os companheiros nos jogos 
e exercícios, compreendendo e aplicando as 
regras combinadas na turma, bem como os 
princípios de cordialidade e respeito na 
relação com os colegas e o professor. 
- Participar, com empenho, no 
aperfeiçoamento da sua habilidade nos 
diferentes tipos de atividades, procurando 
realizar as ações adequadas com correção e 
oportunidade. 

Comemoração 
da Páscoa 

23-03-2012 23-03-2012 Conceição Correia e 
Ana Gomes 

- Participar em atividades interpessoais e de 
grupo; 
- Respeitar normas, regras e critérios de 
atuação, de convivência e de trabalho; 
- Dar continuidade a costumes e tradições. 

0 0 19  

25 de Abril 20-04-2012 30-06-2012 Conceição Correia e 
Ana Gomes 

Ler  com clareza textos variados com 
extensão e vocabulário adequados. 
Explorar diferentes técnicas. 
Ilustrar de forma pessoal. 

0 0 19  

Dia da Mãe 20-04-2012 30-06-2012 Conceição Correia e 
Ana Gomes 

Ler textos variados com fins recreativos. 
Escrever textos curtos com respeito  pelo 
tema, pelas regras básicas de ortografia e 
pontuação, assegurando a  continuidade 
referencial e marcando abertura e fecho. 
 Utilizar e criar diferentes materiais. 

0 0 19  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos 

Participantes 
Início Fim Estimado Real 

Dia da Criança 20-04-2012 30-06-2012 Conceição Correia e 
Ana Gomes 

Realizar jogos coletivos. 
Realizar ações motoras básicas. 
Realizar exercícios de ginástica. 

0 0 19  

Um  dia  na   
ESLA 

20-04-2012 30-06-2012 Conceição Correia e 
Ana Gomes 

Participar em jogos. 
Explorar movimentos, em grupo com 
ambiente musical. 
Realizar experiências. 
Desenvolver a criatividade. 
Utilizar noções informáticas. 

0 0 19  

Comemoração 
do Dia 25 de 
abril 

20-04-2012 30-06-2012 Professores 
- Reconhecer a importância da data como 
facto histórico; 

0 0 68  

Dia da criança 20-04-2012 30-06-2012 Professores do 
agrupamento 

- Despertar o interesse pela atividade física 
e desportiva,- Incutir hábitos de vida 
saudáveis;- Promover o convívio entre os 
alunos e professores; 

0 0 92  

Concurso 
Literário:   
«Como fazer um 
bom aluno?» 

20-04-2012 30-06-2012 Professor 
Bibliotecário 

- Desenvolver o gosto pela escrita; 
- Desenvolver a imaginação; 
- Desenvolver a criatividade; 
- Desenvolver competências de escrita 

0 0 93  

Semana Cultural 20-04-2012 30-06-2012 Professores - Explorar diferentes técnicas de 
expressão (recorte, colagem, composições, 
dobragens...);- 
Desenvolver o sentido de cooperação com 
os companheiros, aplicando as regras e os 
princípios de cordialidade e respeito na 
realização das atividades;-  
Promover o convívio entre os participantes. 

0 0 92  

Dia do ambiente 20-04-2012 30-06-2012 Professores - Sensibilizar os alunos a proteger o 
ambiente; 

0 0 92  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos 

Participantes 
Início Fim Estimado Real 

Espreitar a 
Escola 

20-04-2012 30-06-2012 Professores do 
agrupamento 

- Proporcionar o intercâmbio entre os vários 
ciclos; 
- Despertar nos alunos curiosidade e 
interesse pelas diversas atividades; 
- Capacidade para se relacionar e comunicar 
com os outros; 

0 0 92  

Quinta de 
Marim 

20-04-2012 30-06-2012 Ana Gomes e 
Alexandra 
Marquilhas 

Contactar com manifestações da vida 
animal e vegetal; 
Identificar fatores que condicionam a vida 
das plantas e dos animais; 
Saber aplicar conhecimentos básicos sobre 
o meio físico envolvente; 
Saber comunicar as informações recolhidas; 
Ilustrar de forma pessoal; 
Assumir e revelar atitudes de curiosidade, 
pesquisa e experimentação. 

0 0 19  

Visita de Estudo 
à Quinta de 
Marim - Olhão 

20-04-2012 30-06-2012 Professora Joana 
Ameida 

- Contactar com manifestações da vida 
animal e vegetal do meio próximo.- 
Contactar com os vários meios de 
transporte regionais. 

0 0   

Kidzânia 20-04-2012 30-06-2012 Marilia Carrusca, 
Hélia Batista, 
Águeda Madeira 

- Satisfazer o ímpeto exploratório e 
curiosidade intelectual; 
- Desenvolver aptidões para a vida real e 
compreender o mundo dos 
adultos;  
- Adquirir bases financeiras e gerir recursos 
financeiros próprios; 
- Articular com as aprendizagens e 
currículos escolares; 
- Incutir sentimentos de aceitação e 
respeito pelos outros;  

0 0 31  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos 

Participantes 
Início Fim Estimado Real 

- Valorizar, interiorizar e praticar valores 
individuais de independência, liderança, 
criatividade e auto estima; 
- Valorizar, interiorizar e praticar valores 
coletivos de igualdade, cooperação e 
espírito de equipa; 
- Educar para a responsabilidade social e 
cidadania; 
- Desenvolver competências, atitudes e 
valores sociais; 
- Resolver situações e problemas do dia a 
dia; 
- Contactar com diversas profissões; 
- Manifestar curiosidade e gosto pela 
exploração dos ambientes/profissões; 
- Participar em atividades lúdicas, 
educativas e interativas; 
-  Manifestar respeito pelos colegas e 
adultos. 

Comemoração 
Final do Ano 
Letivos 

20-04-2012 30-06-2012 Conceição Correia e 
Ana Gomes 

Entoar canções. 
Desenvolver a capacidade de relação e 
comunicação. 
Explorar, sensorialmente diferentes 
materiais. 
Enriquecer o campo de experiências 
individuais ou em grupo. 

0 0 19  

Dia da mãe 20-04-2012 30-06-2012 Professores - Explorar diferentes técnicas de materiais 
(moldar, pintar, colar, recortar...);- 
Desenvolver a criatividade e imaginação; 

0 0 92  

25 de Abril 24-04-2012 24-04-2012 Professores do 1º 
Ciclo 

- Participar em atividades interpessoais e de 
grupo; 

0 0 84  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos 

Participantes 
Início Fim Estimado Real 

- Respeitar normas, regras e critérios de 
atuação, de convivência e de trabalho 
em vários contextos; 

Dia da Mãe 4-05-2012 4-05-2012 Professores do 1º 
Ciclo 

- Usar adequadamente a língua portuguesa 
para comunicar de forma adequada e para 
estruturar o pensamento próprio; 
- Consciencializar para o valor da família na 
sociedade. 

0 0 84  

Dia do 
Ambiente 

5-06-2012 5-06-2012 Professores do 1º 
Ciclo 

- Participar em atividades interpessoais e de 
grupo; 
- Respeitar normas, regras e critérios de 
atuação, de convivência e de trabalho; 
- Estimular o entusiasmo e interesse pela 
preservação do ambiente. 

0 0 84  

Semana Cultural 12-06-2012 15-06-2012 Coordenadora de 
Estabelecimento 
Sónia Alves, 
Professores do 1º 
Ciclo e Educadoras 

- Participar em atividades interpessoais e de 
grupo; 
Respeitar normas, regras e critérios de 
atuação, de 
convivência e de trabalho; 
- Participar em atividades lúdicas de 
investigação e de 
descoberta. 

0 0 84  

Torneio de 
Futebol 

15-06-2012 15-06-2012 Sónia Alves e Rui 
Rocha (AEC) 

Através da prática do exercício físico, 
potenciar aos alunos mais um momento 
lúdico e desportivo. 

0 0   
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Departamentos do 1º Ciclo e Ciências Sociais e Humanas 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Comemoração 
do mês 
Internacional das 
Bibliotecas 
Escolares 

1-09-2011 23-12-2011 Bibliotecas 
Escolares do 
Agrupamento em 
parceria com a 
B.M. de Loulé e as 
Bibliotecas do 
Concelho 

Comemorar o mês internacional das 
bibliotecas escolares, através de um 
conjunto de atividades diversificadas, em 
parceria com as escolas do concelho;  
Despertar o gosto pela leitura e cultura;  
Incentivar a comunidade educativa para a 
rentabilização profícua deste centro de 
recursos. 

0 0   

Projeto "Filosofia 
para Crianças" 

2-01-2012 30-06-2012 Biblioteca Escolar 
em colaboração 
com a professora 
Laurinda Silva 

Desenvolver o espírito crítico; desenvolver a 
capacidade de viver uma cidadania ativa; 
ter consciência de si e do outro; aprender a 
colocar-se no lugar do outro; respeitar os 
seus pares; promover a autonomia na 
investigação; compreender o valor da 
solidariedade, da igualdade, da partilha e da 
tolerância…; reconhecer direitos e deveres 
na sociedade atual; confirmar a importância 
dos Direitos Humanos; criar um laboratório 
de ideias (onde tudo é pensável e 
discutível). 

0 0   
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Visita de Estudo 
à Assembleia da 
República e 
Museu Nacional 
da Arte Antiga 

2-01-2012 5-04-2012 Carla Candeias e 
Helena Gonçalves 

- Valorizar o património histórico-artístico  
- Assistir aos trabalhos arlamentares 
- Promover as relações interpessoais - 
professor-aluno/   aluno-aluno 
-Desenvolver a sensibilidade estética 
através da identificação de obras artísticas 
do período renascentista; 
- Observar peças artísticas que 
testemunham a presença portuguesa no 
Mundo 
- Contribuir para a inserção do aluno na 
realidade política e cultural que o rodeia 
- Desenvolver a consciência cívico-política 
do aluno 
Língua Portuguesa: 
- Contactar com peças de arte do séc.XV e 
XVI 
 - Compreender melhor a época 
quinhentista e o período do Renascimento 

1100 1100   

Visita de Estudo 
ao Museu 
Nacional de Arte 
Antiga e à 
Assembleia da 
República 

2-01-2012 5-04-2012 Carla Candeias e 
Helena Gonçalves 

- Valorizar o património histórico-artístico 
- Assistir aos trabalhos arlamentares 
- Promover as relações interpessoais - 
professor-aluno/ aluno-aluno 
-Desenvolver a sensibilidade estética 
através da identificação de obras artísticas 
do período renascentista; 
- Observar peças artísticas que 

1100 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

testemunham a presença portuguesa no 
Mundo 
- Desenvolver a consciência cívico-política 
do aluno 
- Contactar com peças de arte do séc.XV e 
XVI 
- Compreender melhor a época quinhentista 
e o período do Renascimento 

Comemoração 
do Dia da 
Filosofia - 
Palestra  

1-09-2011 23-12-2011 Grupo de Filosofia 
em parceria com a 
BE 
 
Vitor Coelho 

- Alertar os alunos para as questões 
relacionadas com o processo educativo em 
função das mudanças de paradigma social; 
- Incentivar os alunos para a participação no 
diálogo sobre estas questões. 

0 0 4 15 

Comemoração 
do dia 1º DEZ 

1-09-2011 23-12-2011 Professora Liliana 
Pereira 

Desenvolver o gosto pela disciplina; 
Desenvolver o espírito patriótico. 

0 0   

Comemoração 
do 5 de outubro 

1-09-2011 23-12-2011 Professores de HGP Fomentar o gosto pela história; 
Valorizar os acontecimentos do nosso país. 

0 0   

Olimpíadas da 
História 

1-09-2011 30-06-2012 Professores da 
disciplina de 
História e Geografia  
de Portugal 

Consolidação de conteúdos; 
desenvolver o espírito critico; 
promover de forma lúdica a aplicação dos 
conhecimentos adquiridos. 

0 0   

Enfeite da árvore 
de Natal com 
rosas dos ventos 

1-09-2011 23-12-2011 Professoras Carla 
Cupertino e Sandra 
Cavaco 

Estimular a criatividade;  
Conhecer os rumos da rosa dos ventos; 
desenvolver o processo de localização 
relativa. 

0 0   

"Filósofos na BE" 
- Palestra 
proferida pelo 
professor 
António Justino 

1-09-2011 23-12-2011 Grupo de Filosofia 
em parceria com a 
Biblioteca 

- sensibilizar os alunos para as questões 
filosóficas presentes nas séries televisivas; 
- fomentar o espírito crítico e a discussão de 
problemas; 

0 0 17 28 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Implantação da 
república 

1-09-2011 23-12-2011 Grupo de História 
em colaboração 
com BE 

Consolidar os conteúdos programáticos; 
Sensibilizar os alunos para a importância 
desta data histórica; 
Promover a cidadania. 

0 0   

"Ars 
Poetipintando" 

1-09-2011 30-06-2012 Cristina Dias, Inês 
Aguiar e outros 

Impelir os alunos para a arte poética 
contextualizada;  
Reforçar a compreensão e a aplicação de 
conhecimentos teóricos, apoiando o 
desenvolvimento curricular;  
Ampliar o gosto pelo espetro cultural;  
Difundir a articulação entre a poesia escrita 
e a sua representação oral, musicada e 
pictórica;  
Despertar o gosto pela leitura e cultura. 

0 0   

Comemoração 
de eventos e 
datas 
comemorativas 

1-09-2011 30-06-2012 Biblioteca Escolar Apoiar o currículo; 
Comemorar datas e eventos importantes;  
Incentivar os alunos para a importância do 
conhecimento da simbologia inerente à 
comemoração desses dias e eventos. 

0 0   

PROJETO SOS 
FOME 

1-09-2011 30-06-2012 Carla Candeias O projeto SOS FOME tem como finalidade 
ajudar a população carenciada de Quarteira, 
evitar o desperdício de alimentos fazendo-
os chegar às pessoas com fome, e minimizar 
os problemas causados pelo isolamento e 
pela falta de recursos. 

0 0   

Atividades 
culturais diversas 

2-01-2012 30-06-2012 Biblioteca Escolar 
em colaboração 
com a C.M. Loulé e 
DREALGV. 

Apoiar a leitura, o livro e a oralidade das 
tradições do património imaterial da 
humanidade;  
Promover a educação para a cidadania;  
Incentivar os alunos para a existência de 
outras formas de arte. 

0 0   



RELATÓRIO DO PAA – 2011 /2012 

30 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Meios de 
transporte do 
século 19 

2-01-2012 5-04-2012 Professora Carla 
Candeias 

Conhecer os meios de transporto do século 
XIX. 

0 0   

Meios de 
transporte do 
século 19 

2-01-2012 5-04-2012 Professora Carla 
Candeias 

Conhecer os meios de transporto do século 
XIX. 

0 0   

 "espreitar a 
escola" 

2-01-2012 5-04-2012 Grupo de H.G.P Consolidação de conteúdos 0 0   

"Ver Cinema - 
Semana da 
Leitura - Palestra 
proferida pela 
professora 
Iolanda Antunes 

2-01-2012 5-04-2012 Grupo de Filosofia 
em parceria com a 
BE 

- Despertar os alunos para a existência de 
múltiplas leituras inerentes ao visionamento 
de um filme; 
- Motivar os alunos para a descoberta das 
relações entre a narrativa fílmica e as 
restantes narrativas: pictórica, filosófica, 
literária e simbólica. 

0 0 16 26 

Comemoração 
do 25 de abril. 

20-04-2012 30-06-2012 Professores de 
HGP. 

Desenvolver o gosto pela disciplina; 
Recordar e perceber a importância deste 
acontecimento; 
Desenvolver o espírito crítico. 

0 0   

Exposição 
comemorativa 
do Dia da Europa 

20-04-2012 30-06-2012 Professoras Carla 
Cupertino e Sandra 
Cavaco 

Ampliação de conhecimentos sobre os 
países da Europa, consolidação de 
conhecimentos sobre a União Europeia, 
aplicação de conhecimentos. 

0 0   

Exposição 
Armamento da 1ª e 
2ª Guerras Mundiais 

20-04-2012 30-06-2012 Carla Candeias Conhecer o tipo de armamento utilizado 
nas duas guerras mundiais 

0 0   

Exposição de 
trabalhos 

20-04-2012 30-06-2012 Professores de 
HGP:  

Consolidar os conteúdos lecionados; 
Fomentar o trabalho de grupo; 
Desenvolver o trabalho de pesquisa; 
Desenvolver o espírito crítico. 

0 0   

"Espreitar a 
Escola"- Projeto 

20-04-2012 30-06-2012 Grupo de Filosofia 
em parceria com a 

- Dar a conhecer os filmes realizados e 
promovidos pela BE; 

20 20 17 39 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

de Abertura à 
comunidade 
Educativa e 
Intercâmbio 
Escolar 

BE - Estimular os alunos para a realização de 
projetos fílmicos e filosóficos; 
-  Incentivar os alunos para a argumentação 
filosófica e para a utilização da BE como 
uma Ágora contemporânea. 

Projeto 
"Espreitar a 
Escola" 

20-04-2012 30-06-2012 Biblioteca Escolar 
em colaboração 
com a comunidade 
educativa 

Dar a conhecer os filmes realizados pela BE  
Promover a leitura e o livro  
Incentivar os alunos para a existência de 
múltiplas leituras inerentes ao visionamento 
de um filme; 
Estimular os alunos para a realização de 
projetos fílmicos e filosóficos; . 

20 20   

Comemoração 
dos 38 anos do 
25 de Abril 

20-04-2012 30-06-2012 Grupo de História Promover a cidadania e participação cívica; 
Promover a democracia participativa; 
Conhecer os princípios e valores da 
revolução de abril. 

0 0   

Visita de Estudo 
a Lisboa (Museu 
Nacional de Arte 
Antiga e Museu 
nacional do 
Azulejo) 

20-04-2012 30-06-2012 Susana Almeida Conhecer as características da arte 
renascentista; Observar a pintura 
renascentista portuguesa; Conhecer a arte 
barroca e a evolução da técnica decorativa 
do azulejo. 

550 0   

Visita de Estudo 
à Kidzania 

20-04-2012 20-04-2012 Lina Silva Contactar com colegas de várias turmas 
num ambiente de fraternidade e partilha;  
Fazer do respeito e da tolerância dois 
objetivos de vida;  
Relacionar-se com os outros na sua 
diversidade, vendo nela um fator de 
enriquecimento;  
Mobilizar os valores basilares de uma 
convivência pacífica para a orientação do 

1616,75 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

comportamento em situações do 
quotidiano. 

Projeto 
"Espreitar a 
escola" 

20-04-2012 30-06-2012 Grupo 400 e 200  Dar a conhecer à comunidade educativa o 
trabalho desenvolvido pelos alunos do 
agrupamento; 
Promover a unidade educativa do 
agrupamento; 
Incentivar os alunos a desenvolver projetos 
de trabalho. 

20 0   

Visita de Estudo 
ao My Camp - 
Cartaxo 

23-04-2012 24-04-2012 Lina Silva Favorecer a compreensão e aplicação dos 
princípios da educação permanente, 
valorizando:  
A ética e o respeito desportivo;  
A responsabilidade pessoal e coletiva, a 
cooperação e a solidariedade;  
As atividades físicas de exploração da 
natureza, nas suas dimensões técnica, 
organizativa e ecológica  
Promover o gosto e o respeito pelo meio 
ambiente;  
Estimular o convívio/espírito de grupo entre 
os alunos das várias turmas envolvidas  
Questionar-se sobre o sentido da ação 
humana destruidora do ambiente natural e 
equacionar respostas adequadas  
Mobilizar os valores da responsabilidade, da 
solidariedade e do respeito pela natureza 
em ordem à orientação do comportamento 
em situações do quotidiano 

5743 0   

visita de estudo 
a  Évora e a 

27-04-2012 27-04-2012 Lina Silva - Fazer do respeito e da tolerância dois 
objetivos de vida;  

1200 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Montemor-O-
Novo 

-·Contactar com colegas de várias turmas 
num ambiente de fraternidade e partilha.  
-·Respeitar a natureza como um dom de 
Deus;  
- Conhecer e compreender o património 
eclesiástico 
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Departamentos de Ciências Sociais e Humanas e de Expressões 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Riscos e 
Catástrofes 
naturais 

2-01-2012 5-04-2012 Professoras  Carla 
Cupertino e 
Sandra Cavaco, 
Anabela Raposo, 
Maria João Colaço 
e Maria José 
Meira 

- Tomar consciência da preservação do meio 
ambiente; 
- Desenvolver a criatividade e expressão pela 
cor; 
- Aplicar técnicas para trabalhar os vários 
materiais e ligações; 
- Tomar consciência das causas e dos efeitos 
das várias catástrofes naturais; 
- Localizar as principais áreas de risco; 
- Apontar soluções para minimizar os efeitos 
das catástrofes. 

0 0   

Visita de estudo 
ao Museu 
Nacional dos 
Coches e ao 
Arquivo 
Nacional de 
Imagens em 
Movimentos 

2-01-2012 5-04-2012 Carla Candeias e 
Pedro Félix 

Objetivos gerais: 
- Motivar para a aquisição de conhecimentos 
- Conhecer o património histórico-cultural 
- Desenvolver a criatividade e a sensibilidade 
estética 
- Desenvolver o espírito de observação, 
pesquisa e experimentação 
Objetivos específicos: 
- Identificar os meios de afirmação do poder e 
grandeza a que os monarcas absolutos 
recorrem 
- Contactar com arquivos/museus de cinema; 
identificar suportes de registo de imagem 

0 0   
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Departamento de Expressões 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Juventude-
Cinema-Escola 

1-09-2011 30-06-2012 Pedro Félix Fomentar nos alunos o gosto pela 7ª arte e 
desenvolver o sentido crítico, contribuindo 
para adquirirem competências no âmbito do 
cinema. 

0 0 12 10 

Bailado a 
"Cinderela" 

1-09-2011 23-12-2011 Bruno Tereza, Luis 
Reis, Anabela 
Herculano 

Fomentar o acesso aos diferentes tipos 
de  cultura para sensibilizar os alunos para as 
várias formas de arte e expressões. 
Conhecer várias vertentes de utilização dos 
sistemas técnicos e comunicacionais. 

25 18   

Expressão 
motora 

1-09-2011 30-06-2012 Arlésio Coelho promover a atividade física 
Promover hábitos de vida saudável 

0 0   

Sub12 1-09-2011 30-06-2012 David Martins Melhorar a capacidade de resolução de 
problemas. 
Desenvolver o raciocínio. 
Conhecer estratégias de resolução de 
problemas. 
Desenvolver a capacidade crítica. 

0 0 7 8 

Objeto 
artesanal/indu
strial - 
candeeiros 

1-09-2011 23-12-2011 Lia Lamarão Com esta atividade pretendeu-se que os 
alunos criassem e projetassem à escala 
candeeiros utilizando reciclagem e 
reutilização de diversos materiais. 

0 0   

Decoração dos 
espaços 
escolares no 
âmbito da 
temática" 
Natal" 

1-09-2011 23-12-2011 Professores de 
Educação Visual e 
Tecnológica 

Produzir objetos plásticos explorando o tema 
do Natal.  

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Juventude-
Cinema-Escola 
Nível VI (10º 
ano) 

1-09-2011 30-06-2012 Pedro Félix - Testar a capacidade de observação e de 
análise; 
- Conhecer profissões e elementos da 
estrutura de produção cinematográfica; 
- Conhecer elementos da gramática 
cinematográfica; 
- Reconhecer e caracterizar aspetos técnico-
narrativos do cinema; 
Promover a avaliação do filme. 

0 0   

Juventude-
Cinema-Escola 
Nível I (5º ano) 

1-09-2011 30-06-2012 Pedro Félix - testar a capacidade de observação e análise; 
- identificar géneros cinematográficos; - 
conhecer elementos da gramática 
cinematográfica; - conhecer uma breve 
história do cinema; - identificar momentos da 
narrativa cinematográfica; - promover a 
avaliação do filme 

0 0   

Adaptação ao 
Meio Aquático 

4-10-2011 13-12-2011 Prof. Paulo Matos Promover uma aprendizagem aos alunos com 
maior dificuldade no meio aquático. 

0 0 2 4 

Torneio do 
Mata 
Interturma 

10-10-2011 12-12-2011 Professores do 
2ºCiclo (grupo 260), 
apoio professores 
do 3ºcic e sec (620) 

Promover uma competição saudável entre 
alunos do mesmo ano, de forma a 
exercitarem e consolidarem os conteúdos 
aprendidos em aula, de forma a trabalharem 
o espirito de equipa, essencialmente as regras 
de cooperação. 

0 0 35 28 

Torneio 
Interturmas 
(jogo dos 
Passes) 

13-10-2011 15-12-2011 Professores do 
2ºCiclo (grupo 260), 
apoio professores 
do 3ºcic e sec (620) 

Promover uma competição saudável entre 
alunos do mesmo ano, de forma a 
exercitarem e consolidarem os conteúdos 
aprendidos em aula, de forma a trabalharem 
o espirito de equipa, essencialmente as regras 
de cooperação. 

0 0 0 14 

"Natal para 12-11-2011 16-12-2011 Cláudia Fontão, Explorar diferentes processos 0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Todos" Maria do Céu Silva e 
Pedro Afonso 

comunicacionais,   formas e técnicas de 
criação. 
- Relacionar pedagogia e espaço. 
Conhecer  
as várias formas de atendimento a crianças, 
bem como o seu funcionamento, e enquadrar 
neles a sua função de Técnico de Apoio à 
Criança. 

Labirinto: Eu e 
o Outro - 
Educação 
Sexual 5ºG 

1-12-2011 5-04-2012 Professora Isolda 
Costa 

Ser capaz de definir os seus sentimentos e 
entender as suas emoções; 
Desenvolver o respeito por si pelos outros; 
Desenvolver a capacidade de expressar os 
seus sentimentos e aceitar os dos outros; 
Entender as diferentes potencialidades do 
grupo/família; 
Desenvolver atitudes e comportamentos não 
discriminatórios em relação aos outros. 

0 0 6 4 

Atividade Final 
1º Período / 
Basquetebol 
3x3 

13-12-2011 13-12-2011 Grupo de Educação 
Física da ESLA 

Contribuir para a formação integral dos 
alunos; 
Criar condições que permitam a consolidação 
e aprofundamento da autonomia pessoal; 
Fomentar o Fair-Play. 

0 0   

Atividade Final 
de 1º Período / 
Corta-Mato 
Escolar 

14-12-2011 14-12-2011 Grupo de Educação 
Física da ESLA 

Contribuir para a formação integral dos 
alunos; 
Criar condições que permitam a consolidação 
e aprofundamento da autonomia pessoal; 
Garantir condições físicas de segurança e 
bem-estar aos intervenientes do processo 
educativo; 
Promover uma cultura de liberdade e 
participação. 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Intervalos 
Cantados 
(Natal) 

15-12-2011 15-12-2011 Grupo de Educação 
Musical  

Desenvolver o gosto pelo Património Cultural 
Conviver com e pela música 

0 0   

Atividade Final 
Período / Inter-
Turmas Futebol 
e Futsal 

16-12-2011 16-12-2011 Grupo de Educação 
Física ESLA 

Contribuir para a formação integral dos 
alunos;  
Garantir condições físicas de segurança e 
bem-estar aos intervenientes do processo 
educativo; 
Promover o Fair-Play entre os alunos. 

0 0   

"A caixa 
Escura" 

2-01-2012 5-04-2012 Cláudia Fontão Apreciação e juízo Critico de espetáculos;   
  Promover a responsabilização dos alunos na 
preparação do espetáculo;  
  Aproximação significativa dos códigos 
Teatrais. 

6 0   

Cinema na 
Quinta 

2-01-2012 5-04-2012 Pedro Félix - aproximar a escola da comunidade 
educativa; 
- revelar o trabalho desenvolvido na disciplina 
de cinema; 
- fomentar a formação de público(s) para 
atividades culturais, nomeadamente, no 
âmbito do audiovisual. 

0 0   

Concurso 
"Estou C´a 
Telha" 

8-01-2012 1-02-2012 Cláudia Fontão - Desenvolvimento da criatividade; 
- Descoberta e organização progressiva de 
volumes; 
 - Sensibilizar os alunos para a defesa do seu 
património cultural; 
- Exploração de diversas tecnicas artísticas; 
 - Promover as relações interpessoais entre o 
grupo de iguais; 
- Promover a inclusão escolar/social; 
- Contribuir para a valorização da Escola como 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

meio de aprendizagem e formação.  

(É) ZMEU - Cine 
Teatro de Loulé 

8-01-2012 18-05-2012 Cláudia Fontão e 
Vera Henriques 

- Ampliar referências e reconhecer 
especificidades das artes performativas; 
-Construir e apresentar um 
objeto performativo. 

0 0   

Torneio 
Interturmas 
(bola capitão) 

9-01-2012 5-03-2012 Professores do 
2ºCiclo (grupo 260), 
apoio professores 
do 3ºcic e sec (620) 

Promover uma competição saudável entre 
alunos do mesmo ano, de forma a 
exercitarem e consolidarem os conteúdos 
aprendidos em aula, de forma a trabalharem 
o espirito de equipa, essencialmente as regras 
de cooperação. 

0 0 40 30 

Torneio de 
Futebol 6ºano 
(Interturmas) 

12-01-2012 2-03-2012 Professores do 
2ºCiclo (grupo 260), 
apoio professores 
do 3ºcic e sec (620) 

Promover uma competição saudável entre 
alunos do mesmo ano, de forma a 
exercitarem e consolidarem os conteúdos 
aprendidos em aula, de forma a trabalharem 
o espirito de equipa, essencialmente as regras 
de cooperação. 

0 0 56 56 

Espreitar a 
Escola - Oficina 
dos Artistas 

8-02-2012 13-04-2012 Cláudia Fontão Conhecer as várias formas de interação com 
as crianças, bem como o seu funcionamento, 
e enquadrar neles a sua função de 
Técnico de Apoio à Criança. 

0 0   

ENCONTRO 
SURF 

9-02-2012 9-02-2012 Fábio Fragoso OS CONTEMPLADOS NA PLANIFICAÇÃO. 37,5 0   

Máscaras de 
Carnaval 

13-02-2012 17-02-2012 Professores de 
Educação Visual e 
Tecnológica 

Aplicar o estudo do rosto na construção de 
um objeto plástico com a temática do 
Carnaval. 

0 0   

Corta-mato 
Regional 

15-02-2012 15-02-2012 Grupo de Educação 
Física 

Proporcionar aos alunos situações de 
competição saudável. 

45 45 18 12 

Gincana 
Desportiva 
para os alunos 

15-02-2012 15-02-2012 Filipa Duarte, Arlésio 
Coelho, educadoras 
e alunos do 11ºano 

Proporcionar aos alunos diferentes vivências 
e destrezas motoras básicas; 
Proporcionar articulação entre diferentes 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

do pré-escolar. do curso tecnológico 
de desporto. 

ciclos de ensino. 

Festa do 
Atletismo 
Escolar 

17-02-2012 17-02-2012 Grupo de Educação 
Física 

Promover a aprendizagem, exercitação e 
consolidação dos conteúdos de atletismo em 
situação de competição saudável, 
promovendo o "fair-play" em todos os 
participantes. 

0 0 50 29 

Festa de 
Carnaval 

17-02-2012 17-02-2012 Natércia Martins e 
Simão Silva 

Premiar os alunos com bom comportamento 
Manter tradições e culturas 
Desenvolver o gosto pela música e um 
convívio salutar entre os alunos, professores 
e funcionários 

0 0   

2 Encontro 
Núcleo 
Desporto 
Escolar 
Natação 

7-03-2012 7-03-2012 Célia Arraiolos Apuramento dos alunos para o Encontro 
Regional. 

0 0   

Encontro de 
Voleibol 
Iniciadas 
Femininas #1 
em Quarteira 

7-03-2012 7-03-2012 Gonçalo Ferreira Objetivos do grupo-equipa de Voleibol · 
Proporcionar aos alunos o desenvolvimento 
de competências e a participação em 
atividades extracurriculares;  
· Promover estilos de vida saudável;  
· Promover a educação pelo desporto, através 
da continuação da modalidade na escola, 
dando resposta a uma procura por parte dos 
alunos.  
· Fomentar o gosto pela modalidade;  
· Mobilizar o máximo de alunos possível; · 
Promover o encontro entre escolas e a troca 
de experiências entre alunos de diferentes 
contextos escolares. 

0 0 0 15 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

- Aprendizagem e/ou consolidação de gestos 
técnico-táticos do Voleibol; ·  
- Execução técnica correta em situação 
analítica e de jogo; ·  
- Aprendizagem das leis oficiais do Voleibol; · 
Reconhecimento de várias formas de elevar a 
condição física; · Integração de regras e 
gestos técnicos da modalidade; · 
- Saber estar em jogo com respeito pelo 
adversário; · Melhoria da autoestima. 

Encontro MAAL 13-03-2012 13-03-2012 Paulo Matos / Célia 
Arraiolos 

Implementação da competição nas MAAl. 
Sensibilização de novos alunos para as 
modalidades desenvolvidas - Orientação, 
escalada, rappel. 

0 0 17 8 

Concurso "Hora 
do Sonho" 

15-03-2012 17-04-2012 Cláudia Fontão - Promover as relações interpessoais 
entre os jovens intra e inter PIEFs;  
- Estimular a criatividade, 
imaginação, espírito crítico e trabalho em 
equipa;  
- Incutir nos jovens o 
desenvolvimento do espírito solidário;  
- Desenvolver princípios de 
cidadania;  
- Promover a inclusão escolar e 
social;  

0 0   

Festa do 
Atletismo 
Regional 

16-03-2012 16-03-2012 Grupo de Educação 
Física 

Proporcionar aos alunos novas experiências 
de competição entre alunos de várias escolas. 

75 75 19 11 

Ação de 
Sensibilização 
de Tag-Raguebi 

16-03-2012 16-03-2012 Grupo de Educação 
Física 

Promover a aprendizagem de novos 
conteúdos, de forma a trabalharem o espirito 
de equipa, essencialmente as regras de 

0 0 20 10 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

(Escola) cooperação. 

Atividade Final 
2º Período / 
Torneio 
Badminton 

21-03-2012 21-03-2012 Grupo de Educação 
Física da ESLA 

Contribuir para a formação integral dos 
alunos; 
Criar condições que permitam a consolidação 
e aprofundamento da autonomia pessoal; 
Fomentar o Fair-Play 

0 0   

Torneio de Tag-
Raguebi 

21-03-2012 21-03-2012 Grupo de Educação 
Física 

Promover uma competição saudável entre 
alunos de diferentes escolas, de forma a 
exercitarem e consolidarem os conteúdos 
aprendidos em aula, trabalhando o espirito 
de equipa, essencialmente as regras de 
cooperação. 

40 40 12 5 

Atividade Final 
2º Período / 
Inter-Turmas 
de Voleibol 

22-03-2012 22-03-2012 Grupo de Educação 
Física da ESLA 

Contribuir para a formação integral dos 
alunos; 
Criar condições que permitam a consolidação 
e aprofundamento da autonomia pessoal; 
Fomentar o Fair-Play; 
Promover a modalidade nos alunos da escola. 

0 0   

Intercâmbio 
Cabanas de 
Tavira 

22-03-2012 24-03-2012 Miguel Ribeiro Promover a evolução integral dos alunos, 
dependendo do seu esforço pessoal, aliado à 
dinâmica de grupo, a qual engloba perfis 
sociais de cooperação, interajuda, 
autodomínio, autoimagem e todas as 
relações interpessoais subjacentes a este 
processo; 
Promover o gosto pela atividade física 
regular, assegurando a manifestação de 
segurança e autoimagem positiva. 
Colocar os alunos perante situações de 
emoção/risco/desafio, para que revelem 
versatilidade na assunção de papéis dentro 

85 85   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

de grupos. 
Promover o conhecimento de fatores de 
saúde e risco associados à prática das 
atividades físicas, de modo a que sejam 
aplicadas regras e cuidados higiénicos e de 
segurança pessoal . 
Aperfeiçoamento das diferentes técnicas nas 
atividades de Exploração da Natureza, 
própria); Promover o intercâmbio de 
experiências, culturas e rotinas entre os 
alunos de várias realidades sociais 

ENCONTRO 
SURF -  
PORTIMÃO 

23-03-2012 23-03-2012 Fábio Fragoso OS CONTEMPLADOS NA PLANIFICAÇÃO. 13,5 0   

happening 
"Fonte 
Cromática" 

11-04-2012 11-04-2012 Lia Lamarão - dar a conhecer conceitos de arte 
atual/contemporânea e 
interpretar/compreender mensagens visuais 
expressas em diversos códigos. 
-motivar através do contato direto com uma 
representação artística. 

0 0   

Mostra de 
Talentos Bué 
da Fixe (no 
Espreitar a 
Escola) 

12-04-2012 12-04-2012 Grupo de Educação 
Musical (Natércia e 
Valentim) e Simão 
Silva 

Valorizar competências. 
Desenvolver o gosto pela música 
Desenvolver o Espírito crítico 

0 0   

Encontro de 
Voleibol 
Iniciadas 
Femininas #2 
em Faro 

12-04-2012 12-04-2012 Gonçalo Ferreira Objetivos do grupo-equipa de Voleibol  
 ·  Proporcionar aos alunos o 
desenvolvimento de competências e a 
participação em atividades extracurriculares;  
 ·  Promover estilos de vida saudável;  
 ·  Promover a educação pelo desporto, 

22,5 21 0 14 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

através da continuação da modalidade na 
escola, dando resposta a uma procura por 
parte dos alunos.  
 ·  Fomentar o gosto pela modalidade;  
 ·  Mobilizar o máximo de alunos possível;  
 ·  Promover o encontro entre escolas e a 
troca de experiências entre aluno sde 
diferentes contextos escolares.   
 Objetivos para os alunos:  
 ·  Elevação das capacidades físicas e sensação 
de bem-estar;  
 ·  Aprendizagem e/ou consolidação de gestos 
técnico-táticos do Voleibol;  
 ·  Execução técnica correta em situação 
analítica e de jogo;  
 ·  Aprendizagem das leis oficiais do Voleibol;  
 ·  Reconhecimento de várias formas de elevar 
a condição física;  
 ·  Integração de regras e gestos técnicos da 
modalidade;  
 ·  Saber estar em jogo com respeito pelo 
adversário;  
 ·  Melhoria da autoestima. 

Espreitar a 
Escola 

12-04-2012 13-04-2012 Professores de 
Educação Visual e 
Tecnológica 

Dar a conhecer a comunidade os trabalhos 
realizados no âmbito da disciplina.  

0 0   

Vídeo de Físico-
Química 

12-04-2012 12-04-2012 Pedro Félix e Ana 
Margarida Dias 

- promover a articulação das disciplinas de 
cinema e físico-química;- divulgar as 
atividades realizadas na disciplina de físico-
química;- reconhecer a importância do audio-
visual na transmissão de mensagens, 
inseridas em conteúdos escolares. 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

workshop de 
Tapeçaria 

12-04-2012 13-04-2012 Professora 
Conceição Louro 

Facultar à comunidade a experimentação de 
uma técnica de tapeçaria. 

0 0   

Espreitar a 
Escola - 
Educação Física 

13-04-2012 13-04-2012 Grupo de Educação 
Física da ESLA 

O envolvimento da comunidade, 
nomeadamente dos alunos, pais, autarquia, 
empresas e instituições locais. 
Divulgar as atividades do grupo de Educação 
Física. 

0 0   

Teatro vem à 
escola I 

19-04-2012 19-04-2012 Natércia Martins Dar oportunidade aos alunos de assistirem a 
uma peça de teatro e de conviverem com a 
linguagem teatral posto em prática 
 
Solidificação de valores comportamentais 

17 15,45   

Encontro de 
Voleibol 
Iniciadas 
Femininas #3 
em Cacela 

19-04-2012 19-04-2012 Gonçalo Ferreira Conforme planificação  21 18 0 12 

Instalação de 
Sentimentos 

20-04-2012 30-06-2012 Lia Lamarão Estimular a criatividade dos alunos com o 
objetivo de corporalizar esses sentimentos. 

0 0   

A calçada 20-04-2012 30-06-2012 Anabela Afonso e 
Cláudia Fontão 

Com a elaboração deste projeto performativo 
"A calçada" pretendeu-se que os alunos 
apreendam de uma forma orgânica as 
especificidades da linguagem Teatral.  
Experimentação de diferentes 
estilos,  géneros e formas performativas. 

0 0   

Coreografia 
/Dança 

20-04-2012 30-06-2012 Teresa Filipa Duarte Aquisição de competências/Dança; 
Sensibilização para o trabalho em grupo 
extra-aula 

0 0   

Coreografia/Da
nça - Gala do 
Desporto 

20-04-2012 30-06-2012 Teresa Filipa Duarte Desenvolvimento de competências na área 
especifica da dança; Sensibilização para o 
trabalho extracurricular 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Escolar 

Dança/coreogr
afia para 
apresentação 
na Gala do 
Desporto 
Escolar 

20-04-2012 30-06-2012 Teresa Filipa Duarte Desenvolver competências especificas na 
área da dança; Sensibilização para as 
atividades extracurriculares 

0 0   

Apresentação 
de trabalhos 

20-04-2012 30-06-2012 Professores de 
Educação Visual e 
Tecnológica 

Apresentar e dar a conhecer os trabalhos que 
foram produzidos na disciplina À comunidade 
educativa. 

0 0   

Cantar Aleixo 
na receção à 
escritora Isabel 
Alçada 

8-05-2012 8-05-2012 Valentim Filipe Dinamização da cultura poético/musical 
Participação nas actividaqdes da comunidade 
escolar. 

0 0 8 12 

Teatro vem à 
escola II 

10-05-2012 10-05-2012 Natércia Martins Desenvolver o património cultural 
Promover a Educação Ambiental pela Arte 

1,45 1,35   

Torneio 
Voleibol de 
Praia - 
Comemorações 
Cidade de 
Quarteira 

11-05-2012 11-05-2012 Grupo de Educação 
Física - ESLA 

Contribuir para a formação integral dos 
alunos; 
Garantir condições físicas de segurança e bem 
estar aos intervenientes do processo 
educativo; 
Realização de uma atividade desportiva fora 
do contexto escolar habitual. 

0 0   

Encontro MAAL 11-05-2012 11-05-2012 Paulo Matos Implementação da competição nas MAAl. 
Sensibilização de novos alunos para as 
modalidades desenvolvidas - Orientação, 
escalada, rappel, run and Bike. 

200 200 12 7 

"Tanto, Tanto" 
- 
Comemoração 
do dia do pai 

12-05-2012 19-05-2012 Cláudia Fontão, 
Maria do Céu Silva 

 Explorar diferentes processos 
comunicacionais,   formas e técnicas de 
criação 
Relacionar pedagogia e espaço.    

0 0   



RELATÓRIO DO PAA – 2011 /2012 

47 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Conhecer as várias formas de relacionamento 
com as crianças, bem como o seu 
funcionamento, e 
enquadrar neles a sua função de Técnico de 
Apoio à Criança. 

ENCONTRO 
SURF -  
ALJEZUR 

14-05-2012 14-05-2012 Fábio Fragoso OS CONTEMPLADOS NA PLANIFICAÇÃO. 215 0   

Torneio de 
Ténis de Mesa 
(2ºciclo) 

16-05-2012 16-05-2012 Grupo de Educação 
Física 

Promover uma competição saudável entre 
alunos do mesmo ano, de forma a 
exercitarem e consolidarem os conteúdos 
aprendidos em aula. 

0 0 18 0 

Ars 
Poetipintando 

21-05-2012 21-05-2012 Valentim Filipe Esclarecimento sobre a relação música/poesia 0 0   

Torneio de 
Ténis da ESLA 
(Desporto 
Escolar) 

23-05-2012 23-05-2012 Miguel Ribeiro Contribuir para a formação integral dos 
alunos; 
Criar condições que permitam a consolidação 
e aprofundamento da autonomia pessoal. 

0 0   

Torneio de 
Ténis de Mesa 
(3ºciclo) 

23-05-2012 23-05-2012 Grupo de Educação 
Física 

Promover uma competição saudável entre 
alunos do mesmo ano, de forma a 
exercitarem e consolidarem os conteúdos 
aprendidos em aula. 

0 0 17 1 

Encontro 
Regional de 
Voleibol 
Iniciadas 
Femininas em 
Loulé 

23-05-2012 23-05-2012 Gonçalo Ferreira OS CONTEMPLADOS NA PLANIFICAÇÃO. 21 21,5 0 15 

Lançamento de 
papagaios/pipa
s- 6ºA, 6ºB e 

4-06-2012 6-06-2012 Professores Isolda 
Costa, Conceição 
Louro e Francisco 

Partilha de experiências entre alunos 
portugueses e brasileiros na construção de 
papagaios/pipas. 

0 0   
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Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

6ºC Copeto 

Mostra de 
Talentos Bué 
da Fixe 

8-06-2012 8-06-2012 Natércia Martins e 
Simão Silva 

Valorizar as competências musicais dos 
alunos 
Desenvolver o gosto pela música 

0 0   

Histórias de 
família 

8-06-2012 8-06-2012 Natércia Martins Valorizar competências 
Promover o espírito de grupo e a cooperação 
entre pares. 

0 0   

O centro de 
Saúde 

8-06-2012 8-06-2012 Natércia Martins Valorizar as competências dos alunos 
Educar pela Arte 
Estreitar laços entre os alunos 
Desenvolver competências sociais 

0 0   

Gala Desporto 
Escolar 

8-06-2012 8-06-2012 Grupo de Educação 
Física ESLA 

Envolver toda a comunidade educativa 
(Professores, alunos, auxiliares, pais, 
instituições, etc.) no projeto de Desporto 
Escolar. 
Atribuição dos prémios de mérito e de aluno 
do ano. 
Divulgar o trabalho desenvolvido ao longo do 
ano. 

8 5   

Ação de 
Sensibilização 
de Tag-Raguebi 
(5ano) 

13-06-2012 13-06-2012 Grupo de Educação 
Física 

Promover a aprendizagem de conteúdos da 
modalidade de raguebi. 

0 0 59 63 

Reyes Magos 
Trip - Madrid 
2012 

2-01-2012 5-04-2012 Prof Arlésio Coelho OS CONTEMPLADOS NA PLANIFICAÇÃO. 280 280 280 280 

Pequeno 
Grande "C" 

1-09-2011 5-04-2012 Professores Fátima 
Barbosa e Francisco 
Copeto 

Publicar uma obra literária. 0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Celebração de 
Natal 

1-09-2011 23-12-
2011 

Vera 
Henriques/Maria 
Mestre 

Promover a partilha de tradições e hábitos 
culturais; promover a integração na 
comunidade escolar e local. 

0 0   

A Poesia 
Popular 
Portuguesa: Eu 
Bem Vi Nascer 
o Sol 

1-09-2011 23-12-
2011 

docente Maria 
Cristina Barbosa 

- redescobrir a poesia de tradição oral; 
- incentivar a memorização de textos com 
ritmo e musicalidade; 
- sensibilizar os alunos para realidades da 
comunidade em que se inserem; 
- desenvolver a sensibilidade e a atenção do 
aluno para a diferença do «outro»; 
- desenvolver a autonomia dos alunos; 
- responsabilizar os alunos pelo cumprimento 
dos compromissos assumidos. 

0 0   

Elaboração de 
trabalhos 

1-09-2011 5-04-2012 Maria Emília Bondia 
Coelho 

Desenvolver as competências da língua 
francesa 
Tomar contacto com a cultura e acivilização 
francesa 

0 0 28 32 

jornal 100 
comentários 

1-09-2011 30-06-
2012 

Iolanda Semião; 
Iolanda Antunes 

Produção e divulgação de informação e 
reflexão relativa ao AESLA 

0 500   

cine-teatro de 
Loulé: "Tiento 
y Compás" 

1-09-2011 23-12-
2011 

Professoras da 
disciplina 

Promoção do convívio e aprofundamento do 
conhecimento da cultura espanhol/ reforço 
curricular 

0 0   

Wandzeitung/
Wallpaper 

1-09-2011 30-06-
2012 

Maria de Lurdes 
Seidenstricker 

Motivar os alunos para a aprendizagem da LE, 
através de pequenos trabalhos de 
pesquisa/projetos/atividades desenvolvidos 
pelas turmas e relacionados com aspetos 
culturais e com as temáticas estudadas na 

10 0   



RELATÓRIO DO PAA – 2011 /2012 

50 
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Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

aula; dar visibilidade aos trabalhos dos alunos 
através da divulgação à comunidade; 
promover a autonomia; sensibilizar a 
comunidade escolar para as culturas e a 
línguas alemã e inglesa. 

CRISTMAS 
CARDS 

1-09-2011 23-12-
2011 

Patrícia Reis - alunos 
do 7ºH - PCA 

. Sensibilizar os alunos para a cultura Inglesa; 

. Motivar os alunos para a aprendizagem da 
Língua Estrangeira - Inglês. 

0 0 15 4 

Karaokez en 
Français 

1-09-2011 5-04-2012 Vera Henriques/ 
Emília Coelho 

Promover e divulgar a língua e a cultura 
francesas. Motivar para aprendizagem da 
língua francesa. 

0 0 0 3 

Pequeno 
Grande C 

1-09-2011 5-04-2012 Professora de Língua 
Portuguesa, Estudo 
Acompanhado e de 
EVT 

Desenvolver a comunicação; Despertar o 
gosto pelas expressões artísticas; Desenvolver 
o espírito crítico; Sensibilizar para a 
importância da singularidade e para o 
respeito que merecem a criatividade e os 
direitos dos criadores. 

0 0   

0 euros 1-09-2011 23-12-
2011 

Professora Patrícia 
Reis 

Sensibilizar os alunos para a existência de 
diferentes culturas e tradições; 
Motivar os alunos para a aprendizagem da 
Língua Estrangeira (Inglês). 

0 0   

Hallowe'en 1-09-2011 23-12-
2011 

Sandra Nunes No âmbito de decorar a escola e, ao mesmo 
tempo, trazer um pouco da cultura inglesa e 
festejos tradicionais para a escola ao criar um 
ambiente alusivo ao dia de Hallowe'en. 

0 0   

Noticias del 
Rincón 

1-09-2011 30-06-
2012 

Professoras da 
disciplina 

Redação de textos diversos alusivos a cultura 
espanhola e latina e exposições variadas. 

0 0   

O telejornal 
diário em 
horário nobre 

1-09-2011 23-12-
2011 

docente Maria 
Cristina Barbosa 

- despertar a curiosidade dos alunos pelos 
noticiários televisivos;- promover a 
convergência de interesses e a interação com 
os encarregados de educação;- desenvolver o 

0 0   
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Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

sentido crítico dos alunos; - desenvolver a 
pesquisa e a seleção da informação; 

Cartas de 
amizade, de 
amor e outras 

1-09-2011 23-12-
2011 

docente Maria 
Cristina Barbosa 

- redigir enunciados de diversas tipologias; 
 - respeitar a estrutura da carta;  
- adequar a linguagem a diversos contextos; 
- promover a interação com colegas de 
outra(s) turma(s); 
- desenvolver a capacidade de falar em 
público; 
- incutir nos alunos o gosto pela leitura 
expressiva em público. 

0 0   

Os Herdeiros 
da Lua de 
Joana, no 
Estudo 

1-09-2011 5-04-2012 docente Maria 
Cristina Barbosa 

- incentivar o gosto pela leitura; 
- desenvolver a autonomia dos alunos; 
- responsabilizar os alunos pelas suas 
escolhas;  
- fomentar a criatividade e o sentido crítico 
dos alunos. 

0 0   

Projeto 
Escolas-Piloto 
de Alemão 
(PEPA) 

1-09-2011 30-06-
2012 

Maria de Lurdes 
Seidenstricker 

Incrementar o ensino/aprendizagem da 
língua alemã e dar visibilidade a aspetos 
culturais do países de expressão alemã; 
promover e disseminar experiências 
pedagógicas inovadoras; estimular o interesse 
pela aprendizagem da língua alemã, também 
em contextos autênticos; envolver e 
sensibilizar colegas de escolas limítrofes para 
a oferta da língua alemã nas suas escolas; 
divulgar materiais, conteúdos de encontros, 
palestras e workshops. 

0 0   

Festivals - 
Hallowe'en 

24-10-2011 31-10-
2011 

Professores de Inglês 
do 2º ciclo (Isabel 
Lacerda, Mónica 

. Promover o contacto com a Cultura Inglesa;. 
Sensibilizar os alunos para as diferenças 
existentes entre várias 

0 0   
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Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Barros, Mafalda 
Campos e Madalena 
Mendes) 

culturas;. Fomentar a tolerância perante as 
diferenças culturais existentes;. 
Desenvolver a competência da comunicação 
nos alunos;. 
Promover o gosto pela leitura e pela escrita 
através de atividades 
lúdicas;. Desenvolver a criatividade e o 
espírito de iniciativa. 

Concerto da 
banda alemã 
"FOTOS" 

21-11-2011 21-11-
2011 

Maria de Lurdes 
Seidenstricker 

Motivar os alunos para a aprendizagem da 
língua alemã; criar momentos de convívio 
extra-aula dos alunos de turmas/níveis 
diferentes e da docente; divulgar uma cultura 
diferente, através da música. 

300 0   

English 
Breakfast 

24-11-2011 24-11-
2011 

Maria de Lurdes 
Seidenstricker 

Proporcionar aos alunos um momento de 
convívio e de aprendizagem dum aspeto 
cultural da cultura inglesa num ambiente o 
mais próximo possível da realidade; motivá-
los para a aprendizagem da língua e para os 
hábitos e costumes britânicos. 

5 0   

Festivals - 
Christmas 

9-12-2011 16-12-
2011 

Professores de Inglês 
do 2º ciclo (Isabel 
Lacerda, Mónica 
Barros, Mafalda 
Campos e Madalena 
Mendes) 

. Promover o contacto com a Cultura Inglesa; 

. Sensibilizar os alunos para as diferenças 
existentes entre várias 
culturas; 
. Fomentar a tolerância perante as diferenças 
culturais existentes; 
.Desenvolver a competência da comunicação 
nos alunos; 
.Promover o gosto pela leitura e pela escrita 
através de atividades 
lúdicas; 
. Desenvolver a criatividade e o espírito de 

0 0   
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Dinamizadores Objetivos 
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Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

iniciativa. 

Trabalhos 
extraletivos 
para aplicação 
dos conteúdos 
temáticos 
lecionados 

2-01-2012 30-06-
2012 

docente Maria 
Cristina Barbosa 

Desenvolver o gosto pela língua francesa; 
  Despertar o interesse por culturas e hábitos 
civilizacionais diferentes; 
  Incentivar a criatividade dos alunos; 
  Incentivar à pesquisa, seleção e utilização de 
informação adequada. 

0 0   

Ás da Leitura 2-01-2012 5-04-2012 Professora Desenvolver a comunicação; Despertar o 
gosto pela leitura; 

0 0   

La Saint 
Valentin 

2-01-2012 5-04-2012 docente Maria 
Cristina Barbosa 

Promover o gosto pela língua francesa;  
  Adequar o uso da língua a uma situação 
comunicativa específica;  
  Desenvolver a criatividade dos alunos. 

0 0   

“Galette des 
rois"  

2-01-2012 5-04-2012 Helena Lopes Despertar o gosto pela disciplina;  
Conheçer aspetos da cultura francesa. 

0 0   

Canção em 
francês/"Esprei
tar a Escola" 

2-01-2012 5-04-2012 Maria Emília Bondia 
Coelho 

Desenvolver as competências da língua 
francesa 
Motivar os alunos para aprendizagem da 
língua francesa 
Tomar contactato com a cultura e civilização 
francesa 

0 0 8 11 

A caça aos ovos 
da Páscoa 

2-01-2012 5-04-2012 Maria Emília Bondia 
Coelho 

Motivar os alunos para a aprendizagem da 
língua francesa 
Tomar contacto com a cultura e a civilização 
francesa 

40 40 2 10 

Oxford Pocket 
Dictionary 

2-01-2012 5-04-2012 Lília Vicente - Ganhar destreza na utilização do dicionário;  
- Saber selecionar a melhor definição para o 
conceito/vocábulo apresentado;  
- Encontrar o sinónimo mais adequado ao 
vocábulo apresentado. 

3 4 4 5 

Mostra de 2-01-2012 30-06- Professores de Desenvolver a comunicação;  0 0   
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Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

trabalhos sobre 
o "Livro com 
Cheiro a 
Chocolate" 

2012 Língua Portuguesa Despertar o gosto pelas expressões artísticas; 
Desenvolver o espírito crítico; 
Desenvolver a competência da leitura 

Ás da Leitura" 2-01-2012 5-04-2012 Professores de 
Língua Portuguesa 

Desenvolver a competência da leitura 0 0   

Dia dos 
Namorados 

2-01-2012 5-04-2012 Sandra Nunes Esta atividade serviu para decorar a escola, e 
ao mesmo tempo, criar um ambiente 
romântico e trazer um pouco da cultura 
inglesa até à escola envolvendo os alunos, 
inclusivé numa atividade lúdica. 

0 0   

O Novo Acordo 
Ortográfico 

2-01-2012 5-04-2012 Cristina Dias e Maria 
MEstre 

Transmitir informações sobre o Novo Acordo 
Ortográfico; 
Explicitar dúvidas persistentes sobre o Novo 
Acordo Ortográfico; 
Aplicar conhecimentos adquiridos. 

0 0   

Projeto "SOS 
Animais" 

2-01-2012 30-06-
2012 

DT e 6º D - Cooperar com os outros em tarefas e 
projetos comuns;- Alertar para a 
problemática dos animais abandonados;- 
Apelar à adoção de animais abandonados. 

0 0   

Alemão em 
Regime Extra-
Curricular 

2-01-2012 30-06-
2012 

Maria de Lurdes 
Seidenstricker, Ana 
Rosa Gonçalves 

Sensibilizar os alunos para a língua alemã; 
proporcionar-lhes de forma lúdica o primeiro 
contacto com esta língua; proporcionar-lhes 
um espaço de aprendizagem e de convívio; 
permitir-lhes participar em atividades 
conjuntas com outros alunos de alemão. 

0 0   

Public English 
Speaking 
Competition 

1-02-2012 24-03-
2012 

Lília Vicente Sensibilizar os alunos para a importância de 
ser um bom comunicador para audiências no 
mundo e tempo presentes. 
Desenvolver nos alunos as técnicas 

115 4 4 5 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

de comunicarem em público numa língua que 
não é a sua. 

Festivals - St. 
Valentine's Day 

8-02-2012 14-02-
2012 

Professores de Inglês 
do 2º ciclo (Isabel 
Lacerda, Mónica 
Barros, Mafalda 
Campos e Madalena 
Mendes) 

. Promover o contacto com a Cultura Inglesa; 

.Desenvolver a competência da comunicação 
nos alunos; 
.Promover o gosto pela leitura e pela escrita 
através de atividades lúdicas. 
.Desenvolver a criatividade. 

0 0   

Palestra com a 
escritora Lídia 
Jorge 

24-02-2012 24-02-
2012 

Cristina Dias e Maria 
Mestre 

Adquirir/Aprofundar o conhecimento da vida 
e obra da escritora Lídia Jorge; 
Reforçar o gosto pela escrita e pela leitura de 
obras de autores portugueses; 
Dinamizar o contacto intergeracional. 

0 0   

English 
Afternoon Tea 

6-03-2012 6-03-2012 Maria de Lurdes 
Seidenstricker 

Proporcionar um momento de convívio e 
sensibilizar os hábitos e costumes britânicos; 
envolver os alunos na organização da 
atividade. 

0 0   

Recital de 
poesia 

12-04-2012 13-04-
2012 

O grupo de 
português 

Esta atividade tem como objetivo sensibilizar 
para a fruição do texto poético.  

0 10 10 25 

"Espreitar a 
Escola" - Sala 
de Inglês e 
Alemão 

12-04-2012 13-04-
2012 

Professores de Inglês 
do 2º ciclo (Isabel 
Lacerda, Mónica 
Barros, Mafalda 
Campos e Madalena 
Mendes) 

. Promover o contacto com a Cultura Inglesa; 

. Sensibilizar os alunos para as diferenças 
existentes entre várias culturas; 
.Desenvolver a competência da comunicação 
nos alunos; 
.Promover o gosto pela leitura e pela escrita 
através de atividades lúdicas. 
. Desenvolver a criatividade.  

0 0   

SALA DE 
INGLÊS - 
Espreitar a 
escola 

20-04-2012 30-06-
2012 

Patrícia Reis - alunos 
do 8ºB, 8ºD, 8ºE, 
7ºA, 7ºE 

. Sensibilizar os alunos para a aprendizagem 
do Inglês; 
. Partilhar com a comunidade escolar os 
trabalhos realizados ao longo do ano letivo; 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

. Sensibilizar a comunidade escolar para a 
existência de diferentes culturas e tradições. 

Gastronomia 
francesa 

20-04-2012 30-06-
2012 

Vera Henriques Fomentar o gosto pela língua e pela cultura 
francesas; alargar os conhecimentos dos 
alunos no que respeita a hábitos alimentares 
e culturais. 

0 0   

Teatro 
Interativo em 
Língua Inglesa 

20-04-2012 30-06-
2012 

Ana Isabel Dias e 
grupo de Inglês 

Alargar os conhecimentos culturais dos 
alunos; 
  Promover a compreensão e expressão oral 
da língua inglesa; 
  Interagir com nativos da língua inglesa. 

1740 0   

Hora do Conto 20-04-2012 30-06-
2012 

Professora Proporcionar o convívio entre alunos de 
turmas diferentes do quinto ano; 
Desenvolver a compreensão do oral e CEL 

0 0   

Cherub 20-04-2012 30-06-
2012 

Professores de 
Língua Portuguesa e 
o representante da 
Porto Editora 

Desenvolver a competência da leitura 0 0   

Hora do conto 20-04-2012 30-06-
2012 

Carla Lacerda  Desenvolver a comunicação; 
Praticar CEL   

0 0   

Receção à 
escritora Isabel 
Alçada 

20-04-2012 30-06-
2012 

Professores de 
Língua Portuguesa 

Desenvolver a competência da leitura; 
Desenvolver a comunicação; 
Desenvolver o espírito critico; 
Criar hábitos de pesquisa 

0 0   

Cena latina 20-04-2012 30-06-
2012 

Professoras da 
disciplina 

Promoção da cultura e consolidação dos 
conhecimentos e promoção da integração e 
convívio. 

0 0   

Exposição de 
trabalhos e 
dinamização de 
atividades - 

20-04-2012 30-06-
2012 

Vera Henriques e 
todas as docentes 
dos grupos de 
francês e  de 

Promover e divulgar a cultura e língua 
francesa e a cultura e a língua espanhola; 
divulgar os trabalhos realizados pelos alunos; 
divulgar a música francesa; 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Espreitar a 
Escola 

espanhol 

Poesia com e 
sem rima; 
poemas visuais 

20-04-2012 30-06-
2012 

docente Maria 
Cristina Barbosa 

- ler poesia; 
- ajudar a compreender a poesia; 
-desenvolver o gosto pela poesia; 
- levar o aluno a escrever poesia; 
- fazer associar os signos icónicos aos verbais; 
- estimular a criatividade dos alunos . 

0 0   

Poemas à Mãe 20-04-2012 30-06-
2012 

docente Maria 
Cristina Barbosa 

- promover a aprendizagem de dizer poesia; 
- levar à descoberta dos poetas de expressão 
portuguesa; 
- levar os alunos a descobrir o prazer de ler 
poesia. 

0 0   

Apoio para 
exame nacional 
de Inglês 

20-04-2012 30-06-
2012 

Maria de Lurdes 
Seidenstricker 

Permitir aos alunos a realização com sucesso 
do exame nacional; permitir que possam usar 
o Inglês como disciplina específica e a nota de 
exame para acesso ao ensino superior. 

0 0   

ação de campo 
em língua 
inglesa 

22-05-2012 22-05-
2012 

Prof. turmas 9ºA e F Usar a lingua inglesa como meio de pesquisa 
Contactar com culturas e pessoas usando a 
lingua inglesa 
Exercitar as competências verbais de 
compreensão e expressão oral 

0 0   

Exames do 
Goethe Institut 
para alunos de 
alemão 

28-06-2012 28-06-
2012 

Maria de Lurdes 
Seidenstricker 

Motivar os alunos para a aprendizagem da 
língua alemã; permitir-lhes a certificação dos 
seus conhecimentos nesta língua através da 
obtenção de um diploma que lhes poderá ser 
útil no futuro. 

10 0   
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Departamentos de Línguas e de Mat. e Ciências Experimentais 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Atividades 
diversas 
(Secção 
Francófona) 

1-09-2011 30-06-
2012 

Manuela Encarnação 
e Sandra Coelho 

O principal objetivo foi trabalhar/desenvolver 
competências matemáticas em língua 
francesa. Ao mesmo tempo, pretendeu-se 
proporcionar a descoberta de uma nova 
língua e da cultura associada. Outro objetivo 
foi levar os alunos a utilizar a língua francesa 
como instrumento de trabalho. 

0 0   

Trabalho 
estatístico: 
"Notre école, 
notre classe" 
(Secção 
Francófona) 

2-01-2012 5-04-2012 Manuela Encarnação 
e Sandra Coelho 

Desenvolver a competência de compreensão 
e expressão escrita em língua francesa. 
Aprofundar o tema "Estatística", 
evidenciando a utilidade deste conceito no 
dia a dia. 

0 0   

Vidéo Maths 
(Secção 
Francófona) 

20-04-2012 30-06-
2012 

Manuela Encarnação 
e Sandra Coelho 

Desenvolver as competências de expressão 
escrita e oral (em língua francesa) 
Aplicar conteúdos lecionados em matemática 
(conhecimento de procedimentos) e em 
francês. 

0 0   
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Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Labirinto : Eu e o 
Outro - Projeto de 
Educação Sexual 5ºD 

1-09-2011 5-04-2012 Carla Sofia Peres - Ser capaz de definir os seus sentimentos e 
entender as suas emoções; 
- Desenvolver o respeito por si e pelos outros; 
- Desenvolver a capacidade de expressar os 
seus sentimentos e aceitar os dos outros; 
- Entender as diferentes potencialidades do 
grupo/família; 
- Desenvolver atitudes e comportamentos 
não discriminatórios em relação aos outros. 

0 0 12 9 

Olimpíadas da 
Matemática 

1-09-2011 5-04-2012 grupo 500 Incentivar e desenvolver o gosto pela 
Matemática e detetar vocações precoces 
nesta área do saber 

5 0   

Escolas Amigas da 
Água 

1-09-2011 30-06-
2012 

Prof. João 
Cabrita 

Este projeto visa sensibilizar a comunidade 
escolar para o uso eficiente da água nesses 
espaços de ensino durante o ano letivo 2011-
2012. 

0 0   

Green Cork 1-09-2011 30-06-
2012 

Prof. João 
Cabrita 

Promover comportamentos sustentáveis, 
consciência ecológica, hábitos de reciclagem 
e dinamizar o agrupamento. 

50 50   

TWIST 1-09-2011 30-06-
2012 

Prof. João 
Cabrita 

Desenvolvimento e implementação de ações 
na escola cujos objetivos sejam a 
disseminação da informação, a mudança de 
comportamentos entre a comunidade escolar 
e a melhoria do nível de eficiência energética 
na escola. 

0 0   

Posters sobre energia 1-09-2011 23-12-
2011 

Prof. João 
Cabrita 

Promover comportamentos sustentáveis, 
consciência ecológica e dinamizar o 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

agrupamento. 

projeto "Promoção do 
sucesso da disciplina 
do sucesso da 
disciplinas de FQ A"  
(Assessoria) 

1-09-2011 30-06-
2012 

Grupo de Física e 
Química 

Suscitar nos alunos índices mais elevados de 
interesse e participação dos alunos 
Gerir soluções diferenciadas em 
turmas heterogéneas 
Aumentar o número de classificações iguais 
ou superiores a 10 valores nos testes 
intermédios e exame nacional  

0 0   

Modelos Geológicos 1-09-2011 23-12-
2011 

Prof. João 
Cabrita 

Aplicar os conhecimentos teóricos na 
planificação, conceção e execução de 
modelos que exemplifiquem as teorias. 

100 200 9 4 

Consumo Elétrico 1-09-2011 30-06-
2012 

Prof. João 
Cabrita 

Obter dados referentes a consumos médios. 
Monitorizar as atividade do TWIST. 

0 0   

Projeto: Mat + 1-09-2011 30-06-
2012 

Professores: 
Carla Coelho, 
Sandra Coelho, 
Ana Correia, 
Hugo Pereira, 
Nélida Filipe, 
Vanda Guerreiro 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos 
do 9.º ano .Em turmas heterogéneas, os 
professores têm dificuldade em proporcionar 
um apoio pedagógico mais individualizado, 
este projeto pretende colmatar esta 
dificuldade. 

10 0   

"Técnicas de 
Reprodução 
Medicamente 
Assistida" (Atividade 
laboratorial) 

1-09-2011 23-12-
2011 

Dr. Patrícia 
Rodrigues, 
Bióloga no 
Centro de 
Medicina da 
Reprodução do 
British Hospital 
Lisbon XXI; 
Professoras Sofia 
Guerreiro e 
Andreia Sousa 

Objetivos Gerais : Estudo da reprodução 
humana e a compreensão de alguns 
processos biotecnológicos que permitem a 
sua manipulação, ponderando a sua 
importância no controlo da natalidade das 
populações humanas e na resolução de 
problemas de infertilidade.  
Objetivos Específicos : 
§ Observar e interpretar imagens 
microscópicas relativas à estrutura de 
gâmetas. 

300 300 6 24 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

§ Avaliar as condições necessárias para o 
encontro dos gâmetas. 
§ Problematizar situações que envolvam a 
possibilidade de fatores pessoais e/ou 
ambientais afetarem os processos 
reprodutivos. 
§ Recolher e organizar informação 
relacionada com causas de infertilidade e 
técnicas de reprodução assistida. 
§ Analisar os princípios biológicos subjacentes 
a diferentes técnicas de reprodução assistida. 
§ Desenvolver o espírito crítico face à 
utilização de processos de reprodução 
assistida e de manipulação de embriões. 
§ Refletir sobre as implicações biológicas e 
sócio-éticas que decorrem da utilização de 
processos de manipulação da reprodução 
humana, no que respeita à qualidade de vida 
dos indivíduos e ao desenvolvimento das 
populações. 

Ensinar Matemática 
com Modelação aos 
cursos profissionais: 
desafios ao 
conhecimento 

1-09-2011 30-06-
2012 

Andreia Silva, 
Carla Damásio, 
Claudia 
Fernandes, 
Nélida Filipe 

O objetivo é criar colaborativamente tarefas 
de modelação contextualizadas e adaptadas a 
cada curso profissional do 10º, 11º e 12º anos 
e implementarmos essas tarefas em sala de 
aula, visando os seus reajustes a partir da 
reflexão conjunta sobre as nossas práticas e 
adequação aos cursos. 
Promover o sucesso dos alunos nos vários 
módulos do ensino profissional e motivação 
para a disciplina de Matemática. 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Sessão de Conto 2-01-2012 5-04-2012 Carla Sofia Peres 
- Projeto PREAA 

- Dar a conhecer o conto " A Dança da Duna 
Luna";  
- Fomentar o gosto pela leitura; 
- Sensibilizar para a preservação do ambiente. 

0 0   

Retorno Afetivo do 
Conto " A Dança da 
Duna Luna" 

2-01-2012 5-04-2012 Professora Carla 
Sofia Peres - 
Coordenadora 
do PREAA 

- Sensibilização para a preservação do 
ambiente; 
- Desenvolver a expressão artísitca aliada ao 
ambiente. 

0 0   

Projeto Escola 
Sustentável 

2-01-2012 30-06-
2012 

Prof. João 
Cabrita 

Motivar as escolas a desenvolver e 
implementar projetos originais e criativos que 
incentivassem os cidadãos a reduzir o 
consumo de eletricidade nas suas habitações. 

0 0   

Olimpíadas da Energia 
e Alterações 
Climáticas 

2-01-2012 30-06-
2012 

Prof. João 
Cabrita 

Promover comportamentos sustentáveis, 
cativar a atenção dos alunos para a 
importância da Energia e alertar para a 
problemática que constituem as Alterações 
Climáticas. 

0 0   

Tempo Geológico 2-01-2012 5-04-2012 Prof. João 
Cabrita 

Aprofundar conhecimentos acerca do tempo 
geológico, divulgar o trabalho dos discentes, 
desenvolver competências, promover a 
disciplina, embelezar o bloco e divulgar a 
ciência. 

0 0   

Seguranet 2-01-2012 5-04-2012 Grupo 
Informática 

Informar e sensibilizar a comunidade escolar 
para uma utilização segura da internet. 

0 0   

Mina de Sal Gema 2-01-2012 30-06-
2012 

Prof. João 
Cabrita 

Observação de frente de desmonte;  
Briefing geológico; geomecânico;  
Observação de factos geológicos de 
cinemática;  
Observação de sistema de extração; de stocks 
de minério e deprocessamento de sal-gema; 
Briefing económico/mercados;  

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Briefing sobre qualidade físico/química de 
minério relativamente ao mercado;  
Briefing sobre fusos granulométricos e os 
produtos obtidos, relação com as exigências 
do mercado e a rentabilização dos stocks de 
minério;  
Observação de técnicas laboratoriais.   
 Promover e divulgar a importância da 
Geologia regional (e dos recursos Geológicos) 
onde se insere a instituição de ensino, neste 
caso o Algarve (mais concretamente Loulé).  
Impulsionar as ligações de toda a comunidade 
educativa ao meio social e económico local, 
buscando a valorização dos recursos 
regionais, quer sejam estes de âmbito 
humano,tecnológico ou material. 

Investigadores na 
ESLA - ciclo de 
palestra 

2-01-2012 5-04-2012 Bruno Tereza fomentar a cultura cientifica 
divulgar a ciência realizada na região 
aproximar os alunos dos investigação 
cientifica e do ensino universitário. 

0 5   

"Elaboração de 
documentos de 
suporte à 
operacionalização dos 
instrumentos de 
avaliação" 

2-01-2012 5-04-2012 Grupo de Física e 
Química 

Promover a aferição no que diz respeito à 
avaliação das disciplinas lecionadas pelo 
grupo 

0 0   

participação no 
projeto Testes 
intermédios 

2-01-2012 30-06-
2012 

Grupo de Física e 
Química 

Aferir e preparar os alunos para o exame 
nacional 

0 0   

Diagnóstico 
Energético 

2-01-2012 5-04-2012 Prof. João 
Cabrita 

Estimativa das emissões de CO2 da escola 
secundária. 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Lâmpadas e 
iluminação 

2-01-2012 5-04-2012 Prof. João 
Cabrita 

Diminuir o consumo de eletricidade pela 
escola secundária, com iluminação não 
necessária. 
Melhorar a qualidade das projeções com os 
datashow. 

0 0   

Sinaléticas 
"Bernardos" 

2-01-2012 30-06-
2012 

Prof. João 
Cabrita 

Reduzir o consumo de energia electrica na 
escola secundária, de água e de papel para 
impressoras; 
Promover comportamentos sustentáveis, 
consciência ecológica e dinamizar o 
agrupamento. 

0 10   

MATEMÁTICA  A  
BRINCAR 

2-01-2012 5-04-2012 Professores do 
Grupo 500 

Promover a inter-relação entre o 
conhecimento teórico e a sua aplicação 
prática com a concretização de situações 
reais;Dinamização de momentos de discussão 
da matemática com formas alternativas e 
menos formais 

0 0   

" Genética Forense" - 
Lab-it (atividade 
experimental) 

2-01-2012 5-04-2012 Equipa do 
projeto Lab-it 
(Ualg)- Márcio 
Simão e Sara 
Mira;  prof. Sofia 
Guerreiro e 
Andreia Sousa 

- Compreensão de processos relacionados 
com a biologia molecular e engenharia 
genética. 
- Conhecimento das técnica de eletroforese, 
Polimerização em cadeia e DNA 
recombinante. 

300 300 6 24 

Poupança de energia 
electrica 

2-01-2012 5-04-2012 Prof. João 
Cabrita 

Promover a diminuição do consumo de 
energia, comportamentos sustentáveis, 
consciência ecológica, hábitos de reciclagem 
e dinamizar o agrupamento. 

0 10   

"Laboratório Aberto" 
no âmbito do projeto 
"espreitar a escola" 

12-04-
2012 

13-04-
2012 

Grupo de 
Biologia e 
Geologia 

Divulgar a importância da ciência 
experimental numa perspetiva interativa e 
lúdica. 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Espreitar a Escola 20-04-
2012 

30-06-
2012 

Grupo de 
Informática 

Partilhar com a comunidade escolar algumas 
das atividades desenvolvidas nos cursos 
profissionais de informática. 
Demonstrar algumas potencialidades dos 
diversos equipamentos existentes na escola. 
Despertar o interesse dos alunos na área de 
informática. 

0 0   

Filme "Floribela" 20-04-
2012 

30-06-
2012 

Bruno Tereza, 
Anabela Raposo, 
Vitor Coelho e 
Luius Reis 

Relação dos modos de produção com as 
estruturas e dinâmicas familiares em 
sociedades e épocas distintas  
Matrizes culturais que permitem (e 
condicionam) o desenvolvimento dos 
sistemas económicos 

18 18   

Green Project Awards 20-04-
2012 

30-06-
2012 

Prof. João 
Cabrita 

Promover comportamentos sustentáveis, 
consciência ecológica e o agrupamento. 

0 0   

Mural 
CronológicoPREAA 

20-04-
2012 

30-06-
2012 

Carla Sofia Peres 
e Isolda Costa 

- Dar a conhecer à comunidade escolar o 
trabalho desenvolvido no âmbito do 
Programa Regional de Educação Ambiental 
pela Arte. 

0 0   

Planeta Cor de Água 20-04-
2012 

30-06-
2012 

Grupo de 
Biologia e 
Geologia 

Sensibilizar os alunos para a importância e a 
preservação da água. 
Estimular a discussão sobre a gestão da água 
num mundo desigual, com grandes 
problemas ambientais. 

0 0   

Terrário 20-04-
2012 

30-06-
2012 

Prof. João 
Cabrita e Prof. 
Paulo (Grupo de 
Educação Física) 

Promover comportamentos sustentáveis, 
consciência ecológica e dinamizar o 
agrupamento. 
Divulgar uma espécie regional não ameaçada, 
diminuir a mortalidade dos répteis por ação 
humana. 

150 150   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

"Novas técnicas de 
produção de 
alimentos" 

20-04-
2012 

30-06-
2012 

Engenheiro 
Amílcar Duarte 
da equipa Ualg; 
Professoras Sofia 
Guerreiro e 
Andreia Sousa 

- Conhecimento de técnicas inovadoras da 
produção de alimentos, epecificamente a 
nível do Algarve; 
- Conhecimento de técnicas de controle de 
pragas e reconhecimento da sua importância; 
-Compreender os conceitos de agricultura 
tradicional, agricultura intensiva e agricultura 
biológica. 

0 0 6 24 

Museu Nacional de 
História Natural 

20-04-
2012 

30-06-
2012 

Prof. João 
Cabrita 

Percorrer as várias etapas de uma 
investigação científica em curso, e de 
produção de conhecimento no âmbito da 
Paleontologia de dinossáurios, até à 
descoberta de fósseis de Allosaurus fragilis 
em Portugal. O percurso é ilustrado com 
painéis informativos, fotografias e ilustrações 
científicas. Estão igualmente disponíveis para 
observação 16 réplicas de esqueletos ou 
crânios de diversas espécies de dinossáurio, 
complementados com informação sobre a 
relação entre Allosaurus e outros terópodes 
ou sobre a dinâmica interna do nosso 
planeta.  
 Reconhecer a necessidade de preservar as 
memórias históricas da Terra.  
 Conhecer os principais princípios 
litostratigráficos (sobreposição, continuidade 
lateral, horizontalidade, inclusão e 
interseção).  
 Identificar elementos constitutivos da 
situação problema, problematizar e formular 
hipóteses, testar e validar ideias, 
compreender o conceito de unidade 

33 33   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

biostratigráfica.  
 Conhecer os principais eventos geológicos 
(paleogeografia) e biológicos (evolução dos 
vários grupos de seres vivos e extinções em 
massa) que marcaram a história da Terra.  
 Interpretar diagramas explicativos da 
evolução e extinção das espécies ao longo do 
tempo da história da Terra. 

Jardim Zoológico de 
Lisboa 

20-04-
2012 

30-06-
2012 

Prof. João 
Cabrita 

Compreender a influência do homem como 
agente de mudanças ambientais e o seu papel 
no aquecimento global, na exploração de 
minerais e de materiais de construção e 
ornamentais.  
 Assumir opiniões suportadas por uma 
consciência ambiental com bases científicas.  
Promoção do sucesso educativo pelo 
desenvolvimento da qualidade da ação 
educativa. 
Promoção do sucesso pessoal e social dos 
alunos pelo desenvolvimento de 
competências sociais. 

41 41   

"Espreitar a escola" 20-04-
2012 

30-06-
2012 

Gupo de Física e 
Química (510) e 
alunos do 
12ºano de 
Química 

Sensibilizar os alunos para a ciência; 
Aproximar os alunos mais velhos dos mais 
novos em termos de aprendizagem e 
conhecimentos. 

100 100   

Acompanhamento e 
orientação da 
Formação em 
Contexto de Trabalho 

20-04-
2012 

30-06-
2012 

Paulo Viegas; 
Helder Coelho; 
Cláudio Galego; 
Hugo Mártires; 
Maria João 

Acompanhar os alunos durante o 
desenvolvimento da formação em contexto 
de trabalho, mantendo um contato frequente 
com os monitores das empresas e os alunos 
enquanto elemento integrante da entidade 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Martins, Sofia 
Januário 

acolhedora. 
Orientar os alunos no desenvolvimento das 
tarefas inerentes à formação em contexto de 
trabalho. 

Cerimónia de entrega 
de prémio do Projeto 
Escola Sustentável 

20-04-
2012 

30-06-
2012 

Prof. João 
Cabrita 

Receber os prémios pelo 1º lugar. 
Representar o agrupamento. 

0 0   

Cerimónia de entrega 
de prémio do Projeto 
TWIST 

20-04-
2012 

30-06-
2012 

Prof. João 
Cabrita 

Conhecer as escolas vencedoras. 
Representar o agrupamento. 

0 90   

Folheto "Água" 20-04-
2012 

30-06-
2012 

Prof. João 
Cabrita 

Divulgar o agrupamento, promover a 
diminuição do desperdicio de água, 
comportamentos sustentáveis e consciência 
ecológica. 

0 0   

Feira de Plantas 4-05-2012 4-05-2012 Grupo 230 Proporcionar o contacto com diferentes tipos 
de plantas; 
Fomentar o gosto pela Natureza e pela sua 
proteção; 
Adquirir verba para a compra de material 
didático pedagógico para o grupo. 

0 0   
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Desporto Escolar 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Encontro MAAL 18-04-2012 18-04-2012 Paulo Matos Implementação da competição nas MAAl. 
Sensibilização de novos alunos para as 
modalidades desenvolvidas - Orientação, 
escalada, rappel. 

0 0   

1 Encontro 
Núcleo Desporto 
Escolar Natação 

26-01-2012 26-01-2012 Célia Arraiolos Apuramento dos alunos para o Encontro 
Regional. 

45 0   

ENCONTRO SURF 9-02-2012 9-02-2012 Fábio Fragoso OS CONTEMPLADOS NA PLANIFICAÇÃO. 37,5 0   

2 Encontro 
Núcleo Desporto 
Escolar Natação 

7-03-2012 7-03-2012 Célia Arraiolos Apuramento dos alunos para o Encontro 
Regional. 

0 0   

Encontro de 
Voleibol 
Iniciadas 
Femininas #1 em 
Quarteira 

7-03-2012 7-03-2012 Gonçalo Ferreira Objetivos do grupo-equipa de Voleibol · 
Proporcionar aos alunos o desenvolvimento 
de competências e a participação em 
atividades extracurriculares; · Promover 
estilos de vida saudável; · Promover a 
educação pelo desporto, através da 
continuação da modalidade na escola, dando 
resposta a uma procura por parte dos alunos. 
· Fomentar o gosto pela modalidade; · 
Mobilizar o máximo de alunos possível; · 
Promover o encontro entre escolas e a troca 
de experiências entre alunos de diferentes 
contextos escolares.   Objetivos para os 
alunos:  · Elevação das capacidades físicas e 
sensação de bem-estar; · Aprendizagem e/ou 
consolidação de gestos técnico-táticos do 

0 0 0 15 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Voleibol; · Execução técnica correta em 
situação analítica e de jogo; · Aprendizagem 
das leis oficiais do Voleibol; · Reconhecimento 
de várias formas de elevar a condição física; · 
Integração de regras e gestos técnicos da 
modalidade; · Saber estar em jogo com 
respeito pelo adversário; · Melhoria da 
autoestima. 

Encontro MAAL 13-03-2012 13-03-2012 Paulo Matos / 
Célia Arraiolos 

Implementação da competição nas MAAl. 
Sensibilização de novos alunos para as 
modalidades desenvolvidas - Orientação, 
escalada, rappel. 

0 0 17 8 

ENCONTRO SURF 
-  PORTIMÃO 

23-03-2012 23-03-2012 Fábio Fragoso OS CONTEMPLADOS NA PLANIFICAÇÃO. 13,5 0   

Encontro de 
Voleibol 
Iniciadas 
Femininas #2 em 
Faro 

12-04-2012 12-04-2012 Gonçalo Ferreira Objetivos do grupo-equipa de Voleibol  
 ·  Proporcionar aos alunos o 
desenvolvimento de competências e 
aparticipação em atividades extracurriculares;  
 ·  Promover estilos de vida saudável;  
 ·  Promover a educação pelo desporto, 
através da continuação da modalidade 
naescola, dando resposta a uma procura por 
parte dos alunos.  
 ·  Fomentar o gosto pela modalidade;  
 ·  Mobilizar o máximo de alunos possível;  
 ·  Promover o encontro entre escolas e a 
troca de experiências entre alunosde 
diferentes contextos escolares.   
 
 Objetivos para osalunos:  
 ·  Elevação das capacidades físicas e sensação 

22,5 21 0 14 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

de bem-estar;  
 ·  Aprendizagem e/ou consolidação de gestos 
técnico-táticos do Voleibol;  
 ·  Execução técnica correta em situação 
analítica e de jogo;  
 ·  Aprendizagem das leis oficiais do Voleibol;  
 ·  Reconhecimento de várias formas de elevar 
a condição física;  
 ·  Integração de regras e gestos técnicos da 
modalidade;  
 ·  Saber estar em jogo com respeito pelo 
adversário;  
 ·  Melhoria da autoestima. 

Encontro de 
Voleibol 
Iniciadas 
Femininas #3 em 
Cacela 

19-04-2012 19-04-2012 Gonçalo Ferreira Objetivos do grupo-equipa de Voleibol  
 ·  Proporcionar aos alunos o 
desenvolvimento de competências e a 
participação em atividades extracurriculares;  
 ·  Promover estilos de vida saudável;  
 ·  Promover a educação pelo desporto, 
através da continuação da modalidade na 
escola, dando resposta a uma procura por 
parte dos alunos.  
 ·  Fomentar o gosto pela modalidade;  
 ·  Mobilizar o máximo de alunos possível;  
 ·  Promover o encontro entre escolas e a 
troca de experiências entre alunos de 
diferentes contextos escolares.   
 Objetivos para os alunos:  
 ·  Elevação das capacidades físicas e sensação 
de bem-estar;  
 ·  Aprendizagem e/ou consolidação de gestos 
técnico-táticos do Voleibol;  

21 18 0 12 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

 ·  Execução técnica correta em situação 
analítica e de jogo;  
 ·  Aprendizagem das leis oficiais do Voleibol;  
 ·  Reconhecimento de várias formas de elevar 
a condição física;  
 
 ·  Integração de regras e gestos técnicos da 
modalidade;  
 ·  Saber estar em jogo com respeito pelo 
adversário;  
 ·  Melhoria da autoestima. 

Encontro MAAL 11-05-2012 11-05-2012 Paulo Matos Implementação da competição nas MAAl. 
 
Sensibilização de novos alunos para as 
modalidades desenvolvidas - Orientação, 
escalada, rappel, run and Bike. 

200 200 12 7 

ENCONTRO SURF 
-  ALJEZUR 

14-05-2012 14-05-2012 Fábio Fragoso OS CONTEMPLADOS NA PLANIFICAÇÃO. 215 0   

Encontro 
Regional de 
Voleibol 
Iniciadas 
Femininas em 
Loulé 

23-05-2012 23-05-2012 Gonçalo Ferreira Objetivos do grupo-equipa de Voleibol  
 ·  Proporcionar aos alunos o 
desenvolvimento de competências e 
aparticipação em atividades extracurriculares;  
 ·  Promover estilos de vida saudável;  
 ·  Promover a educação pelo desporto, 
através da continuação da modalidade 
naescola, dando resposta a uma procura por 
parte dos alunos.  
 ·  Fomentar o gosto pela modalidade;  
 ·  Mobilizar o máximo de alunos possível;  
 ·  Promover o encontro entre escolas e a 
troca de experiências entre alunosde 

21 21,5 0 15 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

diferentes contextos escolares.   
 Objetivos para osalunos:  
 ·  Elevação das capacidades físicas e sensação 
de bem-estar;  
 ·  Aprendizagem e/ou consolidação de gestos 
técnico-táticos do Voleibol;  
 ·  Execução técnica correta em situação 
analítica e de jogo;  
 ·  Aprendizagem das leis oficiais do Voleibol;  
 ·  Reconhecimento de várias formas de elevar 
a condição física;  
 ·  Integração de regras e gestos técnicos da 
modalidade;  
 
 ·  Saber estar em jogo com respeito pelo 
adversário;  
 ·  Melhoria da autoestima. 

Ténis de Mesa 13-12-2011 13-12-2011 Paulo Silva Programa do Desporto Escolar (Ténis de 
Mesa) 

12 12 7 0 

Encontro do 
Desporto Escolar 

11-01-2012 11-01-2012 Eduardo Pires Participar no campeonato regional do 
Desporto Escolar, promovendo a 
aprendizagem das regras de cooperação e de 
competição saudável, assim como, melhorar 
os valores da responsabilidade e de espírito 
de equipa. 

15 15 15 0 

Desporto Escolar 
- Futsal Infantis 

13-01-2012 13-01-2012 Manuela 
Carvalhão 

Participar no campeonato regional de 
Infantis, promovendo a aprendizagem das 
regras de cooperação e de comprtição 
saudável, assim como, melhorar os valores da 
responsabilidade e de espírito de equipa. 

120 120 13 0 

1º Encontro 17-01-2012 17-01-2012 Miguel Ribeiro Aplicar os conhecimentos adquiridos nos 0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Desporto Escolar 
- Ténis 

treinos. 
Promover o Fair-Play 

1ºencontro 
voleibol jun. 
masc 

18-01-2012 18-02-2012 Arlesio Coelho ver objetivos DE 22 22   

Ténis de Mesa 18-01-2012 18-01-2012 Paulo Silva Programa do desporto Escolar (Ténis de 
Mesa). 

15 15 9 0 

1º Encontro de 
Voleibol Júniores 
Femininos 

18-01-2012 18-01-2012 Emídio Lourenço 
e Lígia Silva 

Objetivos previstos no Programa Nacional do 
Desporto Escolar 

20 20 0 45 

2 encontro do 
campeonato 
regional do 
desporto escolar 
GrupoB 

25-01-2012 25-01-2012 Eduardo Pires Participar no campeonato regional do 
Desporto Escolar, promovendo a 
aprendizagem das regras de cooperação e de 
competição saudável. Melhorar os valores de 
responsabilidade e de espírito de equipa. 

0 0 15 0 

1ºencontro de 
Desportos 
Gímnicos 

26-01-2012 26-01-2012 Lisa Soeiro Participar no quadro competitivo do desporto 
escolar promovendo estilos de vida saudável 
através da prática desportiva 

40 40 1 20 

2ºencontro 
voleibol jun. 
masc 

29-02-2012 29-02-2012 Arlesio Coelho ver objetivos DE 22 22   

2º Encontro 
Desporto Escolar 
- Ténis 

29-02-2012 29-02-2012 Miguel Ribeiro Aplicar os conhecimentos adquiridos nos 
treinos. 
 
Promover o Fair-Play 

0 0   

2º Encontro do 
Desporto Escolar 
- Quarteira - 
pavilhão da ESLA 

6-03-2012 6-03-2012 Manuela 
Carvalhão 

Participar no quadro competitivo do desporto 
escolar promovendo estilos de vida saudável 
através da prática desportiva 

25 25 13  

3ºencontro 
camp. regional 

7-03-2012 7-03-2012 Eduardo Pires Promover a aprendizagem das regras de 
cooperação e de competição saudável, assim 

18 18 14 0 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

DE futsal Juvenis 
grupo B 

como, melhorar os valores responsabilidade e 
de espírito de equipa. 

2ºEncontro de 
Desportos 
Gímnicos 

13-03-2012 13-03-2012 Lisa Soeiro Participar no quadro competitivo do desporto 
escolar promovendo estilos de vida saudável 
através da prática desportiva 

40 40 1 21 

2º Encontro de 
Voleibol Júniores 
Femininos 

14-03-2012 14-03-2012 Emídio Lourenço 
e Lígia Silva 

Objetivos previstos no Programa Nacional do 
Desporto Escolar. 

20 20 0 45 

Ténis de Mesa 21-03-2012 21-03-2012 Paulo Silva Programa do Desporto Escolar 20 20 12 0 

Mostra de 
fotografias das 
diferentes 
atividades 
realizadas no 
âmbito do 
projeto Escola 
Ativa. 

12-04-2012 13-04-2012 Filipa Duarte, 
Eduardo Pires e 
Emídio Lourenço 

Mostrar à comunidade educativa as várias 
atividades realizadas com os alunos do pré-
escolar e primeiro ciclo. 

0 0   

3ºencontro 
voleibol jun. 
masc 

18-04-2012 18-04-2012 Arlesio Coelho ver objetivos DE 100 100   

4ºencontro 
Futsal Juv Masc. 
grupo B 

18-04-2012 18-04-2012 Eduardo Pires Promover a aprendizagem das regras de 
cooperação e de competição saudável, assim 
como, melhorar os valores responsabilidade e 
de espírito de equipa. 

0 0 15 0 

3º encontro de 
Desportos 
Gímnicos 

18-04-2012 18-04-2012 Lisa Soeiro Participar no quadro competitivo do desporto 
escolar promovendo estilos de vida saudável 
através da prática desportiva 

190 190 1 21 

3º Encontro de 
Voleibol Júniores 
Femininos 

18-04-2012 18-04-2012 Emídio Lourenço 
e Lígia Silva 

Objetivos previstos no Programa Nacional de 
Desporto Escolar. 

95 95 0 45 

3º Encontro do 19-04-2012 19-04-2012 Manuela Promover a pratica do desporto através da 17 17 13  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Desporto Escolar 
- LOULÉ 

Carvalhão competição saudável bem como os valores de 
responsabilidade e cooperação. 

Ténis de Mesa 26-04-2012 26-04-2012 Paulo Silva Programa do Desporto Escolar 10 12 6 0 

Apuramento do 
Campeão 
Regional 

26-04-2012 26-04-2012 Eduardo 
Pires/Desporto 
Escolar 

Promover a aprendizagem das regras de 
cooperação e de competição saudável, assim 
como, melhorar os valores responsabilidade e 
de espírito de equipa. 

40 40 14 0 

3º Encontro 
Desporto Escolar 
- Ténis 

27-04-2012 27-04-2012 Miguel Ribeiro Aplicar os conhecimentos adquiridos nos 
treinos. 
Promover o Fair-Play 

0 0   

4º Encontro do 
Desporto Escolar 
- Guia 

3-05-2012 3-05-2012 Manuela 
Carvalhão 

Participar no quadro competitivo do desporto 
Escolar. Promover a aprendizagem de regras 
de cooperação, de espírito desportivo e de 
equipa,através novas situações. 

17 17 13  

Regional 
Desporto Escolar 
- Ténis 

9-05-2012 9-05-2012 Miguel Ribeiro Aplicar os conhecimentos adquiridos nos 
treinos. 
Promover o Fair-Play 

25 25   

FASE - Pré- 
qualificação para 
o Regional - 
LAGOA 

16-05-2012 16-05-2012 Manuela 
Carvalhão 

Promover a atividade desportiva participando 
no quadro competitivo do Desporto Escolar. 

120 120 12  

regional voleibol 
jun. masc 

23-05-2012 23-05-2012 Arlesio Coelho ver objetivos DE 0 0   

Encontro 
Regional do 
Desporto Escolar 
- Voleibol 

23-05-2012 23-05-2012 Emídio Lourenço 
e Lígia Silva 

Objetivos Previstos no Programa Nacional do 
Desporto Escolar. 

20 20 40 80 

Campeonato 
Nacional do 
Desporto Escolar 
de Futsal Masc-

25-05-2012 26-05-2012 Eduardo 
Pires/Desporto 
Escolar 

Promover a aprendizagem das regras de 
cooperação e de competição saudável, assim 
como, melhorar os valores responsabilidade e 
de espírito de equipa. 

0 0 14 0 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Juv 

Participação na 
Festa do Jack 
Petchey 

5-06-2012 5-06-2012 Lisa Soeiro Participar na Festa de Entrega de Prémios, 
representando o nosso agrupamento com a 
realização de um esquema gímnico. 

0 0 1 10 

 

Biblioteca 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Comemoração do 
mês 
Internacional das 
Bibliotecas 
Escolares 

1-09-2011 23-12-2011 Bibliotecas 
Escolares do 
Agrupamento em 
parceria com a 
B.M. de Loulé e as 
Bibliotecas do 
Concelho 

Comemorar o mês internacional das bibliotecas 
escolares, através de um conjunto de 
atividades diversificadas, em parceria com as 
escolas do concelho;  
Despertar o gosto pela leitura e cultura;  
Incentivar a comunidade educativa para a 
rentabilização profícua deste centro de 
recursos. 

0 0   

Projeto "Filosofia 
para Crianças" 

2-01-2012 30-06-2012 Biblioteca Escolar 
em colaboração 
com a professora 
Laurinda Silva 

Desenvolver o espírito crítico; desenvolver a 
capacidade de viver uma cidadania ativa; ter 
consciência de si e do outro; aprender a 
colocar-se no lugar do outro; respeitar os seus 
pares; promover a autonomia na investigação; 
compreender o valor da solidariedade, da 
igualdade, da partilha e da tolerância…; 
reconhecer direitos e deveres na sociedade 
atual; confirmar a importância dos Direitos 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Humanos; criar um laboratório de ideias (onde 
tudo é pensável e discutível. 

Projeto 
"Pequenos 
Bibliotecários" 

1-09-2011 30-06-2012 1º Ciclo CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0 24 24 

“Leitura em Vai e 
Vem” nos jardins 
de infância 

1-09-2011 30-06-2012 Bibliotecas das 
EB1 

CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0 85 75 

Inventa uma 
frase sobre o 
tema:“Uma boa 
razão para usar a 
Biblioteca 
Escolar” 

1-09-2011 23-12-2011 Bibliotecas das 
EB1 

CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0 93 84 

Atividades em 
regime tutorial 
nas Bibliotecas 
Escolares do 1.º 
ciclo 

1-09-2011 30-06-2012 Bibliotecas das 
EB1 

CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 50 185 170 

Ás da leitura 2-01-2012 5-04-2012 Bibliotecas das 
EB1 

CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 5 16 18 

Semana da 
Leitura/Feira do 
Livro 

20-04-
2012 

30-06-2012 Bibliotecas das 
EB1 

CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0 95 86 

Concurso 
Literário: Como 
fazer um bom 
aluno?» 

20-04-
2012 

30-06-2012 Bibliotecas das 
EB1 

CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0 93 84 

Dia da Filosofia - 
Palestra 
proferida pelo 

1-09-2011 23-12-2011 Biblioteca ESLA CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0 4 15 



RELATÓRIO DO PAA – 2011 /2012 

79 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

professor Vítor 
Coelho 

Olímpiadas da 
História 

1-09-2011 30-06-2012 Biblioteca EB23 CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0   

"Filósofos na BE" 
- Palestra 
proferida pelo 
professor 
António Justino 

1-09-2011 23-12-2011 Biblioteca ESLA CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0 17 28 

Implantação da 
república 

1-09-2011 23-12-2011 Biblioteca ESLA 
Biblioteca EB23 

CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0   

Projeto «Páginas 
de Cidadania» na 
BE da ESLA» 

1-09-2011 30-06-2012 Biblioteca ESLA CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 3550 0   

Comemoração de 
eventos e datas 
comemorativas 

1-09-2011 30-06-2012 Bibliotecas 
Escolares 

Apoiar o currículo; 
Comemorar datas e eventos importantes;  
  Incentivar os alunos para a importância do 
conhecimento da simbologia inerente à 
comemoração desses dias e eventos. 

0 0   

Atividades 
culturais diversas 

2-01-2012 30-06-2012 Bibliotecas 
Escolares 

Apoiar a leitura, o livro e a oralidade das 
tradições do património imaterial da 
humanidade;  
Promover a educação para a cidadania;  
Incentivar os alunos para a existência de outras 
formas de arte. 

0 0   

"Ver Cinema - 
Semana da 
Leitura - Palestra 
proferida pela 
professora 
Iolanda Antunes 

2-01-2012 5-04-2012 Biblioteca ESLA CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0 16 26 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Comemoração do 
25 de abril. 

20-04-
2012 

30-06-2012 Biblioteca EB23 CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0   

"Espreitar a 
Escola"- Projeto 
de Abertura à 
comunidade 
Educativa e 
Intercâmbio 
Escolar 

20-04-
2012 

30-06-2012 Biblioteca ESLA CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 20 20 17 39 

Instalação de 
Sentimentos 

20-04-
2012 

30-06-2012 Biblioteca EB23 CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0   

Cantar Aleixo na 
receção à 
escritora Isabel 
Alçada 

8-05-2012 8-05-2012 Biblioteca EB23 CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0 8 12 

A Poesia Popular 
Portuguesa: Eu 
Bem Vi Nascer o 
Sol 

1-09-2011 23-12-2011 Biblioteca EB23 CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0   

Cartas de 
amizade, de 
amor e outras 

1-09-2011 23-12-2011 Biblioteca EB23 CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0   

O Novo Acordo 
Ortográfico 

2-01-2012 5-04-2012 Biblioteca EB23 CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0   

Palestra com a 
escritora Lídia 
Jorge 

24-02-
2012 

24-02-2012 Biblioteca ESLA Adquirir/Aprofundar o conhecimento da vida e 
obra da escritora Lídia Jorge; 
Reforçar o gosto pela escrita e pela leitura de 
obras de autores portugueses; 
Dinamizar o contacto intergeracional. 

0 0   

Poemas à Mãe 20-04-
2012 

30-06-2012 Biblioteca EB23 CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Sessão de Conto 2-01-2012 5-04-2012 Biblioteca EB23 
PREA 

CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0   

Formação de 
utilizadores na 
BE 

1-09-2011 23-12-2011 Biblioteca Escolar Apoiar o currículo; 
  Apoiar a pesquisa e uso de informação 
autónomas. 

0 0   

Concursos da BE 1-09-2011 30-06-2012 Biblioteca ESLA  Apoiar a leitura e o livro; 
  Promover a educação para a multimédia; 
  Incentivar os alunos para o conhecimento da 
proficiência de  um dos maiores filósofos 
clássicos - Platão; 
  Estimular os alunos para a realização de 
projetos fílmicos e filosóficos, a nível interno e 
externo; 
  Cultivar a participação dos discentes em 
concursos. 

20 20   

Montra de Áreas 
Curriculares 

1-09-2011 30-06-2012 Biblioteca Escolar Apoiar o currículo; 
  Apoiar a pesquisa e uso de informação; 
  Divulgar os trabalhos dos alunos. 

0 0   

Palestras da BE 1-09-2011 30-06-2012 Biblioteca ESLA Apoiar ao currículo; 
  Promover a leitura e o livro; 
  Incentivar a comunidade discente para o 
debate argumentativo de ideias; 
  Incentivar a comunidade educativa para a 
rentabilização profícua deste centro de 
recursos. 

0 0   

Programa 
«Parlamento dos 
jovens» 

1-09-2011 5-04-2012 Biblioteca ESLA CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 30 30   

Programa 
"Parlamento dos 
Jovens" 

1-09-2011 5-04-2012 Biblioteca ESLA Desenvolvimento de competências 
transversais: pesquisa autónoma, com recurso 
ao computador e internet, debate e discussão 

30 30   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

de ideias, com o intuito de elaborar um projeto 
de recomendação a ser aprovado em sessão 
escolar e distrital. 

Elaboração e 
divulgação de 
informação da BE 

1-09-2011 30-06-2012 Biblioteca Escolar Apoiar o currículo; 
  Promover a leitura; 
  Divulgar de forma profícua as atividades e 
projetos da BE à comunidade intra e 
extraeducativa. 

0 0   

Semana da 
Leitura 

2-01-2012 5-04-2012 Bibliotecas 
Escolares 

CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0   
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Projetos de escola 
 

 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Projeto: Mat + 1-09-2011 30-06-2012 Professores: Carla 
Coelho, Sandra 
Coelho, Ana 
Correia, Hugo 
Pereira, Nélida 
Filipe, Vanda 
Guerreiro 

Melhorar o desempenho escolar dos alunos do 
9.º ano .Em turmas heterogéneas, os 
professores têm dificuldade em proporcionar 
um apoio pedagógico mais individualizado, este 
projeto pretende colmatar esta dificuldade. 

10 0   

Centro de 
Aprendizagem 

1-09-2011 30-06-2012 Pofessora Clara 
Ramos 

O centro de aprendizagem visa proporcionar 
aos alunos um espaço em que eles possam:  
a)    Melhorar as aprendizagens e consolidar 
conhecimentos  
b)   Esclarecer dúvidas sobre os conteúdos 
programáticos das diversas áreas curriculares;  
c)    Promover o desenvolvimento de atitudes e 
métodos de estudo e hábitos de trabalho 
autónomo ou em grupo;  
d)   Promover a igualdade de oportunidades de 
sucesso escolar,  
e)    Favorecer a autoconfiança dos alunos 
contemplando os seus ritmos de 
desenvolvimento e progressão  
 f)    Promover uma ocupação construtiva dos 
tempos livres dos alunos 

0 1500   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Autoavaliação 
ESLA 2011 - 2012 

1-09-2011 30-06-2012 Comissão de 
autoavaliação 

   Identificar os pontos fortes e os pontos fracos 
da ESLA nas áreas/domínios em avaliação;  
  Promover a reflexão na comunidade educativa 
através da análise dos dados obtidos;  
  Construir projetos de mudança sustentados, 
com a participação e o envolvimento da 
comunidade educativa;  
  Promover uma cultura de melhoria assente na 
prática da autoavaliação. 

0 50 

  

Seminários do 
Projeto ESCXEL 

1-09-2011 30-06-2012 Luís Romão e 
Emídio Lourenço 

1. Capacitar as escolas e as comunidades 
(alunos, professores, pais, cidadãos, decisores 
políticos) para a promoção da excelência 
educativa.2. Capacitar tecnicamente e 
assessorar os Municípios para a adoção de 
planos e estratégias de desenvolvimento 
educativo local.3. Identificar, difundir e 
monitorizar as “boas práticas” escolares.4. 
Desenvolver modelos de monitorização do 
desempenho e autoavaliação 
das escolas.5. Desenvolver novo conhecimento 
científico sobre as dinâmicas 
educacionais, sociais e culturais locais. 

0 0   

Articulação 1-09-2011 30-06-2012 Coordenador do 
projeto "Escola 
Ativa" 

Fomentar habitos de vida suadaveis e pratica 
desportiva;  
  Proporcionar atividades em conjunto com os 
dois jardins de infãncia; 

0 0   

ESPREITAR A 
ESCOLA 

20-04-
2012 

30-06-2012 Todos os 
departamentos 

Potenciar a articulação entre todos os ciclos de 
ensino;   
  Dar a conhecer à comunidade alargada 
(familiar e outra) as atividades desenvolvidos 
por todos os níveis de ensino. 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Mural 
Cronológico 
PREAA 

20-04-
2012 

30-06-2012 Carla Sofia Peres e 
Isolda Costa 

- Dar a conhecer à comunidade escolar o 
trabalho desenvolvido no âmbito do Programa 
Regional de Educação Ambiental pela Arte. 

0 0   
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Cursos Profissionais 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Receção de uma 
aluna de um 
curso profissional 
de Apoio à 
Infância 

20-04-2012 30-06-2012 Professora Maria 
do Céu, 
coordendora do 
curso profissional 
de apoio à 
Infância 

Proporcionar à aluna um contacto direto com 
as rotinas e atividades desenvolvidas em 
contexto de Pré-Escolar, potencializando a sua 
familiarização com as crianças e familiares. 

0 0   

Cena latina 20-04-2012 30-06-2012 Professoras da 
disciplina 

Promoção da cultura e consolidação dos 
conhecimentos e promoção da integração e 
convívio. 

0 0   

Feira e Exposição 
de Plantas 
Ornamentais e 
Hortícolas 

2-01-2012 5-04-2012 Maria José Meira, 
Maria do Carmo 
Horta e Rui Rocha 

Divulgação à toda a comunidade do trabalho 
desenvolvido pelos formandos ao longo da 
formação;Envolver os formandos nas atividades 
do Agrupamento.   

0 0   
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Educação Para a Saúde 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Dia Mundial da 
Alimentação 

1-09-2011 23-12-
2011 

Professores do 1º 
ciclo 

-Criar hábitos de vida saudáveis; 
-Reconhecer a importância de uma alimentação 
equilibrada. 

0 0 92 84 

Labirinto: Eu e o 
Outro - Educação 
Sexual 5ºG 

1-12-2011 5-04-2012 Professora Isolda 
Costa 

Ser capaz de definir os seus sentimentos e 
entender as suas emoções;Desenvolver o 
respeito por si pelos outros;Desenvolver a 
capacidade de expressar os seus sentimentos e 
aceitar os dos outros;Entender as diferentes 
potencialidades do grupo/família;Desenvolver 
atitudes e comportamentos não 
discriminatórios em relação aos outros. 

0 0 6 4 

Labirinto : Eu e o 
Outro - Projeto 
de Educação 
Sexual 5ºD 

1-09-2011 5-04-2012 Carla Sofia Peres - Ser capaz de definir os seus sentimentos e 
entender as suas emoções; 
- Desenvolver o respeito por si e pelos outros; 
- Desenvolver a capacidade de expressar os 
seus sentimentos e aceitar os dos outros; 
- Entender as diferentes potencialidades do 
grupo/família; 
- Desenvolver atítudes e ccomportamentos não 
discriminatórios em relação aos outros. 

0 0 12 9 

"Técnicas de 
Reprodução 
Medicamente 
Assistida" 
(Atividade 
laboratorial) 

1-09-2011 23-12-
2011 

Dr. Patrícia 
Rodrigues, Bióloga 
no Centro de 
Medicina da 
Reprodução do 
British Hospital 
Lisbon XXI; 

Objetivos Gerais : Estudo da reprodução 
humana e a compreensão de alguns processos 
biotecnológicos que permitem a sua 
manipulação, ponderando a sua importância no 
controlo da natalidade das populações 
humanas e na resolução de problemas de 
infertilidade.  

300 300 6 24 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Professoras Sofia 
Guerreiro e 
Andreia Sousa 

Objetivos Específicos : 
§ Observar e interpretar imagens microscópicas 
relativas à estrutura de gâmetas. 
§ Avaliar as condições necessárias para o 
encontro dos gâmetas. 
§ Problematizar situações que envolvam a 
possibilidade de fatores pessoais e/ou 
ambientais afetarem os processos 
reprodutivos. 
§ Recolher e organizar informação relacionada 
com causas de infertilidade e técnicas de 
reprodução assistida. 
§ Analisar os princípios biológicos subjacentes a 
diferentes técnicas de reprodução assistida. 
§ Desenvolver o espírito crítico face à utilização 
de processos de reprodução assistida e de 
manipulação de embriões. 
§ Refletir sobre as implicações biológicas e 
sócio-éticas que decorrem da utilização de 
processos de manipulação da reprodução 
humana, no que respeita à qualidade de vida 
dos indivíduos e ao desenvolvimento das 
populações. 

Visionamento de 
filmes / 
documentários 
sobre VIH /Sida 

1-09-2011 23-12-
2011 

Equipa do projeto 
de educação para a 
saúde em 
colaboração com 
os professores das 
turmas 

- Reconhecer a sexualidade como uma das 
dimensões mais sensíveis da personalidade 
humana;  
  - Reconhecer os riscos associados ao início de 
uma vida sexual;  
    - Conhecer as infeções sexualmente 
transmitidas em Portugal e no mundo, suas 
consequências bem como os métodos de 

0 0 150 150 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

prevenção. 

Palestras sobre 
contraceção, 
afetos, 
puberdade 

1-09-2011 30-06-
2012 

Equipa da 
Educação para a 
Saúde 

- Reconhecer a sexualidade como uma das 
dimensões mais sensíveis da personalidade 
humana;  
- Compreender a morfofisiologia geral da 
reprodução humana;  
- Reconhecer os riscos associados ao início de 
uma vida sexual;  
- Prevenir a gravidez antes de tempo e doenças 
através do uso de métodos contracetivos;  
- Compreender a noção de parentalidade no 
quadro de uma saúde sexual e reprodutiva 
saudável e responsável; 

200 200 100 109 

Sexualidade e 
Métodos 
Contracetivos 

1-09-2011 30-06-
2012 

Equipa do Projeto 
de Educação para a 
Saúde 

- Reconhecer a sexualidade como uma das 
dimensões mais sensíveis da personalidade 
humana;   
  - Compreender a morfofisiologia geral da 
reprodução humana;   
    - Reconhecer os riscos associados ao início de 
uma vida sexual;   
      - Prevenir a gravidez antes de tempo e 
doenças através do uso de métodos 
contracetivos;   
      - Compreender a noção de parentalidade no 
quadro de uma saúde sexual e reprodutiva 
saudável e responsável. 

200 200   

Semana dos 
Afetos 

1-09-2011 30-06-
2012 

Equipa do Projeto 
de Educação para a 
Saúde 

- Reconhecer a sexualidade como uma das 
dimensões mais sensíveis da personalidade 
humana; 
 
- Desenvolver competências ao nível dos 

30 30   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

afetos e maturidade emocional (afetos e 
relações interpessoais). 

Exposição de 
trabalhos dos 
alunos  relativos 
ao tema VIH 
/SIDA 

1-09-2011 23-12-
2011 

Equipa do projeto 
de educação para a 
saúde 

- Reconhecer os riscos associados ao início de 
uma vida sexual;  
  - Conhecer as infeções sexualmente 
transmitidas em Portugal e no mundo, suas 
consequências bem como os métodos de 
prevenção. 

30 30 38 38 

Programa 100% 1-09-2011 30-06-
2012 

Equipa do projeto 
de educação para a 
saúde em 
colaboração com a 
Unilever 

- Reconhecer  as consequências de uma má 
alimentação (obesidade, anorexia, diabetes, 
doenças cardiovasculares, etc.);  
- Conhecer  as regras básicas de uma 
alimentação saudável;  
- Melhorar, na medida do possível, a oferta 
alimentar na escola;   
- Implementar um trabalho de colaboração 
entre diversas instituições da comunidade. 

0 0   

Avaliação do IMC 1-09-2011 30-06-
2012 

Escola ativa em 
colaboração com a 
equipa da 
educação para a 
saúde e com os 
professores de 
educação física do 
agrupamento 

- Reconhecer  as consequências de uma má 
alimentação (obesidade, anorexia, diabetes, 
doenças cardiovasculares, etc.);  
- Reconhecer  a importância da prática de 
atividade física e do repouso na promoção da 
saúde;  
- Implementar um trabalho de colaboração 
entre diversas instituições da comunidade 
educativa. 

0 0 1319 1319 

Gabinet/ Espaço 
Jovem 

1-09-2011 30-06-
2012 

Equipa do Projeto 
de Educação para a 
Saúde 

Facultar informação que possibilite aos alunos 
um aumento dos seus conhecimentos na área 
da sexualidade/saúde e promova atitudes e 
comportamentos adequados e com menores 
riscos; 

0 0 40 60 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Conceder, em caso de necessidade, apoio aos 
alunos nas diferentes áreas temáticas que 
integram o PES;  
Trabalhar em parceria com os técnicos de 
saúde no apoio/encaminhamento de situações-
problema;  
Contribuir para o sucesso escolar/pessoal dos 
alunos através de um trabalho de Promoção e 
Educação para a Saúde no nosso sistema de 
ensino. 

Programa 
Apetece-me 

2-01-2012 5-04-2012 Equipa da 
educação para a 
saúde em 
colaboração com 
diretores de turma, 
titulares de turma 
e educadoras 

- Conhecer  as regras básicas de uma 
alimentação saudável;   
  - Sensibilizar para a importância do pequeno 
almoço na alimentação diária.   
 
      

0 0 227 227 

Palestra sobre 
Violência no 
Namoro 

2-01-2012 5-04-2012 Equipa do Projeto 
de Educação para a 
Saúde 

- Tomar consciência dos problemas que podem 
advir da falta de tolerância/respeito para com 
os outros. 
- Desenvolver competências ao nível dos afetos 
e da maturidade emocional (relações 
interpessoais). 

0 0 80 125 

Palestra sobre o 
consumo do sal e 
dos malefícios da 
hipertensão 

9-02-2012 9-02-2012 Sociedade 
Portuguesa de 
Hipertensão em 
colaboração com a 
equipa do projeto 
de educação para a 
saúde 

- Reconhecer  as consequências de uma má 
alimentação (obesidade, anorexia, diabetes, 
doenças cardiovasculares, etc.);  
- Conhecer  as regras básicas de uma 
alimentação saudável. 

0 0 100 100 

Espreitar a Escola 12-04-2012 13-04- Equipa do Projeto - Divulgação de trabalhos dos alunos sobre 50 100   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

2012 de Educação para a 
Saúde 

temas relacionados com a educação para a 
sexualidade/ saúde. 
- Distribuição de informação relativas às 
temáticas que integram o projeto; 
- Promoção do espaço de apoio ao aluno e das 
atividades realizadas no âmbito do projeto de 
educação para a saúde. 

Promover uma 
alimentação 
saudável e 
equilíbrada 

20-04-2012 30-06-
2012 

Equipa do Projeto 
de Educação para a 
Saúde em 
colaboração com 
os professores de 
Formação cívica do 
10.ºano 

- Reconhecer  as consequências de uma má 
alimentação (obesidade, anorexia, diabetes, 
doenças cardiovasculares, etc.);   
 - Conhecer  as regras básicas de uma 
alimentação saudável;   
    - Reconhecer  a importância da prática de 
atividade física e do repouso na promoção da 
saúde;  
    - Implementar um trabalho de colaboração 
entre diversas instituições da comunidade 
educativa. 

0 0 80 125 

Peça de teatro 
"Bullying" 

20-04-2012 30-06-
2012 

Equipa do projeto 
de educação para a 
saúde em 
colaboração com a 
Biblioteca Escolar 

- Desenvolvimento de um programa de treino e 
aquisição de competências pessoais e 
interpessoais.  
- Tomar consciência dos problemas que podem 
advir da falta de tolerância/respeito para com 
os outros, do absentismo e do insucesso. 

400 400 100 100 
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Escola Ativa 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Semana Cultural 
12-06-
2012 15-06-2012 

      

Mostra de 
fotografias das 
diferentes 
atividades 
realizadas no 
âmbito do projeto 
Escola Ativa. 

12-04-
2012 13-04-2012 

      

Encontro Final com 
os alunos o Pré-
Escolar 

6-06-2012 6-06-2012       

Dia Mundial da 
Alimentação 

15-10-
2011 

15-10-2011 Coordenadora 
de 
Estabeleciment
o Sónia Alves, 
Professores do 
1º Ciclo e 
Educadoras 

- Participar em atividades interpessoais e de 
grupo; 
Respeitar normas, regras e critérios de atuação, 
de convivência e de trabalho; 
- Participar em atividades lúdicas de 
investigação e de 
descoberta. 

0 0 84 70 

Torneio de Futebol 15-06-
2012 

15-06-2012 Filipa Duarte, 
Eduardo Pires e 
Emídio 
Lourenço 

Mostrar à comunidade educativa as várias 
atividades realizadas com os alunos do pré-
escolar e primeiro ciclo. 

0 0   

aulas de expressão 
motora 

1-09-2011 30-06-2012 Filipa Duarte, 
Arlésio Coelho, 
educadoras e 
alunos do 

Diversificar práticas educativas através do 
exercício físico; 
Estimular e desenvolver diferentes 
competências e destrezas básicas, como os 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

11ºano do curso 
tecnológico de 
desporto. 

deslocamentos, equilibrios, lateralidade e 
ritmo; 
Potenciar a articulação entre ciclos de ensino. 

Gincana 
Desportiva para os 
alunos do pré-
escolar. 

15-02-
2012 

15-02-2012 Coordenadora 
de 
Estabeleciment
o Sónia Alves 

Identificar alimentos saudáveis e moderados; 
Promover hábitos de vida saudável; 
Promover a prática da atividade física; 
Desenvolver o respeito por si e pelos outros. 

0 0 84 70 

Corta-Mato na 
Abelheira 

14-12-
2011 

14-12-2011 Sónia Alves e 
Rui Rocha (AEC) 

Através da prática do exercício físico, potenciar 
aos alunos mais um momento lúdico e 
desportivo. 

0 0   

Hip Hop na 
Abelheira 

16-12-
2011 

16-12-2011 Arlesio Coelho promover a atividade física promover hábitos 
de vida saudável 

0 0   

Interdisciplinaridade 
em ação - Orientação e 
Poesia 

28-02-
2012 

28-02-2012 Filipa Duarte, 
Arlésio Coelho, 
educadoras e 
alunos do 
11ºano do curso 
tece desporto. 

Proporcionar aos alunos diferentes vivências e 
destrezas motoras básicas; 
Proporcionar articulação entre diferentes ciclos 
de ensino. 

0 0   

Torneio de Futebol 
- "Espreitar a 
Escola" 

12-04-
2012 

12-04-2012 Filipa Duarte, 
Eduardo Pires, 
Sónia Alves e 
Rui Rocha (AEC) 

Promover o gosto pelas corridas através de um 
momento de convívio e de festa. 

0 0   

Introdução dos 
dados  IMC na 
Plataforma EA /DE 

20-04-
2012 

30-06-2012 Ana Lúcia 
Oliveira, Filipa 
Duarte e Sónia 
Alves 

Fomentar o gosto pela Dança; 
Diversificação de práticas educativas através do 
exercício físico. 

0 0   

Encontro Final 
Escola Ativa 

1-06-2012 1-06-2012 Filipa Duarte e 
Eulália Pereira 

Desenvolver diversos conteúdos e potenciar 
diferentes aprendizagens através da prática de 
atividades física - Interdisciplinaridade em ação. 
Articulação entre ciclos. 

0 0   

Caminhada 14-06- 14-06-2012 Filipa Duarte, Proporcionar momentos de festa e de convívio 0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Saudável 
destinada a pais e 
encarregados de 
educação dos 
alunos da E.B.1/JI 
da Abelheira 

2012 Eduardo Pires e 
Rui Rocha(AEC) 

aos alunos através da prática do exercício 
físico. 
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Jack Petchey 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

jornal 100 
comentários 

1-09-2011 30-06-
2012 

Iolanda Semião; 
Iolanda Antunes 

CONFORME PLANIFICAÇÃO APRESENTADA 0 500   

Visita de Estudo 
a Mérida 

11-04-2012 11-04-
2012 

Luís Reis CONFORME PLANIFICAÇÃO APRESENTADA 1094 1090 14 26 

SPEAK OUT 
CHALLENGE 

1-09-2011 5-04-2012 Luís Romão CONFORME PLANIFICAÇÃO APRESENTADA 5 0   

Prémio de 
Realização e 
Liderança 

1-09-2011 30-06-
2012 

Luís Romão CONFORME PLANIFICAÇÃO APRESENTADA 0 0   

Currícula e 
Entrevistas 

2-01-2012 5-04-2012 Formadora paga 
pelo Jack 
Petchey 

Preparar os jovens na procura do seu primeiro 
emprego. 

0 0   

Economia para o 
Sucesso da 
Associação Junior 
Achievment  
2007-2012 

2-01-2012 30-06-
2012 

Luís Romão e 
Diretores de 
Turma do 9º Ano 

Fornecer informação prática sobre finanças 
pessoais e sobre a importância de identificar 
objetivos de educação e carreira baseados em 
interesses, valores e qualidades dos alunos.. 

0 0   
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PIEF 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Natal para Todos 17-10-2011 16-12-2011 Professores da 
turma PIEF 

 Sensibilizar os alunos para a importância do 
Natal e para os valores inerentes a esta quadra: 
amizade, amor, ajuda ao próximo, unidade 
familiar, etc; 
Conhecer as tradições natalícias da região 
algarvia; 
Produzir mensagens alusivas ao Natal; 
Desenvolvimento da criatividade; 
Descoberta e organização progressiva de 
volumes; 
Explorar diferentes técnicas de expressão; 
Sensibilizar os alunos para a defesa do ambiente. 

0 0   

PIEF de São 
Martinho 

24-10-2011 9-11-2011 Professores da 
turma PIEF 

Promover o convívio entre todos os elementos da 
comunidade escolar; 
Defender e promover as tradições locais/ 
nacionais referentes à quadra de São Martinho; 
Desenvolver a criatividade dos alunos; 
Solidificar as relações interpessoais do grupo 
turma. 

0 0   

Espreitar a 
Escola- PIEF em 
Movimento 

23-02-2012 13-04-2012 Professores da 
turma PIEF 

Fortalecer as relações interpessoais do grupo 
Turma;  
Divulgar o trabalho desenvolvido durante o ano 
letivo; 
Exploração de diferentes técnicas e materiais; 
Noções básicas sobre técnicas, materiais e 
suportes; 
Identificação das cores primárias; Obtenção de 

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

cores secundárias; 
Exploração de técnicas e materiais em pintura 
livre e de tema sugerido; 
Composição com diferentes materiais e técnicas; 
Promoção do gosto pela Ciência; 
Compreensão de fenómenos do quotidiano. 

Visita de Estudo 
ao Zoomarine - 
Albufeira 

29-05-2012 29-05-2012 Professores da 
turma PIEF 

Reconhecer e identificar algumas espécies 
protegidas; 
Observar diferentes tipos de espécies consoantes 
os ecossistemas em questão;  
Tomar contacto direto com a biodiversidade 
animal; 
Sensibilizar para conservação e proteção da 
Natureza; 
Promover a sociabilização dos alunos; 
Solidificar as relações interpessoais e de grupo; 

130 130   

Visita de Estudo 
pela Costa 
Algarvia 

5-06-2012 5-06-2012 Professores da 
turma PIEF 

Reconhecer e identificar algumas espécies 
protegidas; 
Observar diferentes tipos de espécies consoantes 
os ecossistemas em questão; 
Tomar contacto direto com a biodiversidade 
animal; 
Sensibilizar para conservação e proteção da 
Natureza; 
Promover a sociabilização dos alunos; 
Solidificar as relações interpessoais e de grupo; 
Participar em atividades de observação, 
investigação e descoberta. 

336 0   
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Teatro 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Espreitar a Escola 
- Oficina dos 
Artistas 

8-02-2012 13-04-2012 Cláudia Fontão Conhecer as várias formas de interação com as 
crianças, bem como o seu funcionamento, e 
enquadrar neles a sua função de  Técnico de 
Apoio à Criança. 

0 0   

Teatro vem à 
escola I 

19-04-2012 19-04-2012 Natércia 
Martins 

Dar oportunidade aos alunos de assistirem a uma 
peça de teatro e de conviverem com a linguagem 
teatral posto em prática 
Solidificação de valores comportamentais 

17 15,45   

Teatro vem à 
escola II 

10-05-2012 10-05-2012 Natércia 
Martins 

Desenvolver o património cultural 
Promover a Educação Ambiental pela Arte 

1,45 1,35   

"Tanto, Tanto" - 
Comemoração do 
dia do pai 

12-05-2012 19-05-2012 Cláudia Fontão, 
Maria do Céu 
Silva 

Explorar diferentes processos comunicacionais, 
  formas e técnicas de criação 
Relacionar pedagogia e espaço. 
Conhecer as várias formas de relacionamento 
com as crianças, bem como o seu 
funcionamento, e enquadrar neles a sua função 
de Técnico de Apoio à Criança. 

0 0   

Histórias de 
família 

8-06-2012 8-06-2012 Natércia 
Martins 

Valorizar competências 
Promover o espírito de grupo e a cooperação 
entre pares. 

0 0   

O centro de 
Saúde 

8-06-2012 8-06-2012 Natércia 
Martins 

Valorizar as competências dos alunos 
Educar pela Arte 
Estreitar laços entre os alunos 
Desenvolver competências sociais 

0 0   

Os Herdeiros da 
Lua de Joana, no 
Estudo 

1-09-2011 5-04-2012 docente Maria 
Cristina Barbosa 

- Incentivar o gosto pela leitura; 
- Desenvolver a autonomia dos alunos; 
- Responsabilizar os alunos pelas suas escolhas;  

0 0   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

- Fomentar a criatividade e o sentido crítico dos 
alunos. 
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Ensino Especial 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Atividades 
natalícias 

1-09-2011 23-12-2011 Otília Fonseca, 
Lina Caldeira, 
Célia Figueiras, 
Andreia 
Machado, 
Simão Silva, 
Luísa Aguiar 

Criar placardes: Árvore de Natal (entrada do 
bloco---); Presépio (sala de apoio) Promover a 
Sociabilidade Trabalhar em grupo Saber 
reconhecer o espaço do outro; Perceber a 
individualidade de cada um; Partilhar ideias e 
pontos de vista; Aprender a fazer a análise crítica 
individual e de grupo; Saber dar importância ao 
silêncio em determinados momentos. 
Desenvolver regras para preservar o material 
§ Conservar o material, limpá-lo e arrumá-lo. 
Promover a Autoconfiança Criar o gosto pelo que 
faz Saber resolver situações novas; Incentivar o 
raciocínio, a capacidade de análise e de decisão; 
Confrontar-se com novas formas de produção; 
Criar a necessidade do gosto por saber mais; 
Valorizar a livre expressão. Sensibilizar para a 
importância de material de desperdício Preservar 
e embelezar os espaços coletivos; Sensibilizar 
para a valorização ambiental. Sensibilizar para os 
3 Rs: Redução, Reutilização e Reciclagem. 
·Sensibilizar para a reutilização de materiais na 
construção de novos objetos; Experienciar novas 
técnicas de construção, sensibilizar para os atuais 
problemas ambientais. Vivenciar o espirito 
Natalício. Dar e receber Utilizar a imaginação e 
criatividade com o intuito de estimular o gosto de 
dar sem gastar em excesso (poupar).  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

Volta Redonda- 
mural em 
azulejos 

1-09-2011 23-12-2011 Célia Figueiras, 
OtíliaFonseca, 
Lina Caldeira, 
Andreia 
Machado, 
Simão Silva, 
Luísa Aguiar 

Promover a Sociabilidade. Trabalhar em grupo. 
Saber reconhecer o espaço do outro. Perceber a 
individualidade de cada um. Partilhar ideias e 
pontos de vista. Aprender a fazer a análise crítica 
individual e de grupo. Saber dar importância ao 
silêncio em determinados momentos. 
Desenvolver Regras para preservar o material. 
Conservar o material, limpá-lo e arrumá-lo. 
Promover a Autoconfiança. Criar o gosto pelo que 
faz. Saber resolver situações novas. Incentivar o 
raciocínio, a capacidade de análise e de decisão. 
Confrontar-se com novas formas de produção. 
Criar a necessidade do gosto por saber mais. 
Valorizar a livre expressão. Transmitir 
conhecimentos. Reconhecer espaço aberto, 
fechado, contorno, dimensões, sentido (vertical, 
horizontal, diagonal), figuras geométricas, 
sequências, cor, textura, carateres diversos. 
Perceber que a mistura das cores gera novas 
cores. Reconhecer o seu corpo e explorar a 
representação da figura humana. Criar forma a 
partir da sua imaginação, utilizando 
intencionalmente os elementos visuais  

    

Participar no 4º 
concurso 
nacional de 
pintura/escultura 
e fotografia para 
todos - reabilitar 
através da arte 

1-09-2011 23-12-2011 Célia Figueiras  Participação dos alunos com NEEP com o 
objetivo da experimentação diversificada de 
suportes, materiais e técnicas das artes plásticas - 
nomeadamente a Pintura/modelagem, de forma 
a estimular o potencial criativo e imaginário e 
favorecer o auto conhecimento e a auto estima e 
de igual forma, possibilitar iguais oportunidades 
no acesso à cultura e arte de forma a 
contribuírem produtivamente para enriquecer a 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

oferta cultural que a sociedade 
dispõe.    Promover a Socialização § Trabalhar em 
grupo § Saber reconhecer o espaço do 
outro § Perceber a individualidade de cada 
um § Partilhar ideias e  pontos de 
vista § Aprender a fazer a análise    crítica 
individual e de grupo § Saber dar importância ao 
silêncio em determinados 
momentos   Desenvolver regras para preservar o 
material § Conservar o material, limpa-lo e 
arruma-lo     Reconhecer o seu corpo § Explorar a 
representação da figura humana § Nomear as 
partes do corpo Identificar os sentidos 

Participação na 
confeção de um 
bolo de 
aniversário 

2-01-2012 5-04-2012 Lina Caldeira, 
Simão Silva 

 Desenvolver competências leitura, escrita e 
cálculo 
 Desenvolver capacidades de atenção, 
concentração e observação    
Pesquisar receitas          
Desenvolvimento Sensorial 
Desenvolver o olfato, tato, gosto e visão 
Promover a Sociabilidade 
Trabalhar em grupo e trabalho a pares.  
Saber reconhecer o espaço do outro  
Perceber a individualidade de cada um  
Partilhar ideias e  pontos de vista  
Aprender a fazer a análise crítica individual e de 
grupo         
Desenvolver regras para preservar o material          
Conservar o material, limpá-lo e arrumá-lo 
Promover a Autoconfiança 
Criar o gosto pelo que faz  
Saber resolver situações novas Incentivar o 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

raciocínio, a capacidade de análise e de decisão 
Confrontar-se com novas formas de produção 
Criar a necessidade do gosto por saber mais 
Valorizar a livre expressão          
Sensibilizar para a importância dos alimentos 
Identificar alimentos saudáveis        
 Desenvolver competências ao nível da leitura e 
cálculo 
Construir a receita com imagens  
Pesar e medir quantidades  
Calcular gastos         
Sensibilizar para os 3 Rs: Redução, Reutilização e 
Reciclagem.         ·  
Sensibilizar para a reutilização de materiais na 
construção de novos objetos;         · 
Experienciar novas técnicas de construção   
Sensibilizar para os atuais problemas ambientais. 

Saídas à 
comunidade 

20-04-2012 30-06-2012 Lina Caldeira, 
Célia Figueiras, 
Otília Fonseca, 
Simão Silva 

 -Identificar os semáforos;   -Associar as luzes à 
passagem permitida ou proibida; -Identificar os 
sinais para os peões, para ciclistas e para 
condutores;   -Calcular o tempo necessário a 
atravessar a rua;   -Atravessar em segurança 
quando não há sinais de trânsito ou passadeiras 
para peões;   -Caminhar pelo passeio ou pelo lado 
esquerdo da via quando não há passeio;   -
Localizar e identificar a placa com o nome dos 
correios e da rua;   -Aprender as regras de 
utilização deste serviços (Correios, Mercado do 
Peixe, Biblioteca Municipal e Mercado 
Tradicional)   -Localizar sinais “chave” da zona. 

    

Campanha Papel 
por Alimentos 

20-04-2012 30-06-2012 Simão Silva A Campanha “Papel por Alimentos” integra-se 
num ideal mais vasto de sensibilização para a 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

(Recolha de 
papel para o 
Banco Alimentar 
contra a Fome) 

importância do papel de cada pessoa na 
sociedade e para a possibilidade de recuperar e 
reutilizar coisas que parecem não ter valor. 
Pretende envolver as Instituições que 
diariamente se abastecem nos Bancos 
Alimentares e os voluntários que colaboram, mas 
também todas as pessoas e entidades que se 
queiram associar, nomeadamente a 
administração pública e local. 

Bolo e Festa de 
Aniversário do 
Nilton Moreira 

30-05-2012 31-05-2012 Simão Silva Sensibilização/Preparação  Participar na 
  confeção de um bolo de aniversário  Planificar 
  e organizar o trabalho  Desenvolver 
  competencias leitura, escrita e cálculo  
Desenvolver 
 capacidades de atenção, concentração e 
observaçãoDesenvolver 
 competências de leitura, escrita e cálculo 
Pesquisar 
  receitas  Desenvolvimento 
  Sensorial  Desenvolver o olfato, tato, gosto e 
visãoPromover 
  a Sociabilidade  Trabalhar em grupo e trabalho a 
pares.Saber reconhecer o espaço do 
outroPerceber a individualidade de cada 
umPartilhar ideias e  pontos de vistaAprender a 
fazer a análise crítica individual e de 
 grupo Desenvolver 
  regras para preservar o material  § Conservar 
  o material, limpá-lo e arrumá-lo  Promover 
  a Autoconfiança  Criar 
 o gosto pelo que fazSaber 
 resolver situações novasIncentivar 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Femininos Masculinos 

 o raciocínio, a capacidade de análise e de 
decisãoConfrontar-se 
 com novas formas de produçãoCriar 
 a necessidade do gosto por saber maisValorizar 
 a livre expressão  Sensibilizar 
  para a importância dos alimentos  Identificar 
alimentos saudáveis Desenvolver 
  competências ao nível da leitura e cálculo  
Construir a receita com imagensPesar e medir 
quantidadesCalcular gastos Sensibilizar para os 3 
Rs: Redução, 
  Reutilização e Reciclagem.  · Sensibilizar para a 
reutilização de 
  materiais na construção de novos objetos;  
· Experienciar 
  novas técnicas de construçãoSensibilizar para os 
atuais problemas ambientais. 
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