
1 
 

Agrupamento de Escolas Dr.ª 

Laura Ayres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DO PLANO ANUAL 

DE ATIVIDADES 2012 / 2013 



RELATÓRIO DO PAA – 2012 /2013 

2 
 

Índice 
 

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

Departamento do 1º Ciclo.....................................................................................................7 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas......................................................................13 

Departamento de Português ...............................................................................................18 

Departamentos de Línguas .................................................................................................21 

Departamento de Matemática ............................................................................................27 

Departamento de Ciências Experimentais e Informáticas ......................................................28 

Departamento de Expressões..............................................................................................36 

Educação Física e Desporto Escolar......................................................................................40 

Ensino Especial...................................................................................................................58 

Cursos Profissionais ............................................................................................................61 

Biblioteca...........................................................................................................................65 

Educação Para a Saúde .......................................................................................................78 

Escola Ativa........................................................................................................................79 

PIEF ...................................................................................................................................80 

Estatísticas .........................................................................................................................83 

Atividades ..........................................................................................................................83 

Nº de Atividades ................................................................................................................85 

Atividades Realizadas/Não Realizadas..................................................................................87 

Estimativa de Custos...........................................................................................................88 

Custos Efetivos ...................................................................................................................89 

 

 
  



RELATÓRIO DO PAA – 2012 /2013 

3 
 

Ensino Pré-Escolar 
 

 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem   

Formação de 
Utilizadores - Mês 

Internacional das 
Bibliotecas 
Escolares 

1-09-2012 23-12-2012 Professor 
Bibliotecário, 

Assistentes 
Operacionais das 
BE's e Educadoras 

de Infância 

A. Apoio ao Desenvolvimento Curricular 
B. Lei tura  e Li teracias 
B.1. Trabalho da BE ao serviço da  promoção da 
lei tura 

 
- Promover a  valorização das Bibliotecas 

Escolares do 1.º ciclo no Agrupamento; 

- Motivar para  a sua utilização; 
- Esclarecer sobre as formas como está 

organizada; 
- Ensinar a utilizar os seus  diferentes serviços; 
- Promover o gosto e os  hábitos de lei tura  no 
contexto familiar; 

- Incentivar a vinda dos  alunos  com os familiares  
à BE. 

0 0 480   

Projeto 

"COMUNICAR"  

1-09-2012 30-06-
2013 

Professor 

Bibliotecário, 
Assistentes 
Operacionais das 
BE's e Educadoras 

de Infância 

• Saber escutar, para  organizar e reter 

informação essencial, discursos breves em 
português padrão com algum grau de 
formalidade. 
• Produzir breves  discursos orais em português  
padrão com vocabulário e estruturas 
gramaticais adequados. 

• Propiciar o desenvolvimento da  oralidade 
(consciência fonológica, lexical, semântica , 
morfossintática  e pragmática)  

• Compreender o papel  da  biblioteca escolar 

0 0 165   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem   

enquanto polo de recursos  adequados a  um 

conjunto de práticas  de leitura . 

Dia da 
Alimentação 

1-09-2012 23-12-2012 Educadoras de 
Infância com a 
colaboração das 

assistentes 
operacionais 

Adquiri r conhecimentos sobre alimentação 

saudável  e os seus grupos  (roda dos  alimentos); 
- Compreender a função da alimentação no 
crescimento do ser humano; 

- Reforçar hábitos  de higiene. 

0 0 165  165 

Dia das Bruxas 1-09-2012 23-12-2012 Educadoras de 
Infância com a 
colaboração das 
assistentes 

operacionais e 
animadoras 

- Promover atividades  que divulguem e 
valorizem as diferentes cul turas ; 

- Ajudar a  exteriorização de emoções " o ter 
medo de ..." 

0 0 210  210 

Dia de São 
Martinho 

9-11-2012 9-11-2012 Educadoras de 
Infância com a 
colaboração das 
assistentes 

operacionais e 
animadoras 

- Promover a  convivência  entre as di ferentes  
salas, proporcionando momentos de partilha; 

- Aprender e vivenciar hábitos e costumes da 
tradição. 

0 0 210  210 

Dia do não 
fumador  

16-11-2012 16-11-2012 Educadoras de 
Infância com a 
colaboração das 
assistentes 

operacionais e 
animadoras 

- Reconhecer a importância de hábitos  de vida  
saudável 

0 0 160  160 

Dia Nacional do 
Pijama 

20-11-2012 3-12-2012 Educadoras JI da 
Abelheira 

- Fomentar as relações escola - família ; 
- Consciencializar as crianças das diferentes 

estruturas familiares (famílias de acolhimento); 

0 0 47  47 

Leitura em "Vai e 
Vem" 

30-11-2012 14-06-2013 Professor 
Bibliotecário, 
Assistentes 
Operacionais das 

- Incentivar/promover a lei tura  nos  Jardins de 
Infância , apostando no prolongamento destas 
atividades com as famílias. 
- Promover a  valorização da BE no 

0 0 160  160 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem   

BE's , Educadoras  de 

Infância e Pais e 
Encarregados  de 
Educação 

Agrupamento; 

- Motivar para  a sua utilização; 
- Promover o gosto e os  hábitos de lei tura  no 
contexto familiar; 

- Incentivar a vinda dos  alunos  com os familiares  
à BE. 

Natal 3-12-2012 21-12-2012 Educadoras de 
Infância com a  

colaboração das 
assistentes 

operacionais e 

animadoras 

- Comemorar as  tradições natal ícias; 
- Sensibilizar para os valores : amizade, 

solidariedade e partilha; 
- Despertar para o valor da família, sua cul tura  e 

saberes ; 

- Promover eventos  com a  comunidade 
educativa 

0 0 210  210 

As aventuras do 

sr.hamster 

2-01-2013 30-06-2013 Educadora  de 
Infância , famílias  JI  

da  Abelheira 

Responsabilizar o grupo para  o cuidado e a  
preservação da espécie; 

0 0 47  47 

Carnaval 7-02-2013 8-02-2013 Educadoras de 
Infância com a  
colaboração das 

assistentes 
operacionais e 
animadoras 

Partilhar vivências e tradições ; 
- Desenvolver a imaginação e a  criatividade; 
- Partilhar sentimentos de alegria e diversão 

através  de situações  lúdicas ; 
- Despertar para a  reutilização de materiais ; 

0 0 210  210 

Dia do Pai 11-03-2013 19-03-2013 Educadoras de 
Infância com a  
colaboração das 
assistentes 
operacionais e 

animadoras 

_ Contribuir para  o desenvolvimento de laços 
afetivos ; 
_ Sensibilizar para  a importância  da figura 
paternal; 

0 0 210  210 

Dia mundial da 
Floresta 

21-03-2013 21-03-2013 Educadoras de 

Infância com a  
colaboração das 

assistentes 
operacionais e 
animadoras 

- Sensibilizar para a  natureza  

(ecologia/educação ambiental); 
- Despertar para a  reutilização de materiais – 

preservação do meio ambiente; 

0 0 210  210 

Páscoa 21-03-2013 5-04-2013 Educadoras de Valorizar e vivenciar as tradições. 0 0 210  210 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem   

Infância com a 

colaboração das 
assistentes 
operacionais e 
animadoras 

Dia da Mãe 3-05-2013 3-05-2013 Educadoras de 
Infância com a 

colaboração das 
assistentes 
operacionais e 
animadoras 

Sensibilizar para  a importância da  figura  

maternal. 
0 0 210  210 

Semana da Família 13-05-2013 17-05-2013 Educadoras de 
Infância com a 

colaboração das 
assistentes 
operacionais e 
animadoras 

Proporcionar momentos de interação e convívio 

com a família, 
0 0 210  210 

Dia da criança 31-05-2013 31-05-2013 Educadoras de 
Infância com a 

colaboração das 
assistentes 
operacionais e 
animadoras 

- Valorizar a  criança e os  seus di reitos ; 

- Promover o convívio entre as crianças das  
di ferentes  salas; 

0 0 170  170 

Festa Final de Ano 20-06-2013 21-06-2013 Educadoras de 
Infância com a 

colaboração das 
assistentes 
operacionais e 
animadoras 

Promover o intercâmbio entre escola, 
família e comunidade. 

0 0 170  170 

 



RELATÓRIO DO PAA – 2012 /2013 

7 
 

 

Departamento do 1º Ciclo 
 

 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estim Real Total 

Formação de 
Utilizadores - Mês 
Internacional das 

Bibliotecas 
Escolares 

1-09-2012 23-12-2012 Professor 
Bibliotecário, 
Assistentes 

Operacionais das 
BE's e Educadoras 
de Infância 

A. Apoio ao Desenvolvimento Curricular 
B. Lei tura  e Li teracias 

B.1. Trabalho da BE ao serviço da  promoção da lei tura 
 
- Promover a  valorização das Bibliotecas Escolares  do 1.º 
ciclo no Agrupamento; 

- Motivar para  a sua utilização; 
- Esclarecer sobre as formas como está organizada; 

- Ensinar a utilizar os seus  diferentes serviços; 
- Promover o gosto e os  hábitos de lei tura  no contexto 
familiar; 

- Incentivar a vinda dos  alunos  com os familiares  à BE. 

0 0 480 

Projeto 
"COMUNICAR"  

1-09-2012 30-06-
2013 

Professor 
Bibliotecário, 
Assistentes 

Operacionais das 
BE's e Educadoras 
de Infância 

• Saber escutar, para  organizar e reter informação 

essencial, discursos breves  em português  padrão com 
algum grau de formalidade. 

• Produzir breves  discursos orais em português  padrão 
com vocabulário e estruturas gramaticais adequados. 

• Propiciar o desenvolvimento da  oralidade (consciência 

fonológica , lexical , semântica , morfossintática  e 
pragmática)  

• Compreender o papel  da  biblioteca escolar enquanto 
polo de recursos  adequados a  um conjunto de práticas  de 
lei tura . 

0 0 165 

Desenvolvimento 1-09-2012 30-06-2013 Professor Identificar os alunos com problemas específicos de leitura que 0 0 364 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estim Real Total 

da Fluência Leitora Bibliotecário, Adriano 

Aires , Assistentes  
Operacionais das BE's 
e Professores do 1.º 

ciclo Titulares  de 
Turma 

revelem um nível de proficiência leitora abaixo dos referenciais 
estabelecidos nas Metas de Aprendizagem. 
Conhecer o nível dos alunos em relação à meta do ano de 
escolaridade que frequentam. 
Possibilitar a consequente mudança/reformulação de práticas, 
em função das informações obtidas, no sentido de ajudar os 
alunos a progredir. 
Saber em que posição se situam os alunos e a turma em relação 
ao que é esperado que todos os alunos do mesmo ano de 
escolaridade atinjam. 
Promover a colaboração da BE com os docentes na construção 

de estratégias e em atividades que melhorem as competências 
dos alunos ao nível da leitura e da literacia.  
Promover a colaboração da BE com os docentes na construção 
de estratégias e em atividades que melhorem as competências 
dos alunos ao nível da leitura e da literacia.  
Monitorizar a evolução dos alunos nas competências de leitura, 
de acordo com o seu ano/ nível de escolaridade. 
Apresentar aos docentes sugestões de trabalho conjunto em 
torno do tratamento das competências específicas da leitura.  
Estabelecer um plano de intervenção, em articulação com a 
Biblioteca Escolar, para aumentar a velocidade de leitura de 
palavras e, consequentemente, a compreensão leitora. 

Da leitura à escrita, 
da compreensão de 
textos à escrita 
criativa 

1-09-2012 30-06-2013 Professor 
Bibliotecário, Adriano 
Aires , Assistentes  
Operacionais das BE's 

e Professores do 1.º 
ciclo Titulares  de 
Turma 

Organizar atividades cooperativas  de aprendizagem, 
orientadas para  a integração e troca de saberes ; 
Promover situações de interacção oral e escri ta  que 
permitam aos alunos intervenções personalizadas, 

autónomas e críticas ; 
Ajudar os  alunos  na identificação e na análise de 
estratégias de estudo, de acordo com as suas 

caraterísticas individuais ; 

0 0 183 

Pequenos 
Bibliotecários - 
Monitores da 
Biblioteca 

1-10-2012 14-06-2013 Professor 
Bibliotecário, 
Assistentes 
Operacionais das 

BE's e Alunos dos 
3.º e 4 .º anos 

Proporcionar a lei tura  de textos  prazerosos pelo simples 
prazer de ler, sem fichas , sem rotei ros  pré - es tabelecidos . 
- Es tabelecer o contato do leitor com o livro lido e 

fomentar a interação com o texto, promovendo o diálogo 
e o envolvimento emocional e cogniti vo dos indivíduos. 

- Auxiliar a aprender a procurar informação e a aprender, 

a aprender a  comunicar, a aprender a colaborar e a  

0 0 18 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estim Real Total 

aprender a participar na  sociedade; 

- Promover a  interação dinâmica  com a  informação; 
- Criar o hábito e o prazer da leitura , da aprendizagem e 
da  utilização das bibliotecas  ao longo da vida; 

- Desenvolver um trabalho articulado com todos os 
elementos da comunidade educativa  local de modo a  
cumprir a  missão da  escola (Bibliotecas  do Agrupamento, 
Biblioteca  Municipal, etc.); 
- Dar enfoque especial ao desenvolvimento de literacias 
críticas e de literacias da  informação essenciais ao uso de 

recursos impressos ou digi tais. 
- Desenvolver competências necessárias ao exercício de 

cidadania; 

- Promover ati tudes  de autoestima, respei to mútuo e 
regras de convivência que conduzam à  formação de 

cidadãos  autónomos, participativos e civicamente 
responsáveis; 
- Promover valores de solidariedade; 
- Desenvolver a autonomia dos  alunos  na  utilização de 

espaços  e recursos da Biblioteca Escolar. 
- Es timular a participação dos alunos na  vida  da  

biblioteca, da  escola e da comunidade. 

- Promover o diálogo e a reflexão sobre questões relativas 
à participação/atuação individual e coletiva  nos  diferentes 

espaços  da escola , recorrendo a  ati tudes normas e valores 
que visem a  sua preservação e melhoria . 

- Adquiri r hábitos  de participação democrática ao nível  do 
debate de ideias. 

Leitura em "Vai e 
Vem" 

30-11-2012 14-06-2013 Professor 
Bibliotecário, 

Assistentes 

Operacionais das 
BE's , Educadoras  de 

Infância e Pais e 
Encarregados  de 

- Incentivar/promover a lei tura  nos  Jardins de Infância , 
apostando no prolongamento destas  atividades com as 

famílias. 

- Promover a  valorização da BE no Agrupamento; 
- Motivar para  a sua utilização; 

- Promover o gosto e os  hábitos de lei tura  no contexto 
familiar; 

0 0 160 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estim Real Total 

Educação - Incentivar a vinda dos  alunos  com os familiares  à BE. 

Natal E.B.1 / JI da 

Abelheira 

5-12-2012 14-12-2012 Professores 

Titulares de Turma 
e Coordenadora de 
Estabelecimento 

Promover o conhecimento da  cul tura  e tradições 
nacionais; 

Fazer contagens  e estimativas ; 
Criar o gosto pela recolha de produções  do património 
li terário oral ; 

Ouvir/ler his tórias e/ou lendas ; 
Celebrar o espíri to natalício; 

Incentivar os alunos a  dar continuidade às  tradições 
natalícias ; 

Valorizar e interiorizar ati tudes de solidariedade, 

compaixão e partilha; 
Cumprir as  regras  de boa conivência ; 

Fortalecer a  ligação escola-família; 
Envolver entidades  neste projeto (Junta  de Freguesia , 
Câmara, empresas, etc...); 
Entoar canções ; 

Dramatizar personagens  e ações; 
Desenvolver o gosto estético; 

2500.0
0 € 

Receitas 
próprias 

da 
atividade 

0  

Semana de Natal 

E.B.1 nº2 de 
Quarteira 

10-12-2012 14-12-2012  - Criar o gosto pela  recolha  de produções do património 

li terário oral.  
-Pesquisar e recolher textos escri tos , canções , poesias 
relacionados com o Natal . 
-Ouvir/ler histórias.  

-Participar no reconto oral de uma his tória . 
-Pesquisar recei tas . 

- Promover o conhecimento da  cul tura  e tradições  
nacionais. 

- Preservar o património cul tural . 

-Conhecer os  hábitos  e costumes  de outros povos. 
- Resolver situações problemáticas .  

- Promover momentos  de partilha e solidariedade. 
- Incuti r sentimentos de acei tação e respei to pelos  outros 
e suas di ferenças . 
- Fortalecer a relação Escola/Família. 

0 0  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estim Real Total 

-Valorizar e interiorizar ati tudes  de solidariedade, 

compaixão e partilha. 
-Cumprir as regras de boa convivência . 
- Entoar melodias. 

-Acompanhar canções  com gestos  e percussão corporal 
-Dramatizar personagens e ações . 
-Desenvolver a destreza  manual.  
-Desenvolver o gosto estéti co. 

Teatro sobre o 

Natal E.B.1 / JI da 

Abelheira  

2-01-2013 22-03-2013 Professoras Joana 
Almeida e Gabriela 

Mendonça 

Envolver mais os encarregados de educação no percurso 
escolar dos  seus educandos . 

Desenvolver as competências de expressão dramática  e 

plástica  dos  alunos , consoante as capacidades  de cada 
um. 

Desenvolver o trabalho cooperativo. 

0 0 36 

Carnaval  E.B.1 / JI 
da Abelheira 

8-02-2013 8-02-2013 Titulares de Turma, 

Coordenadora  de 
Estabelecimento e 

Curso Profissional 
Técnico de Apoio à  
Infância 11º I 

Promover o conhecimento da  cul tura  e tradições 

nacionais; 
Promover o convívio e confraternização entre a 

comunidade educativa; 
Cumprir as  regras  de boa convivência ; 
Entoar canções ; 

Acompanhar canções com gestos e percussão corporal ; 
Aperfeiçoar a destreza  manual; 
Melhorar o gosto estético; 

0 0  

Centro Ciência 
Viva - Faro 

2-04-2013 30-06-2013 Estela Gonçalves , 

Paulo Viegas-E.B.1 da 
Fonte Santa 

Conhecer o ambiente que nos rodeia; 

Promover o conhecimento; 
Contactar com outras realidades ; 

Compreender o sistema solar; 

Partilhar saberes; 

 9,68 € 9,68 € 23 

Ás da Leitura 12-04-2013 26-04-2013 Professores  
Bibliotecários dos 1º 
e 2.º Ciclos (Adriano 

e Almiro); Titulares  
de Turma (1.º Ciclo); 

Professores  de 
Português (2.º Ciclo) 

Este concurso concelhio de leitura expressiva procurou 
promover o gosto pela lei tura . 

0 0  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estim Real Total 

SEMANA DA 

LEITURA 

15-04-2013 19-04-2013 Professor 

Bibliotecário do 1.º 
Ciclo; Professores 
Ti tulares de Turma 

(1.º Ciclo); 
Assistentes técnica e 
operacional das 
Bibliotecas  Escolares 

Valorizar a lei tura  recreativa  junto das crianças, dos 

jovens e da  população adulta ; 
Propiciar a  aproximação da Escola à  comunidade; 
 Promover a articulação entre alunos  e professores do 1.º 

ciclo e educadores e crianças da  educação pré-escolar; 
- Formar utilizadores das Bibliotecas Escolares ; 

0 0  

SEMANA DA 
LEITURA - EB/JI da 

Abelheira 

22-04-2013 26-04-2013 Professor 
Bibliotecário do 1.º 

Ciclo; Professores 

Ti tulares de Turma 
(1.º Ciclo); 

Assistentes técnica e 
operacional das 
Bibliotecas  Escolares 

- Valorizar a  leitura recreativa  junto das crianças , dos 
jovens e da  população adulta ; 

- Propiciar a aproximação da Escola à comunidade; 

- Promover a  articulação entre alunos e professores  do 1.º 
ciclo e educadores e crianças da  educação pré-escolar; 

- Formar utilizadores das Bibliotecas Escolares ; 

0 0 387 

Visita da escritora 

Isabel Martins 
Minhós 

28-05-2013 28-05-2013 Professor 

Bibliotecário (Adriano 
Aires); Professores  
ti tulares de turmas 

do 4.º ano de 
escolaridade, 
Assistentes 
Operacional e 

Técnica 

Os alunos terão oportunidade de contactar di retamente 

com a escri tora  e também haverá  uma sessão de 
autógrafos . 
Promover o gosto pela lei tura  e pela escri ta. 

0 0  

Semana Cultural  

Atividades na 
praia E.B.1 / JI da 
Abelheira 

11-06-2013 14-06-2013 Professores  do 1º 

ciclo 

Caminhar pela cidade de Quartei ra  de forma salutar; 

Promover atividades lúdico desportivas , na  praia ; 

Promover atividades de Expressão e Ciências , na escola ; 
Articular com o pré escolar; 

Promover uma festa de Final de Ano, com um 
almoço/lanche convívio. 

0 0  

Sensibilização ao 
Ténis 

11-06-2013 11-06-2013 Professora  Filipa 
Duarte e Sónia Alves 

Potenciar a  prática de atividade física  através da  
modalidade de Ténis; proporcionar aos alunos momentos  

de convívio num ambiente saudável. 

0 0  
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

A Queda da 

Monarquia e a 
Implantação da 
República 

1-09-2012 23-12-2012 Grupo de H.G.P, 

Educação Musical e 
a Biblioteca 

Mostrar aos  alunos  a queda da monarquia 

devido ao ul timato inglês,à crise económica  e 
financeira , à  agi tação social, à instabilidade 
política e à  di tadura  de João Franco. 
Divulgar o Hino Nacional e a  Bandeira 

Portuguesa. 

0 0 146 82 146 

Atividade de 

Natal 

1-09-2012 23-12-2012 Virginia Daniel Sensibilizar a  comunidade escolar e a  população 
em geral para a problemática da  pobreza 

extrema; 
-Angariar géneros  alimentares para  doar ao 

banco alimentar do projeto da nossa escola, SOS 
Fome; 
-Incentivar à  solidariedade; 
-Apelar à  importância de cada um dar o seu 

contributo para um mundo mais equitativo; 
-Intervi r ativamente nas problemáticas sociais 

0 0    

SOS Fome 1-09-2012 30-06-2013 Carla Candeias Ajudar a  população carenciada de Quartei ra 

- Evi tar o desperdício de alimentos fazendo-os 
chegar às pessoas que têm fome 
- Minimizar os problemas  causados pelo 
isolamento e pela fal ta de recursos 

0 0    

Cinema e 
Filosofia 

15-11-2012 15-11-2012 Grupo de Filosofia 
em colaboração 
com a Biblioteca da 

ESLA 

Despertar os alunos  para  a exis tência de 

múltiplas leituras  inerentes  ao visionamento do 
filme; 

- Motivar os  alunos para a  descoberta  das 
relações entre a narrativa  fílmica e as restantes 

narrativas : pictórica , filosófoca, literária  e 
simbólica; 

0 0 24  24 

Filosofia e 
Desporto 

15-11-2012 15-11-2012 Grupo de Filosofia 
em colaboração 

Promover a articulação entre a  Filosofia e o 
Desporto: "Mente Sâ em Corpo São"; 

0 0 41  41 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

com a Biblioteca da 

Esla 

- Sensibilizar os alunos para  a importância do 

desporto como condição para o 
desenvolvimento do exercício intelectual ; 
 

- Desconstruir mitos da  di cotomia  
Filosofia/Desportto; 

Olimpiadas da 
História 

2-01-2013 30-06-2013 Professores de HGP  Consolidar conhecimentos.Incuti r nos  alunos  o 
gosto pela disciplina de forma lúdica e despertar 

o espíri to de competição de modo saudável . 

100,00 € 0 26  26 

Jardim 
Zoológico/ 
Museu Calouste 

Gulbenkian; 
Visita ao 
património 
histórico e 

cultural da baixa 
da cidade; 

2-01-2013 22-03-2013 Fátima Joaquim, 
Iolanda Semião, 
Liliana Sousa e Luís 

da Cruz. 

Facili tar a  consolidação de competências ao nível 
da  interacção noutros  contextos ; 

Consolidar competências ao nível  da  gestão de 
ati tudes , comportamento e afectos; 
Sensibilizar os alunos  para  o papel do homem na 
preservação da biodiversidade;  

Reconhecer a  importância das artes como valor 
cul tural  indispensável  ao desenvolvimento do 

ser humano; 
Desenvolver o espíri to crítico e compreensão 
perante um trabalho fotográfico; 

Analisar a linguagem fotográfica  de autor; 
Fotografar o património histórico da baixa  da 
cidade de Lisboa, como exercício prático. 

310.25 € 
Receitas 

próprias da 
atividade  

400.00 € 
Financiament

o de outras 
instituições:  

46.75 € 
Financia
mento da 
escola 

   

Formação em 
SIG 

6-02-2013 6-02-2013  Carlos Simões Dar a  conhecer aos professores  de Geografia de 

um conjunto de procedimentos (e suporte) para  
recolher, armazenar, pesquisar, analisar e 

representar/visualizar dados geográficos.  

Dar a  conhecer como os SIG assumem-se como 
ferramenta educativa de grande valor.De facto a  

sua utilização, pela prática di reta e efetiva do 
processo de aquisição de  dados , 
armazenamento, análise e representação de 
informação, possibilita a  aprendizagem pela 

descoberta e experiência pessoal . Ao promover 
o espíri to crítico e um ensino integrado em 

  6  6 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

qualquer nível . 

Visita centro 

Pastoral e Social 
da Diocese do 
Algarve- 
Ferragudo 

28-02-2013 28-02-2013 Cláudia Luz 
Gomes 

Promoção da Disciplina; 
Compreender a  importância da dimensão 

religiosa, como parte integrante do individuo e 
da  sociedade; 
Respeitar, valorizar e relacionar-se com os  

outros  na sua diversidade cul turas  e formas de 
estar. 

6€ 
Por aluno 

    

Exposição 
«castelos 

medievais» 

13-03-2013 13-03-2013 Grupo 400 
Projeto Espreitar a 

Escola 

Consolidar conhecimentos relativos  à Idade 
Média; 
Dar a  conhecer a  arquitetura militar da Idade 

Média á comunidade escolar 

0 0    

Exposição «Os 
Loucos Anos 20» 

13-03-2013 14-03-2013 Grupo 400 
Projeto Espreitar a 

Escola 

Consolidar conhecimentos sobre a  década de 20; 

Dar a  conhecer os novos comportamentos e 
valores  da  década posteriores  à I  grande Guerra 

Mundial. 

0 0    

Exposição «Os 
Descobrimentos

» 

13-03-2013 14-03-2013 Grupo 400 
Projeto Espreitar a 

Escola 

Consolidar conhecimentos adquiridos ; 

Dar a  conhecer os descobrimentos Portugueses  
(séc. XV e XVI) 

0 0    

Diversidade 
Cultural 

13-03-2013 14-03-2013 Grupo420 
Geografia- Projeto 

Espreitar a Escola  

Mostrar os trabalhos realizados pelos 
alunos. 

Sensibilizar os alunos para as diferenças 
culturais. 
Dar a conhecer os países da Europa. 

Sensibilizar os alunos para os contrastes 
mundiais a nível de desenvolvimento.  

0 0    

Descobrimentos 13-03-2013 14-03-2013 Grupo 400- História 

Projeto Espreitar a 
Escola 

Aprofundar os conhecimentos sobre as 

técnicas de navegação; 
Conhecer a vida a bordo nas caravelas 
quinhentistas. 

0 0    

Visionamento de 
dois filmes de 
temática 

14-03-2013 14-03-2013 Grupo 400 
Projeto Espreitar a 
Escola 

Dar a  conhecer os acontecimentos que 

antecederam o golpe militar da  madrugada do 
dia  25 de Abril de 1974, que deu origem à 

0 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

histórica Revolução. 

Dar a  conhecer a  biografia de um pintor. 

Exposição de 
trabalhos 

14-03-2013 14-03-2013 Grupo 200-HGP 
Projeto Espreitar a 
Escola 

Despertar o gosto pela disciplina  de HGP.Dar a 

conhecer os  conhecimentos adquiridos  pelos 
alunos . 
Desenvolver o espiri to e as competências que o 

trabalho de grupo requer. 

0 0   250 

Exposição sobre 

o «25 de Abril» 
complementada 
com música de 

intervenção e 
uma palestra 
alusiva à 
temática  

22-04-2013 24-04-2013 Grupo 400-História 

 

Comemorar a  data da  revolução de abril de 

1974; 
Compreender o significado da data de 25 de 
Abril  de 1974. 

0 0    

Amostra 
Arqueológica 

sobre o Concelho 
de Loulé 

23-04-2013 23-04-2013 Grupo 200-HGP 
 

Dar a  conhecer o passado his tórico do concelho 

de Loulé. 
0 0    

Encontro de 

escolas - Tavira 
(parque das 
feiras) 

24-04-2013 24-04-2013 290 - Educação 

Moral e Religiosa 
Católica 

Sensibilizar os jovens pa ra uma relação mais 
próxima com o meio envolvente, apreciando e 

valorizando toda a  riqueza  criadora. 
Motivar os alunos para  a importância  do 

convívio, incutindo-lhes o espíri to do amor de 

maior abertura, camaradagem e solidariedade, 
contribuindo para o bem-estar de todos . 

10,0€ 
Por aluno 

0    

Visita ao 

Mercado de 
Quarteira 

24-04-2013 24-04-2013 Virgínia Daniel, 

Cristina Fernandes 
e Paulo Viegas 

 Partindo dos conhecimentos  dos  alunos , da sua 
vivência do quotidiano, levá -los à  descoberta da 

evolução do concei to de mercado.  
 A exis tência  de duas componentes do mercado 

a oferta  e a procura;  

 A exis tência  de uma diversidade de mercados .  
 O funcionamento do mercado de concorrência 

0 0   40 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

perfei ta ;  

 Referi r a exis tência de variados mercados.  
 Apresentar as componentes  do mercado 
(procura  e oferta).  

 Caracterizar as diferentes estruturas  do 

mercado.  
Expressar preferências e gostos pessoais na  
aquisição de produtos  e bens na l íngua Inglesa; 

Reconhecer marcas do discurso oral  
 Participar em pequenas conversas em contextos 

habituais sobre assuntos do dia-a-dia  

Estabelecer contactos  sociais, cumprimentar e 
despedir-se, apresentar-se e apresentar alguém, 

agradecer alguma coisa , discuti r preços  e fazer 
compras . 
Novos tipos de mercado ( Novas tecnologias – 
recurso à  internet e outras). 

Comemorações 
do 25 de abril 

26-04-2013 26-04-2013 Grupo 200- HGP Dar a  conhecer a  importância histórica da  data. 

Consolidar os conteúdos lecionados . 
Despertar o gosto pela história do nosso país . 

0 0   120 
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Departamento de Português 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Celebração de 

Natal 

13-12-2012 13-12-2012 Vera Henriques, 

Maria Mestre 

 Es ta  atividade pretende dar a  conhecer 

características da celebração do Natal em Portugal 
e nos  pa íses de origem dos  formandos . Pretende 
ainda promover a interculturalidade e contribuir 
para  a integração dos  alunos  estrangeiros  na  

comunidade escolar e local. 

0 0    

Semana da 

Leitura 

2-01-2013 30-06-2013 Professores de 

Português, Educação 
Visual e Professor 
Bibliotecário. 

Desenvolver o gosto pela lei tura , pela escri ta  e 
pela  expressão artís tica. 

Incuti r nos alunos o gosto pela  preservação do 
ambiente. 

    282 

A hora do 
conto 

13-03-2013 14-03-2013 Professores de 
português 7º ano e 
alunos- Projeto 

Espreitar a Escola 

Estimular o gosto pela leitura; 
Promover a aquisição de regras de convívio e 
respeito mútuos; 

0 0    

Quem sabe 

mais 
português? 

13-03-2013 14-03-2013 Professores de 

português - Projeto 
Espreitar a Escola 

Sistematizar conhecimentos; 

Promover a aquisição de regras de convívio e 
respeito mútuo. 

0 0    

Jardim 
Zoológico/ 
Museu 
Calouste 

Gulbenkian; 
Visita ao 
património 
histórico e 

cultural da 
baixa da 

2-01-2013 22-03-2013 Fátima Joaquim, 
Iolanda Semião, 
Liliana Sousa e Luís 
da Cruz. 

Facili tar a  consolidação de competências ao nível 
da  interacção noutros  contextos ; 

Consolidar competências ao nível  da  gestão de 
ati tudes , comportamento e afectos; 

Sensibilizar os alunos  para  o papel do homem na 
preservação da biodiversidade;  
Reconhecer a  importância das artes como valor 
cul tural  indispensável  ao desenvolvimento do ser 

humano; 
Desenvolver o espíri to crítico e compreensão 
perante um trabalho fotográfico; 

Analisar a linguagem fotográfica  de autor; 

310.25 € 
Receitas 

próprias da 
atividade  

400.00 € 
Financiament

o de outras 
instituições:  

46.75 € 
Financia
mento da 
escola 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

cidade; Fotografar o património histórico da baixa  da 

cidade de Lisboa, como exercício prático. 

Recital de 
Poesia 

13-03-2013 14-03-2013 Grupo 300- 
Português- Projeto 
Espreitar a Escola 

Sensibilizar para a fruição do texto poéti co. 0 0    

Quem quer ser 
interativo? 

13-03-2013 14-03-2013 Grupo 300e 310-
Projeto Espreitar a 

Escola 

Testar os conhecimentos ao nível da l íngua 
portuguesa através de jogos interativos. 

0 0    

Os Deuses 

devem ser 
moços... 

13-03-2013 14-03-2013 Grupo 310-Projeto 

Espreitar a Escola 

Representação de temas da cultura romana 

(mitologia/ vestuário) 

0 0    

Projecto 

Coastwatch - 
Monitorização 
de um bloco de 

litoral 

15-02-2013 15-02-2013 Nuno Magalhães, 

Domitila Alcaria, 
Diana Santos, Graça 
Cardoso 

Monitorizar todo um bloco, situado entre os 

esporões mais a Leste da praia de Quarteira e 
as Dunas Douradas. O trabalho será levado a 
cabo pelos alunos do 10ºB, devidamente 

acompanhados pelos professores de Biologia 
e Geologia, Fisica e Quimica A, Matemática e 
Português.  
Para além de estimular os alunos a participar 

em acções de voluntariado, os dados 
recolhidos serao úteis para o 
desenvolvimento de actividades nas 
disciplinas participantes. 

0 0    

Exposição de 
cartoons e BD 

13-03-2013 14-03-2013 Professores de 
Português do 8º ano; 

alunos do 8º ano- 
Projeto Espreitar a 
Escola 

Valorizar a comunicação icónico-verbal; 
-Promover interações entre elementos da 

comunidade escolar; 
-Desenvolver o sentido crítico. 

0 0    

À descoberta 
da literatura 

13-03-2013 14-03-2013 Professores de 
Português do 8º ano; 
alunos do 8º ano- 

Desenvolver hábitos de pesquisa; 
- Selecionar informação pertinente; 
- Incentivar o gosto pela leitura; 

0 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Projeto Espreitar a 

Escola 

- Despertar o gosto pelos autores 

portugueses e de países de língua oficial 
portuguesa. 

Quadros 

interativos no 
ensino do 
Português 

2-04-2013 30-06-2013 Nuno Gonçalves  Conhecer as potencialidades do programa 

«Activinspire»; 
- Utilizar o Quadro interativo como quadro; 
- Aprender a elaborar materiais; 

- Esclarecer dúvidas. 

0 0   4 

Apresentação 
de um livro 

sobre a 
História de 
Quarteira 

17-04-2013 17-04-2013 O Grupo da 
Biblioteca e o Grupo 

de Português 

Divulgar o património histórico e cultural de 
Quarteira aos nossos alunos. 

0 0   90 

Visita às ruínas 
romanas do 
Cerro da Vila - 

Vilamoura 

17-05-2013 17-05-2013 Luís Reis  Integrar as comemorações do dia dos 
museus (Em Vilamoura no dia 17 de maio); 
- Motivar os alunos para o estudo da 

civilização romana; 
- Permitir o contacto com construções e 
achados da civilização romana; 

- Sensibilizar os alunos para o estudo e 
preservação da nossa história; 
- Divulgar à comunidade atividades realizadas 
pelos alunos de Latim. 

0 0   38 

 

 

 



RELATÓRIO DO PAA – 2012 /2013 

21 
 

Departamentos de Línguas  
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Ciclo de cinema 

francês 

1-09-2012 23-12-2012 Vera Henriques, 

Emília Coelho, 
Helena Lopes  

Promover a l íngua e a  cul tura  francesas. 

Promover o sucesso educativo e motivar para a  
disciplina. 

0 0    

Postais de 

Natal em 
Espanhol  

1-09-2012 23-12-2012 Carolina Silva Escrever uma carta  informal 

Elaborar ilustrações alusivas às Festas de Natal e 
do Ano Novo 
Identificar as fes tas mais importantes em Espanha: 
Navidad, Nochevieja , el día  de los Reyes 

0 0   26 

Mi pareja ideal 1-09-2012 23-12-2012 Carolina Silva Elaborar um texto descri tivo 
 Descrever física  e psicologicamente uma pessoa 

0 0    

El botellón 1-09-2012 23-12-2012 Carolina Silva  Elaborar um artigo de opinião 
- identificar este fenómeno cultural e social em 
Espanha 

- Identificar os  perigos e a dependência ao álcool . 

0 0    

La telebasura 1-09-2012 23-12-2012 Carolina Silva - alertar para os perigos  de uma vida sedentária 
- aprender a  ser cri terioso nas  opções televisivas 
- rentabilizar o seu tempo 

- elaborar textos de opinião 
- descrever fotos/ caricaturas  e bandas 
desenhadas sobre o tema 

0 0    

"Noticias del 
Rincón"  

1-09-2012 30-06-2013 Carolina Silva desenvolver o espíri to crítico dos  alunos ; 
- Fomentar o gosto pela escri ta e a lei tura; 

- Melhorar o domínio da  escrita  em castelhano; 
- Identificar as informações mais pertinentes da 
actualidade espanhola; 

- Expor realidades da  cul tura  hispânica. 

0 0    

Visita de 
Estudo ao 

Porto 

17-10-2012 21-10-2012 Maria do Céu 
Silva 

. Es timular nas alunas o interesse pela cul tura  e 

pela  descoberta; 
. Desenvolver capacidades várias, como as de 

0 0   7 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

observação, espíri to crítico, tolerância, e 

sentimento de pertença a um grupo; 
. Fomentar a  organização e a autonomia das 
alunas ; 

. Promover a capacidade de adaptação a novas 
situações e a novos contextos; 
. Perceber as diferenças entre a  vida numa 
pequena cidade e numa grande cidade (meios de 
transporte, pontos turís ticos  de interesse, pontos  
de interesse cultural, ofertas de restauração); 

. Promover uma melhor interação entre alunas e 
entre alunas e professora; 

. Adquirir experiência profissional diversificada no 

âmbito do curso profissional frequentado pelas 
alunas (visi ta ao Bri tish Council e/ou ao colégio 

Bri tânico); 
. Proporcionar o contacto com nativos  da  língua 
inglesa. 

Festa do 

cinema Francês 
(visionamento 
do filme "Le 
Tableau"  

17-10-2012 17-10-2012 Manuela 

Encarnação e 
Vera Henriques 

Motivar para a  aprendizagem da l íngua francesa. 

Promover o interesse pela cul tura  francesa. 

Trabalhar alguns  conteúdos  
programáticos :Caracterização física  e psicológica  

(7º ano); O cinema (8º e 9º anos); A discriminação 
racial (9ºano). 

132.50 €  

Receitas 
próprias da 

atividade 

  
 21.75 € 
Financ da 

escola  

132.50 €  

Receitas 
próprias da 

atividade 

  
 21.75 € 
Financ da 

escola 

   

Exposição 
"Portugal 
Europeu - Meio 
Século de 

História 

24-10-2012 24-10-2012 Maria do Céu 
Silva 

 Es timular nos alunos o interesse pela his tória  
recente de Portugal e da  União Europeia; 

. Desenvolver capacidades várias, como as de 
observação, espíri to crítico, tolerância, e 
sentimento de pertença a um grupo; 

. Promover uma melhor interação entre alunas e 
entre alunos e professora; 

. Participar num concurso sobre a União Europeia, 
habili tando-se a  uma viagem ao Parlamento 

130.00 € 0   22 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Europeu em Estrasburgo a fim de participarem 

numa sessão Euroescola . 

Exposição de 
Hallowe'en 

31-10-2012 31-10-2012 Isabel Lacerda, 
Mónica Barros, 
Mafalda Campos 

e Madalena 
Mendes 

Identificar sinais da cul tura  anglo-americana; 

- Desenvolver ati tudes positivas  perante universos 
cul turais  e diferenciados ; 
- Usar a  língua inglesa em apropriação progressiva 

das regras  do sistema e do seu funcionamento. 

0 0   270 

Los Reyes 
Magos 

2-01-2013 
 

22-03-2013 Carolina Silva / 
Ercília Ramos 
 

Escrever uma carta  informal ; 
 Ilustrar as  cartas; 

 Identi ficar a  fes ta  dos  Reis e ver a  sua importância  
na  cosmovisão espanhola . 

0 0    

El día de los 
enamorados 

2-01-2013 22-03-2013 Carolina Silva / 
Ercília Ramos 
 

- Redigi r poemas, textos  narraticvos  ou l íricos 
sobre o Amor e o tema do Dia de São Valentim; 

- Realizar desenhos  alusivos ; 

- Expresar os seus sentimentos , gostos, 
apreensões e desejos em espanhol ; 

- Desenvolver laços  de amizade, integração no seio 
da  escola. 

0 0    

La semana 
Santa 

2-01-2013 22-03-2013 Carolina Silva / 

Ercília Ramos 
 

- Identificar a importância da  Páscoa na cul tura  
espanhola; 

- Redigi r textos sobre este tema; 
- Reflecti r sobre a  Páscoa e a sua  simbologia em 
Portugal e em Espanha. 

0 0    

La Chandeleur 
/ La fête des 
crêpes 

2-01-2013 22-03-2013 Maria Coelho Divulgação dos hábitos , costumes e tradições  
francesas. 

0 0    

La Saint 
Valentin 

2-01-2013 22-03-2013 Maria Coelho Treinar a competência de produção escri ta . 0 0    

"La chasse aux 
oeufs de 
Pâques" ( "A 
caça aos ovos 

2-01-2013 22-03-2013 Maria Coelho Divulgar a cul tura  e as tradições fracesas.  50.00 € 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

da Páscoa") 

Jogos ludico-
pedagógicos 
em françês 

13-03-2013 14-03-2013 Professores 
de Francês- 

Projeto  
de Espreitar a 

Escola 

Desenvolver a  competência de compreensão 
escri ta em francês . 
Divulgar e promover a l íngua e a  cul tura  francesa. 

0 0    

"La galette 
des rois" 

2-01-2013 22-03-2013 Helena Lopes  Divulgar os  costumes e as tradições  franceses. 0 0    

"La 
Chandeleur" 

2-01-2013 22-03-2013 Helena Lopes  Conhecer tradições e costumes franceses . 0 0    

A Escola 
Virtual e o 
Ensino das 
Línguas 
Estrangeiras 

31-01-2013 31-01-2013 Maria do Céu 
Silva 

- Conhecer todas as  potencialidades da Escola 
Virtual ; 
- Aprender a  utilizar os diferentes recursos 
disponíveis de uma forma ativa; 
- Promover a  partilha de conhecimentos  e de 

experiências; 
- Diversificar as es tratégias de ensino; 

- Contribuir para a  melhoria das aprendizagens dos 
alunos . 

0 0   14 

Visionamento 
de filmes 

14-03-2013 14-03-2013 Professores de  
Língua 
Estrangeira- 

Projeto Espreitar 
a Escola 

 contactar com as di ferentes cul turas das línguas  
lecionadas na escola ; 
. implementar atividades lúdicas no âmbito das 

di ferentes  línguas  e culturas ; 
. descodi ficar mensagens produzidas por nativos 

das l ínguas alvo; 

0 0    

Jogos 
(tradicionais, 
lúdicos, 
puzzles, sopa 
de letras e 
outros) 

14-03-2013 14-03-2013 Professores de  
Língua 
Estrangeira- 

Projeto Espreitar 
a Escola 

. promover o gosto pelas línguas e cul turas alemã, 

americana, espanhola, francesa e inglesa; 
. alargar o vocabulário dos alunos ; 
. contactar com caracterís ticas específicas  das 

di ferentes  cul turas ; 
. realizar atividades lúdicas nas di ferentes l ínguas 

estrangeiras lecionadas na  escola ; 
. utilizar vocabulário diversificado nas  diferentes 

0 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

l ínguas; 

. interagir na  língua alvo na  concretização das 
atividades . 

Sabores 14-03-2013 14-03-2013 Professores de  
Língua 
Estrangeira- 
Projeto Espreitar 

a Escola 

 promover o gosto pelas cul turas  alemã, 
americana, espanhola, francesa e inglesa; 
. contactar com sabores tradicionais dos  di ferentes 

pa íses; 
. alargar o vocabulário dos alunos ; 

. registar uma mensagem numa das l ínguas , sobre 
"A tua Mensagem para  o Mundo"; 

. interagir na  língua alvo na  concretização das 

atividades . 

0 0    

Visionamento 
do filme 
espanhol 
"Manolitas 
Gafotas" 

14-03-2013 14-03-2013 Grupo 350 –  
Espanhol- Projeto  
Espreitar a Escola 

 Promover o gosto pela língua espanhola; 
- Identificar grandes  nomes da  cinematografia 
espanhola. 

0 0    

Visita de 
estudo a 
Évora 

3-04-2013 3-04-2013 Luís Reis - Contemplar monumentos , classificados como 
Património Mundial pela  UNESCO e classificados 

como Monumentos  Nacionais pelo IGESPAR:  
. Cromeleque dos Almendres   
. Templo de Diana 
- ver elementos de civilizações  antigas : pré -his tória 
e a civilização romana; 
- sensibilizar os  alunos para o estudo da nossa 

civilização berço; 
- desenvolver nos  alunos o gosto pela  arte e pela 
preservação do património e da memória coletiva; 

- contactar com os temas de civilização e cul tura  
romana, abordados , quer nas aulas de Latim, quer 

nas de História ; 
 
Li teratura  Portuguesa: 
- motivar os  alunos  de Li teratura Portuguesa ao 

0 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

estudo da obra “Aparição” de 

Dia da língua 
espanhola- A 
importância 
do espanhol 

26-04-2013 26-04-2013 Carolina Silva, 

Ercília Ramos 
 

Celebrar o dia da  língua espanhola; 
Promover a l íngua e cultura espanholas/latinas; 

Incentivar os alunos ao estudo do espanhol ; 
Promover um momento de convívio com a  
comunidade educativa . 

0 0    

Alemao em 
Cena 

3-05-2013 3-05-2013 Maria de Lurdes 
Seidenstricker 

Participar na atividade “Alemão em Cena,uma 
amostra  de teatro em l íngua alemã por alunos de 

várias escolas do país , patroci nada pelo e no 
âmbito do projeto PEPA; 
- sensibilizar os  alunos para o estudo da l íngua 

alemã; 
- desenvolver nos  alunos o gosto pelas artes  
performativas e motivá -los para  uma participação 
mais  ativa  (através da  elaboração e representação 

duma peça de teatro) no próximo ano letivo; 
- promover o convívio entre os  vários 

intervenientes ; 
- desenvolver as  competências e os  
conhecimentos adquiridos  em l íngua alemã. 

0 0    

Casa do Gil 16-05-2013 16-05-2013 Maria do Céu 

Silva, Célia Nobre 

. Es timular nas alunas o interesse pela cul tura  e 
pela  descoberta; 

. Desenvolver capacidades várias, como as de 
observação, espíri to crítico, tolerância, e 

sentimento de pertença a um grupo; 
. Fomentar a  organização e a autonomia das 

alunas ; 

. Promover a capacidade de adaptação a novas 
situações e a novos contextos; 

. Promover uma melhor interação entre alunas e 
entre alunas e professoras; 
. Adquirir experiência profissional diversificada no 
âmbito do curso profissional frequentado pelas 

alunas . 

0 0   7 
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Departamento de Matemática  
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

XXXI 

Olimpíadas 
Portuguesas da 
Matemática 

7-11-2012 17-03-2013 Grupo 500 Incentivar e desenvolver o gosto pela 

Matemática e detetar vocações precoces 
nesta área do saber 

5,00€ 5,00€   11 

Exposição de 
estereogramas 

2-01-2013 22-03-2013 Diana Santos- 
Projeto Espreitar 
a Escola 

A exposição pretende dar a conhecer à 
comunidade escolar, a técnica onde a partir 
de duas imagens bidimensionais 

complementares, é possível visualizar uma 
imagem tridimensional. 

0 5,00€    

Projecto 

Coastwatch - 
Monitorização 
de um bloco de 

litoral 

15-02-2013 15-02-2013 Nuno Magalhães, 

Domitila Alcaria, 
Diana Santos, 
Graça Cardoso 

Monitorizar todo um bloco, situado entre os 

esporões mais a Leste da praia de Quarteira e 
as Dunas Douradas. O trabalho será levado a 
cabo pelos alunos do 10ºB, devidamente 

acompanhados pelos professores de Biologia 
e Geologia, Fisica e Quimica A, Matemática e 
Português.  
Para além de estimular os alunos a participar 

em acções de voluntariado, os dados 
recolhidos serao úteis para o 
desenvolvimento de actividades nas 
disciplinas participantes. 

0 0    

Jogos didáticos 
no Consultório 

da Matemática 

13-03-2013 14-03-2013 Grupo 500- 
Projeto Espreitar 

a Escola 

Desenvolver o gosto pela matemática com 
recurso a atividades lúdicas. 

0 2,00€    

"A brincar com 
a matemática"  

14-03-2013 14-03-2013 Grupo 500- 
Projeto Espreitar 

a Escola 

Desenvolver o gosto pela matemática; 
Conhecer o lado lúdico da matemática 

0 0    
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Departamento de Ciências Experimentais e Informáticas  
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Projeto de 
Ciência 

1-09-2012 30-06-2013 Alunos das 
turmas do 3º 
ciclo, no âmbito 

das disciplinas de 
Físico-Química e 
Ciências Naturais. 

Desenvolver competências na área das 
ciências experimentais. 
Promover a educação em ciências, a nível do 

pré-escolar e do 1º ciclo, tendo por base o 
ensino experimental e utilizando o método 
científico. 

100,0€ 0    

Olimpíadas da 
biologia 

1-09-2012 23-12-2012 Professores do 
grupo e biologia e 
geologia 

 0 10,0€   14 

Projecto 
Coastwatch - 

Monitorização 
de um bloco de 
litoral 

15-02-2013 15-02-2013 Nuno Magalhães, 
Domitila Alcaria, 

Diana Santos, 
Graça Cardoso 

Monitorizar todo um bloco, situado entre os 
esporões mais a Leste da praia de Quarteira e 

as Dunas Douradas. O trabalho será levado a 
cabo pelos alunos do 10ºB, devidamente 
acompanhados pelos professores de Biologia 
e Geologia, Fisica e Quimica A, Matemática e 

Português.  
Para além de estimular os alunos a participar 
em acções de voluntariado, os dados 
recolhidos serao úteis para o 

desenvolvimento de actividades nas 
disciplinas participantes. 

0 0    

Observação de 
estrelas no 
Centro de 

1-09-2012 23-12-2012 Nuno Magalhães, 
Zenaida Lima, 
Domitila Alcaria, 

A saída tem o objectivo de observar estelas, 
nebulosas, planetas e meteoritos. 
É uma forma de consolidar conhecimentos 

0 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Ciência Viva do 

Algarve  

Eduardo Naia das disciplinas de Biologia e Geologia e Física 

e Química. 

"Promoção do 
sucesso da 

disciplina do 
sucesso da 
disciplinas de 

FQ A" 
(Assessoria) 

1-09-2012 30-06-2013 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   

0 100,0€   107 

"Elaboração de 

documentos de 
suporte à 
operacionalizaç

ão dos 
instrumentos 
de avaliação"  

1-09-2012 30-06-2013 Grupo de Física e 

Química 

Promover a aferição no que diz respeito à 

avaliação das disciplinas lecionadas pelo 
grupo de docência. 

0 0   580 

“Apoio ao 
estudo de 
Física e 

Química A”  

1-09-2012 30-06-2013 Professores de 
Física e Química 
10º e 11º 

desenvolver no aluno uma atitude positiva 
face ao estudo;  
-promover a auto confiança do aluno; 

-desenvolver técnicas e métodos de estudo; 
-consolidar conhecimentos; 
-esclarecer dúvidas; 
- preparar os alunos para o teste intermédio e 

para o exame nacional. 

0 300,0€   107 

Visita de 

Estudo a Aboim 
Ascensão e 
APPC - 11ºI e 
12º I 

21-11-2012 21-11-2012 Célia Nobre, 

Liliana Sousa, 
Maria do Céu 
Silva 

- Permitir o contacto com crianças de 

realidades sociais diversificadas; 
- Consciencializar as alunas para diferentes  
tipologias de Necessidades Educativas 
Especiais; 

- Adquirir experiência profissional 
diversificada no âmbito do curso profissional 

107,50€ 0   24 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

frequentado; 

- Desenvolver capacidades várias, como as de 
observação, espírito crítico, tolerância e 
sentimento de pertença a um grupo; 
- Promover a capacidade de adaptação a 

novas situações e a novos contextos; 
- Fomentar uma melhor interação entre 
alunas e alunas e professoras. 

Oficina de 
Informática 

2-01-2013 30-06-2013 Grupo de 
Informática 

Ao longo dos anos muitos foram os alunos, 
professores e funcionários que, de uma forma 
ou de outra, recorreram aos professores de 

Informática, para resolução de problemas 
relacionados com Software ou Hardware, a 
nível profissional ou pessoal. Os docentes 
deste grupo sempre foram resolvendo, com 

tempos de escola ou em horário extra-escola, 
a maioria dos problemas que surgiam 

0 0   35 

Oficina 
Multimédia 

2-01-2013 30-06-2013 Grupo de 
Informática 

É reconhecido o interesse que existe por 
aplicações que permitam o desenvolvimento 
de conteúdos multimédia para a sua posterior 
partilha. É neste âmbito que se propõe esta 

oficina, para dotar os alunos de algumas 
competências na área da produção de 
conteúdos multimédia.  

0 0   15 

Espreitar a 
ciência 

2-01-2013 22-03-2013 Grupo de biologia 
e geologia-
Projeto Espreitar 

a Escola 

Estimular o gosto pela ciência e pela atividade 
experimental 

50,00€ 30,00€   300 

Olimpíadas da 

Biologia - 
Júnior  

2-01-2013 30-06-2013 Grupo 520 - 

Biologia e 
Geologia 

Estimular o interesse dos estudantes pela 

disciplina de Biologia, em particular 
fomentando o interesse pelo ensino prático, 

0 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

laboratorial, desta disciplina; 

 Estimular o interesse dos alunos pela Biologia 
e pela participação nas Olimpíadas Sénior; 
caso seja essa a sua opção para o 10º ano 
 Relacionar a Biologia com a realidade 

económica e social (ecologia, biotecnologia, 
conservação, etc.) promovendo uma melhor 
cidadania; 
 Promover intercâmbio de ideias e de 

experiências entre os estudantes. 
Estimular o gosto e o prazer pelo Ensino e 
pela Aprendizagem da Biologia ao nível do 3º 

ciclo e para os níveis  . 

"Participação 
no projeto 

Testes 
intermédios" 

2-01-2013 22-03-2013 Grupo de Física e 
Química 

Aferir e preparar os alunos para o exame 
nacional( 11º A e 11ºB)  

0 0    

Exposição de 
Equipamento 

13-03-2013 14-03-2013 Grupo 550 – 
Informática-
Projeto Espreitar 
a Escola 

Expor algumas componentes de hardware 
que demonstram o funcionamento do 
computador. 
Incentivar os alunos e professores a utilizar 

recursos multimédia. 
Mostrar à comunidade escolar algumas das 
aplicações desenvolvida pelos alunos dos 

cursos de informática.  

0 0   100 

Comunicar 
Digital 

13-03-2013 14-03-2013 Grupo 550 – 
Informática-

Projeto Espreitar 
a Escola 

Criar atividades lúdicas na área da 
informática; 

Sensibilizar os alunos para a comunicação 
digital; 

0 0   12 

"Laboratório 
aberto" 

13-03-2013 14-03-2013 Grupo 510 e 
alunos do 7ºB, 

Sensibilizar os alunos para a ciência; 
Aproximar os alunos mais velhos dos mais 

100,0€ 100.0€   450 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

7ºE, 8ºB e 9ºD- 

Projeto Espreitar 
a Escola 

novos em termos de aprendizagem e 

conhecimentos 

Feira de 

Plantas 

14-03-2013 14-03-2013 230 - Matemática 

e Ciências da 
Natureza-Projeto 
Espreitar a Escola 

 Desenvolver a consciência ecológica; 

Sensibilizar a comunidade para a diversidade 
de plantas. 

0 0    

Energia sem 
fim 

2-04-2013 30-06-2013 Grupo 520 - 
Biologia e 
Geologia 

Conhecer diferentes energias renováveis; 
Compreender a importância que as energias 
renováveis têm para um futuro sustentável; 

Promover comportamentos/ações que 
possam ser postas em prática para a 
poupança de energia 

0 0   250 

"Aplicação da 
microescala 
nas atividades 

laboratoriais" 

2-04-2013 30-06-2013 Ana Dias Compreender o que é a microescala e as suas 
vantagens. 
Conhecer diferentes técnicas e materiais 

utilizados.  
Aplicar a microescala às atividades 
laboratoriais. 

0 0   8 

“Promoção da 
avaliação 
formativa 

como parte 
integrante da 
avaliação dos 

alunos” 

2-04-2013 30-06-2013 Domitila Alcaria Sensibilizar os professores do grupo de 
docência nos seguintes aspectos: 
- divulgar, explicar e explorar os critérios de 

classificação com os alunos; 
- fornecer aos alunos um feedback constante 
das suas aprendizagens 

0 50,0€   8 

"Geologia do 
Algarve”  

2-04-2013 30-06-2013 Profª Ana Rosa 
Saavedra e Prof. 

Rui Chaves 

Conhecer a Geologia do Algarve  
- Propiciar a aplicação prática e concreta de 

conhecimentos adquiridos pelos alunos, ao 
longo de dois anos da disciplina de Biologia e 
Geologia, à região onde vivem 

0 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

"Tópicos de 

energia 
renováveis”  

8-04-2013 8-04-2013 Professor José 

Luis Argain 

Sensibilizar a comunidade em geral para as 

energias renováveis. 

0 0   80 

Visita de 

estudo a Lisboa 
e Sintra 

11-04-2013 12-04-2013 Professores 

Cidália Colaço, Rui 
Chaves e Teresa 
Carvalho 

• Conhec er aspetos relacionados com a 

indústria extractiva mineira das Minas do 
Lousal. 
• Conhec er alguns impactos no ambiente da 

indústria extrativa. 
• Sensibilizar os alunos para o 
desenvolvimento sustentável e a necessidade 
de recuperação de zonas degradadas.  

• Compreender as etapas principais do 
processo associado a uma unidade industrial. 
• Observar uma unidade industrial em 
laboração. 

• Tomar consciência dos papéis dos diversos 
elementos da organização. 
• Identificar funções laborais e formações 

específicas. 
• Reconhecer a importância de normas que 
garantam saúde e segurança no trabalho 
• Conhec er regras sociais para contextualizar 

e interpretar os elementos linguísticos e 
discursivos/ textuais. 
• Usar mecanismos de comunicação verbais 

ou não verbais como meios compensatórios 
para manter a comunicação e produzir efeitos 
retóricos. 
• Desenvolver o espírito crítico, a construção 

de uma identidade pessoal, social e cultural. 
• Promover a evolução integral dos alunos, 
dependendo do seu esforço pessoal, aliado à 

Financia

mento 
da 

escola: 

13.00 € 

Receitas 

próprias 
da 

atividade

: 2725.00 
€ 

  50 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

dinâmica de grupo, a qual engloba perfis 

sociais de cooperação, inter-ajuda, auto-
domínio, auto-imagem e todas as relações 
interpessoais subjacentes a este processo. 
• Promover o gosto pela atividade física 

regular, assegurando a manifestação de 
segurança e auto-imagem positiva. 
• Colocar os alunos perante situações de 
emoção/risco/desafio, para que revelem 

versatilidade na assunção de papéis dentro 
de grupos aplicando conhecimentos das 
diferentes disciplinas envolvidas. 

• Promover o conhecimento de fatores de 
saúde e de risco associados à prática das 
atividades físicas, de modo a que sejam 
aplicadas regras e cuidados higiénicos e de 

segurança pessoal. 
• Promover o intercâmbio de experiências, de 
culturas e de rotinas entre os alunos de várias 

realidades sociais 

Casa do Gil 16-05-2013 16-05-2013 Célia Nobre e 
Maria do Céu 

Silva  

 Estimular nas alunas o interesse pela cultura 
e pela descoberta; 

. Desenvolver capacidades várias, como as de 
observação, espírito crítico, tolerância, e 
sentimento de pertença a um grupo; 

. Fomentar a organização e a autonomia das 
alunas; 
. Promover a capacidade de adaptação a 
novas situações e a novos contextos; 

. Promover uma melhor interação entre 
alunas e entre alunas e professoras; 
. Adquirir experiência profissional 

0 0   7 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

diversificada no âmbito do curso profissional 

frequentado pelas alunas. 
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Departamento de Expressões  
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Natal de 

Pernas para o 
AR 

1-09-2012 23-12-2012 Cláudia Fontão e 

Equipa PIEF 

 Desenvolva projetos com outras disciplinas, 

permitindo a transferência de saberes. 
- Participe ativamente na produção artística, 
sem perder a individualidade e autenticidade. 
- Desenvolva a motricidade na utilização de 

diferentes técnicas artísticas.  
- Reconheça, através da experimentação 
plástica a arte como expressão de um 
sentimento e do conhecimento.  

- Criação de um projeto coletivo para a 
comunidade escolar. 

0 0    

A Queda da 
Monarquia e a 
Implantação da 
República 

1-09-2012 23-12-2012 Educação 
Musical, Grupo de 
HGP e  

Mostrar aos alunos a queda da monarquia 
devido ao ultimato inglês,à crise económica e 
financeira, à agitação social, à instabilidade 
política e à ditadura de João Franco. 

Divulgar o Hino Nacional e a Bandeira 
Portuguesa. 

0 0 64 82  

Visita de 
estudo a Loulé, 
convento Sto. 
António e 

Galeria Espírito 
Santo 

1-09-2012 23-12-2012 Suzinda Neves Aprofundar as temáticas abordadas nas aulas, 
confrontando alguns conteúdos 
programáticos com a realidade a observar; 
- Desenvolver capacidade de observação, 

análise e critica na leitura de obras de arte; 
-Despertar nos alunos atitudes de bom 
relacionamento em grupo, bem como 

responsabilidade por si próprios. 

0 0    

Instalação " 
HIV-SIDA" para 

1-09-2012 23-12-2012 Suzinda Neves Elaborar uma instalação artística: decorrente 
da visita de estudo a Loulé a duas exposições 

0 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

comemorar o 

dia 
internacional ( 
1 de dezembro) 

de arte , foi pedido um exercício individual 

que funcionasse como trabalho final de 
conjunto ( instalação). 

Elementos da 
Geometria 
Plana 

 

1-09-2012 23-12-2012 Lia Lamarão e 
Marta Castro 

Trabalhar conteúdos práticos da Geometria; 
-Desenvolver uma composição visual estética 
e criativa com os elementos da geometria 

estudados; 
-Pintar a presente composição com várias 
técnicas e materiais. 

0 0   130 

Exposição de 
trabalhos de 
Educação 

Tecnológica: 
Higiene, Saúde 
e Segurança no 
Trabalho 

6-11-2012 6-11-2012 Maria José Meira Decidir sobre medidas de prevenção, tendo 
em consideração as exigências do processo 
produtivo, no âmbito da Higiene, Segurança e 

Ambiente. 
Reconhecer a importância da Segurança e 
Higiene no Trabalho como fator de promoção 
de qualidade de vida 

0 0   135 

Decoração dos 
espaços 

escolares no 
âmbito da 
temática" 
Natal"  

1-12-2012 5-01-2013 Docentes de 
Educação Visual e 

Educação 
Tecnológica do 2º 
Ciclo 

Produzir objetos plásticos, reutilizando 
materiais e objetos, explorando o tema do 

Natal. 

0 0    

Árvore de 
Livros-  

5-12-2012 23-12-2012 Maria José Meira 
e Lia Lamarão e 

alunos dos 7º e 8º 
PCA 

Relatar o sentido da  árvore de natal ; 

Ensinar aos alunos como é trabalharem em grupo 

fazendo decorações natal ícias. 

0 0    

Semana da 

Leitura 

2-01-2013 30-06-2013  Educação Visual, 

Português e 
Biblioteca  

Desenvolver o gosto pela lei tura , pela escri ta  e 

pela  expressão artís tica. 
Incuti r nos alunos o gosto pela  preservação do 
ambiente. 

0 0   282 

Realização de 2-01-2013 30-06-2013 Pedro Félix e Pretende-se mostrar à  comunidade Educativa o 0 0   26 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

um vídeo 

relativo ao 
funcionamento 
da Biblioteca 

Biblioteca funcionamento da Biblioteca Escolar. 

Através  da Rede de Bibliotecas  Escolares  este 
vídeo também será  divulgado e constará  no site 
respetivo. 

Pinturas faciais 13-03-2013 13-03-2013 Maria João 
Colaço, Lia 
Lamarão, Marta 

Castro e Maria 
José Meira- 
Projeto Espreitar 
a Escola 

Desenvolver a  sensibilidade e o gosto pela  Arte; 
- Promover a  interdisciplinaridade entre ciclos ; 

- Partilha  de experiências e saberes ; 

- Aplicação da  cor no rosto; 

0 0   150 

Exposição dos 
trabalhos das 

turmas de 
Artes Visuais 

13-03-2013 14-03-2013 Suzinda Neves, 
Stela Ferreira, 

Marta Castro, Lia 
Lamarão, Pedro 
Félix, Manuel 
Carlos- Projeto 

Espreitar a Escola 

Apresenta r os  trabalhos  dos  alunos  elaborados  nas 

di ferentes  disciplinas divulgando o que se produz a 
nível  artístico na escola .  

-Desenvolver a auto-estima dos alunos . 

0 0    

Apresentação 

de vídeo de 
trabalhos dos 
alunos nas 
áreas artísticas 

13-03-2013 14-03-2013 Marta Castro- 

projeto espreita a 
Escola  

Divulgar as produções artís ticas dos  alunos  da 
escola 

-Desenvolver a auto-estima dos alunos 

0 0    

Visita de 
estudo a Lisboa 

8-03-2013 8-03-2013 Suzinda Neves, 
Stella Ferreira, 

Manuel Carlos, 
Gabriel Almeida, 
Rosa Fernandes 

Aprofundar as temáticas  abordadas  nas aulas, 
confrontando alguns  conteúdos  programáticos 
com a realidade a observar; 
- Desenvolver capacidade de observação, análise e 

cri tica na lei tura  de obras  de arte; 
-Despertar nos alunos  atitudes de bom 
relacionamento em grupo, bem como 

responsabilidade por si  próprios . 

0 0   50 

Carrinhos de 13-03-2013 14-03-2013 Conceição Louroe Desenvolver a  criatividade; Construção/ Criação de 0 0   60 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

rolamentos Grupo 240- 

Projeto Espreitar 
a Escola 

brinquedos artesanais; Reconhecer diferentes 

tipos  de movimento. 

Visionamento 

de curtas 
metragens- 
animação 

13-03-2013 13-03-2013 Pedro Félix e 

Conceição Louro- 
Projeto Espreitar 
a Escola 

. Sensibilizar para  o cinema de animação; 

. Conhecer di ferentes  técnicas de animação; 

. Conhecer o concei to de " curta metragem" 

0 0   250 

Exposição de 
trabalhos e 
Visionamento 

de animaçõa 
em vídeo 
elaborada pela 

turma E do 12º 
Ano 

6-06-2013 6-06-2013 Professores do 
Grupo 600 

Divulgação do curso de Artes Visuais 
principalmente para os alunos do 9º Ano 

0 0    
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Educação Física e Desporto Escolar 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Interturmas 
5ºAno "Jogo do 
Mata"  

1-09-2012 23-12-2012 Grupo 260 Consolidação dos conteúdos programáticos; 
Promoção de atividades lúdico desportivas. 

0 0   50 

Formação de 
Juízes árbitros do 

Desporto Escolar  

1-09-2012 23-12-2012 Arlésio, Emídio, 
Gonçalo, Paulo 

Silva, Miguel, 
Manuela 
Carvalhão, Filipa, 
Lisa, Eduardo, 

Fábio e Paulo 
Matos. 

Formar os alunos da nossa escola com 
conhecimentos sobre as regras das diversas 

modalidades que a escola oferece. 
Aplicarem os conhecimentos adquiridos nas 
competições do Desporto Escolar. 

0 0   3 

Aplicação da 
Bateria de testes 
do Fitnessgram 

1-09-2012 30-06-2013 Grupo 260 e 620 Promoção da Aptidão Física e saúde geral. 
Reforço da Actividade Física dos Alunos, com 
o objetivo de melhorar os níveis de aptidão e 
a serem fisicamente ativos 

0 0    

Corta-Mato 
Escolar  

12-12-2012 12-12-2012 Arlesio Coelho e 
grupo 260  e 620 

Desenvolver o gosto pelo desporto, 
particularmente pela prática  do atletismo; 
- Divulgar a  modalidade do atletismo; 
- Promover e fomentar o convívio da comunidade 

escolar, numa perspetiva interdisciplinar; 
- Promover e fomentar a prática  desportiva  da  

comunidade escolar. 

     

Corta-Mato 1º 
Ciclo 

12-12-2012 12-12-2012 Eduardo Pires, 
Filipa Duarte, 

Aplicar em situação de competição as 
competências técnicas e táticas da modalidalidade 
de atletismo.  

0 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Helena Cristo e 

Ana Luisa 

Potenciar momentos  de convívio entre  os  alunos . 

Torneio de 
Basquetebol 3x3 

13-12-2012 13-12-2012 Gonçalo Ferreira Proporcionar aos alunos o desenvolvimento de 
competências e a  participação em aflash mob 
tividades  extracurriculares ; 
• Promover estilos  de vida  saudável ; 

• Promover a educação pelo desporto. 
• Fomentar o gosto pela modalidade; 

• Elevação das capacidades físicas e sensação de 

bem-estar; 
• Aprendizagem e/ou consolidação de gestos 

técnico-táticos  do Basquetebol ; 
• Execução técnica  corre ta  em si tuação analítica e 
de jogo; 
• Aprendizagem das leis oficiais do Basquetebol ; 

• 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; 

45 0   22 

Flash Mob  13-12-2012 14-12-2012 Lisa Soeiro; Ana 
Lúcia Oliveira 

Promover a dança como atividade desportiva  e 
proporcionar momentos de sociabilização entre a  
comunidade escolar 

0 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 

0 0 0 15  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

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; · 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, 

22,5 21 0 14  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

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 
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 

21 18 0 12  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

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;  
 ·  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. 

1º encontro de 
Voleibol Juniores 
masculinos 

23-01-2013 23-01-2013 Arlésio Coelho promover hábitos de vida saudável 
promover o convívio entre alunos de várias 
escolas 

0 Financia
mento da 
escola: 

30.00 € 

 15  

1º Encontro do 

Desporto Escolar 
- Voleibol 
Júniores 
Femininos 

29-01-2013 29-01-2013 Emídio Lourenço De acordo com o Planeamento Anual definido  Financia
mento da 
escola: 
15.00 € 

 15  

1.º encontro 29-01-2013 29-01-2013 Luísa Soeiro De acordo com o Planeamento Anual definido   Financia  20  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

gímnico mento da 
escola: 
45.00 € 

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  

Interturmas       
5º ano Futsal  

2-01-2013 22-03-2013 Grupo 260 Consolidação dos conteúdos programáticos; 
Promoção de atividades lúdico desportivas 

0 0   60 

Interturmas do 
5ºAno - "Jogo do 
Calcio"  

2-01-2013 22-03-2013 Grupo 260 Consolidação dos conteúdos programáticos; 
Promoção de atividades lúdico desportivas 

0 0 40   

Intercâmbio 
Cabanas de 
Tavira - 8ª Edição 

2-01-2013 22-03-2013 Grupo 620 Criar a interligação de conteúdos entre as 
disciplinas de Educação Física, Geografia e 
Línguas (Espanhol/Inglês). 

Aplicar o conhecimento de várias áreas 
disciplinares em situações reais, fora do meio 
escolar e de exploração da natureza. 

Promover a evolução integral dos alunos, 
dependendo do seu esforço pessoal, aliado à 
dinâmica de grupo, a qual engloba perfis 
sociais de cooperação, inter-ajuda, auto-

domínio, auto-imagem e todas as relações 
interpessoais subjacentes a este processo; 
Promover o gosto pela actividade física 
regular, assegurando a manifestação de 

segurança e auto-imagem positiva. 
Colocar os alunos perante situações de 

0 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

emoção/risco/desafio, para que revelem 

versatilidade na assunção de papéis dentro 
de grupos aplicando conhecimentos das 
diferentes disciplinas envolvidas 
Promover o conhecimento de factores de 

saúde e risco associados à prática das 
actividades físicas, de modo a que sejam 
aplicadas regras e cuidados higiénicos e de 
segurança pessoal. 

Aperfeiçoamento das diferentes técnicas nas 
actividades de Exploração da Natureza, 
própria); 

Promover o intercâmbio de experiências, 
culturas e rotinas entre os alunos de várias 
realidades sociais. 

Formação de 
Raguebi 

2-01-2013 22-03-2013 Grupo 620 e 260 Aprendizagem de mais situações de exercícios 
de progressão de Tag-Raguebi. 
Aperfeiçoamento dos gestos técnicos da 

modalidade. 
Identificar os erros mais comuns e elaboração 
de exercícios para solucionar os problemas 
detetados. 

0 0   300 

Formação de 
juízes árbitros de 

desportos 
gímnicos 

11-01-2013 11-01-2013 Lisa 
Soeiro/DREAlg 

Formar juizes árbitros 0 0   8 

 SURF 15-01-2013 15-01-2013 Fábio Fragoso Encontro de Surf  50,0€ 0    

1º Encontro de 
Natação 

16-01-2013 16-01-2013 Grupo 260 e E. S. 
de Loulé 

Programa do Desporto Escolar (Natação 25,0€ 26,0€   13 

Encontro Futsal 
Infantis B 

16-01-2013 16-01-2013 Manuela 
Carvalhão 

Proporcionar aos alunos o desenvolvimento 
de competências e a participação em 

25,0€ 0  16  



RELATÓRIO DO PAA – 2012 /2013 

47 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Masculinos 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; 
 Promover o encontro entre escolas e a troca 
de experiências entre alunos de diferentes 
contextos escolares. 

1º Encontro do 
Grupo/Equipa de 

Ténis de Mesa 
(Tavira) 

16-01-2013 16-01-2013 Filipa Duarte e 
Professor 

responsável pelo 
Grupo/Equipa na 
DREAlg 

Favorecer a sociabilização e cooperação e 
desenvolver a autonomia; 

Adquirir automatização das técnicas 
específicas da modalidade e desenvolver as 
capacidades físicas fundamentais para esta 
modalidade; 

Fomentar o gosto pela modalidade; 
Promover estilos de vida saudáveis; 
Proporcionar aos alunos o desenvolvimento 

de competências e a participação em 
atividades extracurriculares; 
Promover a educação pelo desporto, através 
da continuação da modalidade na escola, 

dando resposta a uma procura por parte dos 
alunos; 
Promover o encontro entre ciclos e entre 

escolas, bem como a troca de experiências 
entre alunos. 
Saber estar em jogo com respeito pelo 
adversário; 

10,0€     

Encontro do GE 
de Voleibol 

Iniciadas 

18-01-2013 18-01-2013 Gonçalo Ferreira Proporcionar aos alunos o desenvolvimento 
de competências e a participação em 

actividades extracurriculares; 

 Financia
mento de 

outras 

15   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Femininas do DE 

#1 em Faro 

• 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;  
• Promover o encontro entre escolas e a 
troca de experiências entre alunos de 
diferentes contextos escolares. 

• Elevação das capacidades físicas e sensação 
de bem-estar; 
• Aprendizagem e/ou consolidação de gestos 

técnico-tácticos do Voleibol; 
• Execução técnica correcta 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 auto-estima. 

instituiçõ
es: 

40.00 € 

1º Encontro DE 
futsal masculino 

juniores 

29-01-2013 29-01-2013 Eduardo Pires Promover situações de competição saudável. 25,0€ Financia
mento da 

escola: 
16,.00€

  

16   

Corta Mato 
Regional 

6-02-2013 6-02-2013 Grupo 260 e 620 Participar numa competição saudável de 
atletismo.  
Potenciar momentos de convívio entre os 

alunos das diversas escolas do Algarve. 

 Financia
mento da 
escola: 
90.00 € 

15 18  
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Festa do 

Atletismo Escolar  

8-02-2013 8-02-2013 Grupo 260 e 620 Contribuir para a formação integral dos  

alunos; 
- Criar condições que permitam a 
consolidação e aprofundamento da 
autonomia pessoal 

0 0 30 50  

2º encontro de 
Natação 

19-02-2013 19-02-2013 Grupo 260 e 620 Programa do Desporto Escolar (Natação) 25,0€ 24,0€   12 

Encontro do 
Desporto Escolar 
MAAL 

19-02-2013 19-02-2013 Paulo Matos Promoção da prática de atividades físicas / 
desportivas no âmbito das MAAL 

0 0    

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

2º encontro de 
Voleibol Juniores 
masculinos 

20-02-2013 20-02-2013 Arlésio Coelho promover hábitos de vida saudável 
promover o convívio entre alunos de várias 
escolas 

23,0€ 30,0€   15 

2º encontro DE 
futsal juniores 
masculinos 

20-02-2013 20-02-2013 Eduardo Pires Proporcionar aos alunos o desenvolvimento 
de competências e a participação em 
atividades extracurriculares; 

Promover estilos de vida saudável; 
Promover a modalidade na escola, dando 
resposta à procura por parte dos alunos. 
Promover o encontro entre escolas e a troca 

de experiências entre alunos de diferentes 
contextos escolares. 

0    16 

2º Encontro do 
Grupo/Equipa de 
Ténis de Mesa 
(Portimão) 

20-02-2013 20-02-2013 Filipa Duarte e 
Professor 
responsável pelo 
Grupo/Equipa na 

DREAlg 

Favorecer a sociabilização e cooperação e 
desenvolver a autonomia; 
Adquirir automatização das técnicas 
específicas da modalidade e desenvolver as 

capacidades físicas fundamentais para esta  
modalidade; 
Fomentar o gosto pela modalidade; 

Promover estilos de vida saudáveis; 

0 20,0€    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Proporcionar aos alunos o desenvolvimento 

de competências e a participação em 
atividades extracurriculares; 
Promover a educação pelo desporto, através 
da continuação da modalidade na escola, 

dando resposta a uma procura por parte dos 
alunos; 
Promover o encontro entre ciclos e entre 
escolas, bem como a troca de experiências 

entre alunos. 
Saber estar em jogo com respeito pelo 
adversário; 

2º Encontro 
Futsal Infantis B 
Masculinos 

26-02-2013 26-02-2013 Manuela 
Carvalhão 

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; 
Promover o encontro entre escolas e a troca 
de experiências entre alunos de diferentes 

contextos escolares. 

0 0  18  

Encontro do GE 

de Voleibol 
Iniciadas 
Femininas do DE 
#2 em Quarteira 

27-02-2013 27-02-2013 Gonçalo Ferreira 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; 

0 0 15   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

 Promover o encontro entre escolas e a troca 

de experiências entre alunos de diferentes 
contextos escolares. 
 Elevação das capacidades físicas e sensação 
de bem-estar; 

 Aprendizagem e/ou consolidação de gestos 
técnico-tácticos 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 auto-estima. 

 SURF 27-02-2012 27-02-2012 Fábio Fragoso Prática do Surf. 0 20,0€    

2º Encontro do 
Desporto Escolar 
- Voleibol 

Juniores 
Femininos 

8-03-2013 8-03-2013 Emídio Lourenço De acordo com o planeamento anual definido 0 0 15   

3º encontro de 
Natação 

12-03-2013 12-03-2013 Professores do 
Desporto Escolar 
(Natação) 

Programa do Desporto Escolar 25,0€ 24,0€   15 

Torneio de 
Voleibol 

13-03-2013 13-03-2013 Gonçalo Ferreira  Proporcionar aos alunos o desenvolvimento 
de competências e a participação em 
actividades extracurriculares; 

 Promover estilos de vida saudável; 
 Promover a educação pelo desporto; 

0 0   35 



RELATÓRIO DO PAA – 2012 /2013 

52 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

 Fomentar o gosto pela modalidade; 

Elevação das capacidades físicas e sensação 
de bem-estar; 
 Aprendizagem e/ou consolidação de gestos 
técnico-tácticos do Voleibol; 

 Execução técnica correta em situação de 
jogo; 
 Aprendizagem das leis oficiais do Volei bol; 
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 auto-estima. 

Torneio de 
Badminton 

13-03-2013 13-03-2013 Filipa Duarte Promover a sociabilização, cooperação e 
convívio através de um torneio de uma 
modalidade nuclear desenvolvida ao longo do 

ano letivo no terceiro ciclo; 
Revisão e consolidação das principais regras 
da modalidade; 
Desenvolvimento de competências; 

Participação em atividades extracurriculares; 
Promover o encontro entre turmas e a troca 
de saberes entre alunos. 

Saber estar em situação de jogo, promovendo 
o "fairplay" e o respeito por todos os 
intervenientes na atividade. 

0 0    

Passeio de BTT 14-03-2013 14.03-2013 Grupo 260 e 620 
–Projeto Espreitar 
a Escola 

 Promover, estimular e incentivar a utilização 
da bicicleta enquanto meio de transporte 
alternativo, não poluente, saudável e como 

instrumento lúdico-desportivo que permite o 

0 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

contato direto com a natureza, património e 

todo o meio envolvente da cidade de 
Quarteira. 

Festa do 

Atletismo 
Regional 

14-03-2013 14-03-2013 Grupo 260 e 620 Participar em provas desportivas de atletismo 

de forma a apurar os melhores alunos do 
Algarve nas diversas matérias do Atletismo. 

120,0€ 0 12 15  

Torneio de 
Desportos de 
Raquetes - 
5ºAno 

2-04-2013 30-06-2013 Grupo 260 Consolidação dos conteúdos programáticos; 
Promoção de atividades lúdico desportivas 

0 0   20 

4º Encontro do 
grupo Equipa de 

Ténis de Mesa 
(Loulé) 

4-04-2013 4-04-2013 Filipa Duarte e 
Professor 

responsável pelo 
Grupo/Equipa na 
DREAlg 

Favorecer a sociabilização e cooperação e 
desenvolver a autonomia; 

Adquirir automatização das técnicas 
específicas da modalidade e desenvolver as 
capacidades físicas fundamentais para esta 
modalidade; 

Fomentar o gosto pela modalidade; 
Promover estilos de vida saudáveis; 
Proporcionar aos alunos o desenvolvimento 

de competências e a participação em 
atividades extracurriculares; 
Promover a educação pelo desporto, através 
da continuação da modalidade na escola, 

dando resposta a uma procura por parte dos 
alunos; 
Promover o encontro entre ciclos e entre 
escolas, bem como a troca de experiências 

entre alunos. 
Saber estar em jogo com respeito pelo 
adversário; 

20,0€ 0    

Atividade no 5-04-2013 5-04-2013 Ana Lúcia Oliveira desenvolver o gosto de arriscar e aceitar      
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Centro Náutico 

da Praia de Faro 
e no Clube de 
Surf de Faro 

desafios para a construção de projetos 

pessoais ou de grupo; 
- adquirir auto-confiança, persistência, 
espírito de iniciativa e resistência ao fracasso; 
- proporcionar aos alunos a prática de novas 

modalidades (canoagem e surf), aquisição de 
novas competências (windsurf, vela, stand up 
paddle e surf), proporcionando no futuro a 
prática autónoma da modalidade; 

- conhecimento das instalações e suas 
dinâmicas e funcionalidades; 
- desenvolvimento das capacidades motoras 

condicionais e coordenativas; 
- promover o respeito pelo corpo e dos 
outros, promover a prática regular de 
atividade física e consequentemente hábitos 

e estilos de vida saudáveis; 
- avivar os conhecimentos adquiridos nos 
módulos lecionados. 

Regional de 
Natação 

10-04-2013 10-04-2013 DREAlg - 
Desporto Escolar 

Classificação dos atletas. 
Apuramento para o nacional. 
Programa Nacional do Desporto Escolar. 

25,0€ 4,0€   2 

3º Encontro do 
Desporto Escolar 

- Voleibol 
Juniores 
Femininos 

10-04-2013 10-04-2013 Emídio Lourenço De acordo com o planeamento anual definido   15   

3º encontro de 
Voleibol Juniores 
masculinos 

10-04-2013 10-04-2013 Arlésio Coelho De acordo com o planeamento anual definido 23,00€ 30,00€  15  

3º encontro de 10-04-2013 10-04-2013 Eduardo Pires Proporcionar aos alunos o desenvolvimento 0 0   15 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Futsal Juniores 

masculinos 

de competências e a participação em 

atividades extracurriculares; 
Promover estilos de vida saudável; 
Promover a modalidade na escola, dando 
resposta à procura por parte dos alunos. 

Promover o encontro entre escolas e a troca 
de experiências entre alunos de diferentes 
contextos escolares. 

Encontro 
desporto escolar 
MAAL 

11-04-2013 11-04-2013 Paulo Matos Promoção da prática de atividades físicas / 
desportivas no âmbito das MAAL 

31,25€ 0    

Atividade no 
Centro Náutico 

da Praia de Faro 
e no Clube de 
Surf de Faro 

18-04-2013 18-04-2013 Ana Lúcia Oliveira desenvolver o gosto de arriscar e aceitar 
desafios para a construção de projetos 

pessoais ou de grupo; 
- adquirir auto-confiança, persistência, 
espírito de iniciativa e resistência ao fracasso; 
- proporcionar aos alunos a prática de novas 

modalidades (canoagem e surf), aquisição de 
novas competências (windsurf, vela, stand up, 
paddle e surf), proporcionando no futuro a 
prática autónoma da modalidade; 

- conhecimento das instalações e suas 
dinâmicas e funcionalidades; 
- desenvolvimento das capacidades motoras 

condicionais e coordenativas; 
- promover o respeito pelo corpo e dos 
outros, promover a prática regular de 
actividade física e consequentemente hábitos 

e estilos de vida saudáveis; 
- avivar os conhecimentos adquiridos nos 
módulos leccionados. 

0 0   23 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Encontro do GE 

de Voleibol 
Iniciadas 
Femininas do DE 
#3 em Cacela 

19-04-2013 19-04-2013 Gonçalo Ferreira 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; 

 Promover o encontro entre escolas e a troca 
de experiências entre alunos de diferentes 
contextos escolares. 

 Elevação das capacidades físicas e sensação 
de bem-estar; 
 Aprendizagem e/ou consolidação de gestos 
técnico-tácticos 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 auto-estima. 

0 0 13   

Limpeza da Ria 
Formosa 

20-04-2013 20-04-2013 Ana Lúcia 
Andrade Oliveira 
e Carlos Miguel 

Ribeiro 

Esta acção de limpeza contem uma 
mensagem de sensibilização para o respeito e 
responsabilidade que todos devemos ter 

perante o ambiente e a natureza.  
Permite aos alunos de ambas as turmas, 
tendo em conta o curso onde estão inseridas, 

0 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

aumentar as suas competências no que diz 

respeito à organização de grandes eventos.  

3.º encontro 
regional de 

ginástica 

24-04-2013 24-04-2013 Lisa Soeiro Definidos no planeamento  0 0    

4º encontro de 

Futsal Juniores 
Masculinos 

24-04-2013 24-04-2013 Eduardo Pires Proporcionar aos alunos o desenvolvimento 

de competências e a participação em 
atividades extracurriculares; 
Promover estilos de vida saudável; 
Promover a modalidade na escola, dando 

resposta à procura por parte dos alunos. 
Promover o encontro entre escolas e a troca 
de experiências entre alunos de diferentes 

contextos escolares. 

20,00€ 0  16  

Desporto Escolar 
- Surf 

9-05-2013 9-05-2013 Fábio Fragoso Prática do Surf 0 0    

Encontro do 
Desporto Escolar 

MAAL 

15-05-2013 15-05-2013 Paulo Matos Promoção da prática de atividades físicas / 
desportivas no âmbito das MAAL 

0 0    

Interturmas de 
Andebol 

11-06-2013 11-06-2013 Grupo260 Dinamizar a atividade interna. 
Promover a prática desportiva e a 

modalidade de andebol 

0 0    
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Ensino Especial 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Canções de Natal 1-09-2011 23-12-2011 Catarina 

Mendes; Ana 
Dias; Irina 
Afonso 

 Vivenciar e valorizar as tradições culturais da sua 

comunidade; 
 Adotar comportamentos reveladores da 
emergência de valores; 
 Vivenciar o sentido da amizade, partilha e 

solidariedade em relação ao próximo; 
 Promover o estabelecimento de laços entre os 
alunos e a restante comunidade escolar; 
 Estimular a memória auditiva; 

0 0    

“Reciclar é, 
Também, 

Partilhar…” 

1-09-2011 23-12-2011 Otília Fonseca, 
Lina Caldeira, 

Célia Figueiras, 
Andreia 
Machado, 
Simão Silva, 

Luísa Aguiar 

Vivenciar e valorizar as tradições culturais da sua 
comunidade; 

Adotar comportamentos reveladores da 
emergência de valores; 
 Vivenciar o sentido da amizade, partilha e 
solidariedade em relação ao próximo; Promover o 

Respeito pela Preservação do Meio Ambiente; 
 Perceber a importância da participação 
individual e coletiva na preservação do Meio 

Ambiente; 
 Perceber as potencialidades do material 
reciclável e a possibilidade da sua reutilização; 
 Desenvolver capacidades motoras finas; 

     

“ II Volta 
Redonda – mural 

de Azulejos ”  

1-09-2012 23-12-2012 Carlos 
Fernandes, 

Catarina 
Mendes, Célia 
Figueiras, Lina 

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 

0 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Caldeira, Liliana 

Martinho, Otília 
Fonseca, 
Suzinda Neves 

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  

Flash Mob Natal 1-09-2012 23-12-2012 Lisa Soeiro; 
Catarina 
Mendes; Ana 
Dias; Irina 

Afonso 

 Vivenciar e valorizar as tradições culturais da sua 
comunidade; 
 Vivenciar o sentido da amizade, partilha e 
solidariedade em relação ao próximo; 

Promover o estabelecimento de laços entre os 
alunos e a restante comunidade escolar; 
 Conviver com os outros alunos da escola; 

 Estimular o sentido de pertença a um 
grupo/comunidade (escola); 
 Sensibilizar a comunidade escolar para a pessoa 
com deficiência/ Desenvolver atitudes de 

aceitação pela diferença 
 Desenvolvimento de competências motoras e 
cognitivas em atividade de grupo; 

0 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

 Participação em atividades desportivas, lúdicas e 

pedagógicas da escola; 
 Promover a igualdade de oportunidades ao 
respetivo aluno; 
 Facilitar o êxito educativo do aluno, promovendo 

a sua integração a todos os níveis. 

“ Exposição – Dia 

Internacional da 
Pessoa com 
Deficiência”  

3-12-2012 7-12-2012 Carlos 

Fernandes, 
Catarina 
Mendes, Célia 
Figueiras, Lina 

Caldeira, Liliana 
Martinho, Otília 
Fonseca 

 Elaborar uma exposição de sensibilização para 

deficiência; Compreender a importância da 
solidariedade e entreajuda ;Promover a 
autoconfiança dos alunos portadores de 
deficiência ;Dar a conhecer personalidades, 

portadoras de deficiência, que apesar das suas 
limitações se destacaram em alguma área; 
 Informar acerca da legislação existente que 
regulamenta os direitos das pessoas portadoras 

de deficiência; Informar acerca das diversas 
tecnologias de apoio; Alertar para a inclusão e 
integração de pessoas portadoras de deficiência; 

 Sensibilizar a comunidades escolar para a 
deficiência/diferença; 
 Envolver a comunidade escolar na 
inclusão/integração dos alunos; 

 Alertar a comunidade escolar para diferentes 
problemáticas; 
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Cursos Profissionais 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Visita de 
Estudo ao 
Porto 

17-10-2012 21-10-2012 Maria do Céu 
Silva 

. Es timular nas alunas o interesse pela cul tura  e pela 

descoberta; 
. Desenvolver capacidades várias, como as de 

observação, espíri to crítico, tolerância, e 
sentimento de pertença a um grupo; 

. Fomentar a  organização e a autonomia das alunas; 

. Promover a capacidade de adaptação a novas 
situações e a novos contextos; 

. Perceber as diferenças entre a  vida numa pequena 
cidade e numa grande cidade (meios  de transporte, 
pontos  turís ticos de interesse, pontos de interesse 
cul tural , ofertas de restauração); 

. Promover uma melhor interação entre alunas e 
entre alunas e professora; 

. Adquirir experiência profissional diversificada no 

âmbito do curso profissional frequentado pelas 
alunas (visi ta ao Bri tish Council e/ou ao colégio 

Bri tânico); 
. Proporcionar o contacto com nativos  da  língua 
inglesa. 

0 0   7 

Visita de 
Estudo a Aboim 

Ascensão e 
APPC - 11ºI e 
12º I 

21-11-2013 21-11-2013 Célia Nobre, 
Liliana Sousa, 

Maria do Céu 
Silva 

Permitir o contacto com crianças de realidades 
sociais diversificadas; 

- Consciencializar as alunas para diferentes 
tipologias de Necessidades Educativas 
Especiais; 

- Adquirir experiência profissional diversificada 

0 0   24 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

no âmbito do curso profissional frequentado; 

- Desenvolver capacidades várias, como as de 
observação, espírito crítico, tolerância e 
sentimento de pertença a um grupo; 
- Promover a capacidade de adaptação a novas 

situações e a novos contextos; 
- Fomentar uma melhor interação entre alunas 
e alunas e professoras. 

"Aprender com 
o ver" 

2-01-2013 30-06-2013 Fátima Joaquim, 
Luís da Cruz, 
Teresa Carvalho e 

Inês Aguiar 

Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos. 
Promover a linguagem fotográfica como 
processo artístico. 

Promover a interdisciplinaridade. 
Desenvolver competências técnicas na área da 
fotografia. 

0 0    

Jardim 
Zoológico/ 
Museu 

Calouste 
Gulbenkian; 
Visita ao 
património 

histórico e 
cultural da 
baixa da 

cidade; 

2-01-2013 22-03-2013 Fátima Joaquim, 
Iolanda Semião, 
Liliana Sousa e 

Luís da Cruz. 

Facili tar a  consolidação de competências ao nível da 
interação noutros  contextos ; 
Consolidar competências ao nível  da  gestão de 

ati tudes , comportamento e afetos; 
Sensibilizar os alunos  para  o papel do homem na 

preservação da biodiversidade;  
Reconhecer a  importância das artes como valor 
cul tural  indispensável  ao desenvolvimento do ser 

humano; 
Desenvolver o espíri to crítico e compreensão 
perante um trabalho fotográfico; 
Analisar a linguagem fotográfica  de autor; 

Fotografar o património histórico da baixa  da 
cidade de Lisboa, como exercício prático. 

310.25 € 
Receitas 

próprias da 
atividade  

400.00 € 
Financiament

o de outras 
instituições:  

46.75 € 
Financia
mento 
da escola 

   

Visita de 

estudo a 
Portimão - 
Carnival of 
Luxury 

2-04-2013 30-06-2013 Luísa Cariano; 

Margarida 
Rodrigues: 
Marina Lourenço 

Permiti r aos  formandos  a aquisição de 

conhecimentos e contactos com o universo 
gastronómico e alimentar num contexto real  de 
trabalho.  
- Desenvolvimento de competencias para  

0 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

atendimento do cliente 

- Susci tar o despertar de vocações profissionais 

Visita ao 
Mercado de 
Quarteira 

24-04-2013 24-04-2013 Virginia Daniel, 
Cristina 
Fernandes e 

Paulo Viegas 

Partindo dos  conhecimentos dos alunos, da  sua 

vivência do quotidiano, levá-los à  descoberta da 
evolução do concei to de mercado.  
● A existência de duas  componentes do mercado – 

a oferta  e a procura;  
● a exis tência  de uma diversidade de mercados .  

● O funcionamento do mercado de concorrência 
perfei ta ;  

● Referi r a exis tência  de variados  mercados.  

● Apresentar as componentes  do mercado (procura  
e oferta).  

● Caracterizar as  diferentes estruturas do mercado.  
●Expressar preferências e gostos  pessoais na 
aquisição de produtos  e bens na l íngua Inglesa; 
●Reconhecer marcas do discurso oral   

● Participar em pequenas conversas em contextos 
habituais sobre assuntos do dia-a-dia  

● Estabelecer contactos  sociais, cumprimentar e 

despedir-se, apresentar-se e apresentar alguém, 
agradecer alguma coisa , discuti r preços  e fazer 

compras . 
● Novos tipos de mercado ( Novas tecnologias – 
recurso à  internet e outras). 

0 0   40 

Visita ao 
Arquivo e 

Biblioteca 
Municipal 

7-05-2013 7-05-2013 Lisa Soeiro Aprofundamento dos seguintes conteúdos: Arquivo 

como sistema de informação e novas  tecnologias 
em arquivo 

0 0   20 

Forum dos 
curso 
profissionais no 
Concelho de 

Loulé 

14-05-2013 14-05-2013 Lisa Soeiro, Fábio 
Fragoso, Eduardo 
Pires, Arlésio 
Coelho e Miguel 

Ribeiro 

Apresentação de esquemas de dança, ginástica e 
outras modalidades . 

Apresentação de um filme sobre o curso na ESLA. 

0 0   20 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Casa do Gil 16-05-2013 16-05-2013 Maria do Céu 

Silva, Célia Nobre 

. Es timular nas alunas o interesse pela cul tura  e pela 

descoberta; 
. Desenvolver capacidades várias, como as de 
observação, espíri to crítico, tolerância, e 

sentimento de pertença a um grupo; 
. Fomentar a  organização e a autonomia das alunas; 
. Promover a capacidade de adaptação a novas 
situações e a novos contextos; 
. Promover uma melhor interação entre alunas e 
entre alunas e professoras; 

. Adquirir experiência profissional diversificada no 
âmbito do curso profissional frequentado pelas 

alunas . 

0 0   7 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Comemoração 
do mês 
Internacional 

das Bibliotecas 
Escolares 

1-09-2012 23-12-2012 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 
Promover a cidadania e o espírito crítico. 

0 0   557 

Filosofia e 
Desporto 

15-11-2012 15-11-2012 Grupo de Filosofia 
em colaboração 
com a Biblioteca 
da Esla 

Promover a articulação entre a  Filosofia e o 
Desporto: "Mente Sâ em Corpo São"; 

- Sensibilizar os alunos para  a importância do 
desporto como condição para o desenvolvimento 
do exercício intelectual; 

 Desconstruir mitos da dicotomia 
Filosofia/Desportto; 

0 0 41  41 

Dia mundial da 
alimentação 

16-11-2012 16-11-2012 Célia Nobre e 
Almiro Lemos 

Sensibilizar para  a necessidade de uma alimentação 
saudável , a importância  do pequeno almoço como 

1ª refeição do dia. 

0 0   200 

Dia Mundial do 
não fumador  

17-11-2012 17-11-2012 Célia Nobre e 
Almiro Lemos 

Sensibilizar para  os  malefícios  do consumo do 
tabaco 

0 0   300 

Elementos da 
Geometria 
Plana 

 

1-09-2012 23-12-2012 Lia Lamarão e 
Marta Castro 

Trabalhar conteúdos  práticos da Geometria ; 
-Desenvolver uma composição visual  estética  e 

criativa com os  elementos da geometria es tudados; 
-Pintar a presente composição com várias técnicas  e 

0 0   130 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

materiais . 

Projeto 

"Filosofia para 
Crianças"  

2-01-2012 30-06-2012 Biblioteca Escolar 

em colaboração 
com a professora 
Laurinda Silva 

Desenvolver o espíri to crítico; desenvolver a  
capacidade de viver uma cidadania ativa; ter 

consciência de si e do outro; aprender a colocar-se 
no lugar do outro; respei tar os seus  pares ; promover 
a autonomia na investigação; compreender o valor 

da  solidariedade, da igualdade, da partilha  e da 
tolerância…; reconhecer direi tos e deveres  na  

sociedade atual ; confi rmar a importância dos 
Direi tos  Humanos; criar um laboratório de ideias 

(onde tudo é pensável  e discutível. 

0 0    

Auto da Índia - 
Companhia de 

Teatro ACTA 

2-01-2013 22-03-2013  Biblioteca em 
colaboração com 

a BE da EB 2,3 

Apoiar o currículo; 
Conhecer autores portugueses da li teratura  clássica; 
Desenvolver o gosto pelas artes performativas  
teatrais; 

Educar para  a sensibilidade estética . 

40,00€ 0   198 

Elaboração e 
divulgação de 
newsletters 
mensais e 

sugestões da 
BE 

1-09-2012 30-06-2013 BE em 
colaboração com 
a professora 
Cristina Dias 

Apoiar o currículo 
Promover a lei tura 
Divulgar de forma profícua as atividades  e projetos 

da  /na BE 

0 0   30 

"Pequenos 
Bibliotecários"  

1-09-2012 30-06-2013 Professor 
Bibliotecário, 
Assistentes 
Operacionais das 

BE's e Alunos  dos 
3.º e 4 .º anos 

 Proporcionar a  leitura de textos prazerosos pelo 
simples prazer de ler, sem fichas, sem rotei ros pré - 
es tabelecidos . 

Estabelecer o contato do lei tor com o livro lido e 
fomentar a interação com o texto, promovendo o 

diálogo e o envolvimento emocional e cognitivo dos 
indivíduos . 

Auxiliar a  aprender a procurar informação e a  
aprender, a aprender a comunicar, a  aprender a 
colaborar e a  aprender a  participar na sociedade; 

 Promover a interação dinâmica com a informação; 
 Criar o hábito e o prazer da lei tura , da  

0 0   18 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

aprendizagem e da utilização das bibliotecas ao 

longo da vida; 
 Desenvolver um trabalho articulado com todos  os 
elementos da comunidade educativa  local de modo 

a cumprir a missão da escola  (Bibliotecas do 
Agrupamento, Biblioteca Municipal, etc.); 
 Dar enfoque especial ao desenvolvimento de 
li teracias críticas e de li teracias da informação 
essenciais ao uso de recursos impressos ou digi tais. 
 Desenvolver competências necessárias ao exercício 

de cidadania; 
 Promover ati tudes de autoestima, respei to mútuo e 

regras de convivência que conduzam à  formação de 

cidadãos  autónomos, participativos e civicamente 
responsáveis; 

 Promover valores de solidariedade; 
Desenvolver a  autonomia dos  alunos na utilização 
de espaços  e recursos da Biblioteca Escolar. 
 Es timular a  participação dos  alunos  na vida da 

biblioteca, da  escola e da comunidade. 
 Promover o diálogo e a reflexão sobre questões 

relativas à participação/atuação individual e coletiva  

nos di ferentes  espaços da  escola , recorrendo a 
ati tudes  normas e valores  que visem a  sua 

preservação e melhoria . 
 Adquirir hábitos de participação democrática ao 

nível  do debate de ideias . 

"Aprender com 
o ver" 

2-01-2013 30-06-2013 Fátima Joaquim, 
Luís da Cruz, 

Teresa Carvalho e 
Inês Aguiar 

Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos. 
Promover a linguagem fotográfica como 

processo artístico. 
Promover a interdisciplinaridade. 
Desenvolver competências técnicas na área da 

fotografia. 

50,00€ 120,00€   300 

Realização de 2-01-2013 30-06-2013 Pedro Félix e Pretende-se mostrar à  comunidade Educativa o 0 0   26 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

um vídeo 

relativo ao 
funcionamento 
da Biblioteca 

Biblioteca funcionamento da Biblioteca Escolar. 

Através  da Rede de Bibliotecas  Escolares  este vídeo 
também será divulgado e constará no si te respetivo. 

          

Leitura em "Vai 

e Vem" 

30-11-2012 14-06-2013 Professor 
Bibliotecário, 

Assistentes 
Operacionais das 

BE's , Educadoras  de 
Infância e Pais e 
Encarregados  de 
Educação 

- Incentivar/promover a lei tura  nos  Jardins de 
Infância , apostando no prolongamento destas 

atividades com as famílias. 
- Promover a  valorização da BE no Agrupamento; 

- Motivar para  a sua utilização; 
- Promover o gosto e os  hábitos de lei tura  no 
contexto familiar; 
- Incentivar a vinda dos  alunos  com os familiares  à 

BE. 

0 0 160  160 

Dia mundial da 
Luta contra a 
Sida 

30-11-2012 5-12-2012 Célia Nobre, 
Almiro Lemos 

Sensibilizar a  comunidade educativa para  o flagelo 
VIH/SIDA 

0 0    

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

CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 5 16 18  

Concurso “Ás 
da Leitura” – 
final de escola 
por anos 

2-01-2012 5-04-2012 Bibliotecas das 
EB1  

CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0 93 84  

Feiras do Livro 1-09-2012 30-06-2013 Bibliotecas das 
EB1  

Promover o livro; 

Estimular a prática  da lei tura 
0 0   250 

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» 

1-09-2012 30-06-2013 Biblioteca ESLA Promover a biblioteca escolar como centro 
pedagógico de desenvolvimento das competências 

argumentativas (alicerçado na leitura e na  expressão 

oral/escri ta), na defesa de ideias , respei tando os 
valores  da  cidadania e da  participação ativa  na  

sociedade, incentivando o interesse dos jovens  do 

0 0   215 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

ensino secundário. 

Vinda à Escola 

do escritor 
João Santos 

2-04-2013 30-06-2013 Professor Almiro 

Lemos e Grupo 
de Língua 
Portuguesa 

Dar a conhecer aos alunos a história das 

origens de Quarteira. 
Consolidar conhecimentos. 
Desenvolver o espírito crítico. 

0 0    

Currículos 
Palestrantes - 
em 

colaboração 
com três 
grupos 
disciplinares. 

2-04-2013 30-06-2013 Biblioteca e 
grupos 
disciplinares 

Apoiar o currículo; 
Sensibilizar os alunos para os perigos do mau 
uso da Internet; 

Promover a Língua Francesa como instrumento 
fundamental no mundo do trabalho; 
Estimular a imaginação e o trabalho artístico 
dos alunos, pela descoberta do mundo da arte; 

Fortalecer laços geracionais com partilha de 
saberes; 
Promover a discussão argumentativa 
partilhada; 

Divulgar os diferentes currículos à comunidade 
educativa 
Desenvolver competências que, a par dos 

conhecimentos específicos de cada área 
científica, facilitem a inserção socioprofissional, 
potenciem o acesso ao emprego e promovam a 
cidadania responsável. 

0 0   155 

Ás da Leitura 12-04-2013 26-04-2013 Professores  
Bibliotecários dos 
1º e 2.º Ciclos 
(Adriano e Almiro); 

Ti tulares de Turma 
(1.º Ciclo); 

Professores  de 

Português (2.º 
Ciclo) 

Este concurso concelhio de leitura expressiva 
procurou promover o gosto pela lei tura . 

0 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

          

Comemoração 
do 25 de abril. 

20-04-2012 30-06-2012 Biblioteca EB23 CONFORME PLANIFICAÇÃO JÁ APRESENTADA 0 0    

Vinda à Escola 
do escritor 
João Santos 

2-04-2013 30-06-2013 BE 2,3 Grupo de 
Língua 
Portuguesa 

Dar a conhecer aos alunos a história das 
origens de Quarteira. 
Consolidar conhecimentos. 

Desenvolver o espírito crítico. 

0 0    

SEMANA DA 
LEITURA 

15-04-2013 19-04-2013 Professor 
Bibliotecário do 1.º 

Ciclo; Professores 
Ti tulares de Turma 

(1.º Ciclo); 
Assistentes técnica 
e operacional das 

Bibliotecas  
Escolares 

Valorizar a lei tura  recreativa  junto das crianças, dos 
jovens e da  população adulta ; 

Propiciar a  aproximação da Escola à  comunidade; 
 Promover a articulação entre alunos  e professores 

do 1.º ciclo e educadores e crianças da educação 
pré-escolar; 
- Formar utilizadores das Bibliotecas Escolares ; 

0 0    

Apresentação 

do livro “O 
espião 
português”, de 
Nuno 

Nepomuceno 

19-04-2013 19-04-2013 BE da ESLA Promover e dar visibilidade à leitura e à escrita, 

na comunidade educativa; 
Desenvolver o gosto pela leitura de livros; 
Estimular a imaginação e o trabalho de escrita 
dos alunos; 

Fortalecer laços geracionais com partilha de 
saberes; 
Promover a discussão argumentativa 

partilhada. 

0 0   92 

Amostra 
Arqueológica 

sobre o 
Concelho de 
Loulé 

23-04-2013 23-04-2013 BE 2,3 /Grupo 
200-HGP 

 

Dar a  conhecer o passado his tórico do concelho de 

Loulé. 
0 0   235 

Comemorações 
do 25 de abril 

26-04-2013 26-04-2013 BE 2,3/Grupo 
200- HGP 

Dar a  conhecer a  importância histórica da  data. 
Consolidar os conteúdos lecionados . 

0 0   120 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Despertar o gosto pela história do nosso país . 

A Magia de 

Afonso Pereira 
na BE 

16-05-2013 16-05-2013 Biblioteca Escolar, 

em colaboração 
com o aluno 
Afonso Pereira, 
Turma B, de 10º 

ano 

Sensibilizar os alunos  para  uma nova visão da  
realidade sempre, capaz de incentivar a reflexão, o 

questionamento e principalmente a mudança de 
postura perante o mundo; 
Reinventar o mundo através da  arte, do jogo e da 

experiência lúdica;  
Desconstruir numa nova realidade agradavelmente 

disfarçada de ilusão e fantasia, apelando à 
importância  da perceção sensorial concentrada e 

atenta; 

Estimular a imaginação e o trabalho artís tico dos  
alunos , pela descoberta  do mundo da magia; 

Fortalecer laços  geracionais com partilha de outros  
saberes . 

0 0   25 

"Namorar com 
Fair Play"  

21-05-2013 21-05-2013 Ana Vicente, em 
colaboração com 
as técnicas do 

GAAF e a 
Biblioteca Escolar 
da ESLA 

Prevenir a violência no namoro; 
Contribuir para eliminar estereótipos  de género; 

Promover uma cultura de não-violência , cidadania, 
relações interpessoais e sociais que permitam a  
igualdade de género e de oportunidades , entre os 

jovens adolescentes ; 
Al terar perceções  práticas e comportamentos face 
às si tuações de violência no namoro.  

0 0   102 

Exposição de 
trabalhos e 

Visionamento 
de animaçõa 
em vídeo 

elaborada pela 
turma E do 12º 
Ano 

6-06-2013 6-06-2013 Professores do 
Grupo 600 / BE 

ESLA 

Divulgação do curso de Artes Visuais 
principalmente para os alunos do 9º Ano 

0 0    

Formação de 
utilizadores na 
BE 

1-09-2012 23-12-2012 Professor 
Bibliotecário, 
Assistentes 

A. Apoio ao Desenvolvimento Curricular 
B. Lei tura  e Li teracias 
B.1. Trabalho da BE ao serviço da  promoção da 

0 0   988 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Operacionais das 

BE's e Educadoras 
de Infância 

lei tura 

- Promover a  valorização das Bibliotecas Escolares  
do 1.º ciclo no Agrupamento; 
- Motivar para  a sua utilização; 

- Esclarecer sobre as formas como está organizada; 
- Ensinar a utiliza r os seus  diferentes serviços; 
- Promover o gosto e os  hábitos de lei tura  no 
contexto familiar; 
- Incentivar a vinda dos  alunos  com os familiares  à 
BE.  

Clube de 
Leitura na BE 

da ESLA 

1-03-2013 30-06-2013 Biblioteca em 
colaboração com 

a aluna Mariana 
Rufino, de 11º A e 
as professoras: 
Cristina Dias e 

Iolanda Antunes 

Desenvolver o gosto pela lei tura; 

Partilhar conhecimentos li terários ; 
Fortalecer laços  geracionais com partilha de saberes ; 

Metamorfosear informação em conhecimento; 
Promover a discussão argumentativa  partilhada. 

0 0   35 

Currículos 

Palestrantes 
«O mar e o 
aquecimento 
global» 

11-03-2013 11-03-2013 BE em 

colaboração com 
o professor Nuno 
Magalhães 

Apoiar o currículo; 

Sensibilizar os alunos  para  os recursos marítimos  e o 
aquecimento global ; 
Promover a discussão argumentativa  partilhada; 

Explici tar concei tos  específicos  das disciplinas ; 
Divulgar os  diferentes currículos  à comunidade 
educativa; 
Desenvolver competências que, a par dos 

conhecimentos específicos de cada área científica , 
facili tem a  inserção socioprofissional, potenciem o 

acesso ao emprego e promovam a cidadania  
responsável. 

0 0   58 

Desenvolvimen

to da Fluência 
Leitora 

1-09-2012 30-06-2013 Professor 

Bibliotecário, 
Adriano Aires , 
Assistentes 
Operacionais das 

Identificar os alunos com problemas específicos de leitura 

que revelem um nível de proficiência leitora abaixo dos 
referenciais estabelecidos nas Metas de Aprendizagem. 
Conhecer o nível dos alunos em relação à meta do ano de 
escolaridade que frequentam. 
Possibilitar a consequente mudança/reformulação de 

0 0 364   
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

BE's e Professores  

do 1.º ciclo 
Ti tulares de Turma 

práticas, em função das informações obtidas, no sentido de 
ajudar os alunos a progredir. 
Saber em que posição se situam os alunos e a turma em 
relação ao que é esperado que todos os alunos do mesmo 
ano de escolaridade atinjam. 
Promover a colaboração da BE com os docentes na 
construção de estratégias e em atividades que melhorem 
as competências dos alunos ao nível da leitura e da 
literacia.  
Promover a colaboração da BE com os docentes na 
construção de estratégias e em atividades que melhorem 

as competências dos alunos ao nível da leitura e da 
literacia.  
Monitorizar a evolução dos alunos nas competências de 
leitura, de acordo com o seu ano/ nível de escolaridade. 
Apresentar aos docentes sugestões de trabalho conjunto 
em torno do tratamento das competências específicas da 
leitura.  
Estabelecer um plano de intervenção, em articulação com 
a Biblioteca Escolar, para aumentar a velocidade de leitura 
de palavras e, consequentemente, a compreensão leitora. 

Bookcrossing 1-09-2012 30-06-2013 BE em 
colaboração com 

a professora 
Cristina Dias 

Desenvolver o gosto pela lei tura; 
Partilhar conhecimentos li terários ; 
Fortalecer laços  geracionais pela troca constante de 
livros ; 

Metamorfosear informação em conhecimento. 

0 0   314 

Currículos 
Palestrantes 

1-09-2012 23-12-2012 BE em 
colaboração com 
os grupos 
disciplinares de 

Educação Física, 
Economia e Inglês 
/ Alemão 

Apoiar o currículo; 
Promover a discussão argumentativa  partilhada; 

Explici tar concei tos  específicos  das disciplinas ; 
Divulgar os  diferentes currículos  à comunidade 
educativa . 

0 0   170 

Currículos 
Palestrantes 

18-01-2013 24-01-2013 BE em 
colaboração com 
os grupos 

Apoiar o currículo. 

Promover a discussão argumentativa  partilhada. 
Explici tar concei tos  específicos  das disciplinas. 

Divulgar os  diferentes currículos  à comunidade 

0 0   60 
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Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

disciplinares de 

Português e 
Geografia 

educativa . 

Desenvolver competências que, a par dos 
conhecimentos específicos de cada área científica , 
facili tem a  inserção socioprofissional, potenciem o 

acesso ao emprego e promovam a cidadania  
responsável. 

Exposição 
itinerante 
Santillana - 
Livros que 

fizeram história 

21.01.2013 25-01-2013 Biblioteca escolar 
em colaboração 
com a editora 
Santillana 

Dar a  conhecer doze livros mundialmente 
reconhecidos como fundamentais para  a evolução 

do pensamento e do conhecimento e para  a 
mudança social; 

Despertar o espíri to crítico face à  atualidade destes 

livros ; 
Fomentar o prazer de ler e da lei tura  partilhada. 

0 0   623 

Concurso 

Nacional de 
Leitura - Ensino 
Secundário 

1-09-2012 23-03-2013 BE em 

colaboração com 
a professora 
Cristina Dias 

Desenvolver o gosto pela lei tura  autónoma; 
Partilhar conhecimentos li terários ; 

Promover o livro e as li teracias; 
Estimular a prática  da lei tura; 

Elevar os níveis de li teracia. 

20,00€ 0   10 

Currículos 
Palestrantes 

“Latim: uma 
Língua morta?”  

15-02-2013 15-02-2013 Biblioteca ESCLA 
e Grupo de Latim 

Apoiar o currículo 

Promover a discussão argumentativa  partilhada 
Explici tar concei tos  específicos  das disciplinas 
Divulgar os  diferentes currículos  à comunidade 

educativa 
Desenvolver competências que, a par dos 

conhecimentos específicos de cada área científica , 
facili tem a  inserção socioprofissional, potenciem o 

acesso ao emprego e promovam a cidadania  

responsável 

0 0   63 

Projeto 
"COMUNICAR"  

1-09-2012 30-06-2013 Professor 
Bibliotecário, 
Assistentes 

Operacionais das 
BE's, Educadoras 
de Infância 

• Saber escutar, para  organizar e reter informação 
essencial, discursos breves  em português  padrão 
com algum grau de formalidade. 

• Produzir breves  discursos orais em português  
padrão com vocabulário e estruturas gramaticais 

adequados . 
• Propiciar o desenvolvimento da  oralidade 

0 0   165 
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Educação (consciência fonológica, lexical, semântica , 

morfossintática  e pragmática)  
• Compreender o papel  da  biblioteca escolar 
enquanto polo de recursos  adequados a  um 

conjunto de práticas  de leitura . 
 

Cinema e 
Filosofia 

15-11-2012 15-11-2012 Grupo de 
Filosofia / 
Biblioteca da 
ESLA 

Espertar os alunos para a exis tência  de múltiplas 
lei turas inerentes ao visionamento do filme; 

 Motivar os  alunos  para a  descoberta das relações 
entre a  narrativa fílmica  e as restantes  narrativas : 

pictórica , filosófoca, li terária e simbólica; 

0 0   24 

Exposição de 
trabalhos de 

Educação 
Tecnológica: 
Higiene, Saúde 
e Segurança no 

Trabalho 

6-11-2012 6-11-2012 Maria José Meira Decidir sobre medidas de prevenção, tendo em 
consideração as exigências do processo 

produtivo, no âmbito da Higiene, Segurança e 
Ambiente. 
Reconhecer a importância da Segurança e 
Higiene no Trabalho como fator de promoção 

de qualidade de vida 

0 0   135 

Da leitura à 

escrita, da 
compreensão 
de textos à 
escrita criativa 

1-09-2012 30-06-2013 Professor 
Bibliotecário, 

Adriano Aires , 
Assistentes 
Operacionais das 

BE's e Professores  
do 1.º ciclo 

Ti tulares de Turma 

Organizar atividades cooperativas  de aprendizagem, 
orientadas para  a integração e troca de saberes ; 

Promover situações de interacção oral e escri ta  que 
permitam aos alunos intervenções personalizadas, 
autónomas e críticas ; 

Ajudar os  alunos  na identificação e na análise de 
estratégias de estudo, de acordo com as suas 

caraterísticas individuais ; 

0 0 183   

A Queda da 
Monarquia e a 
Implantação da 

República 

1-09-2012 23-12-2012 Grupo de H.G.P, 
Educação Musical 
e a Biblioteca 

Mostrar aos  alunos  a queda da monarquia devido ao 

ul timato inglês,à  crise económica e financeira, à  
agi tação social, à instabilidade pol ítica e à di tadura 
de João Franco. 
Divulgar o Hino Nacional e a  Bandeira Portuguesa. 

0 0 146 82 146 

Olimpiadas da 

História 

2-01-2013 30-06-2013 Professores de 

HGP/BE 2,3 

Consolidar conhecimentos .Incuti r nos alunos o 

gosto pela disciplina de forma lúdica e despertar o 
espíri to de competição de modo saudável . 

100,00 € 0 26  26 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

"Educação 

Valores 
Autonomia"  

1-09-2012 30-06-2013 Arlésio Coelho 

com a 
colaboração da 
Inês Aguiar 

 Promover a melhoria dos  resultados escolares ; 

 Diminuir as  retenções no ano lectivo; 
 Diminuir as  situações de confli to e participações de 
ocorrência ; 

 Diminuir o absentismo escolar; 
 Incrementar os  resultados escolares dos  alunos de 
“excelência”; 
 Promover esses alunos como exemplos  a seguir 
pelos  outros colegas ; 
 Promover o humanismo ao nível  escolar. 

0  Financiam

ento de 
outras 

instituições

1200.00€ 

   

Árvore de 
Livros-  

5-12-2012 23-12-2012 Maria José Meira 
e Lia Lamarão e 

alunos dos 7º e 8º 
PCA 

Relatar o sentido da  árvore de natal ; 

Ensinar aos alunos como é trabalharem em grupo 

fazendo decorações natal ícias. 

0 0    

Dia de São 
Valentim- Dia 
dos Namorados 

14-02-2013 14-02-2013 Biblioteca ESLA, 
BE 2,3 Teresa 
Carvalho, Sónia 
oliveira, Fátima 

Joaquim e Luís 
Cruz, Célia Nobre 

Aplicar competências adquiridas nas disciplinas 
das componentes técnicas; 
Promover a interdisciplinaridade; 
Desenvolver o gosto pela leitura de poemas 

Educar para a sensibilidade estética. 

0 0   261 

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    

Parlamento 
dos jovens 

1-09-2012 22-03-2012 Biblioteca ESLA O desenvolvimento de competências transversais : 
pesquisa autónoma, com recurso ao computador e 
internet, debate e discussão de ideias , com o intui to 

25,00€ 0   110 
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

de elaborar um projeto de recomendação a ser 

aprovado em sessão escolar e distri tal . 

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 

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

30 30    

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 exta  educativa . 

0 0    

Semana da 

Leitura 

2-01-2013 30-06-2013 Professores de 

Português, 
Educação Visual e 
Professor 
Bibliotecário. 

Desenvolver o gosto pela lei tura , pela escri ta  e pela 
expressão artística . 

Incuti r nos alunos o gosto pela  preservação do 
ambiente. Promover e dar visibilidade à  leitura e à 

escri ta, na  comunidade educativa; 

Promover a transversalidade curricular, 
desenvolvendo um trabalho colaborativo que 

mobilize um conjunto articulado de saberes que vão 
da  língua portuguesa, às ciências e às artes ; 
Estimular a imaginação e o trabalho em equipa entre 
os  docentes e os  alunos ; 
Promover a discussão argumentativa  partilhada; 
Fortalecer laços  geracionais com partilha de saberes ; 

Metamorfosear informação em conhecimento. 
 

0 0   899 
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Educação Para a Saúde 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas  

Dia Mundial da 
Alimentação 

16-11-2012 16-11-2012 Célia Nobre e 
Almiro Lemos 

Sensibilizar para a necessidade de uma 
alimentação saudável, a importância do 
pequeno almoço como 1ª refeição do dia. 

0 0   200 

Dia Mundial do 
não fumador  

17-11-2012 17-11-2012 Célia Nobre e 
Almiro Lemos 

Sensibilizar para  os  malefícios  do consumo do 
tabaco 

0 0   300 

Dia mundial da 
Luta contra a 
Sida 

30-11-2012 5-12-2012 Célia Nobre, 
Almiro Lemos 

Sensibilizar a comunidade educativa para o 
flagelo VIH/SIDA 

0 0    

Dia de São 
Valentim- Dia 
dos 

Namorados 

14-02-2013 14-02-2013 Célia Nobre e 
Almiro Lemo 

Fomentar atitudes de partilha de afetos 
(amizade, amor, carinho) 

0 0    

Dia de 
S.Valentim- 

Mural dos 
Afetos 

14-02-2013 14-02-2013 Célia Nobre Fomentar atitudes de partilha de 
aafetos(amizade, amor, carinho,...) 

0 0    
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Escola Ativa 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Aulas de 

Expressão Físico-
Motora 

1-09-2012 30-06-2013 Turma curso de 

apoio à gestão 
desportiva 

 Desenvolver na  criança as habilidades motoras 

fundamentais ; 
· Desenvolver na  criança regras de socialização; 
· Desenvolver na  criança o gosto pela  atividade 
física ; 

· Promover um ambiente motivante e de 
aprendizagem. 

0 0    

Atividades Pré-
Desportivas com 

o Pré-Escolar . 

13-03-2013 13-03-2013 Filipa Duarte, 
Eduardo Pires, 

Fábio Fragoso a 
alunos dos 
11ºano do CGD 

Projeto 
Espreitar a 
Escola 

Proporcionar momentos de convívio e prática 
desportiva desenvolvendo pequenas destrezas 

desportivas básicas. 

0 0    
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PIEF 
 

Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

Natal de Pernas 

para o Ar 

1-09-2012 23-12-2012 Cláudia Fontão  Desenvolva  projetos com outras disciplinas, 

permitindo a  transferência de saberes . 
- Participe ativamente na produção artís tica , sem 
perder a individualidade e autenticidade. 
- Desenvolva  a  motricidade na utilização de di ferentes  

técnicas artís ticas.  
- Reconheça, através da  experimentação plástica a  arte 
como expressão de um sentimento e do 
conhecimento.  
- Criação de um projeto coletivo para  a comunidade 

escolar. 

0 0    

Desafio para 
decoração de 
alcatruz em 

parceria com a 
Associação 
Existir, Loulé 

2-04-2013 30-06-2013 Projeto Trilhos Decorar o alcatruz; 
 Promover o respei to pelas di ferenças ; 
Conhecer outra  realidades; 

Fortalecer as  relações intergrupais. 

0 0    

Visitas encenadas 10-04-2013 10-04-2013 Paula Galante; 
Ana Malheiro; 
Projeto 

"Trilhos" 

Proporcionar novas  experiências; 
Dar a  conhecer o funcionamento de um teatro; 
Promover o espíri to de grupo. 

0 0    

Ação de 
sensibilização 

sobre emprego e 
formação 
profissional 

11-04-2013 11-04-2013 Projeto 
"Trilhos" 

Conhecer o funcionamento do IEFP; 
Conhecer a  oferta formativa  existente ; 
Reforçar o espiri to de grupo; 
Promover o conhecimento acerca das saídas 

profissionais da  região. 

0 0    

Ação de 
sensibilização 

15-04-2013 15-04-2013 Projeto 
"Trilhos" 

Conhecer o funcionamento do IEFP; 
Conhecer a  oferta formativa  existente ; 

0 0    
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Título 
Data 

Dinamizadores Objetivos 
Custos Participantes 

Início Fim Estimado Real Fem Mas Total 

sobre emprego e 

formação 

Reforçar o espiri to de grupo; 

Promover o conhecimento acerca das saídas 
profissionais da  região 

Despiste 
vocacional- Visita 
aos Bombeiros 
Voluntários de 

Loulé 

22-04-2013 22-04-2013 Paula Galante, 
Ana Malheiro e 
Marilita Santos 

Reforçar o espíri to de grupo; 
Promover o conhecimento acerca das saídas 
profissionais da  região. 

0 0    

Visita de estudo 

ao Zoomarine, 
Guia 

30-04-2013 30-04-2013 Professores e 

Técnica do PIEF 

- Reconhecer e identificar algumas espécies 

protegidas; 
- Observar diferentes tipos de espécies consoantes os 
ecossistemas em questão; 
- Tomar contato 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 ; 

0 0    

Visita à fábrica da 
cortiça - São Brás 

de Alportel 

8-05-2013 8-05-2013 Professores e 
Técnica do PIEF 

Reforçar o espíri to de grupo; 
Promover o conhecimento acerca das saídas 
profissionais da  região. 
Conhecer novas realidades. 

0 0    

Exposição/concur
so de decoração 

de alcatruzes 

5-06-2013 5-06-2013 Projeto 
“Trilhos” 

Promover o espíri to de grupo; 

Visitar a exposição. 
Promover a interação entre grupos  PIEF. 

0 0    

Espreitar a 
Escola- PIEF em 

Movimento 

2-01-2013 14-03-2013 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 Fem Mas Total 

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. 
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Atividades 
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Nº de atividades (Total: 265 / Aprovadas: 257) 
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Nº de Atividades 
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Atividades Realizadas/Não Realizadas 
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Estimativa de Custos 

Estimativa de Custos (Total: 8270.18 €)  
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Custos Efetivos 
 

Custos Efetivos (Total: 8567.93 €)  
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