
Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

006 Hora do Conto 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras de
Infância de todas as salas de
JI do Agrupamento
Técnicas das Bibliotecas
Municipais
Câmara Municipal de
Santiago do Cacém]

Grupos/turmas de todas
as salas de JI do
Agrupamento
Técnicas das
Bibliotecas Municipais
Câmara Municipal de
Santiago do Cacém

2015/09/21 a  
2019/07/30
(Plurianual - Ao longo
dos 4 anos letivos)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade
(2015/2016)

Sem custos
diretos

013 Apresentação pública de
trabalhos dos alunos com convite
aos pais / EE.

5 – Aumentar o
envolvimento dos pais,
dos representantes dos
pais e encarregados de
educação e das
estruturas representativas
dos alunos na vida do
Agrupamento

Departamento de Línguas
[Professores dos GR 220 e
330]

EE / Alunos do
Agrupamento

2015/09/21 a  
2019/07/30
(Plurianual - Ao longo
dos 4 anos letivos)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade
(2015/2016)

2015/2016:
Os Encarregados de Educação
foram convidados a assistir (e
estiveram presentes) apenas
aquando da participação dos alunos
no Concurso de Leitura e na Sessão
de divulgação dos alunos premiados
no Concurso de Poesia.

Cerca de 50€
ano.

AESC/PAA - 2015/16 - Ativ. parcialmente realizadas
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

043 “Aprendizagem em ambientes
digitais” (articulação curricular e
promoção da literacia da
Informação e dos média):
- Apoio a projetos e eventos
extracurriculares que vierem a
ser propostos, ao nível da
seleção de recursos digitais e
equipamentos e produção de
informação.
- Trabalho com professores e
alunos de Inglês (3º CEB/SEC)
na produção de um número
especial do boletim da Mediateca
(media), dedicado à escrita
criativa, em inglês – apoio do PB
nas várias fases (na Mediateca e
em sala de aula) de  seleção de
recursos/aplicações digitais e na
produção do próprio boletim.
- Trabalho com professores e
alunos da disciplina de Português
(3º CEB/SEC) na criação de um
blogue (ou similar) para
divulgação, pelos alunos, de
livros selecionados e
comentários sobre as leituras
realizadas - apoio do PB nas
várias fases (na Mediateca e em
sala de aula) de  seleção de
recursos/aplicações digitais e na
produção do próprio suporte
digital.
- Trabalho com professores e
alunos da disciplina de Português
no âmbito do projeto “Ler no
tablet/PC” – apoio do PB na
seleção de livros digitais e na
criação com os alunos de uma
biblioteca digital no site das

3 – Aumentar a utilização
de tecnologias
inovadoras/ambientes de
trabalho digitais no
processo ensino-
aprendizagem

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários
Mariana Vera e Cipriano
Mendes
]

EBFAV e ESMF:
Professores
bibliotecários,
professores e alunos:
Atividades autónomas
pelos alunos
frequentadores das BE;
Atividades programadas
com os professores dos
projetos citados

2015/09/21 a
 2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Na EBFAV:
 Ao longo do ano foram
desenvolvidas, no agrupamento,
várias ações de formação no âmbito
da Literacia digital, para promoção
da utilização dos novos recursos
digitais no apoio à realização de
trabalhos no âmbito das atividades
curriculares e extracurriculares; o
que possibilitou a realização de
aulas na BE, onde  os docentes de
várias turmas e os seus alunos,
principalmente do 1º ciclo, nas áreas
de Estudo do Meio; Educação para
a Cidadania e ALE, treinaram
competências na área da literacia de
informação e dos média.
A Biblioteca Escolar da FAV
inscreveu esta área da Literacia de
Informação " Aprendizagens em
ambientes digitais" no Referencial
online da RBE "Aprender com a
Biblioteca Escolar" e, procedeu à
divulgação das atividades
desenvolvidas e dos produtos
obtidos.
Trata-se de um projeto com
objetivos de reforço e de
continuidade para uma maior
abrangência de utlizadores.

Na ESMF:
O boletim da Mediateca foi
publicado, em trabalho colaborativo
com a docente Isabel João e os
alunos de Inglês do 12º Ano. De
acordo com a docente: "Neste
projeto participaram todos os 18
alunos inscritos na disciplina; a
respetiva professora de Inglês e a
professora estagiária desta turma. O
projeto foi muito bem recebido pelos
alunos e possibilitou uma maior
diversificação de estratégias e
métodos de trabalho, tendo
nomeadamente proporcionado uma
maior autonomia aos alunos que
utilizando as TIC puderam partilhar

Sem custos
diretos

AESC/PAA - 2015/16 - Ativ. parcialmente realizadas
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

bibliotecas do agrupamento.
- Trabalho com professores e
alunos de História do 9º ano na
produção de um número especial
do boletim da Mediateca (media),
dedicado à presença portuguesa
na Primeira Guerra Mundial –
apoio do PB nas várias fases (na
Mediateca e em sala de aula) de
seleção de recursos/aplicações
digitais e na produção do próprio
boletim.

e enriquecer os seus trabalhos. De
acordo com todos os alunos,
ouvidos sobre este assunto, este
deverá ser um projeto a continuar no
próximo ano letivo. 100% dos alunos
avaliaram o seu grau de satisfação
em " muito satisfeito".
O Trabalho com a disciplina de
Português na criação de um blogue
não pode ser acompanhado pelo
PB, pelos motivos já indicados pela
Delegada de Grupo de Português na
atividade nº 63.
Para o trabalho com a disciplina de
Português no âmbito do projeto “Ler
no tablet/PC”, foram
disponibilizados, no site das BE,
Ebooks.
Do trabalho previsto com História do
9º ano para produção de um número
especial do boletim da Mediateca,
por motivos de organização interna
da disciplina, só se realizou a 1ª
fase - a utilização da plataforma
LIno para seleção e partilha de
informação.

044 Apresentação das bibliotecas
escolares à comunidade
educativa, através da promoção
de visitas guiadas a alunos.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

ESMF e EBFAV:
Equipas das BE do
Agrupamento;
Professores
colaborantes

2015/09/21 a
 2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

AESC/PAA - 2015/16 - Ativ. parcialmente realizadas
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

046 Atividades de gestão de recursos
materiais e humanos: atualização
de registos de utentes;
elaboração de orçamentos;
contactos com professores e
coordenadores de estruturas
intermédias para promoção de
atividades de desenvolvimento
do currículo; harmonização de
procedimentos/adoção de
instrumentos de catalogação em
ambas as bibliotecas.

8 – Melhorar a gestão dos
recursos humanos e
materiais do Agrupamento

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

Equipas das BE do
agrupamento; docentes;
coordenadores de
estruturas intermédias

2015/09/21 a
 2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Software
(aplicações em
Microsoft Access
e
Porbase/Prisma)
(anuidade do
programa
Prisma: € 300,00
Equipamento
técnico: €150,00
Consumíveis
(material de
papelaria,
tinteiros, CD’s,
DVD’s e
cassetes
digitais): €
200,00
Assinatura de
jornais e
revistas: €
700,00
Documentos
(livros, filmes e
discos): €
1700,00

AESC/PAA - 2015/16 - Ativ. parcialmente realizadas
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

040 Projeto “ Dormir + Ler melhor”. 5 – Aumentar o
envolvimento dos pais,
dos representantes dos
pais e encarregados de
educação e das
estruturas representativas
dos alunos na vida do
Agrupamento

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV (1º CEB): PB,
turmas inscritas pelas
educadoras /
professores titulares de
turma.

2015/09/21 a
 2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

O Projeto "Dormir + para ler melhor"
é plurianual e , com tal, foram
planificadas e desenvolvidas
algumas atividades iniciais, com
alguns docentes do 1º ciclo e
educadores do agrupamento, bem
como estabelecido contactos de
parceria/ articulação de atividades
para o próximo ano letivo.

De referir que, este projeto está
articulado com o Projeto  Nacional
de Saúde Oral (SOBE) e
Alimentação, a que Biblioteca
Escolar da EBFAV se candidatou.
Nesse âmbito, uma das atividades já
realizada com alguns alunos, foi a
confeção de uma "Sacola do Sono
Tranquilo", personalizada a gosto,
em articulação com os pais/EE,  a
qual conterá o pijama, a escova de
dentes, o Herói escolhido e a
história do dia para ler / adormecer.

Sem custos
diretos

AESC/PAA - 2015/16 - Ativ. parcialmente realizadas
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

042 Projeto “SOBE” (Saúde oral). 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV (Pré e 1º CEB):
PB; turmas inscritas
pelas educadoras /
professores titulares de
turma.

2015/09/21 a
 2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

A candidatura apresentada pela
BEFAV desenvolve-se em dois anos
letivos; assim, foram realizadas
várias atividades de divulgação do
projeto junto de todos os
educadores e docentes do 1º ciclo
do agrupamento; as atividades
iniciais previstas no projeto foram
cumpridas: sessões de
sensibilização com a Higienista Oral;
participação da turma 4º A no
Desfile de Carnaval das Escolas
com fatos  e slogan alusivo à
temática, atividade realizada com a
colaboração dos pais /EE da turma;
Reciclagem de Escovas “ Escova
Usada no Escovão colocada”, com a
construção de Eco-escovinhas e
exposição no CSSC; Rap dos
dentes” poema e música, professora
e alunos do 4ºA produziram uma
música original sobre a temática da
saúde oral e alimentação;
apresentação feita, no final do ano,
aos pais /EE  na Biblioteca Escolar.
Será dada continuidade ao Projeto
no próximo ano letivo.

Sem custos
diretos

AESC/PAA - 2015/16 - Ativ. parcialmente realizadas
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

038 Projeto “Oficina Multimédia”:
promoção de atividades no
Estúdio de Vídeo:
- Apoio à produção de
informação em suporte
videográfico;
- Trabalho com professores e
alunos das disciplina de
Português e Inglês no âmbito do
projeto “Videoleituras” – apoio do
PB na pós-produção com os
alunos de gravações, por eles
feitas, de leituras – com a
duração máxima de 3 minutos -
de textos de autores
portugueses;
- Digitalização de recursos
videográficos analógicos (em
arquivo)

3 – Aumentar a utilização
de tecnologias
inovadoras/ambientes de
trabalho digitais no
processo ensino-
aprendizagem

Bibliotecas escolares
[Professor bibliotecário da
ESMF, Cipriano Mendes;
professores e alunos de
Português e Inglês envolvidos
no projeto]

Professor bibliotecário
da ESMF, alunos e
professores

2015/09/21 a
 2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

060 Apresentação pública de
trabalhos dos alunos com convite
aos Encarregados de Educação

5 – Aumentar o
envolvimento dos pais,
dos representantes dos
pais e encarregados de
educação e das
estruturas representativas
dos alunos na vida do
Agrupamento

Departamento de Línguas
(Grupo de Português)
[Professores  de Português
dos vários anos/ níveis de
ensino]

Alunos de vários
anos/níveis e
Encarregados de
Educação

2015/09/21 a
 2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

066 "Matemática - desafio a desafio" 1 – Melhorar as
competências/resultados
escolares dos alunos

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Maria Edite
Parreira
Cira Cardoso
Ana Paula Pereira]

Alunos de 3º/4º anos de
Aldeia dos Chãos,
Relvas Verdes e Cruz
de João Mendes

2015/09/21 a
 2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

067 Desenvolvimento do Projeto " À
volta das histórias"

1 – Melhorar as
competências/resultados
escolares dos alunos

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Maria Edite
Parreira
Cira Cardoso
Ana Paula Pereira]

Alunos da EB1 de
Aldeia dos Chãos,
Relvas Verdes e Cruz
de João Mendes

2015/09/21 a
 2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

AESC/PAA - 2015/16 - Ativ. parcialmente realizadas
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

079 Hora do conto- Bibliotecas
Municipais (Santiago do Cacém,
Santo André)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Profs titulares
de turma, técnicos das
bibliotecas Municipais
(Santiago do Cacém, Santo
André)]

Alunos e professores
das Escolas de Boticos2
, Abela , S. Bartolomeu
e Santa Cruz

2015/09/21 a
 2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

(obs: Em datas a
definir pelos serviços
das Bibliotecas - Uma
visita /por turma /por
período)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Não se realizaram algumas sessões
por impossibilidade de
acompanhamento da dinamizadora
da Hora do Conto

Sem custos
diretos

122 Projeto da "Quinta de Educação
e Ambiente"- Aulas de campo, no
Monte do Paio

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Professoras:
Maria Edite Parreira
Cira Cardoso
Ana Paula Pereira]

Alunos da EB1 de
Aldeia dos Chãos,
Relvas Verdes e Cruz
de João Mendes

2015/09/21 a
2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

(obs: Aldeia dos
Chãos - 2015/10/19,
2015/11/25,
2016/01/18,
2016/02/17,
2016/04/11;
Relvas Verdes -
2015/10/26,
2015/11/30,
2016/01/20,
2016/02/22,
2016/04/18;
Cruz de João Mendes
- 2015/10/28,
2015/12/02,
2016/01/27,
2016/02/24,
2016/04/13)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

AESC/PAA - 2015/16 - Ativ. parcialmente realizadas
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

124 Projeto da "Quinta de Educação
e Ambiente"- Aulas de campo, no
Monte do Paio

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Professores,
técnicos do ICNF e ICE]

Alunos e professores
das Escolas de Boticos2
, Abela , S. Bartolomeu
e Santa Cruz

2015/09/21 a
2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

(obs: Escolas de S.
Bartolomeu, Abel a e
Boticos 2 - 2
/11/2015, 7/12/2015,
25/01/2016,
29/02/2016,
16/05/2016;
Escola de Santa Cruz
- turma 1 -
12/10/2015,
16/11/2015, 6/01
/2016, 1/02/2016,
14/03/2016,
4/05/2016;
Escola de Santa Cruz
- turma 2 -
28/10/2015,
02/12/2015, 27/01
/2016, 24/02/2016,
13/04/2016)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

133 Projeto da "Quinta de Educação
e Ambiente"- Aulas de campo, no
Monte do Paio

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Equipa Educativa dos 3º e 4º
anos da Escola Básica Frei
André da Veiga [Professora
Raquel Carrilho]

Professora e alunos da
turma do 3º A da FAV

2015/09/21 a
2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

(obs: Aulas de campo:
19/102015,
25/11/2015,
17/02/2016,
11/04/2016;
Dia Intercalar:
18/01/2016)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Os alunos participaram nas
restantes atividades com muito
interesse.

Sem custos
diretos

263 Realização do Blogue "Os
Caturrinhas" - da Turma 3º/4ºC

3 – Aumentar a utilização
de tecnologias
inovadoras/ambientes de
trabalho digitais no
processo ensino-
aprendizagem

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Prof. Sandra
Caturra]

Professora e alunos do
3º/4º C

2015/09/21 a
 2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

(obs.: ao longo do ano
letivo, semanalmente)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

095 Reuniões com os Serviços
Administrativos

8 – Melhorar a gestão dos
recursos humanos e
materiais do Agrupamento

Direção [] Assistentes técnicas 2015/09/21 a
 2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

(obs:
Quinzenalmente)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

AESC/PAA - 2015/16 - Ativ. parcialmente realizadas
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

118 Dias Comemorativos 7 – Promover hábitos de
vida saudáveis

Projeto Educação para a
Saúde [Coordenadora PES
Professor bibliotecário
Equipa concelhia de saúde
escolar
Técnicos do Centro de Saúde
]

Comunidade educativa 2015/09/21 a
 2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

20€

119 Aulas de Campo no Monte do
Paio

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras dos
Jardim de
Infância((JI)/Estabelecimento
s de Educação Pré-
Escolar(EPEIs) de:
Aldeia dos Chãos; Abela;
Relvas Verdes; Frei André da
Veiga- Sala 3;
Roncão; S.Bartolomeu.
Técnicas do Instituto das
Comunidades
Educativas(ICE)
Câmara Municipal de
Santiago do Cacém]

Turmas do JI aderentes
Técnicas do ICE
Câmara Municipal de
Santiago do Cacém

2015/09/21 a
2015/12/17 (No 1º
período de
2015/2016)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Apenas não se realizaram algumas
atividades, por falta de transporte.

Sem custos
diretos

131 Disponibilização de hardware e
software adequados à utilização
de tecnologias
inovadoras/ambientes de
trabalho digitais.

3 – Aumentar a utilização
de tecnologias
inovadoras/ambientes de
trabalho digitais no
processo ensino-
aprendizagem

Direção [] Docentes envolvidos na
utilização de tecnologias
inovadoras/ambientes
de trabalho digitais

2015/09/21 a
2015/12/17 (No 1º
período de
2015/2016)

(obs: No início do ano
letivo.)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

20 000€

152 Divulgação e aplicação dos
Planos de Emergência Internos
junto da Comunidade Educativa

8 – Melhorar a gestão dos
recursos humanos e
materiais do Agrupamento

Direção [] Docentes, não
Docentes, alunos,
Proteção Civil e GNR

2015/11 2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

AESC/PAA - 2015/16 - Ativ. parcialmente realizadas
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

161 Concerto de Natal - Auditório
Municipal António Chainho

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Expressões
[Docente de Educação
Musical - Maria José
Nogueira
Articulação com a docente de
EMRC - Ana Paula Pereira
Articulação com a BEFAV -
Mariana Vera]

Participantes - alunos
das turmas de 6º ano do
Ensino Regular com
Educação Musical

Público Alvo - E.E e
familiares dos alunos
participantes (a seleção
deve-se ao número de
lugares do Auditório
Municipal)

2015/12/17 2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

A atividade foi avaliada com
Suficiente. Salienta-se como
constrangimento, o comportamento
incorreto de alguns alunos,
enquanto público, devido à
constante conversa entre as
apresentações. Em vez do concerto
decorrer no dia dez de dezembro,
no Auditório Municipal António
Chainho, foi acordado com a
Direção do Agrupamento, realizar
uma apresentação informal no
auditório da FAV no dia quinze de
dezembro. O cancelamento da
atividade nos moldes e data
previstos anteriormente deveu-se ao
fraco desempenho dos alunos no
ensaio geral. A maioria foi
protelando o estudo das peças em
prol da realização dos tpc
diários/semanais e/ou dos testes
das várias disciplinas e não
concluíram com sucesso as tarefas
solicitadas no prazo previsto.

25€

257 Sessão de esclarecimento e
informação sobre programas
para os jovens na UE .

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Línguas
[Prof. Isabel João (Inglês -
12º ano).
Professora estagiária da
FSCH da Universidade de
Lisboa.
Agência Nacional Erasmus+.]

Alunos do 12º ano 2016/01/04 a
2016/03/18 (No 2º
período de
2015/2016)

(obs.: esta atividade
está sujeita a
confirmação da
entidade exterior à
escola.)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

A atividade foi realizada durante a
unidade dedicada ao estudo deste
assunto nas aulas de 12º ano, como
previsto. não se realizou a parte
pública da atividade destinada a
todos os alunos do secundário
devido ao facto de não ter sido
possível trazer à escola alguns
testemunhos destes projetos.

Custos de bufete
(água, café)

166 Visita de Estudo ao teatro no
âmbito do estudo da obra
vicentina, Auto da Barca do
Inferno

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Línguas
(Grupo de Português)
[Professores do nível/ano]

Alunos do 9º ano e
Encarregados de
Educação

2016/01/04 a
2016/03/18 (No 2º
período de
2015/2016)

(obs: A atividade
poderá eventualmente
ocorrer no 1º
período.)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Por motivos alheios (acidente
rodoviário na A2) não foi possível
realizar a Visita ao Museu Nacional
de Arte Antiga, que estava prevista
para o período da tarde.

+ ou – 850 €
/camioneta +
bilhete teatro
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

264 Sessões fotográficas: Museu e
Edifícios históricos de Santiago
do Cacém (valorização do
património histórico/local)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Prof. Sandra
Caturra]

Professora e alunos da
turma 3º/4º C

2016/01/04 a
2016/03/18 (No 2º
período de
2015/2016)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

218 Visita de Estudo  - Espetáculo
Musical (a definir) e Convento de
Mafra

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Expressões
[Docente de Educação
Musical - Maria José
Nogueira
Docente de EMRC - Ana
Paula Pereira]

Alunos das turmas de 6º
ano com Educação
Musical e/ou EMRC

2016/03/14 a
2016/03/18

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

O balanço da visita foi positivo e
avaliado com Muito Bom, embora as
opiniões se tenham dividido entre as
duas propostas do dia. Há contudo a
registar como constrangimentos, a
má gestão por parte do Pavilhão do
Conhecimento relativamente às
dinâmicas de grupo e o facto dos
guias não terem um espaço e
equipamento adequados para
comunicarem com os grupos.

20€ / 22€ por
aluno

232 Cheira a Ciência 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Centro de
Ciência Viva - Lousal]

Alunos e professores
das Escolas de Boticos2
, Abela , S. Bartolomeu
e Santa Cruz

2016/04/20 a
2016/05/18

(obs: 20/04/2016 -
Boticos2 e Abela;
27/04/2016 - S.
Bartolomeu;
18/05/2016 -  Santa
Cruz)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

As turmas de Santa Cruz não
realizaram a atividade por falta de
transporte.

Sem custos
diretos

236 "Feira das Tradições" no âmbito
do Projeto do Departamento da
Educação Pré Escolar -
“Descobrindo Santiago –
Património Cultural
Articulação com a “Festa da
Família” no Parque do Chafariz .

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras de
Infância]

Comunidade Educativa 2016/05 2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
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243 Programa de Educação para
a/pela Ciência - "Cheira a
Ciência", no Centro de Ciência
Viva do Lousal

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Centro de
Ciência Viva do Lousal]

Professores e Alunos do
1º ano e 2º ano da
EBFAV

2016/05/24 a
2016/05/26

(obs: 24/05/2016 -
Turmas 1ºA, 1ºB e
2ºA
26/05/2016 - Turmas
2ºB)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

As turmas (1ºB, 2ºA e 2ºB) não
realizaram a atividade pelo facto da
Câmara Municipal não ter
disponibilizado o transporte, como
estava previsto.

Apenas a turma do 1º A realizou a
atividade pelo facto dos pais terem
assumido as despesas de transporte
dos alunos. Esta atividade foi
extremamente interessante e contou
com a participação ativa de todos os
intervenientes.

Sem custos
diretos
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