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Ida ao teatro - «Auto 
da Barca do Inferno»

OA2; OB2; 
OD2

- Conciliar o estudo da obra vicentina "Auto da 
Barca do Inferno", texto literário dominante no 
programa do 1º período do 9º ano. - Fomentar 
empatia com o texto literário. - Dinamizar 
aprendizagens.

ESMM
Atividade 
Cultural

De 1-09-2015 
a 17-12-2015

Português
Estefânia Duarte, Maria 
João Soares, Conceição 
Amaro, Frederico Gomes

9.º
Ida ao teatro, na Casa da Juventude da Tapada das 
Mercês , para assistir à peça "Auto da Barca do Inferno".

6 €           

Biblioteca Serrinhas O.4.4

- Promover a leitura voluntária, continuada e por 
prazer. - Dinamizar propostas variadas que 
englobem diferentes tipos de leitura. - Divulgar os 
recursos e serviços da biblioteca a toda a 
comunidade escolar. - Proclamar a ideia de que o 
acesso à leitura é essencial ao crescimento do 
indivíduo enquanto cidadão livre, responsável e 
crítico.

EB SM1
Atividade 
Cultural

De 1-09-2015 
a 9-06-2016

Educação Pré-
escolar; 1º Ciclo do 
Ensino Básico; 
Biblioteca Escolar

Teresa Lopes / Ana Maria 
Silva / Sílvio Maltez

JI; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
Professores

Organização de atividades que estimulem a sensibilidade 
e a consciência do verdadeiro contacto com o livro e 
com a leitura e fortaleçam os laços aluno-livro. As 
crianças do 4º ano "Guardião da biblioteca Serrinhas" são 
agentes ativos do projeto: no cuidado com os 
equipamentos da biblioteca, na atenção, ajuda e 
interação para com os colegas que frequentam a 
biblioteca.

200 €        

Fundo Documental de 
História 
Contemporânea

OC3; OE1; 
O.4.3; O.4.4

-Envolver cada vez mais a comunidade escolar na 
construção de uma memória coletiva; -Criar e 
dinamizar um núcleo cultural no agrupamento

ESMM
Atividade 
Cultural

De 1-09-2015 
a 9-06-2016

História e 
Geografia; 
Biblioteca Escolar

Sérgio Carvalho
Comunidade; EE; 
Professores

Constituição de um fundo documental ligado à História 
Contemporânea nacional, com ofertas de toda a 
comunidade e aberto à consulta pública.

-  €        

Competição e 
Encontros Desportivos

OA2; O.4.3; 
O.4.4

Criar uma cultura desportiva; . Fomentar boas 
relações interpessoais, assim como, competição 
leal e fraterna; . Combater a inatividade física e 
obesidade; . Oferecer um leque de atividades que 
reflete e dá resposta às motivações e interesses 
dos alunos proporcionando atividades adequadas 
aos diferentes níveis de prestação motora; . Ser um 
instrumento de inclusão e promoção do sucesso 
escolar ajudando alunos que apresentam maior 
risco de abandono escolar; . Despertar nos alunos o 
espírito de que as atividades desportivas devem 
contribuir para um melhor aproveitamento escolar.

ESMM
Atividade 
Desportiva

De 1-09-2015 
a 9-06-2016

Educação Física; 
Desporto Escolar

AD de EDucação Física

9.º; 10.º; 11.º; 12.º; 
CV; Comunidade; 
EE; Pessoal não 
docente; Professores

Atividades integradas no projeto de Desporto Escolar em 
que os alunos em representação da escola participam em 
jogos em quadros competitivos , jornadas concentradas 
ou encontros desportivos

-  €        

Olimpíadas da 
matemática

OB2; O.4.4

Melhorar a competência Matemática Fomentar o 
gosto pela Matemática e pela escola Potenciar o 
raciocínio e o desenvolvimento de estratégias na 
resolução de problemas

ESMM; EMAM Concurso
De 1-09-2015 
a 18-03-2016

Matemática

Carlos Andrade, Paulo 
Antunes, António Saraiva, 
Carlos Fernandes, Teresa 
Marques

5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
9.º; 10.º; 11.º; 12.º

Seleção de dois alunos por turma Prova de resolução de 
problemas promovida pela SPM

60 €         

CNJM 12 - Campeonato 
Nacional de Jogos 
Matemáticos

OB2; O.4.4
Melhorar a competência Matemática. Fomentar o 
gosto pela Matemática e pela Escola Potenciar o 
desenvolvimento do raciocínio e de estratégias

ESMM; EMAM Concurso
De 1-09-2015 
a 18-03-2016

Matemática; 
Biblioteca Escolar

Cândida Rodrigues, Carla 
Sam Pedro, Carlos 
Fernandes, Elisete 
Mendonça, Helena Torres, 
Maria João Varela, Rui 
Santos, Sílvia Dias, Teresa 
Marques

7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º; CV

Concurso de jogos matemáticos organizado pela SPM, 
APM, Ludus e Ciência Viva

200 €        

Concurso Nacional de 
Leitura

OA2; O.4.3; 
O.4.4

Dinamizar a 10ª edição do Concurso Nacional de 
Leitura; Selecionar as obras de leitura para o 
concurso; Organizar e realizar as provas de seleção 
dos alunos inscritos; Divulgar os regulamentos 
internos e externos do concurso ; Acompanhar os 
alunos selecionados na 2ª e 3ª fase do concurso.

EMAM Concurso
De 1-09-2015 
a 18-03-2016

Biblioteca Escolar
Cristina Faleiro Lourdes 
Leitão

7.º; 8.º; Professores

A BE dinamiza a 10ª edição do Concurso Nacional de 
Leitura e garante a seleção dos alunos do 7º e 8º ano 
para a primeira fase do concurso. A BE é responsável 
inscrição da escola no concurso, pelo Regulamento 
Interno, pela inscrição dos alunos e pelas elaboração/ 
aplicação das provas escritas e orais na 1º fase do 
concurso.

45 €         

Concurso Nacional de 
Leitura

OD2; OE1; 
O.4.3; O.4.4

Dinamizar a 10ª edição do Concurso Nacional de 
Leitura; Selecionar as obras de leitura para o 
concurso; Organizar e realizar as provas de seleção 
dos alunos inscritos; Divulgar os regulamentos 
internos e externos do concurso ; Acompanhar os 
alunos selecionados na 2ª e 3ª fase do concurso.

ESMM Concurso
De 1-09-2015 
a 9-06-2016

Biblioteca Escolar
Dora Cristina Paiva Pires 
Gomes

9.º; CV

A BE dinamiza a 10ª edição do Concurso Nacional de 
Leitura e garante a seleção dos alunos do 9º ano para a 
primeira fase do concurso. A BE é responsável inscrição 
da escola no concurso, pelo Regulamento Interno, pela 
inscrição dos alunos e pelas elaboração/ aplicação das 
provas escritas e orais na 1º fase do concurso.

200 €        
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Concurso Nacional de 
Leitura Secundário

OD2; O.4.3

Dinamizar a 10ª edição do Concurso Nacional de 
Leitura; Selecionar as obras de leitura para o 
concurso; Organizar e realizar as provas de seleção 
dos alunos inscritos; Divulgar os regulamentos 
internos e externos do concurso ; Acompanhar os 
alunos selecionados na 2ª e 3ª fase do concurso.

ESMM Concurso
De 1-09-2015 
a 9-06-2016

Biblioteca Escolar
Dora Cristina Paiva Pires 
Gomes

10.º; 11.º; 12.º; CV

A BE dinamiza a 10ª edição do Concurso Nacional de 
Leitura e garante a seleção dos alunos do Secundário 
para a primeira fase do concurso. A BE é responsável 
inscrição da escola no concurso, pelo Regulamento 
Interno, pela inscrição dos alunos e pelas elaboração/ 
aplicação das provas escritas e orais na 1º fase do 
concurso.

200 €        

SuperTmatik - Língua 
Portuguesa

OD2; O.4.4
Melhorar a competência linguística. Fomentar o 
gosto pelo Português e pela Escola. Desenvolver a 
proficiência de leitura.

EMAM; EB SM1 Concurso
De 1-09-2015 
a 17-12-2015

Biblioteca Escolar Dora Gomes 4.º Jogo de cartas sobre língua portuguesa. 20 €         

Olímpiadas da História OC2; O.4.4

Promover o gosto pela aprendizagem da História. 
Conhecer fatos históricos. Proporcionar ambientes 
de competição saudável. Desenvolver a autonomia 
e a responsabilidade.

ESMM Concurso
De 1-09-2015 
a 9-06-2016

História e 
Geografia; 
Biblioteca Escolar

Dília Santos - Fernanda 
Azevedo - Cristina Leonardo

9.º

Pretende-se criar uma dinâmica que valorize o gosto 
pela aprendizagem da História, com destaque para o 
final do 3º ciclo - 9º ano ao criar um ambiente de 
competição saudável que transcenda o contexto da 
turma.

-  €        

Martinho na Piloto O.4.3; O.4.4

Reconhecer datas e factos importantes; Valorizar o 
património histórico e cultural; Manter a tradição; 
Realizar trabalhos manuais sobre o tema; Estimular 
e desenvolver o convívio entre alunos.

EB MM2 Convívio
De 1-09-2015 
a 17-12-2015

1º Ciclo EB; 
Biblioteca Escolar

Fernanda Neves e Sílvio 
Maltez

1.º; 2.º; 3.º; 4.º; EE; 
Pessoal não 
docente; Professores

De 9 a 11 de novembro, os alunos realizarão atividades 
alusivas à época festiva. No dia de S. Martinho, os alunos 
serão contemplados com a vinda de um contador de 
histórias, que fará a "delícia desse dia". Serão visitados 
por uma das personagens típicas da Piloto- O romano, 
Martinho. Como manda a tradição, à hora do recreio, 
todos os alunos poderão saborear umas belas 
castanhinhas assadas. A festa culminará com a exposição 
de trabalhos realizados nas turmas.

250 €        

Gestão do Orçamento 
Familiar

OB2; O.4.3; 
O.4.4

Sensibilizar para a importância de saber gerir um 
orçamento familiar

ESMM Palestra
De 1-09-2015 
a 17-12-2015

Ciências Sociais
Leonor Ventura/ Isabel 
Vieira / Sandra Cabrita

10.º Assistir a uma Palestra "Gestão do Orçamento Familiar" 40 €         

"Auschwitz, um dia de 
cada vez"

OB2; O.4.3; 
O.4.4

Promover a educação para a cidadania Celebrar os 
70 anos da libertação de Auschwitz

ESMM Palestra
De 1-09-2015 
a 17-12-2015

História e 
Geografia; Clube 
Europeu

Sérgio Carvalho _ Clube 
Europeu

10.º; 11.º
Palestra com a Dr.ª Esther Mucznick autora do livro 
"Auschwitz, um dia de cada vez" a realizar na Biblioteca 
da escola.

-  €        

Farsa de Inês Pereira - 
ida ao teatro de 
Carnide

OC2

1. Conhecer a obra dramática que está a ser 
estudada na aula; 2. Apreciar a representação 
dramática da peça A farsa de Inês Pereira de Gil 
Vicente.

ESMM
Visitas de 
Estudo

De 1-09-2015 
a 17-12-2015

Português
Maria de Fátima 
Nascimento dos Santos

10.º
Pretende-se que os alunos conheçam a peça de trabalho 
que vão estudar na aula de português apreciando a sua 
representação dramática.

12 €         

Visita de estudo ao 
Palácio Nacional de 
Mafra

OB2; O.4.4

Caraterizar o absolutismo joanino. Integrar a 
edificação do Convento de Mafra no contexto 
económico da exploração do ouro brasileiro. 
Apreciar o património artístico representado pelo 
Convento de Mafra.

ESMM
Visitas de 
Estudo

De 1-09-2015 
a 17-12-2015

História e 
Geografia

Dília Santos - Fernanda 
Azevedo

11.º

A visita integra-se, curricularmente, no estudo das 
unidades 2 e 3 do módulo 4, conteúdos a aprofundar de 
acordo com o programa oficial de História A, do 11º ano 
e proporciona aos alunos uma visita ao espaço físico 
onde poderão contatar diretamente com as fontes 
históricas.

560 €        

Cerimónia de entrega 
de diplomas

OA1; OB1; 
OB2; OC3; 
OE1; O.4.3; 
O.4.4

Reconhecer/valorizar o empenho e perseverança 
dos alunos do 1.º Ciclo. Abrir a escola à 
comunidade.

EB SM1; EB MM2 Outras
De 1-09-2015 
a 17-12-2015

1º Ciclo EB
Fernanda Neves, Teresa 
Lopes

2.º; 3.º; 4.º; 
Comunidade; EE; 
Pessoal não 
docente; Professores

Cerimónia de entrega de diplomas aos alunos que 
reuniram as condições de integração nos Quadros de 
Excelência e Valor, referente ao ano letivo 2015/2016. 
Decorrerá na sede do agrupamento e contará com a 
presença dos homenageados, seus encarregados de 
educação/família, docentes, direção/coordenação, 
presidente do Conselho Geral, assistentes operacionais, 
presidente da Associação de Pais e presidente da Junta 
de Freguesia.

250 €        
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Dar Be Leituras
OA2; OB2; 
O.4.4

Expandir a comunidade leitora; Divulgar os livros 
do PNL e Metas; Melhorar as competências de 
leitura; Contribuir para o sucesso escolar; 
Contribuir para cidadania ativa promovendo a 
educação para a responsabilidade

EMAM Outras
De 1-09-2015 
a 9-06-2016

Biblioteca Escolar Cristina Faleiro 5.º; 6.º; 7.º; 8.º

Os alunos que integram o projeto DAR BE efetuam 
leituras presenciais e para requisição domiciliária com as 
obras prioritárias selecionadas pelos docentes das várias 
disciplinas a leitura é acompanhada por uma Mini Ficha 
de Leitura que testa as aprendizagens consolidadas 
através da leitura. Os leitores candidatam-se ao titulo de 
Campeão da Leitura conseguindo pontos para a sua 
equipa. Para diversificar as leitura são adquiridos novos 
livros na BE.

200 €        

DAR BE HORA DO 
ESTUDO

OA2; OB2; 
OE1; O.4.4

Dinamizar o projeto DAR BE; Garantir o livre acesso 
de professores e alunos da plataforma de estudo da 
Escola Virtual da Porto Editora; Promover o sucesso 
escolar dos alunos em diferentes níveis de ensino; 
Fornecer materiais didáticos com qualidade e 
variedade; Apoiar os currículos com recursos 
pedagógicos e didáticos; Diversificar o apoio ao 
estudo; Motivar os alunos para a autonomia no 
estudo/ aprendizagem

EMAM Outras
De 1-09-2015 
a 9-06-2016

Biblioteca Escola; 
Ciências 
Experimentais; 
Educação 
Artísitica, 
Tecnológica e 
Artes Visuais; 
Educação Física; 
História e 
Geografia; Línguas 
Estrangeiras

Cristina Faleiro, Anabela 
Mouronho, Fatima 
Bandeira; Teresa Sampaio ; 
Ana Fragoso; Fátima Santos; 
Odete Souto; Rosa Cabido; 
Carla Rosa Elizabette 
Fonseca

5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
Intercâmbio; 
Professores

Os alunos que integram o projeto DAR BE e outros alunos 
da escola usufruem dos recursos didáticos 
disponibilizados pelos professores dinamizadores em 
diferentes áreas disciplinares no Cantinho do Estudo e na 
Escola Virtual da Porto Editora. Os alunos pertencentes 
ao projeto candidatam-se ao titulo de Campeões do 
Estudo e conseguem pontos para a sua equipa melhoram 
assim os resultados escolares.

450 €        

Ação de Solidariedade O.4.4
* Fomentar a solidariedade como valor e princípio 
ético.

EB MM2 Outras
De 1-09-2015 
a 17-12-2015

Biblioteca Escolar Equipa da Biblioteca Escolar
9.º; 10.º; 11.º; 12.º; 
CV; Professores

Recolha de alimentos para posterior distribuição entre 
as famílias carenciadas da comunidade escolar.

30 €         

Recolha de Alimentos OC3; O.4.4

Amadurecer a sua responsabilidade perante a 
pessoa, a comunidade e o mundo. Reconhecer a 
proposta do agir ético cristão em situações vitais 
do quotidiano. Promover o bem comum e o 
cuidado do outro.

ESMM; EMAM; EB 
SM1; EB MM2

Outras
De 1-09-2015 
a 18-03-2016

Ciências Sociais Prof. António Esteves

JI; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
9.º; 10.º; 11.º; 12.º; 
CV; EE; Pessoal não 
docente; Professores

Recolha de Alimentos a favor dos mais carenciados da 
nossa Comunidade.

-  €        

Toca a mexer OE1; O.4.4

- Promover a requalificação e manutenção dos 
espaços interiores do edifício escolar. - Promover a 
requalificação dos espaços exteriores ao recinto 
escolar. - Dinamizar a leitura espontânea no 
recreio. - Promover ambientes acolhedores e 
momentos lúdicos no pátio do recreio

EB SM1 Outras
De 1-09-2015 
a 9-06-2016

1º Ciclo EB; 
Educação Pré-
escolar; AEC;APEE

Teresa Lopes
JI; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
EE; Pessoal não 
docente; Professores

- Decoração do refeitório e outros espaços. - 
Reposição/plantação de árvores de fruto e plantas 
decorativas. - Criação de um espaço de leitura/ 
biblioteca no exterior. - Aquisição de jogos e brinquedos 
para animação do recreio. - Colocação de materiais 
reciclados no pátio do recreio.

1.000 €     

Projeto do Banco 
Alimentar "Educar 
para a Cidadania"

O.4.4
Amadurecer a sua responsabilidade perante a 
pessoa, a comunidade e o mundo. Valorizar a 
atitude de voluntariado.

EMAM Outras
De 1-09-2015 
a 9-06-2016

Ciências Sociais Prof. António Esteves 5.º; 7.º; 8.º

Palestras sobre "Educar para a Cidadania", na Escola E.B. 
2,3 Maria Alberta Menéres; participação de alunos na 
Campanha do Banco Alimentar num supermercado de 
Mem Martins.

-  €        

Mensagens O.4.4
Reconhecer, à luz da mensagem cristã, a dignidade 
da pessoa humana. Identificar os valores 
evangélicos.

ESMM; EMAM Outras
De 1-09-2015 
a 9-06-2016

Ciências Sociais Prof. António Esteves 5.º; 6.º; 7.º; 8.º
Elaboração de Mensagens para os dias ou acontecimentos 
religiosos/culturais, nomeadamente Natal, Páscoa, Dia 
do Pai, Dia da Mãe e outros.

-  €        

Formação de 
utilizadores

OD2; O.4.4
- formar os utilizadores da BE - dar a conhecer os 
projetos da BE - integrar os alunos em projetos da 
BE

ESMM Outras
De 1-09-2015 
a 17-12-2015

Biblioteca Escolar; 
AEC

Dora Gomes 9.º
Atividade realizada na biblioteca escolar(BE) para que os 
alunos possam conhecer os projetos da BE e a dinâmica 
de utilização.

-  €        

Newton gostava de ler OD2; O.4.4
- Ampliar os conhecimentos científicos. - Valorizar 
a leitura na área científica. - Promover a 
interligação entre a teoria e a prática.

ESMM Outras
De 1-09-2015 
a 17-12-2015

Ciências 
Experimentais;Bibl
ioteca Escolar

Dora Gomes e Gabriela 
Pintão

9.º
- Momento de leitura/filme com a obra literária 
selecionada. - Realização das experiências científicas. - 
Exploração dos conteúdos científicos subjacentes.

-  €        

SuperTmatik da 
Educação alimentar

OD2; O.4.4
- Fomentar a educação para a saúde. - Fomentar o 
relacionamento interpessoal.

ESMM Outras
De 1-09-2015 
a 9-06-2016

Ciências 
Experimentais;Bibl
ioteca Escolar; 
AEC; PES

Dora Gomes, Gabriela 
Pintão e Mário Dinis

9.º

A turma é dividida em grupos e cada grupo joga 
utilizando cartas com questões relativas à educação em 
alimentação. Esta atividade surge no âmbito do Dia 
Mundial da Alimentação.

-  €        
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Assembleia Municipal 
Jovem

OC3; O.4.3; 
O.4.4

- Motivar e desenvolver nos jovens competências 
para o exercício de uma cidadania ativa e 
responsável, valorizando a sua participação 
informada, na defesa dos seus direitos, e na 
assunção dos seus deveres de cidadão; - 
Sensibilizar os jovens para as questões do poder 
local, designadamente no âmbito das atribuições e 
competências da administração local e do 
funcionamento dos respetivos órgãos; - 
Proporcionar aos estudantes a experiência de 
participação em processos eleitorais; - Incentivar o 
interesse dos jovens pela participação cívica na 
definição das políticas municipais.

ESMM Outras
De 1-09-2015 
a 9-06-2016

Clube Europeu Henrique Rebelo Comunidade

-Em colaboração com a C.M.S. procede-se à constituição 
de uma Assembleia Municipal constituída por discentes 
da nossa escola, em articulação com outros discentes de 
outras escolas.

-  €        

4ª Série do Projeto 
Nwton Gostava de Ler

OA1; OA2; 
OE1; O.4.3; 
O.4.4

Dinamizar o projeto Newton Gostava de Ler em 
parceria com o Centro de Ciência Viva de Aveiro, 
de Sintra e a RBE; Melhorar a articulação entre as 
lideranças das escolas do 1º ciclo; Articular com as 
escolas do 1º ciclo; Promover os hábitos de leitura; 
Contribuir para a cidadania ativa; Relacionar 
conteúdos de português com as ciências 
experimentais e matemática; Potencializar os 
recursos da BE;

EB MM2 Outras
De 1-09-2015 
a 9-06-2016

1º Ciclo 
EB;Biblioteca 
Escolar

Cristina Faleiro e Anabela 
Sequeira

1.º; Professores

O projeto Newton Gostava de Ler 4º série será 
dinamizado pela professora bibliotecária Cristina Faleiro 
no 1º ciclo no 1º C ao longo deste ano letivo. A 
dinamização dos módulos contará com a presença dos 
monitores do Centro de Ciência Viva de Sintra.

186 €        

Internet Segura 2016
OA1; OC2; 
OC3; O.4.3; 
O.4.4

- Sensibilizar para a utilização segura da Internet. - 
Valorizar a educação para a cidadania - Disseminar 
o uso das TIC nos diferentes contextos educacionais 
e organizacionais da Escola - Envolver a 
comunidade educativa na utilização segura e 
responsável dos meios tecnológicos

ESMM; EMAM; EB 
SM1; EB MM2

Outras
De 1-09-2015 
a 18-03-2016

Plano Tecnológico 
da Educação; 
Biblioteca Escolar

Adelina Ribeiro e Carlos 
Andrade

JI; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
9.º; 10.º; 11.º; 12.º; 
CV; Comunidade; 
EE; Pessoal não 
docente; Professores

Utilização segura da internet Projeção de PPTs Jogos 
Didáticos Será realizada em colaboração com a 
Biblioteca Escolar (de cada unidade orgânica)

-  €        

Jornadas Pedagógicas
OA1; OA2; 
OC2; OD1

Integrar no plano de Formação do Agrupamento 
ações de formação em contexto de trabalho nas 
diferentes áreas de intervenção prioritária; 
Melhorar a operacionalização da rede Web na 
comunicação ao nível da comunidade; Melhorar a 
articulação entre lideranças das diferentes 
unidades de ensino; Operacionalizar com eficiência 
a dinâmica dos departamentos e grupos 
disciplinares e as bibliotecas escolares das 
diferentes unidades do agrupamento; Possibilitar o 
agendamento e planificação dos serviços de Menu 
Divulgar aos conselhos de turma os serviços das BEs 
do agrupamento

ESMM; EMAM; EB 
SM1; EB MM2

Ação de 
Esclarecime
nto

De 15-09-
2015 a 17-09-

2015
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro, Dora 
Gomes, Silvio Maltez, Sérgio 
de Carvalho; Constança 
Azevedo, Adelina , Carlos 
Andrade

Professores

As jornadas são sessões de formação para docente nos 
serviços de Menu da biblioteca escolar e conta com a 
dinamização de sessões de formação nas áreas do 
educação especial no apoio aos programas de 
matemática, na equipa PTE de apoio ao oficie 365 e na 
história contemporânea com o investigador Sérgio de 
Carvalho.

100 €        
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Jornadas Pedagógicas - 
Office 365 - Uma 
ferramenta a explorar

OA1; OA2; 
OC3

- Familiarizar os professores do Agrupamento com 
o universo de aplicações do Office 365, 
nomeadamente os novos professores - Ganhar 
experiência na utilização do Office 365 - 
Disseminar o uso das TIC nos diferentes contextos 
educacionais e organizacionais da Escola

ESMM; EMAM
Ação de 
Esclarecime
nto

De 16-09-
2015 a 17-09-

2015

Plano Tecnológico 
da Educação; 
Biblioteca Escolar

Adelina Ribeiro e Carlos 
Andrade

Professores

Ação de formação/divulgação do Office 365 aos 
professores do Agrupamento, integrada nas Jornadas 
Pedagógicas do Agrupamento. Na primeira parte da 
sessão, serão apresentadas as diversas aplicações do 
Office 365: Correio; Calendário; Pessoas; Newsfeed; 
Onedrive; Word Online; Excel Online;Powerpoint 
Online;OneNote Online; Delve; Video; Class NoteBook; e 
Sway. Na segunda parte da sessão, serão propostas 
atividades que envolverão: - o envio de emails; - a 
criação de listas de distribuição; - o carregamento e 
partilha de pastas e documentos no Onedrive; - a criação 
de eventos no Calendário; - a criação de inquéritos.

-  €        

Jornadas Pedagógicas - 
Matemática A - Novo 
Programa e Metas 
Curriculares

OB2; OD1

Dar a conhecer o novo Programa de Matemática A e 
respetivas Metas Curriculares. Aprofundar o 
conhecimento do novo programa ao nível dos 
domínios a lecionar no 10.º ano e dos domínios 
novos ou em que há alteração de abordagem dos 
conteúdos. Promover o debate de ideias em torno 
do novo programa.

ESMM; EMAM
Ação de 
Esclarecime
nto

16-09-2015
Matemática; 
Biblioteca Escolar

Carlos Andrade e Paulo 
Antunes

Professores

Replicação da formação “Metas Curriculares de 
Matemática A - Ensino Secundário” da DGE - 
continuação. Na primeira parte da sessão, serão 
abordados os seguintes domínios: - Lógica e Teoria dos 
Conjuntos (10º); - Álgebra (10º); - Geometria Analítica 
(10º) - Funções Reais de Variável Real (10º e 11º); - 
Estatística (10º) - Primitivas e Cálculo Integral (12º) Na 
segunda parte da sessão, será proposta a resolução de 
exercícios aos professores participantes.

-  €        

Exposição Poemas de 
Sintra Património 
Mundial

OA2; O.4.3; 
O.4.4

Incrementar as interações com os parceiros 
educativos nomeadamente a divisão de educação 
da Camara de Sintra; Articular os serviços de 
biblioteca escolar com o departamento de 
português; Contribuir para cidadãos mais 
responsáveis e conhecedores da realidade local; 
Divulgar à comunidade escolar e local o trabalho 
dos alunos em diferentes suportes

EMAM Exposição
De 16-09-

2015 a 15-10-
2015

Português; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro, Lurdes 
Leitão

7.º; CV; 
Intercâmbio; 
Professores

Os poemas elaborados o ano letivo anterior sobre os 
vinte anos de Sintra Património Mundial e enviados para 
a Camara de Sintra para constarem na agenda do 
professor são expostos à comunidade escolar através da 
exposição.

50 €         

Receção aos 
Encarregados de 
Educação dos alunos 
do 5º ano na BE

OA1; OC3; 
O.4.3; O.4.4

Promover o envolvimento das famílias; Possibilitar 
aos pais e encarregados de educação o 
conhecimento do espaço físico e funcional da BE ; 
Envolver os pais e encarregados de educação nos 
projetos e serviços da BE; Desenvolver ações de 
melhoria do serviço de BE; Incrementa as 
interações com os parceiros educativos 
nomeadamente a associação de pais; Promover a 
educação para a responsabilidade envolvendo os EE 
no processo educativo e nos serviços da BE.

EMAM
Ação de 
Esclarecime
nto

17-09-2015 Biblioteca Escolar Cristina Faleiro EE

No dia 17 depois da apresentação da professora 
bibliotecária na reunião com os encarregados de 
educação é realizada uma visita à biblioteca escolar CRE 
Os EE são informados sofre as funcionalidades da BE bem 
como dos projetos, os serviços que são disponibilizados 
aos seus educandos . Além da visita presencial é 
entregue a cada EE um folheto com as regras de 
utilização da BE e dos projetos e serviços oferecidos.

34 €         

Receção às famílias e 
alunos do pré-escolar 
e 1º ano

OC3

- Promover uma boa receção e integração dos 
novos alunos na escola; - Facilitar a integração na 
vida escolar; - Promover e dar a conhecer as 
diferentes ofertas no espaço escolar. - Interação 
dos Encarregados de Educação com os seus 
educandos.

EB SM1 Convívio 18-09-2015
1º Ciclo EB; 
Educação Pré-
escolar; AEC

Professores do 1º ano: 
Jacinta Rente, Alice Garcia 
e Catarina Lopes

JI; 1.º; EE; Pessoal 
não docente; 
Professores

No dia 18 de setembro, os pais e encarregados de 
educação e alunos do pré-escolar e 1º ano de 
escolaridade tiveram oportunidade de conhecer 
diferentes espaços da escola: sala de aulas, biblioteca 
Serrinhas, ginásio, pátio do recreio, refeitório. Em cada 
um destes locais uma equipa de professores fez a 
animação dum atelier (dança, atividade física, contador 
de histórias, jogos matemáticos e pintura). Além da 
visita presencial, os pais e encs. educação tiveram 
oportunidade de conversar com os diferentes elementos 
da comunidade educativa e acompanhar os seus 
educandos.

125 €        

Agrupamento de Escolas de Mem Martins 5 de 22 Resumo das atividades do PAAA 2015/2016



Atividade
Objetivos 

PEA
Objetivos Escola(s) Tipologia

Calendari-

zação

Proponentes 

(estruturas)
Dinamizadores Publico Alvo Descrição

Estimativa 

de custos

O Serrinhas OC2; OC3

Aprofundar conhecimentos sobre temas 
transversais. Consciencializar os alunos para os 
problemas da da comunidade educativa. Permitir 
ao aluno a experiência de produzir trabalhos para 
divulgação num jornal digital. Comprometer e 
envolver os diversos segmentos da comunidade 
escolar na criação, elaboração e edição do jornal. 
Promover o intercâmbio escola/meio.

EB SM1 Exposição
De 18-09-

2015 a 13-06-
2016

1º Ciclo EB; 
Educação Pré-
escolar; Biblioteca 
Escolar; APEE; AEC

Ângela Vaz e Teresa Lopes
JI; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
EE; Professores

Jornal digital "O Serrinhas" - Publicar na página da escola 
atividades cíclicas e eventos que espelham e retratam a 
vida da comunidade escolar.

150 €        

Concurso de Leitura 
em Voz Alta em Inglês

OB2; O.4.4

.Promover o gosto pela leitura .Aperfeiçoar a 
prosódia na Língua Inglesa; .Diminuir o insucesso 
escolar; .Valorizar o trabalho, o mérito e a 
excelência, envolvendo e responsabilizando o 
aluno face à sua própria formação

ESMM Concurso
De 21-09-

2015 a 8-04-
2016

Línguas 
Estrangeiras; Clube 
de Línguas

Filomena Marinho e Luísa 
Faias

9.º; 10.º; 11.º; 12.º; 
CV

- Divulgação do concurso durante o 1º período; - 
Apuramento dos concorrentes; - Realização do concurso 
perante um júri.

130 €        

Web Piloto OC3; OD1

- Fornecer uma ferramenta maleável, de uso 
transversal e interdisciplinar, como um portador de 
textos que dá uso social à escrita. - Envolver os 
setores e os segmentos da escola num processo de 
interação interdisciplinar e a aplicação da 
informática na educação. - Incentivar o hábito da 
leitura; - Explorar questões culturais; - Aprofundar 
conhecimentos sobre temas transversais; - 
Estimular a descoberta, a pesquisa e o senso 
crítico; - Utilizar instrumentos e informações 
proporcionados pela tecnologia; - Comprometer e 
envolver os diversos segmentos da comunidade 
escolar na criação, elaboração e edição do jornal; -
Permitir ao aluno a experiência de produzir 
trabalhos para divulgação num jornal digital.

EB MM2 Outras
De 21-09-

2015 a 9-06-
2016

1º Ciclo EB; 
Biblioteca Escolar; 
AEC

Manuel Silva

1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
Comunidade; EE; 
Pessoal não 
docente; Professores

O projeto Web Piloto pretende promover e informar 
atividades desenvolvidas ou a desenvolver na escola e 
promover o envolvimento da comunidade educativa.

-  €        

Jornal escolar 
"Pilotinho"

OC2; OC3

- Fornecer uma ferramenta maleável, de uso 
transversal e interdisciplinar, como um portador de 
textos que dá uso social à escrita. - Envolver os 
setores e os segmentos da escola num processo de 
interação interdisciplinar e a aplicação da 
informática na educação. - Incentivar o hábito da 
leitura; - Explorar questões culturais; - Aprofundar 
conhecimentos sobre temas transversais; - 
Estimular a descoberta, a pesquisa e o senso 
crítico; - Utilizar instrumentos e informações 
proporcionados pela tecnologia; - Comprometer e 
envolver os diversos segmentos da comunidade 
escolar na criação, elaboração e edição do jornal; -
Permitir ao aluno a experiência de produzir 
trabalhos para divulgação num jornal digital.

EB MM2 Outras
De 21-09-

2015 a 9-06-
2016

1º Ciclo EB
Márcia Soares, Maria José 
Luís e Manuel Silva

1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
Comunidade; EE; 
Pessoal não 
docente; Professores

O projeto "Pilotinho" pretende promover a divulgação 
das atividades desenvolvidas pela comunidade 
educativa.

-  €        

Menu 3 - À Descoberta 
da Biblioteca Escolar

OD2; OE1; 
O.4.3; O.4.4

Promover o sucesso escolar através do projeto DAR 
BE Divulgar o Manual de utilizador; Garantir a 
correta utilização dos espaços recursos e 
equipamento da BE; Promover a integração dos 
novos alunos da escola; Sensibilizar os alunos para 
o seu papel no processo ensino-aprendizagem, 
promovendo a sua autonomia e responsabilização; 
Desenvolver hábitos de vida saudável.

ESMM
Ação de 
Esclarecime
nto

De 23-09-
2015 a 23-10-

2015
Biblioteca Escolar Dora Gomes 9.º; 10.º; 11.º; CV

Dinamizar sessões de formação de utilizadores, 
divulgando o Manual do Utilizador. Esclarecer os novos 
alunos em relação aos serviços e projetos da BE como 
seja o Projeto DAR BE.

50 €         
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SER EGA OE1; O.4.4

Criar grupos de alunos voluntários que se 
responsabilizam pela integração dos novos alunos e 
zelam pela correta utilização dos equipamento 
existentes no CRE; Promover a educação para a 
responsabilidade atribuindo a estes alunos a missão 
de padrinho/ madrinha das turmas do 5º ano; 
Promover a educação para a responsabilidade 
atribuindo a estes alunos a dinamização de um 
conjunto de atividades de carácter pedagógico/ 
cultural;

EMAM
Ação de 
Esclarecime
nto

De 24-09-
2015 a 28-09-

2015
Biblioteca Escolar Cristina Faleiro 8.º

Os padrinhos / madrinhas do projeto SER constituem as 
suas equipas, selecionam as turmas dos afilhados e 
recebem as instruções para dinamizarem juntamente 
com a professora bibliotecária o menu 3 " À Descoberta 
da Biblioteca"

10 €         

Semana da água e da 
música

OA2; O.4.4

Articular as atividades do CRE com a Educação 
musical na comemoração de efemérides; Educar 
para a cidadania sendo que a água é um bem 
escasso; Promover cidadãos responsáveis na 
utilização da água; Comemorar as efemérides com 
impacto na vida pessoal cultural e local da 
população escolar.

EMAM Convívio
De 28-09-

2015 a 2-10-
2015

Educação 
Artísitica, 
Tecnológica e 
Artes Visuais; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro , Carla Rosa 5.º; 6.º; 7.º; 8.º

Divulgação nos computadores do site serviços do SMAS 
de Sintra e das leituras digitais de sensibilização para a 
poupança de água. Recriar ambientes musicais 
tranquilizantes e que potencial o bem estar e o estudo

12 €         

Menu 3 - À Descoberta 
da Biblioteca

OB2; OC2; 
O.4.4

Promover o sucesso escolar através do projeto DAR 
BE Divulgar o Manual de utilizador; Garantir a 
correta utilização dos espaços recursos e 
equipamento da BE; Promover a integração dos 
novos alunos da escola; Apoiar os grupos de 
voluntários do SER na sua missão de padrinhos e 
madrinhas; Desenvolver hábitos de vida saudável.

EMAM
Ação de 
Esclarecime
nto

De 5-10-2015 
a 9-10-2015

Biblioteca Escolar Cristina Faleiro 5.º

Dinamizar sessões de formação de utilizadores, 
divulgando o Manual do Utilizador. Esclarecer os novos 
alunos em relação aos serviços e projetos da BE como 
seja o Projeto DAR BE e o projeto SER estabelecendo o 
compromisso entre Padrinhos e afilhados.

23 €         

SER Padrinho / 
Madrinha

OE1; O.4.4

Promover a integração de novos alunos da escola; 
Educar para a cidadania; Apoiar grupos de alunos 
voluntários que dinamizam o projeto SER; 
Desenvolver hábitos de vida saudáveis; Garantir a 
correta utilização dos equipamento e recursos do 
CRE; Promover a educação para a 
responsabilidade.

EMAM Outras
De 5-10-2015 
a 9-10-2015

Biblioteca Escolar Cristina Faleiro 8.º

Os padrinhos/ madrinhas constituíram os grupos e 
participaram/ dinamizaram o Menu à Descoberta da BE. 
Neste encontro na BE foi celebrado o compromisso entre 
padrinhos / madrinhas e afilhados . Durante a sessão a 
professora bibliotecária esclareceu a missão, os direitos 
e deveres de todos, bem como, as atividades que irão 
ser dinamizadas pelos padrinhos/ madrinhas e afilhados 
ao longo do ano letivo.

14 €         

Campeonato de 
Tangran

OC2; O.4.4

Fomentar o gosto pela Matemática e pela Escola. 
Desenvolver a capacidade de compreender figuras 
geométricas. Desenvolver a capacidade de 
concentração. Fomentar a Educação para a 
Cidadania.

EMAM Concurso
De 6-10-2015 
a 17-12-2015

Matemática

Rosa Pinto; Marília 
Carvalho; Maria João 
Barbeito; Carla Godinho; 
Cidália Silva; Carlos Roxo; 
Silvia Reis

5.º; 6.º

Seleção de uma equipa por turma do 2º ciclo. 
Campeonato realizado por eliminatórias até ao 
apuramento das três melhores equipas. Por cada 
eliminatória é projectado várias imagens que cada 
equipa terá que construir com as peças do Tangran, 
ganhando a equipa que obtenha o menor tempo. É 
distribuído certificado de participação aos concorrentes 
e diploma aos três primeiros classificados.

50 €         

Ser Saudável O.4.4

Promover hábitos de alimentação saudável 
Articular com a área disciplinar de ciências 
naturais Articular com a área disciplinar de 
educação física Divulgar os trabalhos dos alunos 
sobre a Roda dos Alimentos Divulgar os recursos do 
CRE na área alimentação e bem estar físico e 
distúrbios alimentares Promover a integração dos 
novos alunos da escola Promover a educação para a 
responsabilidade com atos de cidadania ativa.

EMAM Convívio
De 12-10-

2015 a 16-10-
2015

Ciências 
Experimentais; 
Educação Física; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro, Graça 
Pombo, Carla Godinho, 
Elizabett Fonseca

5.º; 8.º

Os padrinhos/ madrinhas e afilhados comemoram a 
semana saudável com um lanche com um menu saudável 
no recreio nos intervalos maiores do turno da manhã e 
no turno da tarde. Visitam as exposição da roda dos 
alimentos e visionam os vídeos Nutri Ventures na BE

14 €         

Dia Mundial da 
Alimentação

OC3; O.4.4
Sensibilizar a comunidade para uma alimentação 
completa, equilibrada e variada.

EMAM Exposição
De 12-10-

2015 a 23-10-
2015

Ciências 
Experimentais; 
Biblioteca Escolar

Professores de 6ºAno Comunidade
Os alunos realizaram trabalhos relacionados com a Roda 
dos alimentos, a fim de sensibilizarem a restante 
comunidade escolar sobre uma alimentação saudável.

10 €         
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Menu 8 - NGL 
Expriência 
Emulsionante

OA2; O.4.4

Implementar o serviço de Menus e desenvolver 
sessões do projeto Newton Gostava de Ler Articular 
com conteúdos nas área das ciências naturais e 
português; Incrementar hábitos de alimentares 
saudáveis; Apoiar a diretora de turma no apoio ao 
estudo; Reforçar a relação entre madrinhas e 
afilhados

EMAM Outras 13-10-2015 Biblioteca Escolar
Cristina Faleiro, Madrinhas 
do 8ºC do 5º B

5.º; 8.º

As madrinhas do 8ºC dinamizam juntamente com a 
professora bibliotecária o menu 8 - experiência 
emulsionante do projeto Newton Gostava de Ler para os 
afilhados do 5º B durante o apoio ao estudo no CRE. Esta 
menu apoia a comemoração da semana saudável .

12 €         

Amostras para ler+
OA1; OA2; 
O.4.4

Dinamizar no 1º ciclo o projeto Amostras para Ler 
+; Divulgar as obras do PNL e Metas; Expandir a 
comunidade leitora; Promover hábitos de 
alimentação saudável; Divulgar os recursos 
literários da BE;

EB SM1; EB MM2 Outras 13-10-2015
1º Ciclo EB; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro, Paula 
Pereira, Sandra Carvalho

3.º; Professores

O projeto Amostras para ler + é dinamizado pela 
bibliotecária Cristina Faleiro, e comtempla a divulgação 
de livros do PNL e metas no 1º ciclo às turmas do 3º B 
das escolas do 1º ciclo do agrupamento. A primeira 
sessão é divulgada a obra Fadas Verdes juntamente com 
atividades de comemoração do dia da Alimentação.

19 €         

"Quimica em Festa" OB2; O.4.3

Permitir o contato com a atividade própria das 
ciências ,fomentando no grupo uma atitude 
cientifica e experimental. Fortalecer interações 
com outras estruturas educativas do agrupamento.

EB SM1
Intercâmbi
o

16-10-2015 Biblioteca Escolar Cristina Faleiro JI

A professora bibliotecária virá ao Jardim de Infância, 
dramatizar uma história "A Joaninha" e dentro do 
contexto da mesma ,uma atividade de culinária ,onde as 
crianças se podem interrogar , colocar problemas e 
procurar a sua solução, a qual constitui a base do 
método cientifico.

250 €        

Visita de estudo ao 26º 
Festival Internacinal 
de Banda Desenhada 
da Amadora

O.4.4

Dar a conhecer aos alunos a técnica da Banda 
Desenhada numa perspetiva internacional; 
Mobilizar conhecimentos relativos à linguagem 
gráfica da Banda Desenhada; Motivar os alunos 
para o desenho criativo; Proporcionar aos alunos 
aprendizagens extra aula relacionadas com os 
conteúdos programáticos; Contribuir para o 
desenvolvimento relacional e social.

ESMM
Visitas de 
Estudo

De 16-10-
2015 a 16-11-

2015

Educação 
Artísitica, 
Tecnológica e 
Artes Visuais

Júlia Cruz, Ana Ramos, Alda 
Nobre e Ana Madeira

10.º

Esta visita de estudo é importante para que os alunos 
observem a diversidade de obras, de vários autores 
nacionais e estrangeiros, exemplificativas das técnicas 
do registo criativo da Banda Desenhada.

200 €        

Menu 8 Quimica em 
Festa Jardim de 
Infância

OA2; O.4.3; 
O.4.4

Dinamizar o projeto Newton Gostava de Ler que 
tem a parceria do Centro de Ciência Viva de Aveiro 
e Sintra e RBE; Comemorar o dia mundial da 
alimentação divulgando hábitos de alimentação 
saudável; Articular com outras BE do Agrupamento; 
Promover a educação para a responsabilidade no 
conhecimento da educação alimentar.

EB SM1 Outras 16-10-2015 Biblioteca Escolar
Cristina Faleiro, Mafalda 
Santos , Filomena Freire

JI; Pessoal não 
docente; Professores

Em virtude da comemoração do dia mundial da 
alimentação a professora bibliotecária Cristina Faleiro, 
dinamiza no Jardim de Infância o Menu 8 Química em 
Festa do projeto Newton gostava de Ler. Como é de 
tradição é feita a leitura da história da carochinha 
seguida da experiência do bolo da caneca.

28 €         

Visita à Panificadora 
Arizona

OD2

Conhecer o processo de fabrico do pão. 
Experimentar o processo de fabrico do pão. 
Identificar diferentes relacionadas com a 
planificação.

EB SM1
Visitas de 
Estudo

De 18-10-
2015 a 30-11-

2015
1º Ciclo EB Lília Pires e Sandra Belete 2.º Visita à panificadora do Arizona (meio local) 50 €         

Menu 8 Ciência a 
Vapor JI

OA1; OA2; 
OC2; O.4.3; 
O.4.4

Dinamizar o projeto Newton Gostava de Ler em 
parceria com o Centro de Ciência Viva de Aveiro de 
Sintra e a RBE; Expandir a comunidade leitora 
associando conteúdos de estudo do meio e 
literatura; Articular com o departamento de 
educação Pré- escolar; Promover hábitos de vida 
saudáveis

EB SM1 Outras 18-10-2015 Biblioteca Escolar
Cristina Faleiro, Filomena 
Freire e Mafalda Santos

JI; Pessoal não 
docente; Professores

No dia 16 de fevereiro as turmas do Jardim de Infância 
realizam as sessões da Ciência a Vapor do projeto 
Newton Gostava de Ler. Esta sessão tem um momento de 
leitura do livro e outro de experiência com a construção 
de brinquedos a partir de utensílios domésticos e 
materiais reciclados.

16 €         

SuperTmatik - 
Sinónimos

OD2; O.4.4
Melhorar a competência linguística. Fomentar o 
gosto pelo Português e pela Escola. Desenvolver a 
proficiência de leitura.

EMAM; EB SM1 Concurso 19-10-2015 Biblioteca Escolar Dora Gomes 4.º Jogo de cartas sobre língua portuguesa. 20 €         
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Menu 8 - NGL Manta 
Morta

OA2; OE1; 
O.4.3; O.4.4

Dinamizar o projeto Newton Gostava de Ler em 
parceria com o Centro de Ciência Viva de Aveiro de 
Sintra e a RBE; Expandir a comunidade leitora 
associando conteúdos de ciências naturais e 
literatura; Articular com o departamento de 
ciências experimentais e a áreas disciplinar de 
ciências naturais; Testar os conteúdos dos 5º ano a 
ciências naturais.

EMAM Outras
De 19-10-

2015 a 23-10-
2015

Ciências 
Experimentais; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro Graça Pmbo
5.º; Pessoal não 
docente; Professores

Durante a semana de 19 a 23 de outubro as turmas do 5º 
ano realizam as sessões da Manta Morta do projeto 
Newton Gostava de Ler. Esta sessão tem um momento de 
leitura do livro " Há um Cabelo na Minha Terra " e outro 
de experiência com classificação dos animais existentes 
na Manta Morta através da observação direta e do 
preenchimento de uma ficha para avaliação.

21 €         

Menu 5 - Quem sabe 
mais sobre ... O 
Elefante cor de rosa

OD2; O.4.3; 
O.4.4

Desenvolver hábitos de leitura Promover a 
competição saudável entre os alunos Articular com 
os professores titulares do 1º ciclo Desenvolver 
competências de leitura

EMAM; EB SM1 Concurso
De 21-10-

2015 a 22-10-
2015

Biblioteca Escolar
Dora Cristina Paiva Pires 
Gomes

2.º

Após a leitura do livro em sala de aula os alunos das 
turmas acima mencionadas participam no concurso 
Quem sabe mais sobre ...O elefante cor de rosa. A 
equipa vencedora recebe posteriormente um 
certificado.

25 €         

Higiene Oral é Fixe! OD1

-Promover a articulação com o centro de saúde. -
Incentivar a melhorar a higiene oral das crianças. -
Fazer um treino de escovagem de dentes. -
Sensibilizar as crianças para uma alimentação que 
reduza o consumo de açucares.

EB SM1
Ação de 
Esclarecime
nto

De 22-10-
2015 a 23-10-

2015
PES

Centro de Saúde de Rio de 
Mouro-Enfª Felicidade

JI
A enfermeira Felicidade virá fazer uma ação teórico-
prática sobre higiene oral.

-  €        

Halloween O.4.4
Identificar tradições de outros países; Identificar 
diversos vocábulos no âmbito do tema.

EB MM2 Exposição
De 26-10-

2015 a 31-10-
2015

1º Ciclo EB; AEC
Ana Paula Oliveira/Dora 
Trindade

1.º; 2.º; 3.º; 4.º

Durante a semana, os alunos do 3.º ano de escolaridade 
(inglês curricular) e os alunos inscritos nas AEC (inglês) 
realizarão várias atividades referentes à tradição do 
Halloween. Apelar-se-á à participação dos pais/EE para 
que em conjunto com os seus educandos, elaborem 
diversos trabalhos referentes ao tema. Estes, deverão 
ter como recurso, a reutilização de materiais de 
desperdício. No final, realizar-se-á uma exposição.

100 €        

Halloween OB2; OC3

Motivar os alunos para a aprendizagem da Língua 
Inglesa; Conhecer aspetos da cultura inglesa; 
Promover atividades lúdicas; Desenvolver 
competências linguísticas; Aprender vocabulário 
alusivo ao Halloween.

EMAM Exposição
De 26-10-

2015 a 6-11-
2015

Línguas 
Estrangeiras

Jacinta Costa e Ana Dias 3.º; 5.º; 6.º
Decoração do átrio da escola com trabalhos alusivos ao 
Halloween

-  €        

Biblioteca Escolar é 
Super

OA2; OC2; 
O.4.4

Promover a biblioteca escolar; Promover a escrita 
criativa; Articular com as disciplinas de educação 
visual português e educação musical; Comemorar o 
dia das bibliotecas Escolar; Divulgar o trabalho dos 
alunos na comunidade local e nos meio web

EMAM Outras
De 26-10-

2015 a 30-10-
2015

Biblioteca Escolar
Cristina Faleiro Rosa Cabido 
Carla Rosa

5.º; 7.º; 8.º

O painel dinâmico Biblioteca Escolar é Super será 
construído pelas turmas ao longo da semana e o vídeo 
revelará todo o processo de criação montagem e 
crescimento. A Educação Musical contribuí os 
apontamentos para as atividades do dia e do video

32 €         

Dia das Bibliotecas 
Escolares

OD2; OE1; 
O.4.3; O.4.4

Promover a biblioteca escolar; Promover a escrita 
criativa; Articular com as disciplinas que se 
queiram associar a esta efeméride Comemorar o 
dia das bibliotecas Escolar; Divulgar o trabalho dos 
alunos na comunidade local e nos meio web

ESMM Outras
De 26-10-

2015 a 30-10-
2015

Biblioteca Escolar
Dora Cristina Paiva Pires 
Gomes

9.º; 10.º; 11.º; 12.º; 
CV; Comunidade; 
Pessoal não 
docente; Professores

Atividades diversas serão dinamizadas ao longo da 
semana com o propósito de chamar a atenção da 
Biblioteca Escolar como agente facilitador das 
aprendizagens e da ação de professores e alunos.

30 €         

Menu 8 Arte de 
Calcular

OA2; O.4.3; 
O.4.4

Dinamizar o projeto Newton Gostava de Ler em 
parceria com o Centro de Ciência Viva de Aveiro de 
Sintra e a RBE; Expandir a comunidade leitora 
associando conteúdos de matemática e literatura; 
Articular com o departamento de matemática; 
Testar o cálculo mental

EMAM Outras
De 27-10-

2015 a 29-10-
2015

Matemática; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro, Maria João 
Barbeito

5.º; Professores

No dia 27 de outubro a turma do 5º C realiza a sessão a 
Arte de Calcular do projeto Newton Gostava de Ler. Esta 
sessão tem um momento de leitura do livro " Um vaca 
para 200 ou mais animais " e outro de exercício de 
cálculo mental através do preenchimento de uma ficha 
para avaliação.

12 €         

Bruxa Magrizela OA2; O.4.4
Comemorar o dia das Bruxas Articular com a área 
disciplinar de Inglês Expandir a comunidade leitora

EMAM
Ação de 
Esclarecime
nto

30-10-2015
Línguas 
Estrangeiras; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro, Carla Rosa, 
Jacinta Costa

6.º; Professores
Leitura Dramatizada da Bruxa Magrizela com 
apontamento musical para a comemoração do Dia das 
Bruxas

10 €         

Ir ao teatro /cinema OB2

- Fomentar o gosto pelas atividades culturais / 
artísticas; - Contactar com diversas formas de 
comunicação; - Desenvolver competências pessoais 
e sociais.

EB SM1; EB MM2
Atividade 
Cultural

De 2-11-2015 
a 17-12-2015

1º Ciclo EB Docentes do 1º Ano 1.º
Assistir a uma peça de teatro infantil ou filme de 
animação (a definir).

-  €        
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Menu 8 Manta Morta JI
OA2; O.4.3; 
O.4.4

Dinamizar o projeto Newton Gostava de Ler em 
parceria com o Centro de Ciência Viva de Aveiro de 
Sintra e a RBE; Expandir a comunidade leitora 
associando conteúdos de ciências naturais e 
literatura; Articular com o departamento da 
Educação Pré-escolar Alertar os alunos para a 
preservação da natureza

EB SM1
Ação de 
Esclarecime
nto

3-11-2015 Biblioteca Escolar
Cristina Faleiro,Filomena 
Freire, Mafalda Santos

JI; Pessoal não 
docente; Professores

No dia 3 de novembro nas turmas do Jardim de Infância 
realizam-se as sessões da Manta Morta do projeto 
Newton Gostava de Ler. Estas sessões tem um momento 
de leitura do livro " Há um Cabelo na Minha Terra " e 
outro de experiência com classificação dos animais 
existentes na Manta Morta através da observação direta 
e do preenchimento de uma ficha própria.

34 €         

"Manta Morta" OA2; OB2

Aprender a ser mais reflexivas ,abertas a ideias 
novas e a saberes desconhecidos. Aprender 
competências ligadas ao manuseamento de 
instrumentos científicos . Tomar consciência da 
importância de cada ser vivo presentes o nosso 
planeta.

EB SM1
Intercâmbi
o

3-11-2015 Biblioteca Escolar Cristina Faleiro JI; Intercâmbio

Através de uma história " Um cabelo na minha terra", 
será feita uma abordagem à biodiversidade presente 
num pequeno habitat de minhocas . Após a exploração 
da história será feita a observação direta com vários 
instrumentos óticos ,através dos quais as crianças verão 
de forma ampliada os vários microrganismos presentes 
na amostra.

200 €        

Menu 8 Manta Morta
OA2; OE1; 
O.4.3; O.4.4

Dinamizar o projeto Newton Gostava de Ler em 
parceria com o Centro de Ciência Viva de Aveiro de 
Sintra e a RBE; Expandir a comunidade leitora 
associando conteúdos de ciências naturais e 
literatura; Articular com o 1º ciclo ; Testar os 
conteúdos do estudo do meio; Alertar os alunos 
para a preservação do ambiente

EB SM1; EB MM2 Outras
De 4-11-2015 
a 5-11-2015

1º Ciclo EB; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro, Celeste 
Rodrigues, Armindo 
Gregório, Manuel Silva, 
Angelina Matos

4.º; Pessoal não 
docente; Professores

Durante a semana de 4 a 5 de novembro as turmas do 4º 
ano realizam as sessões da Manta Morta do projeto 
Newton Gostava de Ler. Em cada sessão há um momento 
de leitura do livro " Há um Cabelo na Minha Terra " e 
outro de experiência com classificação dos animais 
existentes na Manta Morta através da observação direta 
e do preenchimento de uma ficha para avaliação

12 €         

Visita de Estudo à 
Resiquimica

OB2; OD2; 
O.4.3

Tomar contacto com a indústria química, 
identificando aspetos que a distinguem de outras 
indústrias. Reconhecer o papel dos técnicos 
químicos nesta indústria. Identificar os diferentes 
setores de uma unidade industrial química. 
Observar equipamentos específicos da indústria 
química, nomeadamente reatores químicos.

ESMM
Visitas de 
Estudo

5-11-2015
Ciências 
Experimentais

Isabel Pires 10.º; 11.º; 12.º
Visitar uma unidade de produção industrial do setor 
químico.

3 €           

Menu 8 Dunas Newton 
Gostava de Ler

OA2; OE1; 
O.4.3; O.4.4

Dinamizar o projeto Newton Gostava de Ler em 
parceria com o Centro de Ciência Viva de Aveiro de 
Sintra e a RBE; Expandir a comunidade leitora 
associando conteúdos de estudo do meio e 
literatura; Articular com o departamento do 1º 
ciclo e o estudo do meio; Divulgar as medidas de 
preservação das zonas litorais e dunas

EB SM1 Outras 5-11-2015
1º Ciclo EB; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro Rosa Peres 4.º; Professores

No dia 5 será dinamizada um sessão do Newton Gostava 
de Ler designada Criar Dunas em virtude de a manta 
Morta Já ter sido dinamizada no ano anterior. Depois da 
leitura do livro Diógenes será feita a experiência das 
Dunas

15 €         

Menu 6 - Convidados - 
Contador de Histórias 
Rodolfo Castro

OA2; O.4.3; 
O.4.4

Incentivar a leitura em voz alta Desenvolver 
competências de leitura Articular com 
personalidades no âmbito da leitura expressiva 
Expandir a comunidade leitora Articular com o 
departamento de português

EMAM Palestra
De 10-11-

2015 a 18-11-
2015

Português; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro. Lurdes 
Leitão, Teresa Simões, 
Belizanda Lousada

5.º; 6.º; 8.º; 
Intercâmbio; Pessoal 
não docente; 
Professores

O contador de histórias Rodolfo de Castro vem à BE 
dinamizar sessões com turmas do 2º e 3º ciclo em 
articulação com os professores de português.

16 €         

A estalar, a estalar a 
castanha está a 
chegar!

OC3; OD1

Valorizar as tradições culturais referentes a esta 
data. Consolidar o envolvimento das famílias. 
Promover a integração dos alunos na escola e 
desenvolver o seu espírito de cooperação.

EB SM1
Atividade 
Cultural

11-11-2015
1º Ciclo EB; 
Educação Pré-
escolar

Teresa Lopes
JI; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
EE; Pessoal não 
docente; Professores

Assinalar o S. Martinho nas turmas da escola e 
comemorar com castanhas assadas no comércio local - 
Pastelaria A Seara. Esta atividade terá a colaboração da 
associação de pais - Participais.

350 €        

Corta-Mato Escolar OD1; O.4.4

Melhorar a aptidão física; Contribuir para a 
promoção da saúde, inclusão e integração social; 
Aumentar a autoestima; Promover um estilo de 
vida ativo.

EMAM
Atividade 
Desportiva

17-11-2015 Educação Física
Áreas Disciplinares 2º,3º 
Ciclo

5.º; 6.º; 7.º; 8.º

Prova desportiva de atletismo. Realizada no interior e 
exterior da escola. Irá ter várias partidas consoante os 
escalões etários. Serão atribuídas medalhas ao 
1º,2º,3º,4º,5 lugar sexo/escalão.

60 €         
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Corta mato Interno
OA2; OE1; 
O.4.3; O.4.4

1.Promover a divulgação, o aperfeiçoamento e 
dinamização das Atividades desportivas; 
2.Fomentar a participação dos alunos e 
comunidade em projetos e atividades extra 
curriculares; 3.Promover a iteração 
escola/professores/alunos; 4.Promover a auto-
estima dos alunos

ESMM
Atividade 
Desportiva

17-11-2015
Educação Física; 
Desporto Escolar

AD de Educação Física

9.º; 10.º; 11.º; 12.º; 
CV; Comunidade; 
Pessoal não 
docente; Professores

Realização de uma prova de corta mato envolvendo toda 
a comunidade escolar. A prova realizar-se-á no interior 
da escola,cumprindo um percurso definido com 
distâncias de acordo com os escalões/sexo. Os alunos 
que obtiverem melhores resultados irão representar a 
escola na fase concelhia do desporto escolar. Todas as 
turmas estarão envolvidas

400 €        

Dia Nacional do Pijama
OC2; OC3; 
O.4.4

-Contribuir para a consciencialização dos "Direitos 
das Crianças". -Favorecer a interiorização dos 
valores da cidadania. -Promover a capacidade de 
ser solidário. -Incentivar e fortalecer a relação 
família/escola

EB SM1; EB MM2
Intercâmbi
o

20-11-2015
1º Ciclo EB; 
Educação Pré-
escolar

Docentes
JI; 1.º; Comunidade; 
Intercâmbio; Pessoal 
não docente

Atividade de intercâmbio com a instituição Mundos de 
Vida. Neste dia,todos virão para a escola vestidos de 
pijama para lembrar a causa "Todas as crianças tem 
direito a uma família".

120 €        

Menu Pesquisa Cartão 
de Natal Francês

OA1; OA2; 
OE1; O.4.4

Articular o PAA da BE com o PAA do Francês; 
Promover a articulação vertical entre ciclos de 
ensino Dinamizar formação de utilizadores em TIC 
Apoiar o currículo de francês Divulgar a disciplina 
de francês Comemorar o natal Promover a 
cidadania ativa

EMAM; EB SM1; 
EB MM2

Outras 23-11-2015
Línguas 
Estrangeiras; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro Anabela 
Mouronho

8.º

Os alunos do 8º A e C recebem formação em TIC através 
do Menu pesquisa para elaboração de um cartão de Natal 
em francês para os alunos do 4º ano das duas escolas do 
1º ciclo

12 €         

Menu Pesquisa - 
Cartão de Natal em 
Francês

OA2; OC2; 
OE1; O.4.4

Articular com a área disciplinar de Francês; 
Articular com o 1º ciclo e Jardim de Infância; 
Desenvolver competências TIC nos alunos 
potencializando a utilização da zona informática 
do CRE; Promover a cidadania ativa e a 
solidariedade de natal

EMAM; EB SM1 Outras 26-11-2015

1º Ciclo EB; 
Línguas 
Estrangeiras; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro Fátima 
Bandeira

7.º; Professores

Em reunião prévia a professora Fátima Bandeira e a 
professora bibliotecária Cristina Faleiro, determinam as 
características do modelo do Cartão de Natal que será 
executado pelos alunos no menu pesquisa. Depois de 
classificados os cartões serão entregues aos alunos do 1º 
ciclo e JI.

26 €         

Viva o Natal OC3

Criar e desenvolver no aluno valores de cidadania, 
amor, amizade, humildade, tolerância, 
solidariedade, justiça e respeito. - Compreender e 
respeitar as opiniões individuais e as diferenças 
étnicas e culturais. - Desenvolver o espírito 
natalício. - Manter as tradições alusivas à época. - 
Desenvolver capacidades e atitudes para uma 
melhor inserção no grupo e na sociedade. - 
Promover e estreitar a relação Escola/família.

EB SM1; EB MM2
Atividade 
Cultural

De 1-12-2015 
a 15-12-2015

1º Ciclo EB; APEE Docentes do 1º Ano
JI; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
Comunidade

- Recolha de tradições relacionadas com a época. - 
Ensaio de canções e pequenas peças de teatro para a 
festa de Natal. - Decoração dos espaços. - Canções, 
teatro, magia, ateliês, campeonatos desportivos, 
poemas, etc. - Elaboração de uma prendinha para levar 
à família. - Exploração de um conto de Natal. - 
Participação na festa de Natal da escola. - Ida ao teatro 
/ cinema. - Recolha de alimentos - Exploração do conto 
de Natal, “Ninguém dá prendas ao Pai Natal” - Confeção 
do “bolo da caneca”. - Conexão com a Oferta 
Complementar.

800 €        

Olhar o Mundo OA2; O.4.4

Prover a cidadania ativa Interiorizar princípios e 
valores da inclusão social Articular com o 
departamento das expressões artísticas Divulgar o 
código Collor Add

EMAM Exposição
De 1-12-2015 
a 10-12-2015

Educação 
Artísitica, 
Tecnológica e 
Artes Visuais; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro Rosa Cabido
5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
Pessoal não 
docente; Professores

A exposição Olhar o Mundo reflete os valores/ princípios 
da inclusão do voluntariado e os direitos humanos. 
Poderá ser visitada por toda a comunidade escolar. 
Conta com a colaboração das expressões artísticas.

45 €         

Ação de Formação de 
Árbitros - 
Basquetebol/Bola ao 
Capitão

O.4.4
Promover a honestidade, a calma e a 
imparcialidade; Contribuir para um maior 
enriquecimentos sobre as regras de jogo.

EMAM Outras 2-12-2015 Educação Física
Áreas Disciplinares 2º,3º 
ciclo

5.º; 6.º; 7.º; 8.º

Ação de formação com o objetivo de elucidar todos os 
alunos, interessados em arbitrar os jogos , sobre as 
regras das modalidades em questão ( Bola ao 
Capitão/Basquetebol). Podem participar todos os alunos 
pertencentes aos vários anos de escolaridade.

-  €        

Postais de Natal OB2; O.4.4
Apresentação dos trabalhos realizados às diversas 
entidades/comunidade escolar do Agrupamento.

EMAM Exposição
De 3-12-2015 
a 14-01-2016

Educação 
Artísitica, 
Tecnológica e 
Artes Visuais

Luísa Fulgêncio

5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
Comunidade; EE; 
Pessoal não 
docente; Professores

Realização de trabalhos no âmbito da disciplina de 
educação visual para exposição.

50 €         
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Decoração do Átrio OB2; O.4.4

Desenvolver: - A sensibilidade estética e a 
criatividade; - A perceção; aptidões técnicas e 
manuais; - A capacidade de resolver problemas; - O 
sentido crítico; - O sentido social. - Promover 
situações de aprendizagem que conduzam à 
interiorização de valores pessoais e universais; - 
Desenvolver atividades que promovam um saber 
estar na vida responsável, com qualidade.

EMAM Outras
De 3-12-2015 
a 14-01-2016

Educação 
Artísitica, 
Tecnológica e 
Artes Visuais

Luísa Fulgêncio / Rosa 
Cabido

5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
Comunidade; EE; 
Pessoal não 
docente; Professores

Decoração do átrio da MAM com motivos natalícios. 150 €        

O almoço hoje é ... 
Cachupa :)

OC3
-Fazer aprendizagens acerca da cultura de outro 
país. -Experimentar novos sabores e paladares.

EB SM1
Atividade 
Cultural

4-12-2015
Educação Pré-
escolar

Docentes do Pré-escolar e 
mãe de uma aluna

JI

Será confecionado no Jardim de infância ,um prato 
típico de Cabo Verde, a Cachupa .Para tal, virá a mãe de 
uma aluna passar a manhã connosco e fazer a sua 
confeção .

60 €         

Dia do Voluntariado O.4.4

Refletir sobre as diferentes formas de voluntariado 
Conhecer os projetos de voluntariado do 
agrupamento Contribuir para a cidadania ativa 
Promover a valorização pessoal e social do 
individuo.

EMAM
Atividade 
Cultural

5-12-2015

Biblioteca Escolar; 
Projeto SER - 
Saber Estar no 
Recreio

Cristina Faleiro 5.º; 9.º
Os alunos que tem projetos de voluntariado na BE 
participam nas atividades de comemoração do dia do 
voluntariado.

28 €         

Natal em Movimento OA2

- Promover a atividade física num contexto de 
competição entre alunos dos diferentes 
anos/turmas. - Promover o espírito desportivo e 
fairplay entre alunos. - Promover e incutir o gosto 
pela atividade física desportiva. abrangendo a 
mesma no currículo pré-escolar/Jardim de 
Infância.

EB SM1
Atividade 
Desportiva

De 7-12-2015 
a 18-12-2015

1º Ciclo EB; 
Educação Pré-
escolar; AEC

Professor Luís Miguel Soares
JI; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
Professores

Torneio interturmas 1º ciclo de Natal. “Hoje há ginástica 
no JI” - Jogos lúdicos e pré – desportivos; circuito 
gímnico.

-  €        

Postais de Natal OC3; O.4.4

Na sequência de uma pequena reflexão sobre as 
tradições referentes à quadra natalícia em França, 
os alunos do sétimo ano de escolaridade irão 
elaborar cartões de Natal, em língua francesa, nos 
quais poderão mostrar, também, a sua 
criatividade.

EMAM Exposição
De 7-12-2015 
a 15-01-2016

Línguas 
Estrangeiras

Anabela Mouronho e Fátima 
Bandeira

7.º; Comunidade
Elaboração de Postais de Natal criativos, com utilização 
de materiais diversos e mensagens em língua francesa.

3 €           

Christmas Cards OB2; OC3

Motivar os alunos para a aprendizagem da Língua 
Inglesa; Promover atividades lúdicas; Desenvolver 
competências linguísticas; Apreender vocabulário 
alusivo ao Natal.

EMAM Exposição
De 7-12-2015 
a 8-01-2016

Línguas 
Estrangeiras

Jacinta Costa e Ana Dias 5.º; 6.º Exposição de postais de Natal no átrio da escola -  €        

SER Natal JI
OA2; O.4.3; 
O.4.4

Comemorar o natal Promover a articulação vertical 
entre as unidades do agrupamento Divulgar a língua 
francesa Contribuir para o desenvolvimento pessoal 
social e cultural dos alunos do agrupamento.

EB SM1
Atividade 
Cultural

9-12-2015

1º Ciclo EB; 
Educação Pré-
escolar; Biblioteca 
Escolar; Projeto 
SER - Saber Estar 
no Recreio

Cristina Faleiro Anabela 
Mouronho Fátima Bandeira, 
Rosa Peres Filomena Freire 
e Mafalda Santos

JI; 4.º; 7.º; 8.º; 
Professores

Os alunos que integram o projeto SER e os alunos do 7º F 
realizaram cartões de natal que serão distribuídos aos 
alunos do Jardim de Infância e do 4º Ano na Escola EB1 JI 
da Serra das Minas

43 €         

Interturmas de 
Basquetebol e Bola ao 
Capitão

O.4.4
Promover um estilo de vida ativo; Melhorar a 
autoestima; Desenvolver o espírito desportivo. 
Promover o trabalho em equipa.

EMAM
Atividade 
Desportiva

De 10-12-
2015 a 11-12-

2015
Educação Física

Áreas Disciplinares 2º e 3º 
ciclos

5.º; 6.º; 7.º; 8.º
Realização de jogos de Basquetebol (6º,7º e 8º anos) e 
Bola ao Capitão (5º ano) que irão decorrer ao longo de 
dois dias.

60 €         

SER Natal Padrinhos / 
Madrinhas / Afilhados

O.4.4
Comemorar o natal Integrar os alunos do 5º ano 
Promover a cidadania ativa

EMAM
Atividade 
Cultural

De 14-12-
2015 a 17-12-

2015

Biblioteca Escolar; 
Projeto SER - 
Saber Estar no 
Recreio

Cristina Faleiro 5.º; 8.º
Os padrinhos / madrinhas e afilhados trocam " Miminhos 
" prendas em suportes reciclados no CRE para 
comemorar o natal

12 €         

Crackers OB2; OC3

Motivar os alunos para a aprendizagem do Inglês; 
Promover atividades lúdicas; Desenvolver 
competências linguísticas; Apreender vocabulário 
alusivo ao Natal.

EMAM
Atividade 
Cultural

De 14-12-
2015 a 17-12-

2015

Línguas 
Estrangeiras

Jacinta Costa e Ana Dias 5.º; 6.º Elaboração e troca de crackers na sala de aula -  €        

Agrupamento de Escolas de Mem Martins 12 de 22 Resumo das atividades do PAAA 2015/2016



Atividade
Objetivos 

PEA
Objetivos Escola(s) Tipologia

Calendari-

zação

Proponentes 

(estruturas)
Dinamizadores Publico Alvo Descrição

Estimativa 

de custos

Exposição Final - Artes 
Visuais

OB2; OC3; 
OE1; O.4.4

Dar a conhecer à comunidade escolar alguns 
trabalhos realizados nas disciplinas da área 
disciplinar de Artes Visuais; motivar os alunos na 
concretização de trabalhos práticos, rigorosos e 
expressivos exemplificativo do conhecimento 
adquirido no âmbito de determinados conteúdos 
programáticos das várias disciplinas da área 
disciplinar referida; desenvolver o sentido 
organizacional e estético na realização e 
montagem de uma exposição

ESMM Exposição
De 14-12-

2015 a 8-01-
2016

Educação 
Artísitica, 
Tecnológica e 
Artes Visuais

Professores da área 
disciplinar de Artes Visuais

9.º; 10.º; 11.º; 12.º; 
CV

Exposição de trabalhos elaborados pelos alunos no 
âmbito das disciplinas do grupo disciplinar de Artes 
Visuais (3º ciclo e secundário)

80 €         

Menu 5 - Quem sabe 
mais sobre ... Fada 
Oriana

OA2; O.4.4

Desenvolver hábitos de leitura Promover a 
competição saudável entre os alunos Articular com 
o departamento de português Desenvolver 
competências de leitura

EMAM Concurso 15-12-2015
Português; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro Teresa 
Sampaio

5.º; Professores

Após a leitura do livro em sala de aula os alunos das 
turmas acima mencionadas participam no concurso 
Quem sabe mais sobre a Fada Oriana. no CRE. A equipa 
vencedora recebe posteriormente um certificado.

13 €         

Quem sabe mais sobre 
... Saga

OA2; O.4.3; 
O.4.4

Preparar os alunos do 8º ano para o Concurso 
Nacional de Leitura; Desenvolver competência de 
Leitura; Incrementar hábitos de leitura; 
Desenvolver uma competição saudável entre os 
jovens.

EMAM Concurso 16-12-2015 Biblioteca Escolar
Cristina Faleiro Anabela 
Mouronho e Fátima 
Bandeira

8.º
Este concurso destina-se a prepara os alunos do 8º ano 
inscritos no Concurso Nacional de Leitura para a prova 
escrita da 1º fase se escola.

10 €         

Quem sabe mais 
sobre... A história de 
uma gaivota e do gato 
que a ensinou a voar

OA2; O.4.3; 
O.4.4

Preparar os alunos do 7º ano para as provas o 
Concurso Nacional de Leitura Desenvolver 
competências de leitura Incrementar hábitos de 
leitura

EMAM Concurso 16-12-2015
Português; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro Anabela 
Mouronho Fatima Bandeira

7.º; Professores
Este concurso é uma preparação para os alunos do 7º ano 
inscritos no Concurso Nacional de Leitura do PNL para a 
1º fase provas de escola.

10 €         

Campeonato de 
Cálculo Mental

OC2; O.4.4
Fomentar o gosto pela Matemática e pela Escola. 
Desenvolver o cálculo mental. Desenvolver a 
educação para a cidadania.

EMAM
Ação de 
Esclarecime
nto

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Matemática

Rosa Pinto; Marília 
Carvalho; Maria João 
Barbeito; Carla Godinho; 
Cidália Silva; Carlos Roxo; 
Silvia Reis

5.º; 6.º

Seleção de dois alunos por turma do 2º ciclo. Os alunos, 
individualmente, por eliminatórias, respondem a um 
questionário, com controle de tempo. Ganha o aluno que 
responder ao maior número de questões.

50 €         

Clínica de São João de 
Deus "Médico por um 
dia"

OB2

Pretende-se que os alunos contactem com a 
realidade hospitalar e conheçam as funções 
desempenhadas por médicos, enfermeiros e 
técnicos.

ESMM
Ação de 
Esclarecime
nto

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Ciências Sociais Gabriela Santos 10.º; 11.º

Visita a clínica São João de Deus. A visita foca para além 
da face visível da atividade hospitalar, as atividades nos 
bastidores do Bloco Operatório, nomeadamente o 
recobro pós-anestésico/, transfere de doentes no 
Serviço de Bloco Operatório, o período de Internamento, 
a realização dos exames complementares de diagnóstico 
(sala de Rx ou TAC)

-  €        

La Chandeleur - Prova 
de Crepes

OD2; O.4.4
Esta atividade pretende assinalar uma tradição 
francesa de cariz cultural e procurará envolver 
toda a comunidade escolar.

EMAM
Atividade 
Cultural

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Línguas 
Estrangeiras

Anabela Mouronho e Fátima 
Bandeira

5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
Pessoal não 
docente; Professores

Deslocação à escola do Chefe Fábio Bernardino da 
empresa Travel and Flavours que dispõe de uma roulote 
equipada com os materiais necessários para a confeção e 
venda de crepes com recheios variados. O custo da 
atividade para a escola é nulo e para a empresa é o lucro 
resultante da venda. Os crepes serão vendidos ao preço 
de um euro ou um pouco menos.

1 €           

Leituras para a nossa 
família - Chá com 
livros

OB2; OC3; 
O.4.3

Promover o gosto pela leitura. Promover a leitura 
em momentos de lazer e convívio entre a família e 
amigos. Promover a socialização.

EB SM1; EB MM2
Atividade 
Cultural

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

1º Ciclo EB; 
Biblioteca Escolar

professores de 2º ano
2.º; EE; Pessoal não 
docente; Professores

Leitura de textos e histórias para a família, na biblioteca 
escolar.

50 €         

Jogo do 24 OB2; O.4.4

Melhorar a competência Matemática Fomentar o 
gosto pela Matemática e pela escola Potenciar o 
raciocínio e o desenvolvimento de estratégias de 
cálculo mental

ESMM Concurso
De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Matemática; 
Biblioteca Escolar

Cândida Rodrigues, Maria 
João Varela, Sílvia Dias, Rui 
Santos

9.º; 10.º; 11.º; 12.º; 
CV

Concurso de cálculo mental -  €        

SuperTmatik - Cálculo 
Mental

OB2; O.4.4
Melhorar a competência matemática. Fomentar o 
gosto pela Matemática e pela Escola. Potenciar o 
raciocínio e o desenvolvimento do cálculo mental.

ESMM Concurso
De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Matemática; 
Biblioteca Escolar

Cândida Rodrigues, Maria 
João Varela, Rui Santos, 
Sílvia Dias

9.º; CV Concurso de jogos matemáticos -  €        
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SuperTmatik - Quiz 
Matemática

OB2; O.4.4
Melhorar a competência matemática. Fomentar o 
gosto pela Matemática e pela Escola. Potenciar o 
raciocínio e o desenvolvimento de estratégias.

ESMM Concurso
De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Matemática
Cândida Rodrigues, Maria 
João Varela, Rui Santos, 
Sílvia Dias

9.º; CV Campeonato de jogos matemáticos -  €        

Canguru Matemático 
Sem Fronteiras 2016

OB2; O.4.4
Melhorar a competência matemática. Fomentar o 
gosto pela Matemática e pela Escola. Potenciar o 
raciocínio e o desenvolvimento de estratégias.

ESMM Concurso
De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Matemática; 
Biblioteca Escolar

Cândida Rodrigues, Maria 
João Varela, Rui Santos, 
Sílvia Dias

9.º; 10.º; 11.º; 12.º; 
CV

Campeonato nacional de jogos matemáticos 25 €         

Viva a Páscoa
OC3; OE1; 
O.4.4

- Relacionar a Páscoa com ciclos da natureza. - 
Proporcionar atividades que promovam a qualidade 
do ambiente no espaço escolar. - Criar hábitos de 
partilha entre os alunos. - Proporcionar o convívio 
entre a comunidade escolar. - Proporcionar 
atividades ao ar livre.

EB MM2 Convívio
De 4-01-2016 
a 18-03-2016

1º Ciclo EB professores do 2º ano

1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
Comunidade; EE; 
Pessoal não 
docente; Professores

- Decoração das salas de aula e outros espaços escolares. 
- Realização de atividades ao ar livre - Jogos que 
promovam o convívio e o espírito de equipa.

250 €        

St Valentine`s Day OE1; O.4.4

Identificar tradições; Desenvolver competências 
pessoais e sociais; Comparar a tradição anglófona; 
Desenvolver competências orais e escritas em 
língua Inglesa.

EB SM1; EB MM2 Convívio
De 4-01-2016 
a 18-03-2016

1º Ciclo EB; 
Línguas 
Estrangeiras; 
Biblioteca Escolar; 
AEC; PES

Prof.Bibliotecário, 
Professoras de inglês

1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
Comunidade; 
Intercâmbio; 
Professores

Os alunos elaborarão/decorarão postais, onde 
escreverão mensagens de amizade em língua inglesa. Os 
mesmos serão distribuídos por colegas, amigos, 
familiares e outros, no dia de S. Valentim.

100 €        

A Obra de Arte em 
diferentes materiais

OB2; O.4.4

Desenvolver: - A sensibilidade estética e a 
criatividade; - A perceção; aptidões técnicas e 
manuais; - A capacidade de resolver problemas; - O 
sentido crítico; - O sentido social. Promover 
situações de aprendizagem que conduzam à 
interiorização de valores pessoais e universais - 
Desenvolver atividades que promovam um saber 
estar na vida responsável, com qualidade.

EMAM Exposição
De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Educação 
Artísitica, 
Tecnológica e 
Artes Visuais

Luísa Fulgêncio / Rosa 
Cabido

5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
Comunidade; EE; 
Pessoal não 
docente; Professores

Apresentação dos trabalhos realizados no âmbito da 
disciplina de Educação Visual - 3ºCiclo à comunidade 
escolar.

150 €        

«Pares da História da 
7ª Arte»: o Amor na 
Memória da 
Humanidade

OB2; OC3; 
OE1; O.4.3; 
O.4.4

* Identificar criações artísticas relacionadas com 
pares amorosos paradigmáticos da História da 7ª 
Arte * Analisar uma obra selecionada protagonizada 
por um dos elementos do casal * Integrar a obra 
selecionada no seu contexto histórico-artístico. * 
Produzir os materiais para a montagem de uma 
exposição subordinada a este tema. * Utilizar as 
TIC nos diversos momentos deste processo 
investigativo e criativo. * Refletir sobre o valor dos 
afetos na formação pessoal e social do Homem.

ESMM Exposição
De 4-01-2016 
a 18-03-2016

História e 
Geografia

Sérgio Quaresma 12.º

Na semana do Dia dos Namoradas, as duas turmas 
divulgarão o trabalho realizado numa exposição à 
comunidade e calendarizarão a exibição de um filme 
diário sobre um dos elementos do casal selecionada 
aberta a turmas convidadas para a sessão e a familiares, 
introduzindo uma crítica ao filme.

20 €         

Exposição/ concurso 
de Rosa dos Ventos

OB2; O.4.4

Aplicar conhecimentos adquiridos em aula. 
Despertar o gosto pela disciplina. Desenvolver a 
criatividade. Desenvolver competências estéticas e 
plásticas. Desenvolver a autonomia inteletual e 
motora.

EMAM Exposição
De 4-01-2016 
a 18-03-2016

História e 
Geografia

Fátima Santos - Teresa 
Sampaio - Marília Duarte

5.º
Realização de uma exposição com trabalhos dos alunos. 
Inclui um concurso como forma de promover a 
competição saudável fora do contexto turma.

-  €        

Direitos e Deveres dos 
Consumidores

OB2; O.4.3; 
O.4.4

Assistir a uma Palestra "Direitos e Deveres dos 
Consumidores" Educar para a Responsabilidade 
Social

ESMM Palestra
De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Ciências Sociais
Leonor Ventura / Isabel 
Vieira / Sandra Cabrita

10.º
Assistir a uma Palestra "Direitos e Deveres dos 
Consumidores"

40 €         

O Envolvimento da 
Comunidade no 
Sucesso Escolar

OB2; OC3; 
O.4.3; O.4.4

Promover Práticas que visam o Sucesso Escolar 
Sensibilizar os Encarregados de Educação para o 
envolvimento nas Práticas Educativas

ESMM Palestra
De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Ciências Sociais; 
Biblioteca Escolar; 
APEE

Leonor Ventura / Isabel 
Vieira / Sandra Cabrita

10.º; 11.º Práticas para a Promoção do Sucesso Escolar 40 €         

Assembleia da 
Republica

OB2; O.4.4
Assistir a debate parlamentar Educar para a 
cidadania

ESMM
Visitas de 
Estudo

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Ciências Sociais Isabel Monteiro 11.º Assistir a debate parlamentar Educar para a cidadania 120 €        

Visita de Estudo à 
Empresa Malas Marta 
Ponti

OB2; O.4.3
Sensibilizar para a realidade e práticas 
empresariais

ESMM
Visitas de 
Estudo

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Ciências Sociais
Leonor Ventura / Isabel 
Vieira / Sandra Cabrita

10.º; 11.º Visita de Estudo à Empresa de Malas Marta Ponti 120 €        
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Visita de estudo ao 
Museu da Lourinhã e 
ao campo

OC2; O.4.4

. Observar in loco aspetos caraterísticos de 
paisagem sedimentar e fósseis. . Compreender a 
ação dos agentes erosivos sobre as paisagens 
geológicas . Consolidar conhecimentos adquiridos 
em sala de aula. . Fomentar relações interpessoais 
entre aluno/aluno e aluno/professor

ESMM
Visitas de 
Estudo

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Ciências 
Experimentais

Mª Albertina Oliveira e 
restantes professores de 
Biologia e Geologia de 10º

10.º
Visita guiada ao Museu da Lourinhã e Visita guiada ao 
campo: Praias de Caniçal, Paimogo e Consolação

-  €        

Ilustrarte 2016- Bienal 
Internacional de 
Ilustração e Centro 
cultural Belém 
Exposição permanente 
de Arte 
Contemporânea

O.4.4

- Dar a conhecer aos alunos a técnica da ilustração; 
- Mobilizar conhecimentos relativos à linguagem 
gráfica das diversas obras artísticas; - Motivar os 
alunos para o desenho criativo; -Proporcionar aos 
alunos aprendizagens extra aula, relacionadas com 
os conteúdos programáticos; - Adquirir um sentido 
patrimonial da cultura artística e do seu papel na 
memória coletiva; - Contribuir para o 
desenvolvimento relacional e social.

ESMM
Visitas de 
Estudo

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Educação 
Artísitica, 
Tecnológica e 
Artes Visuais

Rita Risso, Júlia Cruz e Ana 
Ramos

10.º; 11.º

Esta visita estudo, é importante para os alunos 
observarem a diversidade de obras de diferentes autores 
nacionais e estrangeiros, exemplificativas das técnicas 
dos respetivos registo criativo.

400 €        

Visita de Estudo à 
Assembleia da 
República

O.4.4

1. Promover o reconhecimento da Assembleia da 
República como uma instituição, cuja estrutura e 
funcionamento se assumem como garante dos 
direitos, deveres e liberdades fundamentais de 
todos os Portugueses; 2. Pôr em evidência a 
importância da regulação da sociedade 
democrática, através do compromisso entre os 
representantes e os representados em Democracia; 
3. Fazer compreender que numa sociedade 
pluralista e democrática só o diálogo aberto e a 
integração de interesses diversificados podem 
constituir a base de resolução dos inúmeros 
problemas que afetam a sociedade.

ESMM
Visitas de 
Estudo

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

História e 
Geografia

Sérgio Quaresma 12.º

A visita de estudo integra-se no processo de ensino-
aprendizagem da disciplina de História A - módulo 8, 
unidade 2 - e visa proporcionar aos alunos uma visita 
guiada ao espaço físico e uma assistência presencial a 
uma sessão de trabalhos do parlamento no dia 9 de 
março de 2016.

200 €        

Visita à Quinta 
Pedagógica dos Olivais 
- Lisboa

OB2
Descobrir os animais e as plantas existentes na 
Quinta Pedagógica; Desenvolver o respeito pela 
natureza;

EB SM1; EB MM2
Visitas de 
Estudo

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

1º Ciclo EB Docentes do 1º Ano 1.º
Exploração dos animais e das hortas pedagógicas; 
Participação nos ateliês da Quinta (a definir).

7 €           

Visita de Estudo aos 
Templos de Lisboa

O.4.4

Reconhecer exemplos relevantes do património 
artístico criados com um fundamento religioso. 
Identificar o núcleo central das várias tradições 
religiosas.

EMAM
Visitas de 
Estudo

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Ciências Sociais Prof. António Esteves 7.º Visita de estudo a vários templos de tradições religiosas. 400 €        

Visita de Estudo à 
Serra da Estrela

O.4.4

Reconhecer exemplos relevantes do património 
artístico criados com um fundamento religioso. 
Estabelecer um diálogo entre a cultura e a fé. 
Reconhecer a proposta do agir cristão em situações 
vitais do quotidiano.

EMAM
Visitas de 
Estudo

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Ciências Sociais Prof. António ESteves 7.º
Visita à Serra da Estrela e património histórico-cultural 
envolvente. Visita de 2 dias.

2.500 €     

Visita de Estudo a 
Santiago de 
Compostela

O.4.4
Identificar o núcleo central do Cristianismo e do 
Catolicismo. Descobrir a simbólica cristã.

ESMM
Visitas de 
Estudo

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Ciências Sociais Prof. António Esteves 9.º; 10.º; 11.º; 12.º
Visita a Santiago de Compostela e o património religioso-
cultural envolvente. Visita de 3 a 5 dias.

4.800 €     

Visita de Estudo ao 
Convento de Mafra e à 
Tapada

O.4.4
Reconhecer exemplos relevantes do património 
artístico criados com um fundamento 
religioso.Descobrir a simbólica cristã.

EMAM
Visitas de 
Estudo

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Ciências Sociais Prof. António Esteves 6.º
Visita de Estudo ao Convento de Mafra e à Tapada com 
almoço partilhado.

600 €        

Visita de estudo a 
Centro de Ciência Viva

OD2; O.4.4
- Desenvolver competências ao nível científico. - 
Ampliar o conhecimento científico. - Fomentar o 
relacionamento interpessoal.

ESMM
Visitas de 
Estudo

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Ciências 
Experimentais

Gabriela Pintão e Isabel 
Cruz

9.º

Visita de estudo a um Centro de Ciência Viva, onde 
existem vários módulos científicos interativos para 
exploração e ainda a possibilidade de realizar atividades 
laboratoriais.

-  €        
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Exposição "Os 100 anos 
da entrada de Portugal 
na 1ª Guerra" (Com 
palestra do historiador 
militar Matos Gomes)

OA2; OC3; 
O.4.3; O.4.4

-Rememorar épocas determinantes da História 
nacional; -Construção de uma cidadania crítica; -
Valorizar o património material e imaterial.

ESMM
Visitas de 
Estudo

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

História e 
Geografia; Clube 
Europeu

Sérgio Carvalho - Clube 
Europeu /Departamento 
História e Geografia

9.º; 12.º; 
Comunidade

-Exposição sobre os 100 anos da entrada de Portugal na 
Primeira Guerra, através de imagens (fotos, postais, 
caricaturas e artigos) coevos.

-  €        

Ida ao Teatro TIL -
Cinderela-

O.4.4
- Fomentar o gosto por atividades culturais. -
Contatar com diversas formas de comunicação. -
Desenvolver competências pessoais e sociais.

EB SM1; EB MM2
Visitas de 
Estudo

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

1º Ciclo EB Professores de 2º ano 2.º; Professores Ida ao Teatro TIL , assistir ao teatro musical " Cinderela". -  €        

Visita de estudo à 
Escola Superior de 
Saude Egas Moniz

OC2; O.4.3
Alargar conhecimentos laboratoriais dos alunos 
envolvidos nas visitas.

ESMM
Visitas de 
Estudo

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Ciências 
Experimentais

Docentes do agrupamento 
de escolas interessados na 
temática sugerida

11.º
Visitas de estudo promovidas pela Escola Superior de 
Saúde Egas Moniz., no âmbito de temáticas definidas 
pela mesma.

-  €        

Clínica de São João de 
Deus "Médico por um 
dia"

OB2
- contactar com a realidade hospitalar - conheçer 
as funções desempenhadas por médicos, 
enfermeiros e técnicos.

ESMM
Visitas de 
Estudo

De 4-01-2016 
a 18-03-2016

Ciências 
Experimentais

Gabriela Santos 10.º; 11.º

A visita mostra a face visível da atividade hospitalar, as 
atividades nos bastidores do Bloco Operatório, 
nomeadamente o recobro pós-anestésico/ Transfere de 
doentes no Serviço de Bloco Operatório, o período de 
Internamento, a realização dos exames complementares 
de diagnóstico (sala de Rx ou TAC)

-  €        

Menu 8 Lançar Sonda
OA2; OE1; 
O.4.3; O.4.4

Dinamizar o projeto Newton Gostava de ler em 
parceria com o Centro de Ciência Viva de Aveiro e 
Sintra e a RBE; Articular com a área disciplinar de 
físico química Desenvolver competências de leitura 
Incrementar o espirito cientifico e a capacidade de 
decisão

EMAM Outras
De 5-01-2016 
a 7-01-2016

Ciências 
Experimentais;Bibl
ioteca Escolar

Cristina Faleiro 7.º; Professores

A dinamização do modulo Lançar sonda do Projeto 
Newton Gostava de Ler é articulado com os docentes de 
físico química que lecionam o 7º ano. Depois do 
momento de leitura os alunos revem as conteúdos 
lecionados nesta disciplina e experimentam construir 
uma sonda.

18 €         

Projeto Amostras para 
ler + 2ª sessão

OA1; OA2; 
O.4.3; O.4.4

Dinamizar no 1º ciclo o projeto Amostras para Ler 
+; Divulgar as obras do PNL e Metas; Expandir a 
comunidade leitora; Promover hábitos de 
alimentação saudável; Divulgar os recursos 
literários da BE.

EMAM; EB SM1 Outras 13-01-2016
1º Ciclo EB; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro, Paula 
Pereira Sandra Carvalho

3.º; Professores

O projeto Amostras para ler + é dinamizado pela 
bibliotecária Cristina Faleiro, e comtempla a divulgação 
de livros do PNL e metas no 1º ciclo às turmas do 3º B 
das escolas do 1º ciclo do agrupamento. Na segunda 
sessão é divulgada a obra que simultaneamente esteja 
contemplada no projeto e ao mesmo tempo esteja 
disponível nas BEs do 1º ciclo.

19 €         

Museu da Eletricidade 
em Lisboa

OA2

. Desenvolvimento das competências científicas e 
técnicas; . O museu como instrumento privilegiado 
de complemento curricular; . Encorajar os alunos a 
observar com atenção e motivá-los a levantar 
questões; . Melhor compreensão da importância do 
conhecimento científico e dos processos de 
atividade científica.

ESMM
Visitas de 
Estudo

De 19-01-
2016 a 4-02-

2016

Ciências 
Experimentais

Balbina Rocha 11.º; Professores
Atividade envolvendo todas as turmas do 11º ano e tendo 
como acompanhantes as professoras de Física e Química 
A e de Biologia e Geologia.

500 €        

SER Amigo Secreto O.4.4

Desenvolver competências pessoais e sociais nos 
alunos Incrementar um jogo para comemorar a 
semana dos afetos Melhorar as relações entre 
padrinhos/ madrinhas e afilhados Promover a 
competição saudável entre os jovens; enaltecer os 
valores da amizade.

EMAM Convívio
De 25-01-

2016 a 12-02-
2016

Biblioteca Escolar; 
Projeto SER - 
Saber Estar no 
Recreio

Cristina Faleiro 5.º; 8.º

Os padrinhos / madrinhas/ afilhados jogam o jogo do 
Amigo Secreto no CRE no dia 12 de fevereiro é eleito o 
melhor grupo de afilhados secretos e o padrinho ou 
madrinha mais popular da escola.

11 €         
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NEXT - Feira das 
Profissões

OD1; OD2; 
O.4.3; O.4.4

Os alunos têm a capacidade de: . tomar decisões 
mais conscientes em relação ao seu futuro 
próximo, seja no prosseguimento de estudos, seja 
a ingressar o mundo do trabalho; . tomar contacto 
com as instituições que promovem o 
prosseguimento de estudos; . conhecer o perfil 
adequado do candidato ao primeiro emprego; . 
dinamizar uma atividade integradora da população 
escolar; . estabelecer contactos com várias 
instituições; . organizar eventos

ESMM Outras
De 28-01-

2016 a 29-01-
2016

Línguas 
Estrangeiras

Coordenadora dos DirTurma 
dos Cursos 
Profissionais+Coordenadora 
dos DirTurma do 
Secundário+Diretores dos 
Cursos Prof.+12ºCPTS

9.º; 11.º; 12.º; CV; 
Professores

A Feira das Profissões consiste numa exposição alargada, 
onde as instituições convidadas fazem mostra dos seus 
serviços, a fim que que os alunos possam receber 
informações sobre o(s) caminho(s) a seguir no 
prosseguimento de estudos e na inserção sócio-
profissional. Simultaneamente, decorre um ciclo de 
palestras, onde os alunos podem receber informações 
sobre a inserção sócio-profissional. Simultaneamente, 
decorrem alguns números de animação. O trabalho 
inerente á realização desta atividade é feito pelas 
professoras envolvidas e ajudadas pela turma de 
Secretariado do 12º ano, porque esta atividade 
materializa muitos dos conteúdos estudados por este 
curso, nomeadamente a criação dos documentos 
necessários, o estabelecimento de contactos, a 
organização dos espaços e a representação da escola, 
entre outras.

-  €        

Dia Escolar da Não 
Violência e da Paz

O.4.4

Reconhecer a proposta do agir ético cristão em 
situações vitais do quotidiano. Promover o bem 
comum e o cuidado do outro. Amadurecer a sua 
responsabilidade perante a pessoa, a comunidade e 
o mundo.

ESMM; EMAM; EB 
SM1; EB MM2

Atividade 
Cultural

1-02-2016 Ciências Sociais Prof. António Esteves

JI; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
9.º; 10.º; 11.º; 12.º; 
CV; Comunidade

Elaboração e divulgação de mensagens sobre a Paz. -  €        

Corta Mato Conselhio
OA2; O.4.3; 
O.4.4

.Dinamizar a Escola; 2.Promover a divulgação, o 
aperfeiçoamento e dinamização das atividades 
desportivas; 3.Fomentar a participação dos alunos 
e comunidade em projetos e atividades 
extracurriculares; 4.Promover a interação 
escola/professores/alunos; 5.Promover a auto 
estima dos alunos.

ESMM
Atividade 
Desportiva

4-02-2016
Educação Física; 
Desporto Escolar

Área disciplinar de 
Educação Física

5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
9.º; 10.º; 12.º; CV; 
Comunidade; EE; 
Professores

Os alunos apurados aquando da realização do corta mato 
interno participarão em representação da escola na fase 
concelhia do corta mato, prova de atletismo organizada 
pelo desporto escolar.

200 €        

Menu 8 Ciência a 
Vapor Newton Gostava 
de Ler

OA1; OA2; 
OE1; O.4.3; 
O.4.4

Dinamizar o projeto Newton Gostava de Ler em 
parceria com o Centro de Ciência Viva de Aveiro de 
Sintra e a RBE; Expandir a comunidade leitora 
associando conteúdos de estudo do meio e 
literatura; Articular com os docentes do 1º ciclo; 
Promover hábitos de vida saudáveis

EMAM; EB SM1 Outras
De 17-02-

2016 a 18-02-
2016

1º Ciclo EB; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro, Lilia Pires, 
Sandre Belete, Arbertina 
Peixoto e Márcia Soares

2.º; Professores

Nos dias 17 e 18 de fevereiro as turmas do 2º ano das 
duas escolas do 1º ciclo realizam as sessões da Ciência a 
Vapor do projeto Newton Gostava de Ler. Cada sessão 
tem um momento de leitura do livro e outro de 
experiência com a construção de brinquedos a partir de 
utensílios domésticos e materiais reciclados.

26 €         

Intercâmbio 
Desportivo -Cultural - 
1ªfase

O.4.3; O.4.4

1.Dinamizar a Escola; 2. Promover o Intercâmbio 
de saberes e experiências; 3. Despertar o interesse 
pelos valores tradicionais; 4. Desenvolver o 
respeito pelas diferenças, quer individuais, quer 
coletivas, manifestadas pelos povos de regiões 
diferentes; 5. Promover as relações entre a 
comunidade escolar e a comunidade envolvente; 6. 
Promover o contacto entre Escolas e proporcionar 
o convívio Desportivo e Cultural; 7. Promover a 
interdisciplinaridade entre os diversos grupos 
envolvidos nas atividades;

ESMM; EMAM
Intercâmbi
o

De 18-02-
2016 a 19-02-

2016

Educação Física; 
Desporto Escolar; 
Direção Executiva

AD Educação Física

5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
9.º; 10.º; 11.º; 12.º; 
CV; Intercâmbio; 
Professores

Esta atividade tem como objetivo promover a troca de 
saberes e experiências, fomentar a relação 
escola/comunidade e o convívio desportivo. 
Desenvolverem-se atividades de âmbito desportivo e 
cultural. Nesta 1ª Fase destacamos a visita guiada a 
efetuar pelos locais históricos de Sintra , bem como a 
realização de um Peddy Papper na Serra de Sintra, no 
primeiro dia. No segundo dia realizar-se-ão atividades 
desportivas da parte da manhã e atividades culturais na 
parte da tarde.

250 €        

Fio de História OA2

- Promover o trabalho colaborativo. - Desenvolver 
o gosto pela leitura e a escrita. - Estimular a 
imaginação e o pensamento divergente. - 
Proporcionar momentos de prazer e alegria.

EB SM1
Intercâmbi
o

De 22-02-
2016 a 18-03-

2016

1º Ciclo EB; 
Educação Pré-
escolar

Docentes do pré-escolar e 
docentes do 4º ano de 
escolaridade

JI; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
Intercâmbio; 
Professores

Esta atividade decorrerá de forma transversal do pré-
escolar ao 1º ciclo. Todas os grupos e turmas envolvidos 
irão construir e ilustrar uma história circular comum. 
Depois de concluída, a história será compilada num livro 
de tamanho A3 e divulgada junto dos alunos e docentes 
envolvidos neste trabalho.

150 €        
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Mega Sprint
OA2; O.4.3; 
O.4.4

1.Dinamizar a Escola; 2.Promover a divulgação, o 
aperfeiçoamento e dinamização das atividades 
desportivas; 3.Fomentar a participação dos alunos 
e comunidade em projetos e atividades 
extracurriculares; 4.Promover a interação 
escola/professores/alunos; 5.Promover a auto 
estima dos alunos.

ESMM
Atividade 
Desportiva

2-03-2016
Educação Física; 
Desporto Escolar

Área disciplinar de 
Educação Física

9.º; 10.º; 11.º; 12.º; 
CV; Comunidade; 
Professores

Competição externa entre as escolas do concelho. Os 
alunos são apurados nas aulas curriculares e participarão 
na competição em representação da escola.

150 €        

Dia Internacional da 
Mulher

OA1; OA2; 
O.4.3; O.4.4

Enaltecer a função da mulher na sociedade 
Promover a inclusão social Desenvolver 
competências pessoais sociais e culturais

EMAM
Atividade 
Cultural

De 8-03-2016 
a 10-03-2016

Biblioteca Escolar Cristina Faleiro 5.º; 6.º; 7.º; 8.º
Atividades culturais que enaltecem o papel da mulher na 
sociedade e na escola

32 €         

Ação de Formação - 
Futebol/Voleibol

O.4.4
Promover a honestidade, a calma e a integridade; 
Contribuir para um maior entendimento sobre as 
regras do jogo.

EMAM
Ação de 
Esclarecime
nto

9-03-2016 Educação Física
Áreas Disciplinares 2º,3º 
ciclos

5.º; 6.º; 7.º; 8.º
Formação sobre as regras da modalidade, a todos os 
interessados em arbitrar.

-  €        

"A Cinderela" OD2

-Promover hábitos de lazer que sejam prazenteiros 
,educativos e formadores de caracter e civilidade . 
-Interagir como forma de espetáculo onde se funde 
o teatro com a música ,representação, dança 
,literatura bem como a plástica e o audiovisual.

EB SM1
Visitas de 
Estudo

11-03-2016
Educação Pré-
escolar

Teatro Infantil de Lisboa
JI; Pessoal não 
docente

Cinderella doce e bondosa vive com sua madrasta 
malvada, junto das suas “meio irmãs” que invejam as 
suas qualidades transformando-a numa criada. 
Hostilizada e injustiçada pela sua madrasta e pelas suas 
“meio irmãs”, a fada madrinha surge em seu auxílio 
como um ser mágico e místico. Após todas as 
dificuldades que enfrenta em busca da felicidade, 
consegue alcançar o amor. É reconhecida como dona do 
sapatinho de cristal, perdido durante um baile no 
castelo real, a única pista que o príncipe, um jovem 
romântico e sonhador, tinha para a encontrar. Casando-
se com o príncipe, Cinderella finalmente alcança a sua 
liberdade livrando-se das maldades de sua madrasta. Do 
conto de fadas à realidade A família como agente de 
socialização e desenvolvimento é essencial à formação 
equilibrada das crianças e jovens. A história da 
Cinderela é uma das mais omnipresentes, uma vez que 
existem versões desta narrativa em inúmeras culturas. 
Esta omnipresença pode refletir um traço cultural 
humano persistente: a hostilidade das madrastas e 
padrastos. Mitos que crescem e se desenvolvem 
especificamente sobre um vazio. A madrasta não tem de 
ser necessariamente malvada, deverá ser um suporte 
afetivo e reparador da ausência materna.

450 €        

Menu 5 PNL Metas 
Quem Sabe Mais 
sobre... Menina do Mar

OA2; OB2; 
OE1; O.4.4

Desenvolver competências de leitura; Articular 
com a disciplina de português Apoiar o currículo da 
disciplina de português; Incrementar hábitos de 
leitura; Promover a competição saudável

EMAM Concurso
De 14-03-

2016 a 18-03-
2016

Português; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro Lurdes 
Leitão Teresa Sampaio

5.º

O concurso quem sabe mais sobre a Menina do Mar será 
dinamizado com os 5º anos e conta com a colaboração 
dos professores de português. Os alunos leem a obra em 
sala de aula e realizam 12 provas até se chegar à equipa 
vencedora.

16 €         

Exposição de trabalhos 
- Artes Visuais

OB2; OC3; 
OE1; O.4.4

Dar a conhecer à comunidade escolar alguns 
trabalhos realizados nas disciplinas da área 
disciplinar de Artes Visuais; motivar os alunos na 
concretização de trabalhos práticos, rigorosos e 
expressivos exemplificativo do conhecimento 
adquirido no âmbito de determinados conteúdos 
programáticos das várias disciplinas da área 
disciplinar referida; desenvolver o sentido 
organizacional e estético na realização e 
montagem de uma exposição

ESMM Exposição
De 14-03-

2016 a 8-04-
2016

Educação 
Artísitica, 
Tecnológica e 
Artes Visuais

Professores do grupo 
disciplinar de Artes Visuais

9.º; 10.º; 11.º; 12.º; 
CV

Exposição de trabalhos elaborados pelos alunos no 
âmbito das disciplinas do grupo disciplinar de Artes 
Visuais

80 €         
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Pais Brilhantes 
Atividades Fascinantes

OC3; OE1; 
O.4.3

-Fortalecer a relação família / escola -Promover os 
valores da família -Criar e imaginar -Proporcionar 
alegria e prazer .

EB SM1
Intercâmbi
o

De 14-03-
2016 a 18-03-

2016

Educação Pré-
escolar

Docentes do Pré-secolar
JI; Intercâmbio; 
Pessoal não docente

Será enviado um convite ao pai para vir ao Jardim de 
Infância participar em atividades de expressão plástica.

150 €        

Manualidades Páscoa OA2; O.4.4

Comemorar a Páscoa ; Promover a articulação 
entre o departamento das expressões artísticas 
Reciclar materiais usados e proteger o ambiente 
Desenvolver competências de motricidade fina.

EMAM Outras
De 14-03-

2016 a 17-03-
2016

Educação 
Artísitica, 
Tecnológica e 
Artes Visuais

Manualidades Páscoa 7.º

Os alunos constroem Tusurus com material reciclado e 
compõem com mensagens de Boa Páscoa. Desta forma 
contribuem para a exposição no CRE com o apoio dos 
professores de educação visual

15 €         

O Coelhinho que não 
queria ser da Páscoa

OA1; OA2; 
OD1; O.4.4

Comemorar a Páscoa Desenvolver hábitos de 
leitura Contribuir para o desenvolvimento pessoal 
social e cultural dos alunos

EB SM1; EB MM2
Atividade 
Cultural

16-03-2016

1º Ciclo EB; 
Educação Pré-
escolar; Biblioteca 
Escolar

Cristina Faleiro Filomena 
Freire, Mafalda Costa , Ana 
Dias Maria José Luis Andreia 
Fonseca

JI; 3.º
No dia 16 a professora bibliotecária irá às Escolas do 1º 
ciclo dinamizar a atividade de leitura no âmbito da 
comemoração da páscoa.

28 €         

Interturmas de 
Futebol/Voleibol

O.4.4
Promover um estilo de vida ativo; Melhorar a 
autoestima; Desenvolver o espírito de equipa; 
Promover o trabalho em equipa.

EMAM
Atividade 
Desportiva

De 16-03-
2016 a 17-03-

2016
Educação Física

Áreas Disciplinares 2º,3º 
ciclo

5.º; 6.º; 7.º; 8.º

Realização de vários jogos consoante calendário 
desportivo previamente elaborado. Para cada ano de 
escolaridade/sexo são realizados vários jogos que 
culmina com um vencedor. Aos vencedores são 
atribuídas medalhas.

60 €         

Dia do Voleibol OA2

1.Dinamizar a Escola; 2.Promover a divulgação, o 
aperfeiçoamento e dinamização das atividades 
desportivas; 3.Fomentar a participação dos alunos 
e comunidade em projetos e atividades 
extracurriculares; 4.Promover a interação 
escola/professores/alunos; 5.Promover a auto-
estima dos alunos.

ESMM
Atividade 
Desportiva

17-03-2016 Educação Física AD de EDucação Física

9.º; 10.º; 11.º; 12.º; 
CV; Comunidade; 
Pessoal não 
docente; Professores

Realização de um torneio único dividido em dois turnos, 
tarde e manhã. Serão entregues medalhas às duas 
primeiras equipas classificadas em cada escalão/sexo.

150 €        

A guerra do ultramar 
na memória dos seus 
protagonistas

OB2; OC3; 
OE1; O.4.3; 
O.4.4

Caracterizar o contexto cultural e espácio-
temporal dos testemunhos dos familiares dos 
alunos. Avaliar a forma como os indivíduos, 
enquanto atores sociais e protagonistas da guerra 
do ultramar, participaram e viveram este processo 
histórico. Analisar a relação atual da memória 
colética com o passado colonial. Produzir os 
materiais para a montagem de uma exposição 
subordinada a este tema. Utilizar as TIC nos 
diversos momentos deste processo investigativo e 
criativo. Refletir sobre o valor da m memória 
individual e coletiva na formação pessoal e social 
do Homem.

ESMM
Atividade 
Cultural

De 4-04-2016 
a 9-06-2016

História e 
Geografia

Sérgio Quaresma 12.º

Na quinzena de comemoração do 25 de Abril, as turma 
divulgarão à comunidade alguns dos relatos de História 
Oral recolhidos junto de familiares e/ou de utentes do 
Centro de Dia de Mem Martins. Num dos dias realizar-se-
á uma palestra com um convidado envolvido na guerra 
do ultramar.

20 €         

Dia do Agrupamento- 
Apresentação de 
danças do Mundo

O.4.3; O.4.4

- Fomentar valores de partilha e de solidariedade; - 
Promover situações de convívio que favoreçam a 
solidariedade e a entreajuda; - Promover o 
trabalho em grupo.

EB SM1; EB MM2
Atividade 
Cultural

De 4-04-2016 
a 9-06-2016

1º Ciclo EB; AEC
Professores de 2º ano e 
professora de ALE

JI; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
Professores

Apresentação de danças do Mundo, às turmas das 
respetivas escolas .

-  €        

May Day OB2
Dar a conhecer à comunidade tradições de outros 
países- Dança "May Pole"

EB SM1; EB MM2
Atividade 
Cultural

De 4-04-2016 
a 9-06-2016

1º Ciclo EB; AEC Docentes das AEC
1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
Comunidade; 
Professores

Danças e e cantares típicas das tradições anglófonas. -  €        

Concurso de Dança OA2; O.4.4
Desenvolver a musicalidade e a expressão corporal, 
combinando o movimento e ritmo adequado, de 
acordo com a estrutura rítmica da música.

EB SM1; EB MM2 Concurso
De 4-04-2016 
a 9-06-2016

1º Ciclo EB; AEC
Grupo de docentes do 4.º 
ano

4.º; Comunidade; 
Professores

Concurso de dança para alunos do 4.º ano, incluindo 
coreografias sujeitas à avaliação de um júri que elegerá 
a 3 melhores a serem apresentadas na festa de finalistas.

50 €         

Comemoração do Dia 
Mundial da Dança

OC3; O.4.4
Promover o diálogo e partilha; Envolver as famílias 
nas atividades da escola.

EB SM1; EB MM2 Convívio
De 4-04-2016 
a 9-06-2016

1º Ciclo EB; AEC
Carla Querido e Márcia 
Duarte

1.º; 2.º; 3.º; 
Comunidade

Levantamento, junto da família, dos vários tipos/estilos 
de danças que conhecem; Reprodução de danças.

-  €        

Exposição do 
Departamento

OB2; O.4.4
Melhorar a competência Matemática Fomentar o 
gosto pela Matemática e pela escola Potenciar o 
raciocínio e o desenvolvimento de estratégias

ESMM; EMAM Exposição
De 4-04-2016 
a 9-06-2016

Matemática; 
Biblioteca Escolar

Ana Gonçalves, Rosa Pinto, 
Teresa Marques

5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
9.º; 10.º; 11.º; 12.º; 
CV

Exposição de trabalhos 70 €         
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Direitos Humanos OC3

- Promover o trabalho de grupo. - Incentivar os 
interesses culturais dos alunos, em relação ao meio 
e ao mundo em que se encontram inseridos. - Levar 
o aluno a conhecer/respeitar os direitos do 
homem.

EB SM1; EB MM2 Exposição
De 4-04-2016 
a 9-06-2016

1º Ciclo EB
Grupo de professores do 4.º 
ano

4.º; Comunidade; 
EE; Pessoal não 
docente; Professores

Realização de uma exposição com trabalhos realizados 
em sala de aula e em parceria com a comunidade 
educativa.

50 €         

Comemorações dos 
100 anos da 
participação de 
Portugal na 1.ª Guerra 
Mundial

OB2; O.4.3; 
O.4.4

Promover a educação para a cidadania Assinalar a 
passagem dos cem anos sobre a participação de 
Portugal na Grande Guerra Compreender factos 
ligados à participação portuguesa na Grande 
Guerra

ESMM Exposição
De 4-04-2016 
a 9-06-2016

História e 
Geografia; Clube 
Europeu

Sérgio Carvalho_Clube 
Europeu

10.º; 11.º

Exposição comemorativa da passagem do centenário 
sobre a participação de Portugal na Grande Guerra, na 
qual se irá incluir a presença do historiador militar 
Carlos Matos Gomes, para falar sobre o tema em 
efeméride.

-  €        

Visitas de estudo a 
faculdades de 
Economia e Gestão

OB2; OD2; 
O.4.4

Conhecer os diversos cursos e as saidas 
profissionais

ESMM
Visitas de 
Estudo

De 4-04-2016 
a 9-06-2016

Ciências Sociais Isabel Monteiro 12.º Conhecer os diversos cursos e as saidas profissionais 115 €        

Visita de Estudo a 
Fátima

O.4.4

Identificar o núcleo central do Cristianismo e do 
Catolicismo; Descobrir a simbólica cristã. 
Reconhecer exemplos relevantes do património 
artístico criados com um fundamento religioso.

EMAM
Visitas de 
Estudo

De 4-04-2016 
a 9-06-2016

Ciências Sociais Prof. António Esteves 5.º
Visita ao Santuário de Fátima, ao Museu da Vida de 
Cristo, às casas dos Pastorinhos e aos Valinhos. Visita de 
1 dia.

500 €        

Visita de Estudo e 
Acantonamento

O.4.4

Reconhecer exemplos relevantes do património 
artístico criados com um fundamento religioso. 
Reconhecer a proposta do agir ético cristão em 
situações vitais do quotidiano. Promover o bem 
comum e o cuidado do outro. Amadurecer a sua 
responsabilidade perante a pessoa, a comunidade e 
o mundo.

EMAM
Visitas de 
Estudo

De 4-04-2016 
a 9-06-2016

Ciências Sociais Prof. António Esteves 8.º
Visita de estudo a locais religiosos-históricos e 
acantonamento com atividades didáticas-lúdicas. 
Atividade de 2 dias.

2.500 €     

Visita à Quinta 
Pedagógica dos Olivais

O.4.4
Promover o bem comum e o cuidado do outro. 
Reconhecer a proposta do agir ético cristão em 
situações vitais do quotidiano.

EB SM1; EB MM2
Visitas de 
Estudo

De 4-04-2016 
a 9-06-2016

Ciências Sociais Prof. António Esteves 1.º; 2.º; 3.º; 4.º
Visita de Estudo à Quinta Pedagógica dos Olivais com 
realização de atividades didáticas-lúdicas.

500 €        

Aventura Radical OB2; O.4.4

Promover o trabalho em grupo; Vivenciar 
diferentes áreas de expressão artística. Conhecer 
outros espaços de aprendizagem; Colocar o aluno 
face a uma aprendizagem direta e mais real; 
Favorecer o desenvolvimento de relações 
interpessoais e sociais a partir da prática 
desportiva; Motivar os alunos para a prática de 
desportos, em contexto extraescolar; Desenvolver 
o espírito de grupo/cooperação e interajuda.

EB SM1; EB MM2
Visitas de 
Estudo

De 4-04-2016 
a 9-06-2016

1º Ciclo EB Professores do 4º ano 4.º; Professores
Prática de jogos cooperativos e desportos radicais na 
Quinta "Aventura Radical."

15 €         

Atividade interpares 
no âmbito da 
sexualidade

OD2; O.4.4

- Educar para uma sexualidade saudável. - 
Compreender o funcionamento do sistema 
reprodutor humano. - Fomentar as relações 
interpessoais.

ESMM Outras
De 4-04-2016 
a 9-06-2016

Ciências 
Experimentais; PES

Gabriela Pintão, 9º A, 9º B e 
9º C

9.º

Os alunos das turmas 9º A, B e C vão dinamizar 
atividades com alunos de outras turmas do 9º ano, no 
âmbito do desenvolvimento do projeto de educação 
sexual das turmas.

-  €        

Menu 8 Criar Duanas 
Newton Gostava de

OA2; OE1; 
O.4.3; O.4.4

Dinamizar o projeto Newton gostava de ler em 
parceria com a RBE e Centro de Ciência Viva de 
Aveiro e Sintra Desenvolver hábitos de leitura 
Articular com as ciências naturais Rever conteúdos 
de ciências naturais

EMAM Outras
De 5-04-2016 
a 7-04-2016

Ciências 
Experimentais; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro Graça 
Pombo

8.º
A sessão do Newton Gostava e ler tem um momento de 
leitura e outro em que os alunos constroem uma dunas.

16 €         

Amostras para Ler+ 3ª 
sessão

OA1; OA2; 
OE1; O.4.3; 
O.4.4

Dinamizar no 1º ciclo o projeto Amostras para Ler 
+; Divulgar as obras do PNL e Metas; Expandir a 
comunidade leitora; Promover hábitos de 
alimentação saudável; Divulgar os recursos 
literários da BE.

EMAM; EB SM1 Outras 13-04-2016
1º Ciclo EB; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro, Paula 
Sequeira, Sandra de 
Carvalho

3.º; Professores

O projeto Amostras para ler + é dinamizado pela 
bibliotecária Cristina Faleiro, e comtempla a divulgação 
de livros do PNL e metas no 1º ciclo às turmas do 3º B 
das escolas do 1º ciclo do agrupamento. Na 3ª sessão é 
divulgada a obra que simultaneamente esteja 
contemplada no projeto e ao mesmo tempo esteja 
disponível nas BEs do 1º ciclo.

19 €         
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Intercâmbio 
Desportivo Cultural - 
2ª fase

OA2; OD1; 
OD2

1.Dinamizar a Escola; 2.Promover o Intercâmbio de 
saberes e experiências; 3.Despertar o interesse 
pelos valores tradicionais; 4.Desenvolver o respeito 
pelas diferenças, quer individuais, quer coletivas, 
manifestadas pelos povos de regiões diferentes; 
5.Promover as relações entre a comunidade escolar 
e a comunidade envolvente; 6. Promover o 
contacto entre Escolas e proporcionar o convívio 
Desportivo e Cultural; 7. Promover a 
interdisciplinaridade entre os diversos grupos 
envolvidos nas atividades;

ESMM
Intercâmbi
o

De 14-04-
2016 a 15-04-

2016

Educação Física; 
Desporto Escolar

Área Disciplinar de 
Educação Física

9.º; 10.º; 11.º; CV; 
Comunidade; EE; 
Intercâmbio; Pessoal 
não docente; 
Professores

Esta atividade tem como objetivo promover a troca de 
saberes e experiências, fomentar a relação 
escola/comunidade e o convívio desportivo. 
Desenvolveram-se atividades de âmbito desportivo e 
cultural. Nesta 2ª Fase as atividades serão semelhantes 
às da 1ª mas na zona da escola com quem se promove o 
intercâmbio .

250 €        

Se eu fosse Mãe ...Se 
eu fosse Filho ...

OC2; OC3; 
OE1; O.4.3; 
O.4.4

-Reforçar a relação família /escola. -Fortalecer 
laços familiares. -Promover a ligação entre a 
comunidade escolar

EB SM1
Intercâmbi
o

De 18-04-
2016 a 29-04-

2016

Educação Pré-
escolar

Docentes do pré-escolar e 
mães

JI

Será feito um desafio às mães para virem ao Jardim de 
Infância fazerem uma dramatização. Caso esta atividade 
não se realize , as mães serão convidadas dos seus filhos 
.

250 €        

Menu 8 Cristaliza Esta 
Ideia JI

OA1; OA2; 
OE1; O.4.3; 
O.4.4

Dinamizar o projeto Newton Gostava de Ler em 
parceria com o Centro de Ciência Viva de Aveiro e 
Sintra e com a RBE; Desenvolver hábitos de leitura; 
Rentabilizar os recursos existentes na BE; Articular 
com o 1º ciclo; Contribuir para a cidadania ativa

EB SM1 Outras 19-04-2016
Educação Pré-
escolar; Biblioteca 
Escolar

Cristina Faleiro Filomena 
Freire, Mafalda Santos

JI; Pessoal não 
docente; Professores

O projeto Newton Gostava de ler dinamiza este modulo 
no Jardim de Infância através da leitura do livro Lendas 
do Mar e da experiência dos sais de banho. O produto da 
experiência será integrado na atividade do Dia da Mãe

34 €         

Menu 8 Cristaliza Esta 
Ideia 1º ciclo

OA1; OA2; 
OE1; O.4.3; 
O.4.4

Dinamizar o projeto Newton Gostava de Ler em 
parceria com o Centro de Ciência Viva de Aveiro e 
Sintra e com a RBE; Desenvolver hábitos de leitura; 
Rentabilizar os recursos existentes na BE; Articular 
com o 1º ciclo; Contribuir para a cidadania ativa.

EMAM; EB SM1 Outras
De 20-04-

2016 a 22-04-
2016

1º Ciclo EB; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro Anabela 
Sequeira, Marta Teixeira; 
Dina Dinis, Jacinta Rente 
Alice Garcia, Catarina Lopes

1.º; Pessoal não 
docente; Professores

O projeto Newton Gostava de ler dinamiza este módulo 
nas escolas do 1º ciclo nas turmas do 1º ano, através da 
leitura do livro Lendas do Mar e da experiência dos sais 
de banho. O produto da experiência será integrado na 
atividade do PAA do Dia da Mãe

38 €         

Atividades de Ar Livre O.4.4

Promover o respeito pelo meio ambiente; 
Estabelecer laços de amizade e cooperação; 
Contribuir para um maior enriquecimento 
desportivo com a aprendizagem de novas 
modalidades desportivas; Promover o trabalho em 
equipa.

EMAM
Visitas de 
Estudo

27-04-2016 Educação Física Áreas Disciplinars 2º,3º ciclo 8.º
Atividades de Orientação e Combat Laser realizadas no 
Cabeço de Montachique.

15 €         

SER Família O.4.4

Comemorar a semana da família; Incrementar 
hábitos de leitura; Contribuir para o 
desenvolvimento pessoal social e cultural dos 
alunos

EMAM
Atividade 
Cultural

De 9-05-2016 
a 13-05-2016

Biblioteca Escolar; 
Projeto SER - 
Saber Estar no 
Recreio

Cristina Faleiro 5.º; 8.º
Os padrinhos madrinhas e afilhados realizam os jogos da 
família e dinamizam sessões de poesia e leitura no CRE.

15 €         

Menu 8 Criar Dunar 7º 
ano Geografia

OA2; OE1; 
O.4.3; O.4.4

Dinamizar o projeto Newton Gostava de ler em 
parceria com Centro de Ciência Viva de Aveiro de 
Sintra e da RBE; Articular com o departamento de 
ciências experimentais; Promover hábitos de 
leitura; Relacionar a ciência com a literatura; 
Promover a cidadania ativa na gestão dos recursos 
do CRE.

EMAM Outras 10-05-2016
História e 
Geografia; 
Biblioteca Escolar

Cristina Faleiro Graça Diogo 7.º; Professores

No projeto Newton Gostava de Ler o modulo Criar Dunas 
tem um momento de leitura do livros " Diógenes " e uma 
experiência de criação de dunas. Os alunos revem 
conteúdos lecionados na disciplina de geografia do 7º 
ano

19 €         

ExposiçÃo Final OB2; O.4.4

Desenvolver: - A sensibilidade estética e a 
criatividade; - A perceção; aptidões técnicas e 
manuais; - A capacidade de resolver problemas; - O 
sentido crítico; - O sentido social. Promover 
situações de aprendizagem que conduzam à 
interiorização de valores pessoais e universais - 
Desenvolver atividades que promovam um saber 
estar na vida responsável, com qualidade.

EMAM Exposição
De 25-05-

2016 a 18-10-
2016

Educação 
Artísitica, 
Tecnológica e 
Artes Visuais

Luísa Fulgêncio / Rosa 
Cabido

5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
Comunidade; EE; 
Pessoal não 
docente; Professores

Apresentação dos principais trabalhos desenvolvidos ao 
longo do ano letivo na disciplina de Educação Visual -3º 
Ciclo à comunidade escolar.

150 €        
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Feira dos Fósseis e 
Minerais

OC3; O.4.4
Sensibilizar a comunidade para o conhecimento das 
rochas da área envolvente.

ESMM; EMAM Outras
De 30-05-

2016 a 3-06-
2016

Ciências 
Experimentais

Professores de Ciências 
Naturais do 3º Ciclo, e 
professores de Biologia e 
Geologia

Comunidade
Feira dos Fósseis e Minerais realizado por uma empresa a 
decorrer na Escola sede e na Escola 2,3 Maria Alberta 
Menéres.

60 €         

Festival Gímnico O.4.3; O.4.4
Fomentar a partilha de conhecimentos; Promover a 
modalidade; Criar laços de Amizade.

EMAM
Atividade 
Desportiva

1-06-2016 Educação Física
Áreas Disciplinares 2º,3º 
ciclo

Comunidade
Realização de sequencias gímnicas consoante o escalão 
etário. O festival é realizado durante uma manhã com a 
participação de alunos do agrupamento.

60 €         

Concurso de leitura OB2
Promover a leitura de textos em Inglês; 
Desenvolver competências linguísticas; Motivar os 
alunos para a aprendizagem do Inglês.

EMAM Concurso 1-06-2016
Línguas 
Estrangeiras

Jacinta Costa e Ana Dias 5.º; 6.º; 7.º; 8.º Leitura de textos narrativos/ poéticos perante um júri 30 €         

Dia do Agrupamento
OA1; OA2; 
O.4.4

Promover a articulação entre os ciclos de ensino e 
as BEs do agrupamento Comemorar o dia do 
Agrupamento Promover atos de cidadania ativa

EMAM; EB SM1; 
EB MM2

Convívio 1-06-2016

1º Ciclo EB; 
Educação Pré-
escolar; Biblioteca 
Escolar

Cristina Faleiro Dora Gomes 
e Silvio Maltez

JI; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
Pessoal não docente

Atividades a dinamizar pelos professores bibliotecários 
estão inseridas no tema Ser aprender intervir

29 €         

Realização de 
atividades 
experimentais do séc. 
XIX

OC3; OD2; 
O.4.4

- Incrementar o gosto pelas ciências; - Promover o 
trabalho/responsabilidade na dinâmica de grupo; - 
Aumentar o sentido de responsabilidade;

ESMM Outras 1-06-2016
Ciências 
Experimentais

Professores: Isabel Cruz, 
José Filipe Coelho e Carlos 
Bernardo

Comunidade
Realização de atividades laboratoriais, por parte dos 
alunos do 9º ano, para mostrar à comunidade escolar.

50 €         

Gala do Desporto 
Escolar

OC3; O.4.3; 
O.4.4

•Fomentar a participação dos alunos e comunidade 
em projetos e atividades extracurriculares 
•Promover a divulgação, o aperfeiçoamento e 
dinamização das atividades desportivas da escola 
•Promover a interação escola/professores/alunos 
•Promover a auto estima dos alunos •Divulgar as 
aprendizagens à comunidade

ESMM Outras 3-06-2016

Educação Física; 
Desporto Escolar; 
RASE; Direção 
Executiva

Área disciplinar de 
Educação Física

9.º; 10.º; 11.º; 12.º; 
CV; Comunidade; 
EE; Pessoal não 
docente; Professores

Esta atividade é organizada com o objetivo de premiar e 
enaltecer os alunos que se destacaram no Clube do 
Desporto Escolar, ao longo do ano letivo. Cada grupo/ 
equipa nomeia os alunos a propor em cada categoria ,e a 
área disciplinar decide quais os premiados e os 
professores que irão entregar os prémios. Na festa 
atuam alunos da nossa escola,dançando, cantando e 
representando.

500 €        

Festa de Encerramento 
de Ano Letivo

OA2; OB2; 
OC3; O.4.4

Desenvolver atividades que levem a um maior 
envolvimento da comunidade educativa.

EB MM2
Atividade 
Cultural

9-06-2016 1º Ciclo EB; AEC
Grupo de docentes do 4.º 
ano.

4.º; Comunidade; 
EE; Pessoal não 
docente; Professores

Apresentação de representações dramáticas, 
declamações, canções e danças a toda a comunidade 
educativa, como forma de encerramento do trabalho 
desenvolvido ao longo do ano.

300 €        

Total 25.951 €  
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