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INTRODUÇÃO

O presente Plano Anual de Actividades, apreciado em Conselho Pedagógico de 09 de Novembro
de 2010 , tem como base de trabalho o Projecto Educativo da Escola e comporta as iniciativas
propostas pelos diferentes Departamentos Curriculares, Grupos Disciplinares, Conselhos de
Turma e demais estruturas intermédias de gestão curricular e de complemento ou de
enriquecimento curricular, para o ano lectivo 2010/2011.
Tendo em conta que a escola de hoje exige uma comunidade munida de documentos
estratégicos, que sirvam de referência orientadora à diversidade de acções educativas e a uma
multiplicidade de dinâmicas, o Plano Anual de Actividades surge como um dos suportes
operacionalizadores dos princípios constantes no Projecto Educativo.
Este Plano Anual de Actividades visa essencialmente a formação integral da pessoa e do aluno
nas suas diversas dimensões, valorizando não só o domínio dos conhecimentos, mas também o
domínio das atitudes, valores e capacidades.
Pretende-se que este documento não seja um mero somatório de actividades ou realizações
individuais, mas sim uma acção concertada em prol de objectivos comuns, pensados para irem
ao encontro dos planos de acção definidos para a nossa Escola
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Tarefas
administrativas e
organizativas

Prestar um serviço
educativo de qualidade

Organização e
actualização do dossier
do Departamento

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade lectiva

Elaboração do Plano de
Actividades do
Departamento

Elaboração do relatório
das actividades
desenvolvidas

Elaboração de folhas
informativas

Reuniões Conselho
Pedagógico

• Manter-se informado de toda a legislação
referente ao ensino, em geral, e, em
particular, a que contempla as disciplinas que
fazem parte do Departamento.
• Analisar legislação que vai sendo publicada e
outra documentação importante.
• Preparar reuniões (definir a ordem de
trabalhos,
preparar
documentação
necessária).
• Organizar as actas das reuniões.
• Elaborar
o
plano
de
trabalho
do
Departamento.
• Promover medidas de avaliação da actividade
do Departamento.
• Fazer a análise / balanço das actividades
desenvolvidas ao longo do ano.
• Informar os delegados de grupo de docência
sobre deliberações do Conselho Pedagógico
• Representar o Departamento.
• Debater os assuntos inscritos na ordem de
trabalhos.
• Propor medidas destinadas a melhorar as
aprendizagens dos alunos.

Ao longo do
ano lectivo

Coordenador e
professores do
Departamento

Comunidade
Educativa

• Submeter
à
aprovação
do
Conselho
Pedagógico as planificações anuais das
disciplinas, bem como das matrizes dos
exames de equivalência à frequência.

Ao longo do
ano lectivo

Coordenador e
professores do
Departamento

Comunidade
Educativa
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ACTIVIDADE

Reuniões do
departamento
(plenárias, com os
delegados, grupos de
trabalho)

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Analisar o regimento do Departamento e
propor alterações.
Estabelecer o plano de Actividades do
Departamento.
Informar dos assuntos abordados no Conselho
Pedagógico e das decisões tomadas.
Promover a troca de experiências e a
cooperação entre os professores.
Promover a articulação entre as diferentes
áreas curriculares.
Promover a criação e implementação de
projectos e/ou planos curriculares de natureza
interdisciplinar.
Assegurar a articulação entre o Departamento
e as restantes estruturas pedagógicas,
nomeadamente na análise e desenvolvimento
de medidas de orientação pedagógica e de
estratégias de diferenciação pedagógica.
Analisar e reflectir sobre as práticas educativas
e o seu contexto.
Assegurar a coordenação de procedimentos e
formas de actuação na aplicação dos critérios
de avaliação das aprendizagens, bem como
analisar eventuais propostas de alteração aos
critérios.
Definir critérios para a elaboração dos Exames
de Equivalência à Frequência.
Identificar as necessidades de formação dos
docentes.
Avaliar o cumprimento das planificações.
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

•
•

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

2º Período

Professor de Historia

Alunos dos 7ºs
anos

Reconhecer a multiplicidade de propostas
artísticas e literárias e o seu significado num
mundo em mudança.
Comparar a evolução das artes e das letras
em Portugal e no resto da Europa nas
primeiras décadas do século XX.

2º Período

Professor de Historia
e responsável do
Museu

Alunos 9ºA e 9ºB

Suportado
s pelos
alunos;
8 alunos
com
escalão 80 euros
(aproxima
damente)

Desenvolver a capacidade de identificar/
compreender as áreas principais da Filosofia e
as respectivas disciplinas.
Propiciar a reflexão filosófica.

1º Período
11/11/2010

Professores, alunos e
equipa pedagógica
do grupo de Filosofia

Alunos de
Filosofia do 10º e
11ºs anos

Computad
or c/
Internet.

Analisar os resultados escolares dos alunos /
Reflectir sobre os dados obtidos.
Promover o convívio entre os professores do
Departamento.

Actividades Específicas
dos Grupos de Docência
Miróbriga

Metas 1 e 3

•

•

Visita de estudo ao
Museu de Arte
Contemporânea
Museu de Arte
Moderna da Fundação
Calouste Gulbenkian
Museu da
Electricidade
Museu do Teatro
Museu do Traje

Metas 1 e 3

Dia Mundial da
Filosofia
Visionamento do filme

Promover actividades
de educação para a
cidadania.

Matrix

•
•

•
•

Compreender o papel da língua, do direito e
da administração como elementos unificadores
do Império e acentuar a função do exército
como agente da romanização.
Reconhecer o direito e o urbanismo como as
criações mais originais da civilização romana
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

Dinamizar actividades
de complemento
curricular.

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

•

Debate orientado
disciplina.

pelos

professores

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

da

CUSTOS

Almoço
no
refeitório
da escola.

Sensibilizar para
diferentes
manifestações
culturais.
Potenciar a leitura
crítica de linguagem
icónica e audiovisual.
Reflexão sobre os
Direitos do Homem
Exposição de Trabalhos.

Palestra sobre os
Direitos do Homem
dinamizada por um
membro da Amnistia
Internacional.

Promover actividades
de educação para a
cidadania.
Sensibilizar para os
Direitos do Homem.

• Conhecer a Carta Universal dos Direitos do
Homem.
• Desenvolver a consciência do significado ético
e da importância politica dos direitos
humanos.

1º Período
Dezembro
de 2010

Professores, alunos e
equipa pedagógica
do Grupo de Filosofia

Turmas de
Filosofia

Fotocópia
s,
cartolinas,
águas.
Orçament
o desta
actividade
será
fornecido
no início
do 2º
período.
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

DEBATE/ MESA
REDONDA
Tema: A Escola e os
Valores

Promover actividades
de educação para a
cidadania.

• Reflectir sobre a Escola enquanto espaço
cultural, informativo e formativo.

2º Período
Jornadas
Culturais
7 de Abril
de 2011

Câmara Municipal

Alunos das
turmas de
Filosofia

Sessão de trabalho a
realizar no Auditório
Municipal António
Chainho (ou em
alternativa, no
Polivalente da Escola)

Desenvolver a ligação
da Escola à
comunidade.

• Contribuir para uma reflexão da comunidade
sobre os valores e a Escola.

Fotocópia
s,
cartolinas,
águas.
Orçament
o desta
actividade
será
fornecido
no início
do 2º
período.

DEBATE/ MESA
REDONDA
Tema: Escola vs
Trabalho

Promover actividades
de educação para a
cidadania.

• Reflectir sobre a Escola enquanto espaço
iniciático ao mercado de trabalho.

Sessão de trabalho a
realizar no Auditório
Municipal António
Chainho (ou em
alternativa, no
Polivalente da Escola)
Visita ao Museu Casa
das Histórias de
Paula Rego - Cascais.

Desenvolver a ligação
da Escola à
comunidade.

Dinamizar actividades
de complemento
curricular.

Professores, alunos e
equipa pedagógica
do Grupo de
Filosofia.

2º Período
Jornadas
Culturais

• Contribuir para uma melhor informação da
comunidade educativa da relação entre os
cursos profissionais e o mundo do trabalho.

•
•
•

Fomentar o gosto pela visita a museus.
Analise e compreensão do problema da
definição de arte.
Sensibilizar para o entendimento/compreensão
da “obra de arte”.

Técnicos do I.E.F.P.
Ministério da
Educação.

Alunos de Área de
Integração dos
Cursos
Profissionais

Professores, alunos e
equipa pedagógica
do Grupo de
Filosofia.

3º Período
8 de Abril
de 2011

Professores, alunos e
equipa pedagógica
do Grupo de
Filosofia.

Alunos dos10º
anos de Filosofia

Transport
e (pago
pelos
alunos)
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

Incentivar o apreço
pelo património
natural e cultural.

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

•
•
•

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Desenvolver a sensibilidade estética a partir
do contacto directo com obras de Arte.
Analisar a estrutura arquitectónica e expositiva
do museu.
Desenvolver comportamentos adequados a
locais de exposição de arte.

Participação no
concurso
“ A Europa no
Mundo”

Metas/objectivos 1 e 3

• Fomentar o espírito de equipa e o trabalho de
grupo;
• Promover o enriquecimento curricular, pessoal
e cultural;
• Compreender a importância da nossa
identidade como cidadãos da Europa.”
• Criar consciência europeia e o sentido de
pertença a uma comunidade alargada de
países.

1º Período

Professor de
Geografia
(Odália Aires) /
Inglês
(Isabel João e
Delfina Ribeiro)

Alunos dos 10ºs
anos

10 €

Exposição de trabalhos
subordinados ao tema
“ Mapas Mentais”

Metas/objectivos 1 e 3

• Compreender a importância da cartografia
para o conhecimento espacial.”
• Desenvolver a capacidade de observação e
representação da superfície terrestre.”

1º Período

Prof. de Geografia

Alunos dos 7ºs
anos

5€

Sessão de
Esclarecimento
“ A Contracepção “

Metas/objectivos 1 e 3

• Compreender as implicações da contracepção
nas taxas de natalidade e de fecundidade.

1º Período

Dr. Mário
Jorge/professora de
Geografia/

Alunos dos 10ºs
anos

Concurso de fotografia
subordinado ao tema
“ Ambiente vs
Desenvolvimento”

Metas/objectivos 1 e 3

• Sensibilizar os alunos, por forma a mobilizar
os seus sentidos para a capacidade de
observação do meio natural e humano que os
rodeia;

2º Período

Professora Odália
Aires e
Entidades a convidar

Alunos

35€
(patrocíni
os de
entidades
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

• Motivar os alunos para a utilização da
fotografia como instrumento de análise
geográfica.

CUSTOS

/empresa
s da
região)

Visita de estudo ao
Planetário Calouste
Gulbenckein e Museu
da Electricidade

Metas/objectivos 1 e 3

• Compreender a importância da astronomia
para o conhecimento do planeta Terra.
• Compreender a importância das coordenadas
geográficas para a localização exacta no
espaço.
• Promover o espírito de camaradagem e
convívio entre alunos/alunos/professores.

2º Período

Professora de
Geografia
Odália Aires
Professores de
Físico-Quimíca e
Directores de Turma

Alunos dos 7 º
anos

Visita de Estudo –
Minas do Lousal

Metas/objectivos 1 e 3

• Ter uma atitude critica face aos problemas
que decorrem da exploração dos recursos do
subsolo.
• Conhecer a realidade portuguesa a nível dos
diferentes recursos do subsolo.
• Compreender a importância dos recursos do
subsolo para a economia do país.

2º Período

Professora de
Geografia/Ciências
da Natureza

Alunos do 8º ano

Uma aula do Centro
Europeu Jacques
Delors

Metas 1 e 3

• Abordar temas de interesse para todos os
estados membros.
• Enriquecer os currículos.
• Promover a articulação horizontal de
conteúdos.
• Aproximar a Europa dos seus cidadãos e os
povos da União Europeia entre si.

2º Período

Professora Geografia
/ Clube Europeu

Alunos do 7º ano

10 €
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Visita de estudo a uma
empresa industrial da
zona.

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral.

• Identificar regimes e processos tecnológicos
de fabrico.
• Distinguir diferentes regimes de fabrico.
• Conhecer o funcionamento de uma empresa
ao nível da Contabilidade, Gestão Financeira e
Gestão de Recursos Humanos;
• Conhecer as aplicações informáticas de
Contabilidade, Gestão Financeira e Gestão de
Recursos Humanos.
• Relacionar a produção com a satisfação das
necessidades.
• Perceber os conceitos relacionados com a
produtividade dos factores produtivos.
• Compreender os conceitos de economias e
deseconomias de escala.

A definir

Professores da
disciplina de Gestão
e de Contabilidade e
Fiscalidade do Curso
Profissional de
Técnico de Gestão,
da disciplina de
Organização
Empresas e
Aplicações de Gestão
do Curso Profissional
de Técnico de
Informática de
Gestão e d a
disciplina de
Economia A.

Alunos da turma F
do 12º Ano do
Curso Profissional
Técnico de
Gestão, da turma
G do 12º Ano do
Curso Profissional
Técnico de
Informática de
Gestão e da
turma do 10º C,
do Curso
CientíficoHumanistico de
Ciências
Socioeconómicas

Cecília Lopes
Isabel Mimoso
Odália Aires
Encarregados de
Educação

Alunos da turma
10º A
Restantes alunos
das antigas
turmas do 9º A e
9º B a
frequentarem a
escola (ganharam
concurso de
fotografia)

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.
Dinamizar actividades
de complemento
curricular.

Visita de estudo ao
Porto
Visionarium
Serralves

Incentivar o apreço
pelo património
natural e cultural

• Enriquecimento curricular, pessoal e cultural.
• Fomentar o gosto pela visita a museus e casas
de Ciência.
• Desenvolver a sensibilidade estética a partir
do contacto directo com obras de arte
• Desenvolver o espírito de observação, a
curiosidade científica e o trabalho em equipa.
• Fortalecer o elo de ligação entre alunos,
professores e Encarregados de Educação.

CUSTOS
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

Actividade 1
Filosofia/Exposição
Fotografia “OS MEUS

Promover actividades
de educação para a
cidadania.
Desenvolver
capacidades analíticas
e de síntese,
designadamente na
selecção, organização
e gestão crítica da
informação.
Desenvolver a ligação
da Escola à
comunidade.

PAIS, A ESCOLA, A
MODA, E EU”
Através do acervo
fotográfico familiar criar
uma exposição/roteiro

da moda na escola.

Actividade 2
Filosofia/Filósofo do Mês
Através da análise de
textos de filósofos,
questionar as
problemáticas
trabalhadas pelo
autor e tomar
posição face a elas.

Promover actividades
de educação para a
cidadania.
Desenvolver
capacidades analíticas
e de síntese,
designadamente na
selecção, organização
e gestão crítica da
informação.

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

•
•
•

•
•
•

•
•

DATA

DINAMIZADORES

Reconhecer a dimensão histórica dos valores.
Estimular a produção criativa.
Estimular o desenvolvimento pessoal e social,
a partir da reflexão sobre o comportamento
estético inter/ intra-geracional, que permita
uma melhor compreensão de si e dos outros.
Pesquisa nos Álbuns de Família.
Elaboração de trabalhos pelos alunos.
Exposição dos trabalhos.

2º Período

Professora
Leopoldina Camilo
Colaboradores:
Família

Desenvolver uma atitude positiva em relação à
Filosofia.
Estimular a produção criativa.

Ao longo do
ano lectivo

Professora
Leopoldina Camilo
Colaboradores:
Equipa da Mediateca

•

Estimular o desenvolvimento da dimensão
crítica e reflexiva, a partir da análise das
teorias/ respostas dadas pelos filósofos ao
longo da história da filosofia.

•

Fomentar a ideia de que a filosofia surge da
vida e dos problemas que a vida coloca ao
Homem.
Promover a inquietação sobre a actualidade da
filosofia no mundo actual.

•

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Fotografia
s
Computad
or
Placard

Alunos do 10ºB,
10ºC e 10ºD
(Integra o Plano
Curricular de
Turma)
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
Coordenação do
departamento

Coordenar o departamento e as actividades a
desenvolver pelos professores do grupo de
docência que o integram.

Ao longo do
ano lectivo

Coordenador de
Departamento e
Representantes de
grupo de docência

Professores do
Departamento

Tarefas previstas nos
artigos 75º e 78º do
Regulamento Interno,
nomeadamente:

Prestar um serviço
educativo de
qualidade.

Cumprir o disposto no Regulamento Interno e na
legislação em vigor.

Ao longo do
ano lectivo

Coordenador de
Departamento e
Representantes de
grupo de docência

Professores do
Departamento e
comunidade
educativa em
geral

Elaboração do Plano
Anual de Actividades do
Departamento

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.

Organizar (seleccionar, priorizar, calendarizar e
articular) as actividades do departamento

1º Período
lectivo

Coordenador de
Departamento e
Representantes de
grupo de docência

Professores do
Departamento e
comunidade
educativa em
geral

Partilhar informação, legislação e materiais com
os docentes do departamento.

Ao longo do
ano lectivo

Coordenador

Professores do
Departamento

Manter os docentes do departamento informados
e facilitar a troca de informação.

Ao longo do
ano lectivo

Coordenador

Professores do
Departamento

Organização e
actualização do dossiê e
do livro de actas do
departamento.

Elaboração, envio e
troca de
documentação/informaç
ão (via e-mail ou outra
forma).

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral.
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ACTIVIDADE

Reuniões de
departamento em
plenário, com
representantes de grupo
de docência ou por
grupos de trabalho.
Preparação de reuniões
(de Departamento, de
Conselho Pedagógico e
de outras sessões de
trabalho)
Reuniões com os
coordenadores dos
outros departamentos.

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Partilhar
experiências
e
optimizar
o
funcionamento do departamento e respectiva
produção de decisões e materiais.

De acordo
com
calendariza
ção da
Direcção da
escola e
sempre que
oportuno

Coordenador,
representantes e
docentes do
departamento

Professores do
Departamento

Promover a troca
departamentos.

Ao longo do
ano lectivo

Coordenadores de
Departamento

Professores do
Departamento

de

experiências

entre

Coordenação das
actividades dos grupos
de docência,
conducentes à
planificação dos planos
de estudo, estabelecidos
a nível nacional e a sua
adequação à realidade
da Escola.

Articular o funcionamento dos grupos de docência
que compõem o departamento, de acordo com as
orientações programáticas e legislativas.

1º Período
lectivo (e
seguintes)

Coordenador e
representantes de
grupo de docência

Professores do
Departamento

Recolha, pelos
representantes dos
grupos de docência, dos
instrumentos de registo
da avaliação e de outros

Criar materiais e instrumentos de avaliação
comuns a todo o departamento

Ao do ano
lectivo

Coordenador e
representantes de
grupo de docência

Professores do
Departamento

CUSTOS

Página 14 de 97

ESCOLA SECUNDÁRIA DE MANUEL DA FONSECA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES - ANO LECTIVO 2010/2011

ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Contribuir para um Plano de Formação da escola
adaptado às reais necessidades da mesma e dos
docentes do departamento.
Melhorar as práticas
dos docentes do
departamento/escola.

1º Período
lectivo

Coordenador e
representantes de
grupo de docência

Comunidade
educativa da
ESMF e de outras
escolas.

Promover a troca de experiências e melhorar o
funcionamento do departamento/escola.
Promover a dinamização de projectos.

Sempre
que
possível

Coordenador

Professores do
Departamento

Promover medidas de avaliação do funcionamento
/actividade do departamento.

Final do
ano lectivo

Coordenador

Professores do
Departamento

Proceder à avaliação do desempenho dos
docentes, em conformidade com a legislação em
vigor.

Conforme
calendariza
ção afixada

Coordenador,
relatores e docentes
a avaliar

Professores do
Departamento

CUSTOS

materiais utilizados
pelos docentes, para
análise em sessões de
trabalho criadas para o
efeito.
Levantamento das
necessidades de
formação dos grupos de
docência e elaboração
de proposta, com vista à
criação do Plano de
Formação do
Departamento/Escola.

Contactos com
Coordenadores de
Departamento e/ou
docentes de outras
escolas.
Análise e balanço do
funcionamento/actividad
e do departamento.
Avaliação do
desempenho dos
docentes do
departamento –
relatores/docentes.

Promover a avaliação
na Escola.
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE MANUEL DA FONSECA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES - ANO LECTIVO 2010/2011

ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

Reuniões com Directora,
membros da CCAD,
professores relatores e
outros docentes.

Actividades previstas no
Decreto Regulamentar
número 2/2010 de 23
de Junho, no Despacho
nº 14420/2010 de 15 de
Setembro, no
Regulamento Interno da
escola e na restante
legislação aplicável.
Actividades comuns a
todos os grupos
disciplinares do
Departamento

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Preparar, aferir e aplicar os procedimentos de
avaliação do desempenho dos docentes da escola.

Ao longo do
ano lectivo

Directora e
Coordenadores de
Departamento e
Relatores

Professores da
escola

Preparar, aferir e aplicar os procedimentos de
avaliação do desempenho dos docentes da escola.

Ao longo do
ano lectivo

Directora e
Coordenadores de
Departamento e
Relatores

Professores da
escola

Organizar o dossiê do grupo disciplinar.

Ao longo do
ano lectivo

Representantes dos
grupos de docência

Professores dos
grupos de
docência

Analisar
legislação/documentação
publicada
(planificações, Programa Aves,
Sucesso/insucesso, balanços de actividades,
planos de melhoria, outras).

Ao longo do
ano lectivo

Representantes e
professores dos
grupos de docência

Professores dos
grupos de
docência e alunos

Manter livro de actas actualizado.

Ao longo do
ano lectivo

Representantes dos
grupos de docência

Professores dos
grupos de
docência

1º Período
lectivo

Representantes dos
grupos de docência

Professores dos
grupos de
docência

Prestar um serviço
educativo de
qualidade.

Cumprimento do
disposto nos artigos 83º
e 84º do Regulamento
Interno.
Actividades lectivas.

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.

Elaborar o plano de trabalho do grupo.

CUSTOS
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE MANUEL DA FONSECA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES - ANO LECTIVO 2010/2011

ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral.

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Final do
ano lectivo

Representantes dos
grupos de docência

Professores dos
grupos de
docência e alunos

Elaborar a relação de necessidades do grupo.

1º Período
lectivo

Representantes dos
grupos de docência

Professores dos
grupos de
docência e alunos

Elaborar planificações por ciclo/ano/turma com
base nos Programas e especificidade das
turmas/alunos.

1º Período
lectivo

Representantes e
professores dos
grupos de docência

Alunos

Promover a articulação e gestão curricular na
aplicação do currículo nacional e dos programas e
orientações curriculares e programáticas definidas
a nível nacional.

Ao longo do
ano lectivo

Representantes dos
grupos de docência

Professores dos
grupos de
docência e alunos

1º Período
lectivo

Professores dos
grupos de docência

Alunos

Criar materiais a utilizar nas aulas e partilhá-los
com os colegas e restantes grupos de docência do
departamento.

Ao longo do
ano lectivo

Representantes e
professores dos
grupos de docência

Professores dos
grupos de
docência e alunos

Apresentar sugestões de metodologias, recursos e
instrumentos de avaliação diversificados em
função da especificidade de grupos de alunos.

Ao longo do
ano lectivo

Professores dos
grupos de docência

Professores dos
grupos de
docência e alunos

Aferir critérios de avaliação.

Início do
ano lectivo

Representantes e
professores dos
grupos de docência

Alunos

Elaborar o relatório crítico das
desenvolvidas ao longo do ano.

actividades

Realizar testes de avaliação diagnóstica.

CUSTOS
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE MANUEL DA FONSECA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES - ANO LECTIVO 2010/2011

ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Final dos
períodos
lectivos

Representantes e
professores dos
grupos de docência

Professores dos
grupos de
docência e alunos

De acordo
com
calendário
afixado

Representantes e
professores dos
grupos de docência

Alunos

o
e

Ao longo do
ano lectivo

Professores do grupo
600

Professores e
alunos

Conhecimento prático do evento a nível Nacional
e Internacional;

1º Período:
3, 4 e 5 de
Novembro
de 2010 (a
definir)

Professoras grupo
Técnicos
Especializados Turismo

16 Alunos
12º H (TT)

Analisar sucesso/insucesso.

Elaborar matrizes, exames/provas, testes e/ou
outros instrumentos de avaliação.
Corrigir exames/provas.

Grupo 600 – Artes
Visuais

Prestar um serviço
educativo de
qualidade.

Actividades lectivas

Alunos

Cumprir o disposto no Regulamento Interno e na
legislação em vigor.
Partilhar
experiências
e
optimizar
funcionamento
do
departamento/escola
respectiva produção de decisões e materiais.

Reuniões/sessões de
trabalho de integração e
divulgação dos
documentos
estruturantes da escola
– Projecto Educativo e
Critérios de Avaliação,
entre outros.

CUSTOS

Técnicas Especiais –
Turismo
Expo língua Centro de
Congressos de Lisboa
Antigas Instalações da
FIL.

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral.
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES - ANO LECTIVO 2010/2011

ACTIVIDADE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

BTL – Bolsa de Turismo
de Lisboa Instalações da
Feira Internacional de
Lisboa (FIL), no Parque
das Nações.

Fomentar o contributo que este tipo de empresas
tem ao nível dos impactos turísticos para o País;

2º Período:
de 23 a 27
de
Fevereiro
de 2011 (a
definir).

Professoras de
OTET/TIAT

Clube de Campo “Vila
Galé” Albernoa, Beja.

Referir o papel de um técnico de turismo e indicar
quais as suas potenciais funções neste tipo de
eventos/empresas.

Março de
2011 (a
definir)

Mª Rosário Silva e
Elisabete Manuel

o
e

Ao longo do
ano lectivo

Professora de
Educação Artística –
Dança

Professores e
alunos

Avaliar o desempenho dos docentes do grupo de
acordo com a regulamentação em vigor.

Ao longo do
ano lectivo

Professor Relator
(Manuela Pires)

Professores do
grupo 620

Educação Artística Dança
Actividades lectivas

REFERÊNCIA AO PE

Prestar um serviço
educativo de
qualidade.

Reuniões/sessões de
trabalho de integração e
divulgação dos
documentos
estruturantes da escola
– Projecto Educativo e
Critérios de Avaliação,
entre outros.
620- Educação Física

CUSTOS

Cumprir o disposto no Regulamento Interno e na
legislação em vigor.

Partilhar
experiências
e
optimizar
funcionamento
do
departamento/escola
respectiva produção de decisões e materiais.

Promover a avaliação
na Escola.

PÚBLICO-ALVO

Avaliação do
desempenho dos
docentes
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES - ANO LECTIVO 2010/2011

ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral.

Melhorar o desempenho técnico e táctico e as
capacidades físicas dos alunos.

Formação
de J/A em
Novembro
de 2010.

Professor
Responsável pela
Equipa de Futsal –
Professor Alexandre
Magalhães.

Alunos da Escola
Secundária
Manuel da
Fonseca.

CUSTOS

Actividades de
carácter científico,
cultural e recreativo
no âmbito da
Educação Física e do
Desporto Escolar:
Actividade Externa
Formação de
Juízes/Árbitros.

Treinos e Competição
(fase CE):
Grupo/Equipa de Futsal
Iniciados Feminino.

Fomentar as relações
inter e
intra pessoais na
comunidade educativa.
Desenvolver a ligação
da Escola à
comunidade.

Promover o convívio entre alunos das escolas do
CE BAAL.
Promover o convívio entre alunos dos
Grupos/Equipas e outros Grupos ligados à
modalidade.
Promover o contacto directo com a comunidade
(alunos, pais, funcionários) e a comunidade local.

Treinos ao
longo do
ano lectivo;
Competiçõe
s a definir
superiorme
nte

Coordenador do
Desporto Escolar.

Alunos da Escola
Visitante.

Professor da Escola
Visitante.

Promover a autonomia.
Apuramento para o
Campeonato Regional
de Iniciados.
Campeonato Regional
de Iniciados.

Incentivar a
participação dos
alunos, Pais e
Encarregados de
Educação na vida da
Escola.

Horas dos
jogos –
início 15.00
horas.
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES - ANO LECTIVO 2010/2011

ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

Actividade Externa

DATA

DINAMIZADORES

Treinos ao
longo do
ano lectivo;

Professor
Responsável pela
Equipa de Ténis de
Mesa – Professor
Pedro Martins.

A definir
em reunião
a realizar
no início do
ano lectivo.

Treinos e Competição
(fase CE):
Grupo/Equipa de Ténis
de Mesa.

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Coordenador do
Desporto Escolar.
Professor da Escola
Visitante.

Actividade Externa

Treinos e Competição
(fase CE):
Grupo/Equipa de
Badminton.

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral.
Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.
Desenvolver a ligação
da Escola à
comunidade.

Melhorar o desempenho técnico e táctico e as
capacidades físicas dos alunos.
Promover o convívio entre alunos das escolas do
CE BAAL.
Promover o convívio entre alunos dos
Grupos/Equipas e outros Grupos ligados à
modalidade.
Promover o contacto directo com a comunidade
(alunos, pais, funcionários) e a comunidade local.
Promover a autonomia.~

Incentivar a
participação dos
alunos, Pais e
Encarregados de
Educação na vida da

Treinos ao
longo do
ano lectivo.
Aguarda-se
calendário
de todas as
modalidade
s para se
saber as
datas
definitivas
dos
Encontros
de
Badminton,
dos alunos
que
frequentam

Professor
Responsável pela
Equipa de Badminton
– Professor João
Romão.
Coordenador do
Desporto Escolar.

Alunos da Escola
Secundária
Manuel da
Fonseca e da
Escola Básica 2,3
Frei André da
Veiga.
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

Escola.

Actividade Externa
Treinos e Encontros das
Actividades Rítmicas
Expressivas (fase CE):
3 Grupos/Equipas de
Dança Moderna;
2 Avançados e um
Infantil.
Campeonato Regional.

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral.
Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.
Desenvolver a ligação
da Escola à
comunidade.

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Professor
Responsável pelo
Grupo de Dança –
Professor Clara
Boavista.

Alunos da Escola
Secundária
Manuel da
Fonseca e da
Escola Básica 2,3
Frei André da
Veiga.

CUSTOS

a
modalidade
na Escola
Básica2,3
Frei André
da Veiga.
Melhorar o desempenho técnico e as capacidades
físicas dos alunos.
Promover o convívio entre alunos das escolas do
CE BAAL.
Promover o convívio entre alunos do grupo de
Dança e outros Grupos ligados à modalidade.

Treinos ao
longo do
ano lectivo.
Encontros e
Apurament
os a definir
superiorme
nte.

Coordenador do
Desporto Escolar.

Promover o contacto directo com a comunidade
(alunos, pais, funcionários) e a comunidade local.

Incentivar a
participação dos
alunos, Pais e
Encarregados de
Educação na vida da
Escola.
Actividade Interna
Torneios Inter-turmas

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral.

Melhorar o desempenho técnico e táctico e as
capacidades físicas dos alunos.

Ao longo do
ano lectivo.

Grupo de Educação
Física

Alunos da escola
dos diversos anos
de escolaridade
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

de Andebol;
Basquetebol; Futsal e
Voleibol – Masculinos e
Femininos.

Fomentar as relações
inter e
intra pessoais na
comunidade educativa.

Promover o convívio entre alunos das escolas do
CE BAAL.

Intra-Turmas e InterTurmas de Râguebi-Tag.
(Fase Escola).

Desenvolver a ligação
da Escola à
comunidade.

Intra-Turmas e InterTurmas de Quadras de
Corfebol.

Incentivar a
participação dos
alunos, Pais e
Encarregados de
Educação na vida da
Escola.

Finais do
Torneio
Interturmas de
Futsal
numa data
a definir
próxima
das datas
previstas
para as
Jornadas
Culturais

Actividade Interna e
Externa

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral.

MegaSprinter/MegaKiló
metro:
- Fase turma; Fase
escola; ASAL; DRE;
NACIONAL

Corta-Mato Escolar
Concelhio - Masculinos e
Femininos.
(Depende da reunião
inicial com a Câmara

Fomentar as relações
inter e
intra pessoais na
comunidade educativa.
Desenvolver a ligação
da Escola à
comunidade.

Promover o convívio entre alunos dos
Grupos/Equipas e outros Grupos ligados à
modalidade.
Promover o contacto directo com a comunidade
(alunos, pais, funcionários) e a comunidade local.
Promover a autonomia.

Melhorar o desempenho técnico e táctico e as
capacidades físicas dos alunos.
Promover o convívio entre alunos das escolas do
CE BAAL.

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Ao longo do
ano lectivo
(nas aulas
de
Educação
Física)

Grupo de Educação
Física

Alunos da escola
dos diversos anos
de escolaridade

Em data a
definir pela
C.M.S.C.

Serviços Desportivos
Municipais

Alunos das
diversas escolas
do Concelho.

CUSTOS

Promover o convívio entre alunos dos
Grupos/Equipas e outros Grupos ligados à
modalidade.
Promover o contacto directo com a comunidade
(alunos, pais, funcionários) e a comunidade local.
Promover a autonomia.

Grupo de Educação
Física
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

Municipal de Santiago
do Cacém)

Incentivar a
participação dos
alunos, Pais e
Encarregados de
Educação na vida da
Escola.

Corta-mato Distrital Masculinos e Femininos.

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

Corta-mato Nacional Masculinos e Femininos.

Ori-Escolas –
Orientação

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

A definir
superiorme
nte.

Serviços CE BAAL.
(Coordenação do
Desporto Escolar de
Beja)

Alunos da escola
dos diversos anos
de escolaridade,
apurados no
corta-mato
concelhio.

Grupo de Educação
Física

Compal Air 3x3 - Fase
ASAL ; DRE ;
NACIONAL.

Actividade
Interna/Externa

DATA

A definir
pela escola
e
superiorme
nte.

Serviços CE BAAL.
(Coordenação do
Desporto Escolar de
Beja)

CUSTOS

Alunos da escola
dos diversos anos
de escolaridade
(apurados)

Grupo de Educação
Física
Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral.

Melhorar o desempenho técnico e táctico e as
capacidades físicas dos alunos.
Promover o convívio entre alunos das escolas do
CE BAAL.
Promover o convívio entre alunos dos
Grupos/Equipas e outros Grupos ligados à
modalidade.

A
calendariza
ção desta
modalidade
está
dependente
da reunião
com a

Serviços Desportivos
Municipais
Grupo de Educação
Física

Alunos da escola
dos diversos anos
de escolaridade e
de outras escolas
do Concelho

Grupo Desportivo
COALA
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ACTIVIDADE

Inter-escolas de Futsal Masculinos e Femininos.
Esta modalidade está
dependente da
reunião inicial com a
Câmara Municipal.

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

Fomentar as relações
inter e
intra pessoais na
comunidade educativa.

Promover o contacto directo com a comunidade
(alunos, pais, funcionários) e a comunidade local.

Câmara
Municipal.

Promover a autonomia.

Desenvolver a ligação
da Escola à
comunidade.

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Serviços Desportivos
Municipais

Alunos da escola
dos diversos anos
de escolaridade.
(Turmas apuradas
no Interturmas de
Futsal)

Grupo de Educação
Física

CUSTOS

Incentivar a
participação dos
alunos, Pais e
Encarregados de
Educação na vida da
Escola.
Actividade Interna

3º Período

Dia/Semana da Raqueta
– Ténis de Mesa e
Badminton.

Alunos da Escola

Actividade de Ar Livre Manobras de Cordas e
outras.
Multi-actividades entre
gerações. (Proposta do
Grupo de Educação
Física, para a
Comemoração dos 40

Grupo de Ed. Física

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral.

Melhorar o desempenho técnico e táctico e as
capacidades físicas dos alunos.
Promover o convívio entre alunos das escolas do
CE BAAL.

2º Período
(Jornadas
Culturais)

Grupo de Ed. Física

2º Período

Grupo de Ed. Física
Alunos da Escola.

Alunos da Escola

Alunos da escola
dos diversos anos
de escolaridade.

Alunos da escola
dos diversos anos
de escolaridade.
Alunos da escola
dos diversos anos
de escolaridade.

Outros grupos
disciplinares.
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

anos do Ensino
Secundário)

Fomentar as relações
inter e
intra pessoais na
comunidade educativa.

Promover o convívio entre alunos dos
Grupos/Equipas e outros Grupos ligados à
modalidade.

Desenvolver a ligação
da Escola à
comunidade.

Actividade Interna
Espectáculo/Festa de
Encerramento – Dança
Moderna.

Incentivar a
participação dos
alunos, Pais e
Encarregados de
Educação na vida da
Escola.

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Alunos, Pais,
Encarregados de
Educação, Avós e
outros familiares
que tenham
frequentado a
escola.

Promover o contacto directo com a comunidade
(alunos, pais, funcionários) e a comunidade local.
Promover a autonomia.
3º Período
- 7 de
Junho de
2011.

Grupo de Educação
Física.
Alunos da Dança do
Desporto Escolar.

Alunos da Dança
do Desporto
Escolar.
Alunos das
turmas de dança
curricular.
Alunos de outras
turmas
interessados em
participar na
actividade.

Nota explicativa:
As grandes áreas focadas no Plano Anual de Actividades do Departamento de Expressões são as seguintes:
- Coordenação do departamento (actividades de natureza organizativa, administrativa, gestão e articulação curricular, formação e apoio a docentes, entre outras);
- Avaliação do desempenho dos docentes do departamento;
- Actividades relativas aos grupos disciplinares do Departamento (lectivas, administrativas e organizativas);
- Iniciativas de carácter científico, cultural e recreativo, no âmbito das disciplinas que compõem o departamento (nas quais se incluem as relacionadas com o Projecto de
Desporto Escolar).
O PAA DO CLUBE DE DESPORTO ESCOLAR É CONJUNTO COM O DE EDUCAÇÃO FÍSICA (conforme normativos/orientações da DGIDC - Programa do Desporto
Escolar 2009/2013).
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

• Coordenar o trabalho / as actividades a
desenvolver pelos professores do grupo de
docência/ departamento

Ao longo do
ano lectivo

Representantes de
grupo de docência/
coordenadora de
departamento

Professores do
Departamento

• Detectar fragilidades após a aplicação dos
testes diagnósticos com vista a uma eventual
reformulação da planificação

No início do
ano

Coordenadora

Professores do
departamento

CUSTOS

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
Tarefas previstas nos
artigos 75º, 78º e
83º do Regulamento
Interno

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa

Monitorização da
aplicação dos testes
de diagnóstico
Avaliação do
desempenho dos
docentes do
departamento

Promover a avaliação
na Escola

• Proceder à avaliação do desempenho dos
docentes

Ao longo do
ano lectivo

Coordenadora e
relatores do
departamento

Professores do
Departamento

Reuniões com os
outros
coordenadores de
departamento.

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.

Ao longo do
ano

Coordenadores de
Departamento

Professores do
departamento

Acções de formação
internas informais,
sessões práticas Quadros Interactivos
e outros assuntos

Valorizar a Escola
como espaço de
formação alargada.

• Optimizar
o
funcionamento
dos
departamentos
• Partilhar experiências e materiais
• Usufruir das potencialidades do quadro
interactivo
• Minimizar e ultrapassar dificuldades inerentes
ao uso desta tecnologia em contexto de
aprendizagem em sala de aula

Ao longo do
ano

Professores do
departamento

Professores do
Departamento

Reuniões de trabalho
com os
representantes dos
grupos de docência:
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES - ANO LECTIVO 2010/2011

ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Recolha, pelos
representantes dos
grupos de docência,
dos instrumentos de
registo de avaliação
utilizados pelos
professores e
posterior análise dos
mesmos.

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.

• Promover a troca de experiências entre os
professores do Departamento

1º e 2º
Períodos

Representantes dos
grupos/
Coordenadora

Professores do
Departamento

Promoção de
actividades várias:

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

Professora Isabel
João

Alunos do 10º
ano, turmas A, B
e C;

- European Day of

Valorizar a Escola
como espaço de
formação alargada.

Languages
Dia Europeu das
Línguas

CUSTOS

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral.

• Chamar a atenção dos alunos para a
importância de aprender línguas;
• Promover a tomada de consciência e o
respeito por todas as línguas;
• Estimular a aprendizagem de línguas ao longo
da vida.

26 de
Setembro

Alunos do 7ºB
Ao longo do
ano lectivo

Professora Graça
Bernardo

Alunos do 8ºA e B

29 de
Outubro

Todos os professores
do grupo de docência
330

Toda a
comunidade
escolar

Journée Européenne
des Langues
Words/ Paroles/
Palavras/” MY
favourite Word”

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa

- Halloween –

Fomentar as relações
inter e
intra pessoais na
comunidade
Educativa

- Concurso de
Lanternas de

• Celebrar a diversidade linguística e cultural.
• Sensibilizar
para
a
importância
da
aprendizagem de várias línguas estrangeiras.
• Reconhecer na escola espaços privilegiados de
diálogos interculturais.
• Interagir dentro da comunidade escolar
aprendem na escola – A minha palavra
favorita nas várias línguas que se aprendem
na escola.
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES - ANO LECTIVO 2010/2011

ACTIVIDADE

Halloween (Jack
O’Lanterns)
“Spooky Tea”
Organização/
composição de uma
mesa, por turma,
para o lanche da
manhã ou da tarde
com produtos
comestíveis e
decorativos alusivos
ao Halloween.
Participação no
concurso “ A Europa
no Mundo”

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

1º e 2º
Períodos

Alunos do 3º ciclo e
secundário

• Aplicar
os
conhecimentos
e
ideias
desenvolvidos na Unidade 1 do 10º Ano - “Um
Mundo de Muitas Línguas”

A decorrer
até ao dia
29 de
Outubro

Professora Isabel
João
Alunos do 10º A, B e
C em colaboração
com o Clube Europeu

Comunidade
escolar

• Estimular o gosto pela leitura.
• Aperfeiçoar a leitura expressiva

3º Período

Professora Ana
Cristina Ascenso

Alunos do 10º A e
Jardim de
Infância de
Santiago do
Cacém
Alunos do 10º C e

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral.

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral
Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.

Leituras partilhadas
Histórias lidas aos
mais pequeninos

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral
Fomentar as relações
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.
Participação em
actividades
propostas pela
Mediateca no âmbito
da leitura e da
escrita

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

Participação em
actividades no
âmbito dos projectos
“ Cápsula do Tempo”,
blog “saltaletrinhas” e “ Mural
das Estórias”

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Infantário “ O
Sabichão”
•
•
•
•
•

Incentivar à leitura
Motivar para a escrita
Promover hábitos de leitura
Praticar a leitura expressiva
Divulgar actores e obras

Ao longo do
ano lectivo

Professores do grupo
300

Alunos do 10º A e
C; do 12ºC e D;
outras turmas
interessadas

Ao longo do
ano lectivo

Professores do grupo
300

Alunos de várias
turmas e anos

Ao longo do
ano lectivo

Professores do grupo
300, Mediateca,
Biblioteca Municipal,
Museu, etc

Alunos de várias
turmas e anos

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.

• Adquirir o gosto pela escrita, reflexão, crítica e
observação
• Divulgar à comunidade educativa os trabalhos
realizados pelos alunos no âmbito das áreas
curriculares disciplinares e não disciplinares.

Prestar um serviço
educativo de
qualidade.
Participação em
actividades
promovidas pelo
Meio

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

• Promover a participação em actividades
lúdico-culturais realizadas na escola e /ou no
meio (Mediateca, Biblioteca Municipal, Museu,
etc.).
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

• Conhecer tradições e costumes ingleses,
franceses e espanhóis.
• Apropriar-se de vocabulário próprio da quadra
natalícia.
• Estabelecer pontes de contacto/diferença
entre as tradições portuguesas, inglesas,
francesas e espanholas.
• Ouvir/aprender Christmas Carols, canções de

Dezembro

Professores dos
grupos 320, 330 e
350

Alunos de várias
turmas e anos

Fevereiro

Professores dos
grupos 320, 330 e
350

Alunos de várias
turmas e anos

CUSTOS

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.
Celebração do Natal
(Actividades dentro e
fora da sala se aula)
- Escrita de postais
de Natal.
Mensagens de Natal
Concurso: “Natal é
…“
.Valentine’s Day
Dia de S. Valentim

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral
Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

La Saint- Valentin
“ Send your special
friend a special
message”

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.

Natal.
• Conhecer a origem da comemoração destes
dias festivos e as tradições a eles associadas.
• Contactar com outras culturas.
• Estabelecer relações culturais com outras
realidades.
• Identificar pontos de contacto entre a nossa
cultura e a cultura dos países cuja língua
estudamos.

Poemas
Elaboração de um
painel de material
reciclado destinado a
afixar as mensagens.
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Outras festividades
da cultura francesa:
La Chandeleur, Le
Poisson d’Avril

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

• Celebrar e consciencializar os alunos de datas
/ festividades importantes
• Divulgação de tradições/ costumes franceses

2 de
Fevereiro e
1 de Abril

Professores do grupo
320

Alunos das várias
turmas e anos

• Motivar ou consolidar aprendizagens
• Estimular o gosto pela expressão artística
• Promover o acesso a diferentes manifestações
estético – culturais
• Proporcionar o contacto com uma sala de
espectáculos
• Estimular o gosto pela expressão dramática
• Reconhecer a especificidade do texto
dramático

Ao longo do
ano lectivo

Professoras do grupo
300, do 7º, 8º, 9º,
10º, 11º e 12º anos

Alunos de várias
turmas e anos

• Motivar para a leitura, em geral, e para o
estudo integral de obras contempladas pelos
vários currículos/anos, em particular;
• Contactar com espaços onde decorre a acção
das obras
• Estimular o gosto pelo património cultural
• Contribuir par optimizar a compreensão da
trama narrativa e do contexto históricocultural que a envolve

Ao longo do
ano lectivo

Professoras do grupo
300

Alunos de várias
turmas e anos

CUSTOS

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.
Visitas de estudo ao
Teatro: 7º, 8º, 9º,
10º, 11º e 12º ano

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral
Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.

Visitas de estudo no
âmbito de leitura
integral de obras/
conteúdos previstos
pelos actuais
programas

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral
Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa

Página 32 de 97

ESCOLA SECUNDÁRIA DE MANUEL DA FONSECA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES - ANO LECTIVO 2010/2011

ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Realização do
Roteiro Queirosiano
a Sintra e à Quinta
da Regaleira.

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

• Motivar para a leitura, em geral, e para o
estudo integral de obras contempladas pelos
vários currículos/anos, em particular;
• Contactar com espaços onde decorre a acção
das obras
• Estimular o gosto pelo património cultural
• Contribuir par optimizar a compreensão da
trama narrativa e do contexto históricocultural que a envolve

2º Período

Professores do 11º
ano

Turmas 11º A, B
eD

• Motivar para a leitura, em geral, e para o
estudo integral de obras contempladas pelos
vários currículos/anos, em particular;
• Contactar com espaços onde decorre a acção
das obras
• Estimular o gosto pelo património cultural
• Contribuir par optimizar a compreensão da
trama narrativa e do contexto históricocultural que a envolve

2º Período

Professores do 12º
ano

Turmas 12º A, C
eD

• Motivar para a leitura, em geral, e para o
estudo integral de obras contempladas pelos
vários currículos/anos, em particular;
• Contactar com espaços onde decorre a acção
das obras
• Estimular o gosto pelo património cultural
• Contribuir par optimizar a compreensão da
trama narrativa e do contexto históricocultural que a envolve

2º Período

Professoras do grupo
300

Turmas 8º A e B

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa
Roteiro de Memorial
do Convento: Palácio
Nacional de Mafra

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral
Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa

Peça de Teatro: Falar
Verdade a Mentir, de
Almeida Garrett –
Teatro D. Maria II

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral
Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa

CUSTOS
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Visita de estudo a
Lisboa
- Expolíngua
Portugal

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

• Promover a importância do estudo das línguas
e do conhecimento de novas culturas
• Mostrar aos alunos diversidade linguística e
cultural da EU e o papel das línguas para a
integração dos países pertencentes à União

5 de
Novembro

Professores Isabel
João, Anabela
Gonçalves, Delfina
Ribeiro e Bruno
Martins

Todas as turmas
do 10.º ano

20º Salão Português
de Línguas e
Culturas

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa

Janeiro de
2011 (2.ª
quinzena)

Professoras Isabel
João, Anabela
Gonçalves, Sofia
Baptista e Graça
Bernardo

Alunos do 11º A,
B, D e F

CUSTOS

Convidado de Honra:
A União Europeia
• Derrubar as barreiras que dificultam a
comunicação, utilizando como veículos a
motivação e o entretenimento
• Formar e incentivar os alunos, estimulando-os
a pôr em prática os seus conhecimentos
linguísticos através de uma participação activa
no espectáculo
• Contactar e interagir com “native speakers”
• Promover o multiculturalismo e multilinguismo

A diversidade
Linguística e Cultural
da Europa
Teatro Interactivo
em Inglês

Visita de estudo a
uma unidade de
produção alimentar
(fábrica da Triunfo
Krafts Foods em Mem
Martins)

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral
Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa

•
•

•

Integrar o subtema da unidade 1- Alternative
Lifestyles e do módulo 1 do curso profissional
- Francês – em contextos reais
Reconhecer
e
opinar
sobre
formas
alternativas de estilos de vida Discutir a
relevância dos organismos biológicos e
transgénicos
Tomar consciência da relevância do
desenvolvimento tecnológico nos hábitos
alimentares
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

• Contribuir para a compreensão da peça Auto
da Barca do Inferno
• Compreender a complementaridade entre
texto dramático e representação

2º Período

Professora Célia
Pestana

Alunos do 9º A e
B

• Mostrar à comunidade escolar trabalho
desenvolvido pelos alunos e a sua importância
para o a formação global individual
• Sensibilizar a comunidade em geral para a
importância da escola enquanto espaço
privilegiado de formação científica e pessoal
• Conhecer jogos tradicionais ingleses.
• Desenvolver
trabalho
colaborativo
(constituição
de
equipas;
divisão
de
tarefas/atribuição de papéis).
• Utilizar a língua inglesa em situação real de
comunicação

7 e 8 de
Abril

Grupo 330

Comunidade
escolar

• Estreitar laços com a comunidade escolar.
• Estimular a capacidade de iniciativa, a
autonomia e a cooperação.
• Mostrar a evolução da aprendizagem da língua

7 e 8 de
Abril

Grupo 330, alunos e
Encarregados de
Educação

Comunidade
escolar

•
•
Visita de estudo ao
teatro – peça : Auto
da Barca do Inferno
(representada no
Mosteiro dos
Jerónimos)

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

Jornadas Culturais

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

Organização de uma
sala temática (temas
abrangentes do
currículo dos alunos)

Jornadas Culturais
Participação nas
comemorações do
40º Aniversário do

CUSTOS

Perceber o impacto dos OGM na alimentação
Repensar hábitos alimentares saudáveis

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

ensino Público de
nível Secundário em
Santiago do Cacém

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa

• Mostrar a evolução dos materiais e manuais
usados no ensino e aprendizagem da língua
• Comparar metodologias e materiais
• Identificar pontos de interesse comuns entre
antigos e actuais alunos de língua: Que
motivações então e agora?

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

“ Manuais e outros
materiais” da escola
de ontem à escola de
hoje
Jornadas Culturais
“ A importância de
aprender línguas no
mundo actual”

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa

Jornadas Culturais
Exposição de
fotografias antigas
legendadas

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

• Retrospectiva histórica do ensino de línguas
• Debater
o
papel
das
línguas
no
desenvolvimento pessoal e social dos cidadãos
• Mostrar o papel multicultural das línguas
• Chamar a atenção para a importância da
comunicação entre os povos
• Lembrar o carácter universal da escrita do
nosso Patrono
• Evidenciar o papel das línguas nas várias
áreas das sociedades actuais
• Evidenciar a necessidade de aprender línguas
tendo como objectivo a inserção num contexto
alargado

7 ou 8 de
Abri

Orador convidado da
APPI

Alunos de várias
turmas e anos

• Celebrar os 40 anos do Ensino Público
Secundário em Santiago do Cacém
• Promover recolha, selecção e tratamento de
imagens ( fotografias, postais, etc)

7 e 8 de
Abril

Professores dos
grupos 300, 320,
330, 350 e
Encarregados de
Educação

Comunidade
educativa

CUSTOS

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

Jornadas Culturais

na comunidade
educativa

Produção escrita de
textos mediante a
temática “ A Escola
de hoje”
“ Cápsula do
Tempo”- sua
concepção material e
acondicionamento
para abertura daqui
a 40 anos

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

Jornadas Culturais

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

Testemunho de
alunos que
frequentaram a
escola antiga e que
frequentam agora a
nova – debate sobre
o ensino de
antigamente e o de
hoje
Jornadas Culturais
Les saveurs de
France

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

• Praticar vários tipos de escrita
• Favorecer o espírito crítico e a criatividade

7 e 8 de
Abril

Professores dos
grupos 300

Alunos de várias
turmas e anos

• Comparar o ensino de antigamente com o de
hoje

7 e 8 de
Abril

Professores dos
grupos 320

Alunos de várias
turmas e anos

• Divulgar alguns aspectos da gastronomia
francesa

7 e 8 de
Abril

Professores dos
grupos 320

Alunos de várias
turmas e anos

CUSTOS

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXACTAS
Actividades a
Desenvolver:
Administrativas:
- Organizar o dossier e
mantê-lo actualizado, ao
longo do ano.

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
da comunidade
educativa

Dar cumprimento aos estabelecidos ao disposto
no artigo 78.º do Regulamento Interno e demais
legislação em vigor.

Ao longo do
ano

Coordenadora

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

Dar cumprimento aos estabelecidos ao disposto
nos artigos números 75.º, 78.º, 83.º e 84.º do
Regulamento Interno e demais legislação em
vigor.

Ao longo do
ano

Coordenadora

Professores do
Departamento

Organizativas:
- Coordenação das
actividades dos grupos
de docência,
conducentes à
planificação dos planos
de estudo estabelecidos
a nível nacional e a sua
adequação à realidade
da Escola.

Coordenadora e
Representantes dos
grupos de docência
do Departamento

Valorizar a Escola
como espaço de
formação alargada

- Análise da legislação
em vigor sobre a
Avaliação de
Desempenho
dos Professores.
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

- Avaliação dos
professores relatores.

Relatores do
Departamento

- Preparação das
reuniões de
departamento (plenárias
e com os representantes
dos grupos de
docência/área
disciplinar) e do
Conselho Pedagógico.

Professores do
Departamento

- Realização de reuniões
de trabalho com os
representantes dos
grupos de docência,
destinadas a:

CUSTOS

Coordenadora e
Representantes dos
grupos de docência
do Departamento

“ Promover a troca de
experiências entre os
professores do
departamento e
interdepartamentais”
“ Actividades de reflexão
e de estudo, visando a
melhoria da qualidade
das práticas educativas:
1 - Elaboração dos
instrumentos de registo

Coordenadora e
Representantes dos
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

da avaliação com base
na recolha efectuada
pelos Representantes
dos grupos de docência,
no ano lectivo transacto;

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

grupos de docência
do Departamento

2 - Apresentação, em
plenário, das
conclusões;

Em data a
definir

3 - Estabelecer
contactos com os
Coordenadores de
Departamento de outras
escolas, da região,
numa tentativa de troca
de experiências e
dinamização de
projectos.”

Em data a
definir

4 - “ Sensibilização dos
Representantes de
Docência para fazerem o
levantamento das
necessidades de
formação dos grupos de
docência que
representam, com vista
à criação do Plano de
Formação do
Departamento e da
Escola.”

Ao longo do
ano

Coordenadora
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

• Promover a participação em actividades
lúdico-culturais realizadas na Escola e/ou no
meio;
• Participar em actividades específicas no
âmbito da comunidade escolar;
• Divulgar à comunidade educativa os trabalhos
realizados pelos alunos, no âmbito do
Departamento e actividades experimentais/
laboratoriais simples;
• Consolidar aprendizagens, desenvolvendo a
criatividade, a expressividade, a apreciação
estética, a responsabilidade e a autonomia.

7 e 8 de
Abril de
2011

Todos os Grupos de
Docência que
integram este
Departamento

Comunidade
Educativa

15€+150€
+
30€+
100€

Outras Actividades:
“Participação na
actividade Jornadas
Culturais”,
nomeadamente:
- Exposição alusiva às
comemorações de 40
anos do ensino público,
de nível secundário, nos
concelhos de Santiago
do Cacém, Sines e
Grândola;
- Feira/Exposição de
Minerais, rochas e
fósseis;
- Sala de jogos
matemáticos;
- Abertura dos
laboratórios à
Comunidade;
- Palestras;
-Exposição de trabalhos
dos alunos;
-Exposição de livros
antigos;
- Outras actividades a
definir.
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

- Participação em
actividade lúdica do
Departamento
- Exposição de
Fotografia.

Professora de
Matemática e alunos
da turma

Actividades Comuns
a Todos os Grupos de
Docência:
Tarefas Organizativas
/Adminis-trativas:
Reflexão sobre Planos
curriculares,
competências,
estratégias e métodos;
Concepção de
planificações de
competências e
conteúdos
básicos/essenciais.

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
da comunidade
educativa

•
•

•
•
•
•
•
•

Concepção de materiais
/testes de diagnóstico;

Promover a formação
do aluno, entendendoa

Organizar o dossier dos grupos disciplinares;
Manter-se informado de toda a legislação
referente ao ensino, em geral, e, em
particular, a que contempla as disciplinas que
fazem parte dos grupos;
Analisar legislação que vai sendo publicada e
outra
documentação
importante
(planificações, Programa Aves, etc);
Preparar reuniões (definir a ordem de
trabalhos,
preparar
documentação
necessária);
Organizar as actas das reuniões;
Elaborar o plano de trabalho dos grupos;
Elaborar o relatório crítico das actividades
desenvolvidas ao longo do ano;
Definir a relação de necessidades dos grupos
de docência.

• Analisar Programas;

Ao longo do
ano lectivo

Representantes dos
grupos de docência

Professores do
Grupo e Alunos

Ao longo do
ano

Todos os docentes
do Departamento

Alunos
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

Detecção de prérequisitos básicos
inerentes a cada
ano/turma.

numa perspectiva
global e integral

• Definir pré – requisitos essenciais às
aprendizagens a realizar em cada ano/nível
e/ou ciclo de estudos;
• Identificar
competências
e
conteúdos
fundamentais de cada ano/nível e/ou ciclo de
estudos;
• Identificar possibilidades de aprendizagens/
actividades no âmbito da transversalidade:
educação para a cidadania e para os valores;
• Promover a articulação e gestão curricular na
aplicação do currículo nacional e dos
programas e orientações curriculares e
programáticas definidas a nível nacional;
• Adequar
o
currículo
às
necessidades
específicas dos alunos;
• Realizar testes de avaliação diagnóstico;
• Reflectir sobre competências e conteúdos
específicos, tendo em conta as características
dos alunos/turmas;
• Proceder à adequação de competências a
desenvolver e conteúdos;
• Criar materiais a utilizar em aulas de tipo
experimental, nos laboratórios.

Definição de estratégias
e metodologias;
Aferição de critérios de
avaliação.

• Apresentar sugestões de metodologias,
recursos e instrumentos de avaliação
diversificados em função da especificidade de
grupos de alunos;
• Aferir critérios de avaliação.

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Setembro
de 2010 e
ao longo do
ano lectivo
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

• Analisar sucesso/insucesso.

Análise/reflexão do
sucesso/insucesso.

• Conceber matrizes, exames, testes
outros instrumentos de avaliação.

Concepção de matrizes,
exames, testes e outros
instrumentos de
avaliação.

e/ou

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

De acordo
com o
calendário
afixado

Professores relatores

Professores

Ao longo do
ano

Grupos de Docência:
500,510, 520

Alunos

CUSTOS

Ao longo do
ano lectivo
e em datas
específicas

• Corrigir exames.

Correcção de exames.
Outras Actividades
Comuns aos Grupos
de Docência:
Avaliação do
desempenho dos
docentes.

Valorizar a Escola
como espaço de
formação alargada

• Avaliar o desempenho dos docentes do grupo
de acordo com a regulamentação em vigor.

Actividades
Específicas dos
Grupos de Docência:
Apoios/Gabinetes de
Explicações.

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

•
•
•
•

Promover o sucesso dos alunos;
Promover e solidificar aprendizagens;
Esclarecer dúvidas;
Dar cumprimento aos estabelecidos ao
disposto no artigo 116.º do Regulamento
Interno;
• Organizar e fazer a manutenção dos
Laboratórios afectos ao Departamento;

60 €
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Ao longo do
ano

Grupos de Docência:
510, 520, 540 e 550

Alunos

Ao longo do
ano

Professores que
leccionam os
mesmos programas

Alunos

1º e 2º
Períodos

Grupo de docência
500

Alunos

CUSTOS

• Colaborar com a Direcção da Escola no sentido
de contactar empresas – pedido de
orçamento/ encomenda de materiais.
Direcção de Instalações

Prestar um serviço
educativo de qualidade

Articulação curricular

Valorizar a Escola
como espaço de
formação alargada

Olimpíadas de
Matemática e Canguru
sem Fronteiras

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

• Organizar e fazer a manutenção
Laboratórios;
• Inventariar
o
material
existente
laboratórios.

dos
nos

•
•
•
•

Preparar/planificar unidades didácticas;
Criar materiais de apoio;
Conceber instrumentos de avaliação;
Utilização de novas tecnologias no ensino da
Matemática;
• Troca de experiências ao nível do grupo
disciplinar;
• Promover um ensino mais motivador.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquirir competências essenciais;
Promover o sucesso dos nossos alunos;
Promover e solidificar aprendizagens;
Esclarecer dúvidas;
Fomentar a participação neste tipo de
actividades;
Desenvolver
o
gosto
pelos
desafios
matemáticos;
Motivar os alunos para a resolução de
problemas;
Despertar/incrementar o interesse pelo estudo
da Matemática;
Detectar vocações na área da Matemática.

150 €
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

XV Olimpíadas do
Ambiente

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

• Fomentar a participação dos alunos em
actividades de complemento curricular;
• Desenvolver o gosto pelos desafios que são
colocados pelas Ciências Ambientais.

A definir
pela
entidade
promotora

Grupo de docência
520

Alunos

A definir
caso se
justifique

Comemoração da
semana da Ciência e
Tecnologia promovida
pelo Ciência Viva

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

• Promover a Cultura Cientifica;
• Incentivar o gosto pela Ciência.

A definir
(1º
Período)

Biblioteca Municipal
de Santiago do
Cacém
Professores do grupo
510
Professores e alunos
do clube de Ciência
Alunos do ensino
básico das escolas da
região e
Comunidade

Alunos e
Professores

Operação Flash
(Laboratório de
Investigação)

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

• Promover a investigação na área das
aplicações de animação informática;
• Promover a partilha de conhecimentos no
desenvolvimento de animações na aplicação
Macromédia Flash.

Ao longo do
ano

Professores: José
Gonçalves, Vasco
Travassos e
Alexandra Gomes
grupo 550

Comunidade
Escolar

150 €

Organização da oficina
Informática
Na sala de trabalhos
oficinais

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

• Promover a formação do aluno e melhorar as
condições de desenvolvimento de projectos na
escola ao nível de equipamentos informáticos.

Ao longo do
ano

Todos os professores
do grupo de docência
550

Todas as turmas
de Informática

b)

Exposição de trabalhos

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
da comunidade
educativa

• Dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelos
alunos.

Fim de
Maio

Professores do grupo
540

Comunidade
Escolar

500 €
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Recolha de testemunhos

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

• Dar a conhecer experiências profissionais de
ex-alunos formados pelo grupo.

A definir
pela
Direcção

Professores do grupo
540 e ex-alunos

Comunidade
Escolar

• Aprofundar conhecimentos sobre a situação
do país e do mundo;
• Desenvolver competências para investigar
problemas ligados à área;
• Adquirir comportamentos para proteger o
meio em que vivemos.

Junho e
Julho

Alunos, professores
grupo 520

Alunos

Concurso “Células
Estaminais e Futuro”

CUSTOS

Visitas de Estudo:
Centro de Ciência Viva
das Minas do Lousal

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

• Mostrar conexões entre a matemática e outras
ciências;
• Mostrar aplicações da Matemática na vida
real;
• Promover o convívio entre alunos e entre
alunos e professores;
• Fomentar o gosto e interesse pela
Matemática.

2.º Período

Professores do grupo
500 e do PAM

9º C e 12º E

PRO Funk

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

• Observar a organização funcional da unidade;
• Estudar os sistemas de telecomunicações.

Fevereiro

Professores do grupo
de docência 540

10ºF, 11ºE e 11ºF

POPH

Às instalações da
Unilever

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

• Observar a organização funcional da unidade;
• Estudar sistemas comando por autómatos;
• Estudar aplicações pneumáticas.

Dezembro

Professores dos
grupos de docência
540 e 550

Alunos

POPH
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Museu da Electricidade

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral,

• Estudar a história da produção de energia
eléctrica.
• Explorar fenómenos energéticos,
• Estudar a relação produção energética e
desafios ambientais.

Março

Professores dos
grupos de docência
540 e 550

Alunos

POPH

Planetário de Lisboa e
Museu da Ciência

Metas 1 e 3

• Compreender a importância da astronomia
para o conhecimento do planeta Terra;
• Compreender a importância das coordenadas
geográficas para a localização exacta no
espaço,
• Promover o espírito de camaradagem e
convívio entre alunos/ alunos/ professores.

2º Período

Directoras de Turma
(7ºA e B) /
Professoras de
Geografia e Ciências
Físico-Químicas

Alunos dos 7 º
anos

Visita de estudo ao
Planetário C Gulbenkian
e Museu da Electricidade

Metas 1 e 3

• Compreender a importância da astronomia
para o conhecimento do planeta Terra;
• Compreender a importância das coordenadas
geográficas para a localização exacta no
espaço,
• Promover o espírito de camaradagem e
convívio entre alunos/alunos/professores.

2º Período

Professores de
Físico-Quimíca e
Directores de Turma

Visita de estudo ao
Centro de Ciência Viva
do Lousal

Metas 1 e 3

• Saber participar, de forma construtiva, em
situações de comunicação, relacionadas com a
actividade escolar (Visita de Estudo),
respeitando as normas que as regem;
• Compreender a utilidade das propriedades
físicas dos minerais;
• Compreender a importância do estudo dos
minerais para a identificação das rochas e da
sua história;

2º Período

Professoras de C.
Naturais e de C.
Físico-Químicas
Directoras de Turma
Entidades
responsáveis pelo
Centro de Ciência
Viva

Alunos do 8º A/B

Alunos do 8º A/B

5€
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

A definir

Alunos
Directora de Turma
Professora de
Ciências Naturais

9ºA e 9ºB
Alunos de outras
turmas

Suportado
s pelos
alunos;
8 alunos
com
escalão 80 euros
(aproxima
damente)

• Identificar
recursos
minerais,
hídricos,
energéticos e biológicos;
• Reconhecer a utilização dos recursos minerais,
energéticos, hídricos e biológicos;
• Reconhecer a importância dos recursos
naturais para a evolução das sociedades
humanas;
• Identificar os recursos naturais existentes na
região;
• Conhecer a extracção dos metais a partir dos
minérios;
• Relacionar a extracção dos metais com a
evolução das civilizações;
• Relacionar os materiais que utilizamos no diaa-dia com a matéria-prima que os originou;
• Conhecer a importância da utilização racional
dos recursos naturais;
• Reconhecer algumas consequências para o
Planeta, decorrentes da utilização desregrada
dos recursos naturais;
• Conhecer algumas formas de preservação do
ambiente.
Sexo e Então!!!
Pavilhão do
Conhecimento - Lisboa

Metas 1 e 3

• Interiorizar o conceito de risco e as suas
consequências;
• Aprender formas de diminuir ou evitar o risco
• Fomentar a coesão social do grupo
(comportamentos solidários);
• Reconhecer a necessidade de desenvolver
hábitos de vida saudáveis, como condição
indispensável à promoção da saúde;
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REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

• Enriquecimento curricular, pessoal e cultural;
• Fomentar o gosto pela visita a museus e casas
de Ciência;
• Desenvolver a sensibilidade estética a partir
do contacto directo com obras de arte;
• Desenvolver o espírito de observação, a
curiosidade científica e o trabalho em equipa;
• Fortalecer o elo de ligação entre alunos,
professores e Encarregados de Educação.

A definir

Cecília Lopes
Isabel Mimoso
Odália Aires
Encarregados de
Educação

Restantes alunos
das antigas
turmas do 9º A e
9º B a
frequentarem a
escola (ganharam
concurso de
fotografia)

100€

• Promover o desenvolvimento de melhores
interfaces de comunicação que facilitem o
disponibilizar de materiais para as aulas;

Abril e Maio

Formação Interna
Sociedade
Portuguesa de
Matemática

Professores da
Escola - grupo
500

110 € por
professor

• Valorizar atitudes de prevenção, como
condição essencial em diversos aspectos
relacionados com a promoção da saúde;
• Conhecer os métodos de contracepção na
prevenção das infecções de transmissão
sexual;
• Compreender a importância da educação
sexual;
Visita de estudo ao
Porto
- Visionarium
- Serralves

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral.
Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa
Dinamizar actividades
de complemento
curricular.
Incentivar o apreço
pelo património
natural e cultural

Formação:
“Quadros
Interactivos –
SMART Board”

Valorizar a Escola
como espaço de
formação alargada
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OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

• Desenvolver a utilização das novas tecnologias
ao nível dos processos de ensinoaprendizagem;
• Diversificar as Tecnologias de Informação e
Comunicação na abordagem da Matemática,
visando um maior envolvimento dos docentes;
• Promover a imagem como um meio de
comunicação em matemática.

a)
b)
c)

Alguns custos serão definidos a posteriori, visto que estas actividades ainda não estão devidamente planeadas, à data da realização deste Plano de Actividades.
Um dossiê, separadores, uma resma de papel, 10CD’s (5€ aproximadamente), 10DVD’s (10€ aproximadamente).,
Não foram estimados custos para todas as actividades previstas, nomeadamente para apoios/gabinetes de explicações, reuniões dos grupos de docência e departamento e tarefas
organizativas destas estruturas intermédias.
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

DIRECÇÃO
ACTIVIDADE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DATA

Preparação das reuniões e das actividades do início do ano lectivo.
Comemoração do Dia do Diploma - Entrega de Diplomas, Certificados e Prémios.
Comemoração do 40º Aniversário do Ensino Público de Nível Secundário nos concelhos de Santiago do Cacém, Sines e Grândola.
Implementação de Gabinetes de Explicações para suprir as necessidades de apoio e preparação dos alunos no ensino secundário, nomeadamente nas
disciplinas sujeitas a exame nacional.
Preparação das reuniões de final de período.
Resolução de questões relacionadas com as direcções de turma/alunos.
Articulação com o SPO.
Reuniões da Direcção com as Coordenadoras de Directores de Turma.
Coordenação do funcionamento dos cursos:
- Realização de Reuniões de Coordenação; articulação entre os diferentes Directores de Curso; fornecimento atempado de informação sobre os cursos
Organização das actividades em cada momento de avaliação.
Análise das propostas resultantes das reuniões de avaliação.
Criação de condições para implementação das propostas dos conselhos de turma.
Implementação de um serviço de refeitório consentâneo (em qualidade e em quantidade) com o caderno de encargos protocolado entre a empresa e a
Direcção Regional de Educação.
Diversificação de oferta alimentar saudável, equilibrada e de qualidade no bufete da escola, para satisfazer de forma aliciante as necessidades nutricionais e
energéticas dos jovens.
Organização das épocas de exame do ensino recorrente e dos exames ao abrigo do Dec.-Lei 357/2007.
Preparação da época de exames nacionais e a nível de escola do final do ano lectivo.
Organização da aplicação dos testes intermédios nos ensinos básico e secundário.
PTE – Melhoria do funcionamento da rede informática da escola e generalização da implementação da rede PTE.
Preparação e dinamização das Jornadas Culturais da ESMF.
Eleição da Comissão de Finalistas e apoio ao seu funcionamento e actividade.
Apoio à actividade da Direcção da Associação de Estudantes - Preparação das eleições e
Reuniões com os delegados de turma.
Aquisição de hábitos de segurança (preparação da escola e da sua comunidade com meios para fazer face a situações de emergência).
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ACTIVIDADE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Desenvolvimento de competências no âmbito da Segurança e Higiene.
Promoção de atitudes e comportamentos adequados em situações de emergência.
Elaboração do Plano de Segurança da Escola.
Organização de sessões de sensibilização para os alunos em colaboração com a GNR – programa Escola Segura, com o Centro de Saúde e outras entidades, e
com o apoio do PES, do SPO e das coordenadoras dos Directores de Turma.
Resposta às ofertas/ solicitações da Comunidade envolvente desde que estas se revelem adequadas e de interesse para a Escola.
Estabelecimento de protocolos e parcerias entre a ESMF e instituições, empresas e colectividades locais e regionais.
Apoio individualizado a todos os alunos da Escola, professores e funcionários, bem como a pais e encarregados de educação, sempre que necessário.
Definição de prioridades e objectivos e metas para todos os sectores da Comunidade Educativa.
Utilização das TIC na recolha e divulgação da informação, quer através de correio electrónico, quer da página Web da Escola, quer da plataforma Moodle.
Elaboração do Plano Anual de Actividades e do Plano de Formação.
Elaboração de relatórios específicos e anuais.
Avaliação Interna da Escola – Aplicação do Modelo CAF de Auto-Avaliação.
Tratamento estatístico das avaliações de frequência, exames nacionais, evolução dos últimos anos dos resultados das frequências, acompanhamento dos
Alunos que já concluíram o Ensino Secundário; análise dos dados do Programa AVES;
Implementação da CAF no CNO.
Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
Avaliação de Desempenho do Pessoal Não Docente (SIADAP).
Articulação entre os vários projectos existentes na escola.
Promoção e divulgação das actividades integradas nos vários projectos.
Avaliação dos projectos no âmbito das linhas orientadoras do Projecto Educativo.
Criação de Momentos de Convívio da Comunidade Escolar (Pessoal Docente e Não Docente)
Selecção da oferta formativa da ESMF do ano lectivo 2011-2012, de acordo com as necessidades do concelho e da região.
Divulgação da oferta formativa 2011 aos alunos do 9º Ano e Directores de Turma da ESMF e das escolas do concelho e da região.
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Equipa Técnicopedagógica do CNO

Adultos

CUSTOS

CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES
Divulgação
• Implementar acções
de divulgação do
CNO e das suas
actividades
• Elaborar documentos
de
promoção
e
divulgação do CNO
• Estabelecer
contactos
com
entidades
para
divulgar o CNO
• Estabelecer
contactos
com
entidades
formadoras
para
celebrar protocolos
de colaboração.
• Estabelecer
contactos
com
entidades
empregadoras
da
região para celebrar
protocolos
de
parceria.
• Convidar alunos do
ensino regular, CEF
e Profissionais para

4. Valorizar a Escola
como espaço de
formação alargada.

• Ser a porta de entrada no processo de
educação e formação de adultos.
• Divulgar as actividades do centro a toda a
comunidade.
• Divulgar as actividades do centro às Entidades
Formadoras e Empregadoras da região.

Ao longo do
ano lectivo

Entidades
Formadoras
Entidades
Parceiras

• Estabelecer protocolos para captar público
para processos de aumento de qualificações.
• Estabelecer protocolos para captar público
para criarmos condições para estabelecer
itinerâncias.
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ACTIVIDADE

•

•

•
•

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

assistirem a uma
sessão de júri
Contactar com os
adultos
que
interromperam
o
processo de RVCC.
Elaborar de artigos
sobre o CNO e os
processos
de
educação de adultos,
para
publicitar/divulgar as
actividades do CNO
Melhorar e actualizar
a página do CNOESMF
Implementar acções
de divulgação do
CNO e das suas
actividades
Reuniões

• Realizar
reuniões
entre a Directora da
Escola/CNO
e
a
Coordenadora
Pedagógica do CNO
• Realizar
reuniões
com
a
Equipa
Técnico-Pedagógica

2. Prestar um serviço
educativo de qualidade

•

Desenvolver um plano interno de informação.

•

Assegurar a existência de uma articulação
eficaz entre os diferentes elementos da
Equipa.

•

Analisar e avaliar os PRA.

Todas as
semanas
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

• Realizar
reuniões
com
a
Equipa
Pedagógica do Nível
Básico
• Realizar
reuniões
com
a
Equipa
Pedagógica do Nível
Secundário
• Realizar
reuniões
com as Equipas de
Auto-Avaliação

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Adultos
Escola
Equipa TécnicoPedagógica

CUSTOS

• Validar as competências tendo em vista a
avaliação das competências adquiridas ao
longo da vida e a sua correspondência com os
referenciais que integram o Catálogo Nacional
de Qualificações.

• Valorizar e garantir a aplicação progressiva
dos critérios de qualidade definidos na Carta
de Qualidade.

Ao longo do
ano

• Desenvolver a ligação do CNO à Escola e à
comunidade.

08 de
Setembro

Direcção da Escola,
Direcção do CNO

• Incentivar a participação de toda a Escola na
vida do CNO.

1º Período
Jornadas
Culturais 6, 7 e 8 de
Abril

Equipa TécnicoPedagógica

Eventos Temáticos
• Dia do Diploma
• Almoço de Natal
• Mostra da exposição
organizada
pelo
Projecto
Entre
Todos,
da
Associação
Intervir.Com
• Documentário
"Marcha
pela
República
em
Santiago do Cacém

3. Fomentar as
relações inter e intra
pessoais na
comunidade educativa.

• Mostra da exposição no âmbito das
actividades do Ano da Pobreza e Exclusão
Social; esta exposição é composta por uma
mostra de fotográfica e uma apresentação de
curtas-metragens evocando os problemas
sociais ligados à pobreza, discriminação e
exclusão.
• Apresentação de um documentário no âmbito
das comemorações do centenário da
Implementação da República Portuguesa.

Profissionais RVC,
Formadores CE e CP

Profissionais RVC,
Formadores CE, CP e
CLC
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

• Palestra
sobre
Cidadania
e
Igualdade de Género

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

• Despertar
e
consciencializar
para
representações sociais em questões
igualdade de oportunidades.

DATA

as
de

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Profissionais RVC,
Formadores CE, CP e
CLC

• Exposição
de
materiais escolares
dos
adultos
que
estudaram na Escola
Secundária Manuel
da Fonseca

A definir

• Peça de Teatro

A definir

Formação
• Acompanhamento
dos CNO
• Círculo de Estudos
• Acções de Formação
• Formação
Interna
sobre
autoavaliação,
referênciais
de
competência,
processo RVCC
• Seminários/Encontro
s
• Promover
um
encontro inter-CNO’s
do Alentejo Litoral
• Desenvolver e

2. Prestar um serviço
educativo de
qualidade.

•

Promover a formação contínua dos elementos
da equipa.

•

Colmatar as necessidades de formação
diagnosticadas
nas
sessões
de
reconhecimento.

Ao longo do
ano lectivo

ANQ
DREA

Equipa TécnicoPedagógica
Adultos

Equipa TécnicoPedagógica
Adultos
CNOs do Alentejo
Litoral
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

5. Promover a
avaliação e a autoavaliação na Escola.

• Criar rotinas de auto-avaliação que incidam
sobre a organização e o funcionamento do
CNO.

1º Período

Equipa TécnicoPedagógica

CNO

• Assegurar a auto -avaliação permanente do
CNO.

2º e 3º
Período

CUSTOS

organizar Formação
Complementar
de
Nível
Básico
e
Secundário.
Auto-Avaliação
• Avaliar o Plano de
Acções de Melhoria
implementado no
ano 2010
• Elaborar o 2º
Relatório de AA
• Participar em
encontros entre o
CNO e a Consultora
Externa

Consultora Externa
(Universidade
Católica de Lisboa)

Ao longo do
ano

Sessões Com os
Adultos
• Inscrever os adultos
no SIGO e proceder
ao
seu
encaminhamento
para processo de
RVCC
ou
outras
ofertas educativas e
formativas exteriores
ao CNO (ex: Cursos

4. Valorizar a Escola
como espaço de
formação alargada.

• Esclarecer sobre a missão do CNO, as
diferentes fases do processo de trabalho a
realizar.
• Identificar as melhores respostas disponíveis,
face à análise do perfil do adulto e ao
conjunto das ofertas de educação e formação
existentes a nível local ou regional.
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ACTIVIDADE

• EFA,
Formações
Modulares)
• Realizar sessões de
trabalho, individuais
e em grupo, com
adultos
para
esclarecimento
do
processo de RVCC.
• Sessões
de
reconhecimento de
competências,
de
Nível
Básico
e
Secundário.
• Realizar sessões de
Formação
Complementar
de
Nível
Básico
e
Secundário.
• Acompanhar
individualmente os
adultos
para
a
elaborarem os PRA.
• Realizar sessões de
Júri de Validação e
Certificação
de
Competências,
de
Nível
Básico
e
Secundário, totais e
parciais.

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

• Organizar o encaminhamento para as ofertas
educativas e formativas externas aos Centros
Novas Oportunidades.
• Identificar os saberes e competências
adquiridos ao longo da vida do adulto.
• Colmatar as necessidades de formação
diagnosticadas
nas
sessões
de
reconhecimento.
• Apoiar os adultos na elaboração dos dossiês
pessoais/PRA.
4. Valorizar a Escola
como espaço de
formação alargada.

• Validar competências tendo em vista a
avaliação das competências adquiridas ao
longo da vida do adulto e a sua
correspondência com os referenciais que
integram o Catálogo Nacional de qualificações.
• Certificar competências que permitam aos
adultos obter um nível de escolaridade.
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

MEDIATECA
Calendarização

Setembro

Outubro

Gestão de Mediateca
• Actualização das inscrições automáticas dos utilizadores e
registo de novos utentes.
• Definição de tarefas, de acordo com as competências de
cada membro da equipa.
• Elaboração do orçamento da Mediateca e colaborar com a
Direcção da escola na definição de fontes de receitas.
• Elaboração e apresentação do Plano de Actividades ao
Conselho Pedagógico.
• Elaboração/actualização dos Guias de Utilização e Manual de

Procedimentos.

Ao longo do ano
lectivo

Objectivos

Actividades

•

•

• Formalização da Política da Colecção da Mediateca.
• Aferição, periódica, de dados estatísticos sobre a utilização
•
da Mediateca (nos seus diversos sectores/actividades).
• Promover reuniões/contactos (formais/informais) com os
coordenadores de Departamento, Delegados de Grupo,
Directores de Turma, professores de ACND e coordenadores
de projectos, em vários momentos do ano lectivo, para
informação sobre os objectivos e missão da Mediateca e
coordenação de actividades de promoção do currículo.
• Continuidade das acções de formação breves, pelo
coordenador, aos funcionários e professores da equipa, sobre
normas de catalogação e uso de recursos.
• Formação, por parte do coordenador, sobre catalogação e
procedimentos informáticos de gestão de informação, em

Participar, conjuntamente com
os órgãos competentes da
escola, na selecção de
equipamento e documentação a
disponibilizar pela Mediateca.
Promover a actualização e
diversificação das competências;
recursos técnicos; equipamentos
e documentação, numa
perspectiva de sintonia com a
evolução das novas tecnologias
e suportes de informação.
Dar continuidade a
procedimentos de catalogação e
disponibilização dos diversos
suportes de informação
existentes na escola.

Intervenientes

Professor
Bibliotecário e
Equipa da
Mediateca

Recursos Materiais e
Financeiros

Computadores,
Software (aplicações em
Microsoft Access e Porbase)
(anuidade do programa
Porbase: € 150,00)
Equipamento técnico
(€100,00)
Consumíveis - material de
papelaria, tinteiros, CD’s,
DVD’s e cassetes digitais (€
240,00)

Assinatura de jornais e
revistas (€ 530,00)
Documentos (livros, filmes e
discos): € 1400,00

Encontros com escritores: €
300,00
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

Ao longo do ano
lectivo

Gestão da colecção
• Recolha de pedidos e sugestões de aquisição de documentos
junto de alunos, professores e funcionários.
• Confronto dos pedidos de aquisição de documentos com as
necessidades da Mediateca, nas suas várias áreas, e
elaboração de uma lista de aquisição de recursos gerais e de
recursos cuja aquisição, embora não prevista pelos grupos
disciplinares, seja essencial.
• Catalogação i indexação de recursos (incluindo recursos
online).
• Acções de conservação e restauro de recursos e
equipamentos.
• Realização do desbaste dos manuais escolares e periódicos.
• Continuação da disponibilização à comunidade escolar de
boletins temáticos sobre os livros, videogramas, CD-áudio e
recursos online disponíveis, em forma de boletim e também
na página da escola na Internet.
• Participação nas (eventuais) reuniões da Rede Concelhia de
Bibliotecas, com ideias, sugestões e trabalhos.
• Continuidade da construção e actualização do site da escola
na Internet.

CUSTOS

Fundo Documental
Equipamento Informático

contexto de trabalho real, aos membros da equipa da
Mediateca.
• Continuação do desenvolvimento, pelo coordenador, dos
programas informáticos de gestão de recursos da Mediateca.
• No âmbito do Plano Tecnológico: Instalação de hardware e
software; colaboração na coordenação de actividades ao
nível de percursos formativos na área das TIC.

Início do 1º
Período

PÚBLICO-ALVO

•
•

•

Manter o fundo documental
organizado e actualizado.
Fomentar o uso dos recursos
existentes, através da
publicação/edição de
documentos adequados e
sempre disponíveis.

Professor
Bibliotecário e
Equipa da
Mediateca

Colaborar no desenvolvimento
da Rede Concelhia de
Bibliotecas.

Página 62 de 97

ESCOLA SECUNDÁRIA DE MANUEL DA FONSECA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES - ANO LECTIVO 2010/2011

ACTIVIDADE

Ao longo do ano
lectivo

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

Currículo e Uso da Informação
• Apresentação da Mediateca à escola, através da promoção de
visitas guiadas aos alunos do 7º e 10º ano, no âmbito das
actividades de Estudo Acompanhado, Formação Cívica ou
Direcção de Turma, com o apoio de guiões de exploração de
espaços e recursos.
• Criação e dinamização de um espaço da Mediateca na
plataforma Moodle da escola.
• Produção de materiais didácticos, fichas de trabalho e guiões
de apoio à pesquisa.
• Promoção da selecção de artigos de revistas e periódicos e
organização de uma base de dados temática para apoio a
necessidades de alunos e professores, no âmbito das
actividades curriculares e extracurriculares.
• Continuação do apoio a alunos e professores,
individualmente ou no âmbito de disciplinas específicas e
projectos curriculares e extracurriculares, no campo da
pesquisa e tratamento da informação e na utilização do
equipamento da Mediateca e do Estúdio de Vídeo.
• Desenvolvimento, entre os alunos, de competências em
literacia da informação.
• Colaboração com os projectos existentes na escola e com a
disciplina de Área de Projecto na selecção, produção e
disponibilização de recursos e equipamentos.
• Continuação do desenvolvimento de actividades no âmbito
do projecto Oficina Multimédia:
• Familiarização da comunidade educativa com os
recursos técnicos disponibilizados pela Mediateca;
• Promoção de actividades no Estúdio de Vídeo;
• Dinamização das actividades da Rádio Escola.
• Apoio/fomento da produção de informação em suporte

•

•
•
•

DATA

DINAMIZADORES

Apresentar o espaço e as regras Professor
de funcionamento da Mediateca. Bibliotecário e
Equipa da
Mediateca
Professores e
Apoiar as actividades lectivas de alunos
ensino – aprendizagem.
Reforçar e ampliar o papel
formativo da Mediateca.
Pesquisar, promover e divulgar
junto da comunidade escolar
procedimentos de recolha de
informação, em diversos
suportes, e de trabalho com
recursos e equipamentos
audiovisuais e tecnologias
multimédia.

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Fundo Documental
Equipamento Informático
Equipamento audiovisual
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

multimédia (videogramas em suporte analógico e
digital; páginas para a Internet; digitalização de
imagens);
• Apoio às disciplinas e actividades da escola na área da
produção de espectáculos: selecção musical;
equipamentos de luz, som e imagem.
Promoção da Leitura e actividades de enriquecimento
curricular/extracurricular
27 de Outubro

•

Dia da Biblioteca Escolar – Promoção da leitura através
de Actividades de Leitura:
 Vídeo - Leitura expressiva de textos por alunos de Teatro
do 8º ano.
 Alunos do 10º Ano partilham experiências de leitura com
alunos do 7º Ano, na Mediateca.

11 de Novembro

•

Painel informativo sobre S. Martinho na Mediateca Comemoração do dia de S. Martinho.

Final do 1º
Período

•

Natal:
 Concurso de Contos de Natal.
 Árvore de Natal virtual multimédia (instalação:
imagens de árvores e livros) na Mediateca.
 Exposição de Mensagens de Natal de autores e sua
ilustração, em colaboração com os professores do
Departamento de Línguas.
 Feira do Livro

•

Promover o gosto pela leitura e
pela escrita.

Professor
Bibliotecário e
Equipa da
Mediateca
Professores e
alunos

Fundo Documental
Equipamento Informático
Equipamento audiovisual
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

14 de Fevereiro

•

Dia dos namorados: Realização e apresentação de um
videograma alusivo ao tema, no circuito interno de TV

11 de Março

•

Divulgação da obra de Manuel da Fonseca. – Exposição da
obra completa do autor na Mediateca da Escola;
documentário sobre o autor no circuito TV.

21 de Março

•

Exposição de Livros de Poesia.

•

“Como de pão para a boca” : uma sandes, um poema e
decoração do Bar com livros.

7 e 8 de Abril

•

Participação nas Jornadas Culturais da escola:
• No âmbito das Comemorações dos 40 Anos de Ensino
Público:
 Projecção de filmes no átrio central da escola
memórias da Escola e depoimentos de diferentes
personalidades que passaram por esta escola.
 Promoção/divulgação da Mostra Artística.
 Edição do Boletim Media da Mediateca
 Pintura do retrato de Manuel da Fonseca por um
pintor local (a definir)

9 a 14 de Maio

•

Semana da Leitura:
•
•
•

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

“Café com Letras”, na Sala de Professores
À conversa com:
• Margarida Fonseca Santos
• Carlos Pinto Coelho
Feira do Livro.
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

•
•

Ao longo do ano
lectivo

•
•

•
•
•
•

•
•

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

“O Sabor dos Textos”, por Paula Cusati, em salas de
aulas
Divulgação de contos do Concurso de Contos de
Natal (Exposição na Mediateca)

Promoção e participação em actividades no âmbito das
comemorações dos quarenta anos de ensino público
secundário, em Santiago do Cacém.
Promoção da leitura através de Actividades de Leitura a
decorrer nas salas de aula, mediante proposta da prof.ª Ana
Ascenso, enquanto professora responsável pela
implementação do novo programa de Português do 3º Ciclo.
Leituras Partilhadas: Histórias contadas nos infantários,
por alunos do 10º Ano (A e C).
Edição do Media - boletim da Mediateca - que contará com
a participação de alunos e professores.
3 Minutos de Leitura: textos curtos expostos na
Mediateca para leitura rápida. Actividade em colaboração
com o Departamento de Línguas.
Autor do Mês: selecção de um autor, apresentação da sua
obra e de notas biobibliográficas na Mediateca e no site da
escola na Internet. Actividade em colaboração com o
Departamento de Línguas.
Criação do Facebook e Twitter da Mediateca.
Criação do Centro de Recursos Manuel da Fonseca, na
Mediateca.
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ACTIVIDADE

Avaliação:

REFERÊNCIA AO PE

•
•
•
•
•
•

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Aferição mensal dos dados de utilização livre dos alunos nas actividades da Mediateca.
Aferição mensal dos dados de serviço de empréstimo domiciliário.
Aferição mensal dos dados de serviço de empréstimo para sala de aula/escola.
Recepção de sugestões e reclamações.
Recolha de informação oral/feedback junto da comunidade educativa.
Aplicação de questionários de avaliação do funcionamento da Mediateca a docentes e alunos
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

CLUBE DE CIÊNCIA

Actividades
laboratoriais
Observações
astronómicas

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral.

Proporcionar a
aquisição pelos alunos
de uma sólida cultura
humanística, científica
e tecnológica.

Promover actividades
de educação para a
cidadania.

• Contribuir para a cultura do aluno,
proporcionando uma melhor compreensão do
mundo.
• Promover o interesse pelo conhecimento
científico e tecnológico.
• Incentivar o gosto pela ciência.
• Incentivar à inovação e à criatividade.
• Fomentar e
investigação.

desenvolver

o

espírito

• Mostrar a inter-relação das ciências
construção do conhecimento científico.

de

Professores responsáveis:

100 €

Cátia Carneiro
e Ana Vicente

Horário:
Quartafeira
(14h30min
15h15min)

Intervenientes:
Alunos
e Professores

na

Participação nas
Olimpíadas da Física,
da Química

Dinamizar actividades
de complemento
curricular.

• Apoiar alunos na preparação para a
participação nas Olimpíadas da Física e da
Química.
• Consolidar conteúdos programáticos.

Comemoração da
Semana da Ciência e
Tecnologia
promovida pelo

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.

• Divulgar
à
comunidade
actividades
desenvolvidas no âmbito do Clube.

Ciência Viva

Ao longo do
ano

• Sensibilizar para a importância da ciência e
fazer a ligação ao dia-a-dia.

Data a
definir
(1º
período)

Biblioteca Municipal de Santiago do
Cacém
Professores do grupo disciplinar
Professores e alunos do Clube de Ciência
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

Desenvolver a ligação
da Escola à
comunidade.

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

• Fomentar e desenvolver o espírito de grupo.
• Promover a cultura científica dos cidadãos.
• Promover a Cultura Científica.
• Incentivar o gosto pela Ciência nos alunos do
Ensino Básico.

Colaboração nas
“Jornadas Culturais”e
nas comemorações
do quadragésimo
aniversário do Ensino
Público Secundário

Valorizar a Escola
como espaço de
formação alargada.

• Abrir os laboratórios para divulgar à
comunidade os trabalhos desenvolvidos pelos
alunos no âmbito das diferentes disciplinas do
grupo e/ou no Clube de Ciência.

6, 7 e 8 de
Abril

Alunos do ensino básico das escolas da
região
Comunidade

• Promover a cultura científica dos alunos.
• Motivar os alunos para a área das ciências
experimentais.

Página 69 de 97

ESCOLA SECUNDÁRIA DE MANUEL DA FONSECA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES - ANO LECTIVO 2010/2011

ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

CLUBE EUROPEU
Divulgação do Clube na
Comunidade Escolar

Divulgação de
Formação para
professores

Criação do Fotolog do
Clube

1- Promover a
formação do aluno,
entendendo-a numa
perspectiva global e
integral.

•

Dinamizar as actividades do Clube.

•

Registar e partilhar experiências/actividades
do Clube.

Todo o ano
lectivo

Clube Europeu

Comunidade
escolar

•

Trabalhar em parceria com outras escolas
nacionais ou internacionais.
Promover o intercâmbio entre línguas e
culturas.
Estimular a aprendizagem de línguas ao longo
da vida.
Celebrar a diversidade linguística e cultural.
Interagir dentro da comunidade escolar.
Desenvolver o espírito de cooperação numa
comunidade
Web,
desenvolvendo
competências nas novas tecnologias de
informação e comunicação.

26 de
Setembro

Clube Europeu
Em colaboração com
o Departamento de
Línguas

Alunos da escola

3- Fomentar as
relações inter e intra
pessoais na
comunidade educativa.

•
Registo
e-twining

•
•
•
•

Dia Europeu das
Línguas

•

Promover a diversidade linguística.
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ACTIVIDADE

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

• Envolver a população escolar em actividades
educativas sobre o tema da Afirmação da
União Europeia no Mundo.
• Apelar a manifestações artísticas e criativas
dos jovens.
• Gerar a participação da comunidade escolar
sob a forma de equipas.

A decorrer
até 28 de
Outubro

Clube Europeu
Professoras de Inglês
e Geografia e
Francês

Alunos 10º e 8º
anos

• Recolher informação sobre a EU.

5 de
Novembro

Clube Europeu

Grupo de alunos
11º ano

• Promover a aprendizagem das línguas e da
tradução. O concurso de tradução Juvenes
• Promover o gosto dos jovens pela
aprendizagem das línguas.
• Permitir uma maior compreensão de outras
culturas.
• Sensibilizar as pessoas para os estudos de
tradução e para a crescente procura de
tradutores, tanto nas instituições da UE como
na Europa em geral.

23 de
Novembro

Clube Europeu

Concurso Juvenes
Translatores 2010
“Se, enquanto
europeus, aspiramos à
"unidade na
diversidade", temos de
compreender outras
línguas para além da
nossa.”

Alunos membros
do Clube do 12º
ano

«Agenda Europa: a
escolha é vossa»

• Promover a educação para a cidadania nas
escolas.

Durante
todo o ano

Clube Europeu

Alunos do 10º
ano

Concurso
“ A Europa no
Mundo”

Visita à Expolíngua
- Convidado de honra União Europeia

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

CUSTOS

50€

• Complementar o programa curricular nacional
nomeadamente, o do 10º ano.
• Ajudar os jovens a compreender um vasto
leque de questões relacionadas com a Europa,
tais como:
a protecção dos consumidores,
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

a sensibilização ambiental,
o desenvolvimento pro-fissional e o papel da
Europa no mundo.
• Ajudar os estudantes a tomarem decisões
inde-pendentes e informadas e tornarem-se
cidadãos esclarecidos.
Temas abordados:
- Segurança do consumidor
- Questões ambientais
- Oportunidades profissionais na área das
ciências
- A Europa e o mundo
- A União Europeia
• Desenvolver
trabalho
colaborativo
(constituição
de
equipas;
divisão
de
tarefas/atribuição de papéis).
Semana da Europa
(exposição de
trabalhos)
Celebração de datas
festivas nacionais dos
países da união
europeia

• Estreitar laços com a comunidade escolar.
• Estimular a capacidade de iniciativa, a
autonomia e a cooperação.
• Celebrar e sublinhar a importância de
determinadas datas e celebrações.
• Identificar a influência de outras culturas/
tradições na sua própria cultura.

Maio

Clube Europeu
Encarregados de
Educação

Comunidade
escolar e
Encarregados de
Educação

Dia da Europa

• Promover a interacção pedagógica entre aluno
e professor dentro e fora do contexto de sala
de aula.
• Estimular a criatividade.

9 de Maio

Clube Europeu

Professores da
escola

Exposição interactiva
de fotografias sobre os
Países da UE
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ACTIVIDADE

Actividades no
âmbito das
Comemorações do
40º Aniversário do
Ensino Secundário
Público em Santiago
do Cacém
- Exposições
- Concursos
- Palestra

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

• Envolver os professores da escola nas
actividades do Clube.
• Promover a confraternização entre todos os
elementos da comunidade escolar.
• Conhecer tradições e costumes.
• Estabelecer pontes de contacto/diferença
entre as tradições portugueses e dos outros
países da UE.
• Dar a conhecer tradições culturais dos
diferentes países da UE realçando as
nacionalidades dos alunos da nossa escola.
• Levar os alunos a contactar com culturas e
tradições diferentes respeitando a diferença.
• Promover o multiculturalismo e multilinguismo.
• Mostrar à comunidade escolar trabalho
desenvolvido pelos alunos e a sua importância
para a formação global de cada um.
• Sensibilizar a comunidade em geral para a
importância da escola enquanto espaço
privilegiado de formação científica e pessoal.
• Desenvolver
trabalho
colaborativo
(constituição
de
equipas;
divisão
de
tarefas/atribuição de papéis).
• Estreitar laços com a comunidade escolar.
• Estimular a capacidade de iniciativa, a
autonomia e a cooperação.
• Abordar temas de interesse para todos os
estados membros.
• Enriquecer os currículos.
• Promover a articulação horizontal de
conteúdos.

Durante a
semana da
Europa

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

• Aproximar a Europa dos seus cidadãos e os
povos da União Europeia entre si.
• Desenvolver actividades e festejos que
aproximam a Europa dos cidadãos.
• Divulgar os principais símbolos europeus: a
bandeira, o hino, o lema, a moeda e o Dia da
Europa.
• Criar consciência europeia e o sentido de
pertença a uma comunidade alargada de
países.
• Compreender um vasto leque de questões
relacionadas com a Europa, tais como:
. a protecção dos consumidores,
. a sensibilização ambiental,
. o desenvolvimento profissional e o papel da
Europa no mundo.

Uma aula e/ou Peça
de Teatro do Centro
Europeu Jacques
Delors.
(Tema a definir)

• Mostrar aos jovens a evolução do Portugal
contemporâneo na Europa e na União
Europeia (UE),

Data a
combinar
durante as
Jornadas
Culturais

A Marcar
pela
entidade
promotora

Alunos do básico
e Secundàrio

Centro Europeu
Jacques Delors

18-24 alunos
membros do
Clube Europeu.

• Familiarizar os alunos com as políticas e
instituições europeias.
• Proporcionar aos alunos um contacto mais
próximo com as instituições europeias.

Data a
designar
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ACTIVIDADE

Espaço Europa recebe
Clubes Europeus das
escolas

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

• Motivar os alunos e professores para a
colaboração e participação nas actividades do
clube.

Maio

Espaço Europa
Lisboa

Professores e
alunos do Clube
Europeu.

CUSTOS

Visita ao Espaço
Europa em Lisboa
Exposição "Portugal
europeu: meio século
de história".

• Proporcionar aos membros do Clube um
contacto mais próximo com as línguas e
culturas da Europa.

Concurso “Portugal
Europeu”
Viagem Intercultural
a local a designar
(cidade europeia)

• Promover o convívio intercultural.

Página 75 de 97

ESCOLA SECUNDÁRIA DE MANUEL DA FONSECA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES - ANO LECTIVO 2010/2011

ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

CLUBE DE MÚSICA
Cerimónia de entrega de
Diplomas.

Concerto

Concerto

Concerto

Workshop de
Instrumentos musicais.

Concerto no Parque da
cidade.

Concerto
Concerto

Acompanhamento musical na entrega dos
Diplomas.
Angariar fundos para o Cube da Música adquirir
material.
Mostrar o trabalho desenvolvido pelos elementos
do Clube da Música.
Celebrar o final de cada período.
Promover as relações interpessoais entre a
comunidade escolar.

Celebrar o dia Mundial da Música.
Mostra e experimentação de instrumentos
musicais aos alunos da escola
Incentivar os alunos da escola a integrar o Clube
da Música.
Dar a conhecer à comunidade escolar e civil o
trabalho desenvolvido pelos elementos do Clube
da Música.
Homenagem ao musico José Afonso.
Dar a conhecer à comunidade escolar e civil o
trabalho desenvolvido pelos elementos do Clube.
Dar a conhecer à comunidade escolar e civil o
trabalho desenvolvido pelos elementos do Clube.

8 de
Setembro.

Clube da Música.

1 vez por
período em
data a
definir

Clube da Música.
Comunidade escolar.

Final de
cada
período

Clube da Música.
Comunidade escolar.

1 de
Outubro

Clube da Música.
Comunidade escolar.

Jornadas
Culturais.

Clube da Música.
Alunos da escola.

24 de Abril.

Clube da Música.

Feira
Santiagro

Clube da Música.

Feira do
Monte

Clube da Música.
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

DINAMIZAÇÃO CULTURAL
Datas

Eventos

Recursos e/ou
Despesas

Datas

Eventos

Recursos e/ou
Despesas

8 de Setembro

Preparação de “O Dia do Diploma”,
enquanto membros da Comissão
de trabalho

Materiais diversos e já
solicitados

14 de Fevereiro

Mural “Dia dos Namorados”

Cartolinas, cola
Fotocópias

11 de
Novembro

Mural “S. Martinho”
Cabaz de S. Martinho

Cartolinas, cola
Fotocópias

4 de Março

Concurso “Carnaval Burlesco” a
decorrer no Polivalente da Escola.

Material da “Arca”;
cartolinas, cola
Fotocópias

Novembro

Divulgação da actividade
”Presépios Esquecidos”;
Divulgação da actividade
“Mercados de Natal 2008”;
Mural “Natal””.

Representação de peça pelo Grupo
de Teatro da Sociedade Harmonia;
desta forma se celebrará o dia da
Poesia e o dia do Teatro Amador.

Papel, cartolinas e colas
Material de som e de
iluminação

10 de
Dezembro

Inauguração da Exposição
“Presépios Esquecidos””

Exposição alusiva ao 25 de Abril/1º
de Maio, solicitada ao Museu
Municipal

Museu Municipal

Apresentação de trabalhos da
disciplina de Teatro (7º e 8º anos);
Apresentação de peça de teatro a
designar oportunamente.

Material da Arca
Equipamentos de luz e de
som

15 de
Dezembro

Mercado de Natal
Actuação do Coral de Santa Maria

Cartolinas, cola
Fotocópias

Fotocópias, cartolinas,
colas, tecidos,
Ornamentos de Natal

Fotocópias

21 de Março Dia da Poesia
22 de Março Dia do Teatro
Amador
25 de Abril
1 de Maio

9 de Junho
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ACTIVIDADE

2 de Janeiro

REFERÊNCIA AO PE

Afixação do Pendão “Manuel da
Fonseca”

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

Gráfica Santiago

Durante todo o
ano

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Colaboração, também enquanto
membros da Comissão, em eventos
a realizar no âmbito das

CUSTOS

Oportunamente a designar

Comemorações dos 40 anos do
Ensino Secundário Público.
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

2º Período

Professores do grupo

Professores do
grupo e
posteriormente
alunos

(verba
PAM)

2º Período

Formação Interna
Sociedade
Portuguesa de
matemática

Professores do
grupo

(verba
PAM)

2º Período

Professor Pedro
Freitas da Faculdade
de Ciências de

Alunos

30 €

PLANO DE ACÇÃO PARA A MATEMÁTICA
Visita de Estudo
(preparação)
Centro de Ciência viva
das Minas do Lousal

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral

Valorizar a Escola
como espaço de
formação
alargada
Formação:

Mostrar conexões entre a matemática e outras
ciências;
Mostrar aplicações da Matemática na vida real;
Promover o convívio entre alunos e entre alunos e
professores.
Fomentar o gosto e interesse pela Matemática.

Promover o desenvolvimento de melhores
interfaces de comunicação que facilitem o
disponibilizar de materiais para as aulas;

“Quadros Interactivos –
SMART Board”

Desenvolver a utilização das novas tecnologias ao
nível dos processos de ensino-aprendizagem;
Diversificar as Tecnologias de Informação e
Comunicação na abordagem da Matemática,
visando um maior envolvimento dos docentes;
Promover a imagem como
comunicação em matemática.

Palestras no âmbito da
Matemática.

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva

um

meio

de

Fomentar a participação neste tipo de actividades;
Desenvolver o gosto pelos desafios matemáticos;
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

global e integral

Elaboração do Plano de
Trabalho
Participação nas
reuniões de
acompanhamento do
PAM II

Prestar um serviço
educativo de qualidade

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

Despertar/incrementar
Matemática;

o

interesse

DATA

pela

Aumentar a motivação para a disciplina de
Matemática;

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Alunos

(a definir)

Lisboa

Ao longo do
ano

Professores do 3º
ciclo e outros

Proporcionar
aos
alunos
um
maior
acompanhamento e um apoio mais individualizado
através da implementação de assessorias;
Fomentar o gosto e interesse pela Matemática;

Divulgação de
documentos e
informações.

Aumentar o trabalho conjunto entre professores
permitindo a partilha de materiais e a discussão
de estratégias.

Elaboração de
relatórios
Aquisição de
materiais
Articulação e
trabalho conjunto
com os professores
envolvidos no PAM
Outros:
Este plano foi
elaborado em estreita
colaboração com o
plano do grupo 500 e
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

irá também contribuir
com:
- exposição de
trabalhos com o tema:
Ensino da matemática,
Ontem, Hoje e
Amanhã, no âmbito
das Comemorações do
Quadragésimo
Aniversário do Ensino
Público, de nível
Secundário, nos
concelhos de Santiago
do Cacém, Sines e
Grândola.
- Sala de jogos
matemáticos
- Olimpíadas de
Matemática
-Canguru sem
Fronteiras
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

PROJECTO EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E EDUCAÇÃO SEXUAL
Reuniões

Avaliação

Reuniões de preparação Fomentar as relações
de actividades
inter e intra pessoais na
comunidade educativa.

Gabinete de
Informação e apoio
aos alunos

Promover a formação
do aluno, entendendo-a
numa perspectiva
global e integral.
Prestar um serviço
educativo de qualidade

• Elaborar o Plano de trabalho do projecto
Ao longo do
• Estabelecer linhas de actuação
ano
• Concretizar e definir modos de articulação com
várias entidades
• Enunciar os principais problemas a resolver.
• Planificar e desenvolver projectos de acção.
• Planificar e desenvolver modos de avaliação
coerentes com os objectivos do Projecto.
• Avaliar a concretização do Projecto.

Equipa de Educação
para a Saúde e
Educação sexual;
Directora;
Directores de turma;
SPO;
Professores e alunos;
Centro de Saúde.

• Divulgação junto da comunidade escolar do Ao longo do Equipa de Educação
para a saúde e
ano (uma
gabinete.
educação sexual;
manhã e
• Informar
e
apoiar
os
alunos
com
Centro de Saúde;
uma tarde
dúvidas/problemas de saúde e saúde sexual
por semana) SPO; IPJ; Direcção da
escola; outras
parcerias.

Comunidade
educativa

Ao longo
do ano
lectivo
mediante
a adesão
do
número
de
participan
tes nas
diferentes
actividade
s bem
como o
grau de
interesse
manifesta
do.

Alunos
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Fomentar as relações
Divulgação das
inter e intra pessoais na
actividades da
comunidade educativa.
Educação para a
saúde e saúde sexual
(Rádio, Canal interno de
televisão Jornal da
escola e página Web da
escola)

• Divulgar junto da comunidade escolar as
A iniciar
actividades a realizar no âmbito da saúde e durante o 1º
período
saúde sexual.

Equipa de Educação
para a saúde e
educação sexual;
Prof. Cipriano
Mendes;

Comunidade
educativa.

Valorizar a Escola como
espaço de formação
alargada.

• Reconhecer a importância da sensibilização, Ao longo do
junto da comunidade educativa, de modo a ano lectivo.
contribuir para estilos de vida saudáveis.

Equipa de Educação
para a saúde e
educação sexual;
alunos;
funcionários; outras
entidades e/ou
parcerias..

- Ao longo do ano
lectivo

• Ultrapassar falsos mitos e crenças que podem Ao longo do
levar a atitudes de rejeição e que se ano lectivo
contrapõem ao conhecimento científico.
• Compreender e assimilar o conceito de “
comportamento de risco”, evitando assim as Ao longo do
consequências pejorativas e marginalizastes ano lectivo
que deste derivam.
• Fomentar a coesão social do grupo
(comportamentos solidários)
• Reconhecer a necessidade de desenvolver
hábitos de vida saudáveis, como condição
indispensável à promoção da saúde.

Equipa de Educação
para a saúde e
educação sexual;
Centro de Saúde;
Directores de turma:
Professores do Grupo
de Educação Física;
SPO;
Professoras do Grupo
de Biologia e
Geologia;
- Outras entidades e
/ou parcerias ligadas

Comunidade
educativa;

Dias Comemorativos

Promover a formação
do aluno, entendendo-a
numa perspectiva
global e integral.
Actividades de
sensibilização

Promover a formação
do aluno, entendendo-a
numa perspectiva
global e integral.

Debates/Conferência
s
Valorizar a Escola como
espaço de formação
3º Ciclo
alargada.

Debates/sessões de
esclarecimento
(Turma)

CUSTOS

Alunos do 3º ciclo
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

• Valorizar atitudes de prevenção, como
condição essencial em diversos aspectos
relacionados com a promoção da saúde.
• Identificar domínios de acção da ciência e
tecnologia que contribuem para promover a
saúde.
• Aprofundar o conhecimento das competências
das instituições da saúde.
• Interagir com profissionais com ocupação na
área da saúde dos adolescentes.
• Reconhecer que se levantam questões éticas
em alguns aspectos das aplicações científicas e
tecnológicas.

Temas: Adolescência;
Sexualidade; Higiene;
Alimentação Saudável;
Bulling IST; Actividade
física, dependências;
outros temas
relacionados com
interesses manifestados
pelos alunos.

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

à saúde (APF);
- Alunos;
- Professores de
Formação Cívica e
Área de Projecto.

Alunos do ensino
secundário

Ensino Secundário
Debates/ Conferências /
Sessões de
esclarecimento
Temas: Sexualidade;
IST; Dependências;
outros relacionados com
interesses manifestados
pelos alunos.
Rastreios (Tensão
arterial; colesterol e
diabetes)

Valorizar a Escola como
espaço de formação
alargada

• Valorizar atitudes de prevenção, como A definir de Centro de saúde e/ou
outras entidades ou
condição essencial em diversos aspectos acordo com
a
parcerias
relacionadas
relacionados com a promoção da saúde.
disponibilida
com a saúde;
de das

Comunidade
educativa
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

Promover a formação
do aluno, entendendo-a
numa perspectiva
global e integral.

DATA

DINAMIZADORES

entidades de
saúde.

Equipa de Educação
para a saúde e
educação sexual;

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Direcção da Escola;
Promover a formação
do aluno, entendendo-a
numa perspectiva
global e integral.

Alunos; Professores;
Funcionários;
Outros...

Jornadas Culturais
Apresentação de uma Valorizar a Escola como
peça de Teatro
espaço de formação
subordinado ao tema:
alargada.
(In) Dependências
Promover a formação
do aluno, entendendo-a
numa perspectiva
Actividades que
global e integral.
possam vir a ser
integradas nas
Valorizar a Escola como
Comemorações do
espaço de formação
40º aniversário da
alargada
escola (a definir pela
equipa)

Final do 2º
período (se
possível)

• Conhecer efeitos do consumo de substâncias
psicoactivas na integridade física e/ou psíquica
do organismo.
• Assumir uma atitude crítica
comportamentos de risco.

face

aos

Equipa de Educação
para a saúde e
educação sexual; IPJ;
Actores;
Alunos e restante
comunidade escolar.

Alunos.

Equipa de Educação
para a saúde e saúde
sexual; Alunos;
Centro de saúde e/ou
outras parcerias na
área da saúde.

Comunidade
Educativa

• Valorizar a importância da Educação para a
saúde e saúde sexual ao longo dos tempos;
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

PROJECTO/PROGRAMA "FAÇA-SE JUSTIÇA!"
1 – Formação do
Promover
professor responsável
a formação do
pelo caso/equipa
aluno, entendendo-a
(metodologia b-learning):
numa
perspectiva global e
integral
1.1 - Acção de formação
inicial em Setembro, em
data a definir, sobre os
casos.

1.2 - Segunda acção de
formação em Fevereiro
de
2011
para
esclarecimento
de
dúvidas e preparação da
semana Faça-se Justiça.

Apurar o sentido de Justiça.
› Valorização da Lei e do Direito e o seu papel nas
sociedades democráticas.
› Compreensão do processo legislativo e do papel
dos tribunais
como órgãos de soberania.
› Compreensão dos dilemas na justiça, do risco
• Proporcionar a
de erro e da procura da verdade.
aquisição pelos alunos
› Capacidade de comunicar as suas ideias,
de
convicções e opiniões sobre a Lei e o Direito.
uma sólida cultura
› Desenvolver a capacidade de entendimento de
humanística, científica e quando e como a lei se aplica a factos
tecnológica.
específicos.
• Promover actividades › Desenvolver capacidade de análise de um
de educação para a
problema, argumentação
cidadania.
e defesa de um ponto de vista.
• Dinamizar actividades › Construir consenso sobre deliberação,
de complemento
negociação, compromisso
curricular.
e resolução de conflitos.
• Desenvolver
capacidades analíticas e
de
síntese,
designadamente na
selecção,
organização e gestão
crítica da informação.

- Sessões
presenciais
(Lisboa) – 9
Setembro e
28
Outubro/201
0;
- Sessões
online: 16,
23 e 30/
Setembro e
14/Outubro

A definir
pela Ent.
Promotora
e
preparação
da semana
Faça-se
Justiça.

-Promotores
/apoios:
A promotora deste
programa e
responsável pela sua
organização é a
revista Fórum
Estudante.
› O programa Faça-se
Justiça tem o Alto
Patrocínio da
Presidência da
República.
Apoiam a realização
deste programa:
1.Ministério da
Educação – DGIDC
2.Fundação Lusoamericana para o
desenvolvimento
(FLAD)
3.Fac Direito Univ
Católica de Lisboa
4.Abreu Advogados
5.Associação
Portuguesa de Apoio
à Vítima (APAV)
6.Escola Superior de

Preparação
da
exposição
e
do
Alunos de
debate:
Direito (12.º C e 100 Euros
12.º D).
Intervenientes
directos:

Destinatários:
Todos os alunos e
demais membros
docentes e não
docentes da Escola
e
restantes
membros
da
comunidade
educativa
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ACTIVIDADE
2 - Motivação dos alunos
para a participação e
contactos,
designadamente com o
Tribunal da Comarca do
Alentejo
Litoral
(S.
Cacém) para realização
do
Julgamento
e
selecção do CASO a
trabalhar/tratar
pelos
alunos da Escola:

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

Até 28 de
Outubro

Educação Paula
Frassinetti
7. TRIBUNAIS e
Organizações de
Juízes e Magistrados
do Ministério Público,
designadamente, da
Comarca do Alentejo
Litoral (Santiago do
Cacém).

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

(Jogo de simulação de
julgamento
de
caso:
Umas das actividades
principais do programa é
o jogo de simulação do
julgamento de um caso,
em que as equipas
participantes – de defesa
e
de
acusação
–
estudarão um dado caso
e argumentarão em sua
defesa/acusação).
- Visita de estudo guiada
ao tribunal da Comarca,
para motivação inicial
dos alunos/intervenientes
directos

Até 15 de
Dezembro
2011
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ACTIVIDADE
3 – Preparação
caso/julgamento

REFERÊNCIA AO PE
do

4 - Semana Faça-se
Justiça

4.1 – Exposição sobre o
Direito/Justiça/Funciona
mento dos Tribunais
(Na ESMF).
4.2 – Organização de
visita de estudo ao
Tribunal da Comarca do
Alentejo Litoral (S.
Cacém), para outros
alunos da Escola que
nisso manifestem
interesse.

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Até 21 de
Março de
2011

De 21 a 25
de Março de
2011

4.1 a 4.3 –
datas
concretas a
definir,
dentro desta
Semana

4.3 – Organização de
debate sobre a
Justiça/aplicação do
Direito
(A convidar: Juiz,
Magistrado do MP,
Advogado, Membro
Forças Segurança:
PSP/GNR/PJ (?))
(Na ESMF).
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ACTIVIDADE

4.4 - Sessão de
Julgamento:
(O julgamento terá lugar
no Tribunal da
Comarca do Alentejo
Litoral – Santiago do
Cacém e será presidido,
em princípio, pela
Senhora Juiz Presidente).

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Sexta-feira –
25 de Março
de 2011
(horário a
definir)
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

PROJECTO PARLAMENTO DOS JOVENS e CONCURSO EUROSCOLA
!.ª Fase:
Promover
Inscrição da escola a
formação
do
(formulário on-line)
aluno, entendendo-a
numa
Reuniões
de perspectiva global e
informação para os integral
Prof.
das
Escolas
inscritas, a organizar • Proporcionar a
pelas
Direcções aquisição pelos alunos
Regionais de Educação e de uma sólida cultura
do IPJ.
humanística, científica e
tecnológica.
Envio à Equipa da AR de • Promover actividades
convite para participação de educação para a
de um Deputado em cidadania.
debate na Escola sobre • Dinamizar actividades
o tema (a realizar à 2ª de complemento
feira) e Realização de curricular.
debate na Escola.
• Desenvolver
capacidades analíticas e
de síntese,
designadamente na
selecção, organização e
gestão crítica da
informação.

PARLAMENTO DOS JOVENS:
Educar para a cidadania, estimulando o gosto
pela participação cívica e política.
Dar a conhecer a Assembleia da República e as
regras do debate parlamentar.
Promover o debate democrático, o respeito pela
diversidade de opiniões e pelas regras de formação
das decisões.
Incentivar a reflexão e debate sobre um tema,
definido anualmente.
Proporcionar a experiência de participação em
processos eleitorais.
Estimular a capacidade de expressão e
argumentação.

Até 15 Out.

Iniciativa
Institucional:

Assembleia da
Durante
o República
mês
de
Novembro
Parcerias:

Até 31
Outubro
(debates
antes
das férias de
Natal);
Ou até 3
Dezembro
Para
debates em
Janeiro)
(Debate a
realizar
numa
2.ª feira)

Destinatários:

Preparação
da
Alunos dos Ensinos exposição
básico e
e
do
secundário
debate:
100 Euros

Ministério da
Educação, através
das Direcções
Regionais de
Educação.
Secretaria de
Estado da
Juventude e do
Desporto, através
do Instituto
Português da
Juventude.

Parlamento
Europeu em
Portugal.
Restantes Órgãos,
Estruturas e
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

Constituição da
Comissão Eleitoral
Escolar

Até 10 de
Dezembro

Confirmação, pelo
Professor coordenador,
da data prevista para as
Sessões Escolares.

Até 16 de
Dezembro

DINAMIZADORES
Professores da
Escola

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

- 50 Euros.

Câmara Municipal

Campanha
eleitoral,
eleições e realização das
Sessões Escolares

Envio dos resultados das
eleições para Sessões
Escolares
e
Ses.
Distritais
+
proj.
Recomendação
+
relatório do Professor
responsável (formulário

on-line)

Durante
Janeiro –
até até dia
24
(2.ª feira)

48h após a
Sessão
Escolar

(último dia:
27 de
Janeiro) 48h
após a
Sessão
Escolar

(último dia:
27 de
Janeiro)

(As
deslocaçõ
es e
outros
custos
não
previstos
supra são
normalme
nte
custeados
pela DRE,
no PJ
Básico e
pelo IPJ,
no PJ
Secundári
o com o
apoio/ ou
só pela
da
Câmara
Municipal
)
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ACTIVIDADE
CONCURSO
EUROSCOLA (*)
2ª Fase:
Sessões
Distritais
(Básico e Secundário) –
Localidade(s) do Distrito
a indicar)

(Divulgação dos
resultados 3 dias após
cada Sessão)

3ª Fase
(Se a Escola passar a
esta fase):
Apresentação /defesa
dos trabalhos/candidaturas na data da
realização da Sessão
Distrital PJ-Secundário.

Sessão
Básico

Nacional

(Assembleia da
República – Lisboa)

Sessão
Nacional
Secundário
(Assembleia
da
República – Lisboa)

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

CONCURSO EUROSCOLA:

Envio de
trabalhos/ca
- Familiarizar os jovens com o funcionamento das
ndidaturas
instituições europeias;
até 31 de
- Consciencializar os jovens sobre a sua condição
Janeiro/
de cidadãos europeus e a sua intervenção na
2011
organização futura da Europa;
(Formulário
- Oferecer aos jovens uma tribuna onde possam on line e eexprimir as suas opiniões pessoais e valorizar o seu mail).
envolvimento no projecto europeu.

Entre 28 de
Fevereiro e
29
de Março
(Datas ainda
não definidas
pela AR)

Básico: 2.ª
feira;
Secundário:
3.ª feira

2 e 3 de
Maio 2011
30 e 31 de
Maio de
2011
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

CUSTOS

Coordenadoras do 3º
Ciclo e Secundário

Alunos 3º ciclo e
secundário

Fotocópia
s

COORDENADORAS DOS DIRECTORES DE TURMA

Elaboração do Plano
de Trabalho e
relatório sobre o
mesmo

Promover a formação
do aluno, entendendoa numa perspectiva
global e integral.

Prestar um serviço
educativo de
qualidade.

• Planificar as actividades a desenvolver,
atendendo à legislação vigente, às linhas de
orientação
do
Conselho
Pedagógico,
Regulamento Interno, Projecto Educativo e
às sugestões dos membros dos Conselhos
de Turma e Directores de Turma.
• Reformular sempre que necessário o plano
atendendo
a
novos
condicionalismos
emergentes.
• Elaborar o relatório crítico anual sobre o
trabalho desenvolvido

Início do
ano

Material
diverso
(dossiers,
separador
es, fita
cola,
papel,
pens,
etc…)

Final do
ano

Fomentar as relações
inter e intra pessoais
na comunidade
educativa.

Valorizar a Escola
como espaço de
formação.
Reunião com a
Direcção

Metas/Objectivos 1, 2
e3
Princípios e valores 1 e
2

• Estabelecer a Ordem de Trabalhos das
reuniões.
• Apreciar conjuntamente com a Direcção e
depois de ouvidos os Directores de Turma, os
processos
inerentes
a
transferências,
matrículas e anulações de matrículas.
• Informar e ser informada de assuntos que se

Ao longo do
ano

Direcção
Coordenadoras do 3º
Ciclo e Secundário

Alunos 3º ciclo e
secundário
Professores
Directores de
Turma
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

Metas/Objectivos 1, 2
e3
Princípios e valores 2 e
4

• Preparar as sessões de trabalho com os
Directores de Turma.
• Convocar e presidir as reuniões de
coordenação dos Directores de Turma.
• Criar se necessário, equipas de trabalho para
dar resposta aos problemas de sucesso/
insucesso escolar e educativo.
• Coordenar a elaboração e a concretização dos
planos de actividades e projectos de
trabalhos das turmas.
• Analisar e articular com os Directores de
Turma os Planos Curriculares.
• Colaborar com os Directores de Turma e com
os Serviços de apoio existentes, na
elaboração de estratégias pedagógicas
destinadas à concretização dos planos
curriculares de Turma.
• Analisar
e
discutir
legislação
e/ou
documentação directamente relacionada com
o trabalho a desenvolver, divulgando junto
dos Directores de Turma a informação
necessária.
• Informar sobre os assuntos tratados/decisões
tomadas em Conselho Pedagógico, que se
relacionem directamente com o trabalho
realizados no âmbito dos Conselho de Turma.
• Submeter à aprovação do Conselho
Pedagógico, que se relacionem directamente

CUSTOS

Comunidade
escolar

• relacionem directamente com o trabalho a
desenvolver pelos Directores de Turma.
Reunião com os
Directores de Turma
- Preparação das
sessões de trabalho
- Coordenação das
sessões de trabalho

PÚBLICO-ALVO

Ao longo do
ano

Coordenadoras do 3º
Ciclo e Secundário

Directores de
Turma

Página 95 de 97

ESCOLA SECUNDÁRIA DE MANUEL DA FONSECA
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES - ANO LECTIVO 2010/2011

ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Ao longo do
ano

Coordenadora do 3º
Ciclo e Secundário

Coordenadora do
3º Ciclo e
Secundário
Directores de
Turma

A definir

Elementos da Escola
Segura

Alunos

A definir

Elementos do
C.P.C.J.

Directores de
Turma

CUSTOS

com o trabalho do Conselho de Turma.
• Planificar, em colaboração com os Directores
de Turma que coordena e com os restantes
coordenadores, as actividades e proceder à
sua avaliação.
• Preparar as reuniões dos Conselhos de
Turma.
• Elaborar e actualizar documentos/impressos
utilizados pelos Directores de Turma e/ou C.
de Turma.
• Avaliar o trabalho desenvolvido.
Organização e
actualização do dossier
de Coordenação

Metas/Objectivos 2 e 3
Princípios e valores 1

• Actualizar o(s) dossier(s) de Coordenação,
organizando
e
actualizando
toda
a
informação considerada pertinente.

Acção de formação
ESCOLA SEGURA

Metas/Objectivos 1 e 4
Princípios e valores 1,
2e3

• Prevenir e intervir nos problemas
segurança das escolas.
• Prevenir e erradicar a ocorrência
comportamentos de risco e/ou de ilícitos
escolas e nas áreas envolventes.
• Sensibilizar os alunos para problemas
segurança.

Acção de formação
C.P.C.J.

Metas/Objectivos 1 e 4
Princípios e valores 1,
2e3

de
de
nas
de

• Dar a conhecer aos Directores de Turma os
objectivos desta instituição que visa proteger
e promover os direitos das crianças e jovens,
prevenindo ou dissipando situações de
perigo.
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ACTIVIDADE

REFERÊNCIA AO PE

OBJECTIVOS/COMPETÊNCIAS

DATA

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

Acção de formação –
Documentos na Sala
moodle

Valorizar a Escola
como espaço de
formação.

• Informar e divulgar aos Directores de Turma
os modelos de documentos existentes,
disponibilizando-os num espaço facilmente
acessível.
• Analisar documentos de trabalho ligados à
Direcção de Turma, reformulando ou criando
modelos de documentos que se revelem
úteis no desenvolvimento do trabalho do
director de turma.
• Estimular a utilização desta sala permitindo
uma maior autonomia do Director de Turma.

1º Período

Lurdes Cavaco
Cecília Lopes

Directores de
Turma

CUSTOS
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