
Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

001 Clube Arte e Técnica:
Pintar a Paz

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Clube Arte e Técnica [Maria
Paula Serra Garcia]

CERCISIAGO.
Comunidade escolar.
Sala 10A

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

2015/2016:
Um ponto fraco na realização do
projeto, foi o facto de a Cercisiago
nem sempre ter tido transporte
disponível, o que levou a que não se
realizassem mais atividades. A
atividade desenvolvida foi
classificada de muito bom.

200 Euros

002 Dia da Pessoa com Deficiência 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Especial [A docente de
Educação Especial - Mª João
Gonçalves
Grupo de Educação Especial]

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

(obs: Dezembro)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

2015/2016:
A atividade decorreu na ESMF,
EBFAV, Escolas Rurais e Jardim de
Infância "O Montinho" - entidade
privada.
Toda a comunidade participou com
entusiasmo nas atividades
propostas, durante todo o dia.

50 euros

003 "Leitura em Vai e Vem" 5 – Aumentar o
envolvimento dos pais,
dos representantes dos
pais e encarregados de
educação e das
estruturas representativas
dos alunos na vida do
Agrupamento

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras
Famílias
Coordenadores das
Biblioteca do AESC
]

Grupos/Turmas dos
Jardins de Infância
Famílias

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

004 Comemoração do Dia da Mãe -
Atividade no JI, entre mães e
filhos

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

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras
Mães]

Grupos/turmas da
Educação Pré-escolar
Mães

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

008 Comemoração do Dia do Pai -
atividade entre pais e filhos

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

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras/Pais
]

Grupos turmas da
Educação Pré-
escolar/Pais

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

(obs: em março)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos
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005 Festa de encerramento do ano
letivo
salas de JI

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

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras
]

Grupos/Turmas dos
Jardins de Infância
Famílias

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

007 Festa de natal
Auditório António Chainho/
Associações de Moradores das
Aldeias

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras do
JI FAV-
Educadoras e Professoras
dos JI/EB1 das Aldeias  ]

Grupos/Turmas dos JI
da FAV
Grupos/Turmas dos
JI/EB1 das Aldeias
Famílias

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

(obs: 17/18
dezembro)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

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

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

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

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

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

Sem custos
diretos

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

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

Departamento de Línguas
[Professores dos GR 220 e
330]

EE / Alunos do
Agrupamento

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

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

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

Cerca de 50€
ano.

014 Celebração de festividades
ligadas à cultura anglo saxónica.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Línguas
[Professores dos GR 220 e
330]

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Cerca de 100€

009 Colaboração/participação em
atividades promovidas pelas
Bibliotecas Escolares

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

Alunos de vários
anos/níveis

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos
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017 Elaboração de matrizes, testes,
fichas de trabalho e avaliação
comuns, por ano de escolaridade

1 – Melhorar as
competências/resultados
escolares dos alunos

Departamento de Línguas
[Professores dos vários níveis
(GR 220 e GR330).]

Professores do grupo
disciplinar.

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

010 Gestão interna das sessões de
articulação curricular, visando
abranger todos os docentes por
anos/níveis de escolaridade

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Departamento de Línguas
(Grupo de Português)
[Representante do grupo
disciplinar de Português]

Professores dos vários
anos/ níveis de ensino

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

(obs: 1 ou 2  tempos
semanais ao longo do
ano letivo)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

011 Gestão interna no grupo das
sessões RAC, de modo a
abranger todos os docentes do
mesmo nível de escolaridade.

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Departamento de Línguas
[Os docentes de Inglês
organizados em grupos.]

Professores do grupo
disciplinar.

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

(obs: Um ou dois
tempos por semana.

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

20€

015 Identificação de alunos com
fragilidades e elaboração de
Plano de Ação

1 – Melhorar as
competências/resultados
escolares dos alunos

Departamento de Línguas
[Professores dos vários anos/
níveis de ensino em
articulação com professor
coadjuvante ]

Alunos dos vários
anos/níveis

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

2015/2016:
Esta atividade  veio a
consubstancializar-se  através da
implementação do Projeto Turma
Mais, Aulas de Reforço, Salas de
Estudo, Gabinetes de Explicação e
Tutorias.

Sem custos
diretos

016 Identificação de alunos com
fragilidades idênticas nas turmas
e elaboração do respetivo plano
de ação de melhoria.

1 – Melhorar as
competências/resultados
escolares dos alunos

Departamento de Línguas
[Professores dos vários níveis
(GR 220 e GR 330) em
articulação com o professor
coadjuvante.]

Alunos dos vários
níveis.

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

2015/2016:
A atividade concretizou-se através
de medidas implementadas pela
escola: aulas de reforço, Turma
Mais, Salas de estudo, Gabinetes de
Explicações, entre outros.

Sem custos
diretos

012 Visita de estudo – Ida ao Teatro
Interativo, em Lisboa

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Línguas
[Professores das turmas]

Alunos do E.
Secundário.

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

(obs: Data a definir.)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

2015/2016:
A atividade concreta, prevista para
este ano letivo, está descrita e
avaliada na entrada n.º 270.

Cerca de 1400€
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021 Atividades de encerramento do
ano letivo

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

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Professora
Marília Ambrósio (Equipa
Educativa nº 1 da FAV)]

Alunos do 1º e 2º ano,
da FAV

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

(obs: Final do ano
letivo)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

2015-2016:
Esta atividade contou com a
participação ativa dos alunos,
professores e pais/encarregados de
educação.

Sem custos
diretos

018 Comemoração de datas festivas -
São Martinho, Natal, Carnaval,
Dia do Pai e da Mãe, Dia da
Criança

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

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Educadoras:
Esperança Cavalinhos, Isabel
Carlos  e Cristina Buraca
Professoras: Maria Edite
Parreira, Cira Cardoso  e Ana
Paula Pereira]

Comunidade Educativa
de Aldeia dos Chãos,
Relvas Verdes e Cruz
de João Mendes

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

(obs: datas
comemorativas das
festividades)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

019 Comemoração de datas festivas
– São Martinho, Natal, Carnaval,
Dia do Pai e da Mãe.

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

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Professora
Helena Ganhão (Equipa
Educativa nº 1 da FAV)

]

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

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

(obs: datas
comemorativas das
festividades)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

2015/2016:
As atividades contaram com a
participação ativa/entusiasta dos
pais/encarregados de educação e
alunos.

Sem custos
diretos

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

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Profs titulares
de turma das  Escolas de
Boticos2 , Abela , S.
Bartolomeu e Santa Cruz]

Associação de
Pais/Representantes de
Pais, Profs titulares de
turma Alunos,
familiares, elementos da
comunidade.

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

022 Hora do Conto (Biblioteca
Municipal)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Professora
Paula Freitas (Equipa
Educativa nº 1 da FAV) e
técnicos da Biblioteca ]

Professores e Alunos
das turmas do 1º e 2º
ano, da FAV

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

(obs: uma vez por
período)

1 - A atividade não foi realizada
(2015/2016)

2015/2016:A atividade não foi
realizada por não ter sido possível
calendarizar uma data que fosse
compatível com as atividades
previamente calendarizadas.

Sem custos
diretos
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Relatório
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025 Magusto 5 – Aumentar o
envolvimento dos pais,
dos representantes dos
pais e encarregados de
educação e das
estruturas representativas
dos alunos na vida do
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Profs titulares
de turma das Escolas de
Boticos2 , Abela , S.
Bartolomeu e Santa Cruz]

Profs, Alunos e
Encarregados de
Educação/ Pais

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

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

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

Alunos e Encarregados
de Educação da EB1 de
Aldeia dos Chão,
Relvas Verdes e Cruz
de João Mendes

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

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

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Professora
Manuela Candeias (Equipa
Educativa nº 1 da FAV) ]

Alunos e Encarregados
de Educação

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

026 Atribuição de horas da
Componente Não Letiva (CNL)
para articulação curricular dos
docentes

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Direção [] Docentes dos 2º, 3º
ciclos/sec

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

(obs: semanalmente)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

027 Organização de reuniões dos
grupos disciplinares (do 5º ao 12º
ano)/equipas educativas (1º
ciclo) para aferição de
metodologias e resultados

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Direção [] Docentes do 1º, 2º, 3º,
ciclos e Secundário

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

(obs: 2 vezes por
período)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

028 Organização de reuniões
interciclos (pré-escolar/1º ciclo;
4º/5º ano; 6º/7º ano)

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Direção [] Docentes dos 1º, 2º e 3º
ciclos

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

(obs: Final do ano
letivo)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos
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029 Reuniões da Direção 8 – Melhorar a gestão dos
recursos humanos e
materiais do Agrupamento

Direção [] Diretor, Subdiretora,
Adjuntos, equipa de
apoio à gestão e
coordenadora de
estabelecimento

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

(obs: Semanalmente)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

031 Cartões e canções de Natal 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 320 (Francês) e Grupo
350 (Espanhol)
[Representante da disciplina
de Francês]

Professoras de Francês
e alunos de 7º e 8º anos

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

032 Dia Europeu das Línguas - Sala
de aula

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 320 (Francês) e Grupo
350 (Espanhol)
[Representantes das
disciplinas de Francês e de
Espanhol]

Professoras de Francês
e de Espanhol e alunos
de 7º e 8º anos

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

033 Dia Mundial do Livro 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 320 (Francês) e Grupo
350 (Espanhol)
[Representantes dos grupos
de Francês e Espanhol]

Professoras de Francês
e Espanhol e alunos

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

030 La chandeleur 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 320 (Francês)
[Representante da disciplina
de Francês]

Professoras  e alunos
de Francês.

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

034 Día de Reyes 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 350 (Espanhol)
[Representante da disciplina
de Espanhol]

Professoras de
Espanhol e alunos de 9º
ano

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

Sem custos
diretos

035 Olimpíadas da Biologia 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 520 (Biologia e
Geologia) [Isabel Silva]

Alunos do 3º ciclo 2015/09/21 a  
2019/07/30
(Plurianual - Ao longo
dos 4 anos letivos)

(obs: A
calendarização
definitiva será definida
pelas entidades
organizadoras)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

2015/2016:
Nas primeiras eliminatórias, júnior e
sénior, registou-se uma grande
participação dos alunos, tendo
alguns destes passado à
eliminatória seguinte.

20€
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036 Visita de Estudo Centro Ciência
Viva do Lousal e Mina
abandonada

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 520 (Biologia e
Geologia) e Grupo 510
(Física e Química) [Mª da
Conceição Gomes, Mª José
Gabriel e Vitor Remédios]

Turmas do 8º ano 2015/09/21 a  
2019/07/30
(Plurianual - Ao longo
dos 4 anos letivos)

(obs: A realizar no 3º
período de cada ano
letivo)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade (2015/2016)

2015/2016:
Os objetvos/competências
propostos para esta visita de estudo
foram plenamente alcançados. Os
alunos mostraram-se muito
interessados  e participativos.
Realizaram, empenhadamente, o
guião/questionário. Há a destacar a
forma cívica e ordeira como os
alunos se comportaram ao longo de
toda a visita, num clima de
agradável convívio entre
alunos/alunos e alunos/professores
e monitores.

cerca de 2500 €
(125 alunos X
20€/aluno -
custo a suportar
pelos alunos)
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043 “Aprendizagem em ambientes
digitais” (articulação curricular e
promoção da literacia da
Informação e dos média):
- Apoio a projetos e eventos
extracurriculares que vierem a
ser propostos, ao nível da
seleção de recursos digitais e
equipamentos e produção de
informação.
- Trabalho com professores e
alunos de Inglês (3º CEB/SEC)
na produção de um número
especial do boletim da Mediateca
(media), dedicado à escrita
criativa, em inglês – apoio do PB
nas várias fases (na Mediateca e
em sala de aula) de  seleção de
recursos/aplicações digitais e na
produção do próprio boletim.
- Trabalho com professores e
alunos da disciplina de Português
(3º CEB/SEC) na criação de um
blogue (ou similar) para
divulgação, pelos alunos, de
livros selecionados e
comentários sobre as leituras
realizadas - apoio do PB nas
várias fases (na Mediateca e em
sala de aula) de  seleção de
recursos/aplicações digitais e na
produção do próprio suporte
digital.
- Trabalho com professores e
alunos da disciplina de Português
no âmbito do projeto “Ler no
tablet/PC” – apoio do PB na
seleção de livros digitais e na
criação com os alunos de uma
biblioteca digital no site das

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

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários
Mariana Vera e Cipriano
Mendes
]

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

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

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

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

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

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

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

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

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

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

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

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

045 Atividades de gestão da coleção:
catalogação e indexação de
recursos (incluindo recursos
online); ações de conservação e
restauro de recursos e
equipamentos; realização do
desbaste dos manuais escolares
e periódicos, disponibilização
(física e online) à comunidade
escolar de boletins temáticos
sobre recursos físicos e online
disponíveis.

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

Bibliotecas Escolares
[Professores bibliotecários
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

Equipas das BE do
agrupamento

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade  é  coincidente com a nº
13 que já foi avaliada.

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

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

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

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

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

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

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

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

047 Dinamização da presença das
BE no facebook e no site do
agrupamento.

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

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

Equipas das BE do
Agrupamento

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

048 Divulgação de recursos didáticos
digitais e físicos para apoio a
necessidades de alunos e
professores, no âmbito das
atividades curriculares e
extracurriculares

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

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

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

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

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

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

049 Participação no “Projeto de
Educação para a Saúde”, ao
nível da atualização da
informação digital já disponível,
para apoio ao desenvolvimento
das atividades do projeto em
geral e, em particular, no âmbito
de: Alimentação e obesidade;
Toxicodependência;
Adolescência; Sexualidade;
Bullying; Dependências
tecnológicas

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

EBFAV e ESMF:
Professores
bibliotecários e
Coordenação do PES

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

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

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

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

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

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

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

Sem custos
diretos

041 Projeto “Leitura em vai e vem”. 5 – Aumentar o
envolvimento dos pais,
dos representantes dos
pais e encarregados de
educação e das
estruturas representativas
dos alunos na vida do
Agrupamento

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV (Pré): PB, todas
as turmas do
agrupamento.

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

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

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

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

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

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

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

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

Sem custos
diretos

039 Gestão, webdesign e atualização
de todas as secções do site do
Agrupamento na Internet.

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

Bibliotecas escolares
[Professor bibliotecário da
ESMF, Cipriano Mendes]

Professor bibliotecário
da ESMF; Gestão do
AESC e docentes
responsáveis pelas
várias secções do site
do AESC

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

037 Projeto "Grupo de Teatro da
Mediateca": Estudo de técnicas
de representação
teatral/expressão dramática e
encenações e representações,
ao longo do ano letivo,
decorrentes do trabalho realizado
em oficina.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares [ESMF -
Professora Fátima Beja
(membro da equipa da BE) e
professor bibliotecário,
Cipriano Mendes]

ESMF – Profª Fátima
Beja, PB e alunos do
projeto.

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

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

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

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

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

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

Professor bibliotecário
da ESMF, alunos e
professores

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

054 "Desensarrilhar a Língua"
salas de JI/EB1 da FAV

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadora
Susana Pádua e professora
Isabel Contente]

Grupo de JI da
Educadora Susana
Turma  1CEB
Professora  Isabel
Contente

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

(obs: Trimestral)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

057 "Livro Andarilho"
EPEI do Roncão e JI da Abela

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras
Cristina Buraca e Sílvia Gil]

Grupos do EPEI do
Roncão e do JI da
Abela

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

(obs: Trimestral)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

055 "Mãos Criativas"
JI da FAV - sala da educadora
Susana
1CEB da FAV - sala da
professora Marília Ambrósio

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadora
Susana Pádua e professora
Marília Ambrósio]

Grupos turmas da
Educadora Susana
Pádua e da professora
Marília Ambrósio

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

(obs: Mensal)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

053 "Trocadilhar - Uma história Cá e
Lá"
Salas do JI/EB1 de Aldeia dos
Chãos

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadora
Esperança e Professora
Edite]

Turmas do JI e da EB1
de Aldeia dos Chãos

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

(obs: 1º e 2º períodos)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

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

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

050 "Trocas e Baldrocas
JI/EB1 da FAV

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Departamento de Educação
Pré-Escolar [ Educadora
Rosa do Ó e  Professora
Paula Freitas]

Grupo/turma da
Educadora Rosa do Ó e
da Professora Paula
Freitas

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

(obs: Trimestral)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

052 "Vamos Criar"
JI e EB1 da FAV

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadora
Dulce Ramos e Professora
Manuela Candeias]

Grupo/ Turma da
educadora Dulce
Ramos e da Professora
Manuela Candeias

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

(obs: Trimestral)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

059 “Livro andarilho”
 JI de Abela e  EPEI do Roncão“

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras
Sílvia Gil e Cristina Buraca ]

Grupos de crianças do
JI de Abela e do EPEI
do Roncão

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

(obs: Trimestral)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

051 Atividades experimentais” no
âmbito do Projeto  do Centro de
Ciência Viva do Lousal  : A mina
Vai à Escola e a Escola Vai à
Mina.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Agrupamento de
Escolas de Santiago do
Cacém (AESC)
Técnicas do Centro de
Ciência Viva do Lousal
Educadoras dos JI do AESC]

Todas as turmas da
Educação Pré-
Escolar(EPE)

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

056 Ler dá-me + 2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadora
Teresa Caroço e Professor
Paulo Ribeiro]

Grupo da sala 1 do JI
da FAV
Turma do 1º ciclo do
Professor Paulo Ribeiro

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

(obs: mensal)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

058 Projeto do Departamento da
Educação Pré Escolar -
“Descobrindo Santiago –
Património de Cultura:
Visitas de estudo ao Museu do
Pão em S. Domingos da Serra,
ao Museu da Farinha na Abela;
ao Lagar de azeite do Parral e da
Abela; ao Oleiro do Cercal do
Alentejo; ao Moinho da Quintinha
nas Cumeadas; à Sociedade
Harmonia.
Receção nas salas de JI: de
artesãos do Concelho; das
senhoras que fazem as
alcomonias, etc.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras de
Infância]

Grupos de crianças dos
JI do Agrupamento de
Escolas de Santiago do
Cacém.

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Autocarro da
autarquia
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

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

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

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

Alunos de vários
anos/níveis e
Encarregados de
Educação

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

063 Blogue da Leitura
Criação de um blogue para
divulgação de títulos de livros
selecionados e de
comentários/apreciações das
leituras realizadas.

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

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

Alunos de vários
anos/níveis

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

1 - A atividade não foi realizada

A atividade não se realizou devido à
falta de interesse e participação dos
alunos.  Os professores lamentam  a
desativação de computadores em
salas de aula (A 10 e BD 1, por
exemplo!), o que constitui, de algum
modo, constrangimento.

Sem custos
diretos

064 Conto aqui, conto acolá
Leitura de pequenos contos
realizada por alunos do 2º, 3º
ciclos e do Ensino Secundário na
sala de aula de alunos do 1º ciclo
ou do Ensino Pré-escolar

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

Alunos de vários
anos/níveis

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade foi concretizada  em dois
momentos do ano letivo: final do 1º
período e durante a Semana da
leitura, passando a integra-se
também nesse âmbito.
As alunas Inês Tojinha e Beatriz
Guerreiro protagonizaram a leitura
de contos encenados em sala de
aula do 1º ciclo.

Sem custos
diretos

061 Ler no Tablet ou PC
Exploração individual de  sítios
Web, possibilitando o
visionamento de livros digitais, a
criação de ilustrações, o
conhecimento de autores/
ilustradores.

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

Departamento de Línguas
(Grupo de Português)
[Professores do 3º ciclo e do
Ensino Secundário e
professor bibliotecário]

Alunos do 3º ciclo e
Ensino Secundário

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

1 - A atividade não foi realizada

A atividade não se realizou devido  a
constrangimentos dos professores
no uso proveitoso do equipamento.
De igual modo, ao pretender fazer
uso de computadores, os
professores lamentam  a
desativação de computadores em
salas de aula (A 10 e BD 1, por
exemplo!), o que invalidou, de certo
modo,  o uso das novas tecnologias.

Sem custos
diretos
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062 Vídeoleituras
Seleção de um texto de um autor
português ou de expressão
portuguesa; leitura em voz alta e
gravação um vídeo até três
minutos com esse desempenho.
Posterior divulgação

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

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

Alunos de vários
anos/níveis

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

1 - A atividade não foi realizada

Os alunos rejeitaram a atividade. A
atividade foi substituída, no 11º A,
pela atividade de leitura em grande
grupo - "Ler OS MAIAS" - realizada
no âmbito da Semana da Leitura.

Sem custos
diretos

074 "As Vozes da leitura", no âmbito
do PNL

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

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

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

(obs: Ao longo do ano
letivo com alunos;
Mensalmente com
elementos da
Comunidade)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

072 "Campeonato de futebol - 1º
ciclo"
Nos campos de jogos (espaço
exterior) da EBFAV

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Professoras
Sandra Ruivo e Sandra
Caturra]

Todos os alunos das
turmas do 1º ciclo

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

103 "Desensarilhar a língua"
Na sala 2 do 1º ciclo e na sala 1
do pré-escolar

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Equipa Educativa dos 3º e 4º
anos da Escola Básica Frei
André da Veiga [Professora
Isabel Contente e Educadora
Susana Pádua]

Alunos da sala 1 do pré-
escolar e do 4º ano,
turma A

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

As atividades realizadas
promoveram a articulação entre o
ensino Pré -escolar e o primeiro
Ciclo.
Os alunos participaram ativamente
nas atividades, com empenho e
satisfação.

Sem custos
diretos

105 "Leituras em escadote"
Ocorre na sala 2 da EBFAV e na
Escola Secundária Manuel da
Fonseca

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Equipa Educativa dos 3º e 4º
anos da Escola Básica Frei
André da Veiga [Professoras
Conceição Martins e Isabel
Contente]

Turma do 4º A da
EBFAV e uma turma do
8º ano da professora
Conceição Martins

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Foram atividades que promoveram a
articulação entre ciclos
nomeadamente, entre os 1º e 3º
ciclos.

Os alunos, de ambas as turmas,
participaram com muita motivação e
demonstraram um enorme
interesse.

Sem custos
diretos
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102 "Ler dá-me mais"
Na sala 3 do pré-escolar e na
sala do 4º B

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Equipa Educativa dos 3º e 4º
anos da Escola Básica Frei
André da Veiga [Professor
Paulo Ribeiro e educadora
Teresa Caroço
]

Alunos da sala 3 do pré-
escolar e do 4º B

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Foi um trabalho muito produtivo e
interessante tendo culminado com a
elaboração de um livro com a
história escrita pelos alunos do
quarto ano e ilustrado pelas crianças
da Pré.

Sem custos
diretos

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

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

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

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

065 "Trocadilhar" - Atividades entre o
Jardim de Infância e a EB1 de
Aldeia dos Chãos

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Educadora
Esperança Cavalinhos e
Professora Maria Edite
Parreira]

Alunos do Jardim de
Infância e da EB 1 de
Aldeia dos Chãos

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

As atividades de Trocadilhar, com a
construção de uma história " De cá e
lá" culminando na elaboração final
de um livro, por aluno, do JI e da EB
de Aldeia dos Chão, possibilitaram a
articulação efectiva entre os dois
níveis de ensino: Pré- Escolar e 1º
Ciclo.

Sem custos
diretos

071 “Dias comemorativos-Magusto,
Natal, Carnaval e Encerramento
do Ano Letivo”

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

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Professoras e
Educadoras de Abela e S.
Bartolomeu da Serra]

Comunidade Educativa
e elementos da
Comunidade Local

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Todas as atividades foram
planeadas e desenvolvidas em
articulação entre a Escola e o EPEI
de S. Bartolomeu da Serra.

Sem custos
diretos

068 “Histórias com Chapéus” -
Projeto de promoção de leitura,
na EBFAV

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

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Prof. Helena
Ganhão (Equipa Educativa nº
1 da EBFAV)]

Professores, Alunos e
Encarregados de
Educação do 1º ano da
EBFAV

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

O projeto tem contado com a
participação ativa dos pais e
encarregados de educação.

Sem custos
diretos
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069 “Quadros com Quadras”- Projeto
de promoção da escrita, na
EBFAV

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

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Prof. Manuela
Candeias (Equipa Educativa
nº 1 da EBFAV)]

Professores, Alunos e
Encarregados de
Educação do 2º ano da
EBFAV

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

O projeto tem tido bastante adesão
por parte dos pais, encarregados de
educação e alunos.

Sem custos
diretos

067 Desenvolvimento do Projeto " À
volta das histórias"

1 – Melhorar as
competências/resultados
escolares dos alunos

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

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

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

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

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

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

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

106 Hora do Conto na Biblioteca
Municipal de Santo André

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Equipa Educativa dos 3º e 4º
anos da Escola Básica Frei
André da Veiga [Técnicos da
Biblioteca M. Santo André]

Professores e alunos
das turmas dos 4ºs
anos da EBFAV

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

(obs: 4º A - 3º período
4º B - 2º período)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade foi desenvolvida com
sucesso tendo as crianças mostrado
interesse e empenho.

Sem custos
diretos

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

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

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

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

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

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

Sem custos
diretos

076 Participação em atividades
promovidas pelo Museu de
Santiago do Cacém

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

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

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

(obs: Datas a definir)

1 - A atividade não foi realizada

As escolas de Cruz de João Mendes
e Relvas Verdes não tiveram
transporte para realizar as visitas ao
Museu.

Sem custos
diretos
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073 Programa de Educação para
a/pela Ciência

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

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

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

(obs: Aldeia dos
Chãos - 2015/10/21,
2016/01/13,
2016/04/06;
Relvas Verdes -
2015/12/02,
2016/03/02,
2016/04/13;
Cruz de João Mendes
-2015/11/25,
2016/01/20,
2016/05/04)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

107 Programa de Educação para
a/pela Ciência

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Equipa Educativa dos 3º e 4º
anos da Escola Básica Frei
André da Veiga [Técnicos do
Centro de Ciência Viva do
Lousal]

Professores e alunos
das turmas 3ºA, 3ºB,
4ºA, 4ºB e 3º/4ºC

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

(obs: "A Mina vai à
Escola"
3ºA e 3ºB - 14 de
outubro e 6 de janeiro
4ºA, 4ºB e 3º/4º C - 9
de dezembro e 9 de
março
"A Escola vai à Mina"
3ºA e 3ºB - 26 de
maio
4ºA, 4ºB e 3º/4ºC - 1
de junho)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

As atividades que os alunos
usufruíram foram muito
interessantes e  carácter prático.

Sem custos
diretos

078 Projeto 3c  -  Dia semanal da
fruta -         Escolas de Boticos2 ,
Abela , S. Bartolomeu e Santa
Cruz

7 – Promover hábitos de
vida saudáveis

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Profs titulares
de turma e Encarregados de
Educação]

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

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

(obs: Um dia por
semana)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Pretende-se que esta atividade
comece a fazer parte da rotina diária
das crianças pelo que continuará a
ser implementada no próximo ano
letivo.

Sem custos
diretos
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077 Projeto 3c - ”Formar Crianças,
cidadãs conscientes) – Ateliers
periódicos, em sala de aula,
dinamizados por elementos da
comunidade.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Professores
Titulares de turma (EB S.
Bartolomeu, EB Santa Cruz-
turma Um) ]

Professores Titulares de
turma (EB S.
Bartolomeu, EB Santa
Cruz- turma Um)
Alunos,  Pais/
Elementos comunitários

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Dado o entusiasmo, motivação e
implicação dos alunos e seus
familiares, e as relações criadas
entre  a escola e comunidade, esta
atividade terá continuidade, no
próximo ano letivo. Esta atividade
faz parte do Projeto 3c`s.

Sem custos
diretos

070 Projeto 3c ”Formar Crianças,
cidadãs conscientes)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Professoras
das Escolas de Boticos2 ,
Abela , S. Bartolomeu e
Santa Cruz]

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

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Trata-se de um projeto que se
pretende com continuidade para o
próximo ano letivo. As atividades
propostas para este ano, visavam a
sensibilização dos intervenientes.
Foram desenvolvidas com sucesso.

Sem custos
diretos

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

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Professora
Paula Freitas (Equipa
Educativa nº 1 da FAV) e
técnicos do ICNF e ICE ]

Professora e alunos da
Turma do 1º B, da
EBFAV

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

(obs: 2015/10/12,
2015/11/16,
2016/01/06,
2016/02/01,
2016/03/14,
2016/05/04)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

As atividades decorreram de uma
forma bastante positiva e contaram
com a participação de alguns
encarregados de educação.

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

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

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

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

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

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

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

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

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

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

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

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

Professora e alunos da
turma do 3º A da FAV

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

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Os alunos participaram nas
restantes atividades com muito
interesse.

Sem custos
diretos

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

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

Professora e  alunos do
3º /4º C da EBFAV

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

(obs: 21/10/2015,
23/11/2015 e
15/02/2016
Dia Intercalar:
13/01/2016 e
09/05/2016)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

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

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Equipa Educativa dos 3º e 4º
anos da Escola Básica Frei
André da Veiga [Professores
isabel Contente e Paulo
Ribeiro]

Professores e alunos
das turmas   dos 4º A e
4º  B  da FAV

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

(obs: Aulas de campo
- 14/10/2015,
18/11/2015,
03/02/2015 e
16/03/2016;
Dia Intercalar -
11/01/2016 e
11/05/2016)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Todas as atividades se
concretizaram com muito sucesso.
As crianças participaram com
interesse, motivação e entusiasmo
tendo as atividades contribuído
como ponto de mobilização para a
realização de trabalhos em sala de
aula que contribuíram para uma
melhor sistematização dos
conteúdos das várias disciplinas.

Sem custos
diretos

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

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

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

Professora e alunos do
3º/4º C

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

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

AESC - PAA - 2015/2016 - Avaliação (em 30.07.2016)

22



Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
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104 Visita de Estudo - a definir 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

Professores, alunos dos
3ºs e 4ºs anos  e
assistentes
operacionais da EBFAV

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

1 - A atividade não foi realizada

A decisão de não realização foi
tomada no início do 1º período e a
visita de estudo seria realizada no 3º
período.

A visita não foi realizada por várias
razões:

- O elevado número de atividades
nas quais as turmas estavam
envolvidas;
- A duração do terceiro período ser
menor;
- A previsão dos exames nacionais
para o 4º ano, que desaconselhava
este género de atividades.

Sem custos
diretos

080 Atendimento da Direção à
comunidade educativa

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

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

(obs: Semanalmente)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

081 Atribuição de crédito horário para
reforço das disciplinas
estruturantes em anos terminais

1 – Melhorar as
competências/resultados
escolares dos alunos

Direção [] Professores do
6º, 9º, 11º e 12º ano

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

(obs: Ao longo do ano
letivo
)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

25 827,84 €

082 Coadjuvância a Matemática no
4º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º anos

1 – Melhorar as
competências/resultados
escolares dos alunos

Direção [] Docentes de
Matemática
Alunos do 4º, 5º, 8º, 10º
e 11º ano

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

(obs: Ao longo do ano
letivo
)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

18 750€
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Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
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083 Coadjuvância nas disciplinas
bienais do Secundário (Biologia e
Geologia, Física e Química A,
Economia)

1 – Melhorar as
competências/resultados
escolares dos alunos

Direção [] Docentes das
disciplinas
Alunos do 10º e 11º ano

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

(obs: Ao longo do ano
letivo
)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

44 731,44 €

084 Criação da Classe +
no 6º ano - na disciplina de
Matemática
no 7º ano - nas disciplinas de
Português, Matemática e Inglês
no 9º ano - na disciplina de
Matemática

1 – Melhorar as
competências/resultados
escolares dos alunos

Direção [] Professores de
Português, Matemática
e Inglês

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

(obs: Ao longo do ano
letivo
)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

33 261,84 €

085 Criação de Salas de
Estudo/Gabinetes de Explicação
para apoio a alunos dos 2º/3º
ciclos e Secundário

1 – Melhorar as
competências/resultados
escolares dos alunos

Direção [] Docentes dos 2º, 3º
ciclo e ensino
secundário

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

(obs: Semanal)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

086 Dinamização de espaços para
ocupação de tempos livres

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

(obs: De outubro a
junho de 2014)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

11 469,60€

087 Disponibilização de horas a um
técnico de informática para dar
apoio à utilização de ferramentas
educativas digitais.

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

Direção [] Professores envolvidos
no projeto "Escola
Digital"

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

(obs: Ao longo do ano
letivo)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

11 469,60€

100 Elaboração e monitorização do
calendário das provas de
recuperação de módulos não
realizados nos cursos
profissionalmente qualificantes

1 – Melhorar as
competências/resultados
escolares dos alunos

Direção e Coordenador
Pedagógico

Professores dos cursos
profissionalmente
qualificantes

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

(obs: Em 3 épocas
definidas -
setembro/outubro,
janeiro e junho/julho)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos
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088 Promoção das atividades de
enriquecimento curricular no 1º
ciclo

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Direção [] Docentes/técnicos das
AEC

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

(obs: De outubro a
junho)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

10 000€

089 Reforço das horas para apoios
educativos (1º ciclo).

1 – Melhorar as
competências/resultados
escolares dos alunos

Direção [] Docentes do 1º ciclo
Alunos do 1º ciclo

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

(obs: Ao longo do ano
letivo
)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

12 500 €

090 Reuniões com a Associação de
Estudantes

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

Direção [] Elementos da
Associação de
Estudantes

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

(obs: Duas vezes por
período)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

091 Reuniões com Associação de
Pais

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

Direção [] Elementos da
Associação de Pais

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

(obs: Uma vez por
período )

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

092 Reuniões com delegados de
turma

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

Direção [] Delegados de Turma 2015/09/21 a
 2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

(obs: Uma vez por
período)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

093 Reuniões com o setor da
educação e autarquia

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

Direção [] Elementos da autarquia 2015/09/21 a
 2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

(obs: Duas vezes por
ano letivo)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos
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094 Reuniões com os Assistentes
Operacionais

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

Direção [] Assistentes
Operacionais

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

(obs: Duas vezes por
período letivo)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

095 Reuniões com os Serviços
Administrativos

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

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

(obs:
Quinzenalmente)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

096 Reuniões com Professores
Bibliotecários

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

Direção [] Professores
Bibliotecários

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

(obs: Uma vez por
período letivo)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

101 Reuniões com professores das
formações profissionalmente
qualificantes

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

Direção e Coordenador
Pedagógico

DC e Docentes da
Componente Técnica

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

(obs: 1 reunião por
período)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

097 Reuniões com representantes
dos Pais e EE

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

Direção [] Representantes dos
Pais e EE

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

(obs: Uma vez por
período )

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

098 Reuniões com técnicos da
Educação Especial

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

Direção [] Técnicos do CRI-
Cercisiago

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

(obs: Uma vez por
período letivo)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

099 Visitas às várias subunidades
educativas do Agrupamento

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

Direção [] Docentes das várias
subunidades do
agrupamento

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

(obs: Duas vezes por
período)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

300€
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108 Campeonato de Xadrez 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 230 (Matemática e
Ciências Naturais) [Lurdes
Almeida ]

Alunos do 1º e 2º ciclos 2015/09/21 a
 2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

1 - A atividade não foi realizada

A atividade não se realizou por
indisponibilidade da professora
responsável.

Sem custos
diretos

109 Exposições de trabalhos dos
alunos em suporte mulitmédia

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

Grupo 420 (Geografia)
[Leonel Rosado]

Alunos do 3º Ciclo e
Secundário

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Realizou-se o registo fotográfico de
todos os trabalhos dos alunos das
turmas do 7ºA,D e E "Uma rosa dos
ventos original" sendo criado com as
mesmas um slideshow. Os alunos
participaram com entusiasmo e
elaboraram trabalhos bastante
originais e criativos.

Sem custos
diretos

112 Campeonato de cálculo mental 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 500 (Matemática)
[Susana e Fátima Amarante]

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

 A atividade decorreu conforme o
planeado. Os objetivos propostos
foram plenamente atingidos.
Os alunos mostraram-se muito
empenhados e motivados.

20€

110 Concurso Ouri 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 500 (Matemática)
[Carla Inácio]

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

(obs: ou na escola
aberta?)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A realizada com sucesso. Os alunos
participantes mostraram bastante
interesse e empenho.

10€

111 Problema do mês 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 500 (Matemática)
[Mário Ferreira]

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade decorreu conforme o
previsto.
A atividade teve a colaboração das
professoras Ana Troncão e Carla
Inácio.

10€
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113 Sessões de observação do céu 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 510 (Física e Química)
[Ana Cristina Pires, Ana
Cristina Mendes e José Rui
Ferreira]

Preferencialmente para
alunos do 7º ano e
respetivos
encarregados de
educação.
Aberto a toda a
comunidade educativa

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

(obs: Datas
previsíveis: 20 de
novembro e 15 de
abril e/ou 13 de maio)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A 1ª sessão teve uma participação
elevada por parte de alunos e
encarregados de educação.
A 2ª sessão teve uma participação
reduzida.
Os objetivos foram atingidos.
Os alunos que participaram
avaliaram de forma muito positiva as
atividades.

25 € (fotocópias)

114 Visita de estudo a uma Unidade
de Saúde Local

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 520 (Biologia e
Geologia) [Dina Rodrigues]

Turmas de 9º ano 2015/09/21 a
 2016/07/30 (No ano
letivo 2015/2016)

(obs: no início de
cada semestre)

1 - A atividade não foi realizada

Incompatibilidade de calendário com
o Centro de saúde. A data prevista
coincidia com a vacinação da gripe.

Sem custos
diretos

115 Atividades de sensibilização:
- Educação sexual
- Educação alimentar
- Dependências (tabaco, álcool e
outras dependências…)
- Prevenção da violência

7 – Promover hábitos de
vida saudáveis

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

Alunos
Docentes

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Os objetivos/competências
propostos para estas atividades
foram plenamente alcançados. Os
alunos mostraram-se muito
interessados e participativos.

20€

117 Atividades no âmbito do Grupo
de Trabalho de Combate à
Obesidade infantil e Juvenil.

7 – Promover hábitos de
vida saudáveis

Projeto Educação para a
Saúde [Coordenadora do
PES
Grupo de trabalho de
combate à obesidade infantil
Professor bibliotecário
]

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

25€

118 Dias Comemorativos 7 – Promover hábitos de
vida saudáveis

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

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

20€

116 Formação – Suporte Básico de
Vida

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

Alunos de 9ºano
Docentes 9ºano

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

100€
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119 Aulas de Campo no Monte do
Paio

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

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

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

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

Sem custos
diretos

136 Hora do Conto na Biblioteca
Municipal de Santiago do Cacém

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Equipa Educativa dos 3º e 4º
anos da Escola Básica Frei
André da Veiga [Técnicos da
BMSC]

Professores e alunos da
turma do 4º B da
EBFAV e técnicos da
BMSC

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade foi interessante e
motivadora. As crianças
participaram com empenho.

Sem custos
diretos

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

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

Alunos e Encarregados
de Educação

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

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

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Profs titulares
de turma das Escolas de
Boticos 2, Abela, S.
Bartolomeu da Serra, Santa
Cruz ]

Profs, Alunos e
Encarregados de
Educação/ Pais

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

(obs: 18/09/2015)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

120 Receção aos alunos (festa dos
padrinhos) - EBFAV

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

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Prof. Helena
Ganhão (Equipa Educativa nº
1 da EBFAV) ]

Alunos do 1º A e 2º B
da EBFAV

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

(obs: Início do ano
letivo)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade foi realizada com
bastante interesse por parte dos
alunos envolvidos.

Sem custos
diretos

AESC - PAA - 2015/2016 - Avaliação (em 30.07.2016)

29



Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

126 Corta Mato Escolar Concelhio
(Atividade Nível I) - Local a
definir.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Atividade dirigida aos
alunos do  2º Ciclo e 3º
Ciclos e do Ensino
Secundário.
Alunos participam na
atividade através da
inscrição.

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

5,00€

127 Sensibilização para as
modalidades dos grupos/equipa,
em funcionamento no Desporto
Escolar (Atividade de Nível I) -  a
decorrer nas horas das AECS e
das turmas.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Alunos do Ensino
Básico – 1º, 2º, 3º ciclo
do ensino básico e
ensino secundário.

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

5,00€

128 Torneio Interturmas de Andebol
5x5 e 7x7 (Atividade Nível I) -
Ensino Secundário/Local -
Pavilhões Desportivos da ESMF
e Municipal.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Atividade dirigida aos
alunos do 9º, 10º 11º e
12º ano.
Alunos que se
inscrevam na atividade.

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

1 - A atividade não foi realizada

Os alunos do Ensino Secundário
não se inscreveram na atividade.

5,00€

129 Torneio Interturmas de Mini
Andebol 5x5 (Atividade de Nível
I) – 6º, 7º e 8º anos.
Sensibilização à modalidade de
Andebol.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Alunos do
Ensino Básico – 6º, 7º e
8º anos
Alunos que se
inscrevam na atividade.

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

5,00€

132 Alocação de recursos humanos
para apoio educativo aos alunos
dos cursos profissionalmente
qualificantes

1 – Melhorar as
competências/resultados
escolares dos alunos

Direção e Coordenador
Pedagógico

Alunos dos cursos
profissionalmente
qualificantes

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

(obs:
setembro/outubro de
2015)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

130 Dia do Diploma e dos Prémios de
Mérito

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

Direção [] Comunidade Escolar 2015/09/21 a
2015/12/17 (No 1º
período de
2015/2016)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

400€
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131 Disponibilização de hardware e
software adequados à utilização
de tecnologias
inovadoras/ambientes de
trabalho digitais.

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

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

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

(obs: No início do ano
letivo.)

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

20 000€

137 Atividade de Compostagem em
parceria com a Ambilital

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 230 (Matemática e
Ciências Naturais) e Grupo
520 (Biologia e Geologia)
[Alexandra Cunha]

Uma turma do 6º ano e
uma turma do 8º ano

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

(obs: A data está
ainda dependente da
Ambilital)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

139 Participação nas Olimpíadas da
Física (escalões A e B).

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 510 (Física e Química)
[Ana Cristina Mendes, Maria
José Gabriel e José Rui
Ferreira]

3 alunos do 9º ano e até
3 alunos do 11º ano (a
selecionar até janeiro)

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Alunos participantes e os respetivos
encarregados de educação
avaliaram positivamente a atividade.

+/- 140 €

268 Visita de estudo a Miróbriga 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Prof. José Correia Turma 10º D 2015/09/21 a
2015/12/17 (No 1º
período de
2015/2016)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Observações: A visita a Miróbriga
com o 10º ano foi no 1º período (24
de Novembro) e no fim desse
período, foi entregue relatório.
No 2º Período a visita a Miróbriga
não foi com o 10º ano, mas com o 7º
D (12 de Janeiro) e 7º E (25 de
Fevereiro).

As visitas correram de forma
positiva, tendo os alunos tanto  do
Secundário como do Básico feito um
relatório a partir do guião proposto.
Nas visitas dos 7º anos, o professor
de EV Pedro Pena fez uma
reportagem fotográfica. Na visita do
7º E, participou também o professor
de Geografia Leonor Rosado.

Sem custos
diretos
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141 "Monstros na tua companhia" : a
mina vai à escola - Escolas do 1º
ciclo e pré-escolar do
agrupamento

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Projeto de Educação para a
Ciência [prof. Vasco Carrilho
(Gestão); professores do 1º
ciclo e Educadoras; prof.
Conceição Gomes (coord.
PEC); entidade dinamizadora
- Centro de Ciência Viva do
Lousal.]

Todas as turmas do pré-
escolar e 1º ciclo do
agrupamento

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

(obs: todas as 4ª
feiras de 7/10 a 9/12)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Os objetivos foram atingidos. Quer
pelos níveis de
participação/satisfação dos alunos e
professores bem como o interesse
demonstrado nas atividades
desenvolvidas, quer pela
disponibilidade, dedicação e
empenho demonstrada pelos
intervenientes.

25 euros por
turma e por
período

140 Palestra no âmbito do Ano
Internacional da Luz.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Projeto de Educação para a
Ciência [prof Vasco Carrilho
(Gestão); docentes do grupo
510; Conceição Gomes
(coord. PEC) . Dinamizador -
Prof. Rui Agostinho da FCUL]

Alunos do 10º ; 11º e
12º de Ciências e
Tecnologias

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

(obs:
Preferencialmente no
1º período. Caso não
seja possível a data
mencionada
proceder-se-à a outra
)calendarização de
acordo com
disponibilidade da
entidade
dinamizadora.

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Os objetivos da atividade foram
atingidos quer pelos níveis de
participação dos alunos , quer pela
qualidade dos conteúdos
apresentados , a sua adequação ao
público-alvo e complementaridade
com o currículo.

custo
aproximado 150
euros

142 Receção aos docentes recém
colocados no AESC

6 – Promover práticas
inclusivas

Direção [] Direção e professores 2015/09/22 a
2015/09/30

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

143 Reuniões dos docentes de
Educação Especial com
conselhos de turma do 2º CEB e
7º ano que integram alunos com
NEE

6 – Promover práticas
inclusivas

Direção [] Direção e professores 2015/09/22 a
2015/09/30

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

144 "A bilioteca escolar escolar é
super" - Promoção da BE no Mês
Internacional das Bibliotecas
Escolares.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV (Pré, 1º e 2º
CEB): PB e alunos:
Atividades lúdicas
(alunos frequentadores
da BE);
Atividades programadas
(turmas inscritas pelas
educadoras /
professores titulares de
turma / diretores de
turma).

2015/10 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos
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145 Programa de Educação para
a/pela Ciência - "Monstros na tua
companhia", na EBFAV

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

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

2015/10/07 a
2015/10/14

(obs: 07/10/2015 -
Turmas 1ºA, 1ºB e
2ºA;
14/10/2015 - Turma:
2º B)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

As atividades desenvolvidas foram
bastante pertinentes e tiveram uma
participação muito ativa e entusiasta
por parte dos alunos.

Sem custos
diretos

146 Projeto 3c - Dia da alimentação
nas Escolas de Boticos2 , Abela ,
S. Bartolomeu e Santa Cruz

7 – Promover hábitos de
vida saudáveis

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Profs titulares
de turma]

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

2015/10/16 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

147 Torneio Interturmas de
Basquetebol 3x3 (Atividade de
Nível I), no Pavilhão Desportivo
da EFAV e no Pavilhão
Desportivo da ESMF.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Atividade dirigida aos
alunos do 2º e 3º Ciclos
e Ensino Secundário.

2015/10/28 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

5,00€

148 Visita de Estudo às Ruínas de
Miróbriga e ao Centro Histórico
de Santiago do Cacém

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

Alunos da EB1 de
Aldeia dos Chãos e
Relvas Verdes

2015/10/30 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

149 "Visita de estudo às Ruínas de
Miróbriga"

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

Professores, técnicos e
alunos das turmas dos
3ºs e 4ºs anos da
EBFAV

2015/10/30 a
2015/11/06

(obs: 4º A - 30 de
outubro - 14h;
4ºB –  6 de novembro
- 14h;
3º/4º C -  5 de
novembro - 14h)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade decorreu como o
previsto, os alunos mostram-se
muito motivados e interessados. A
visita permitiu aos alunos
compreender melhor o período da
romanização em Portugal, e serviu
para que os alunos valorizassem
mais o património histórico da sua
localidade.

Sem custos
diretos
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150 “ Mensagens de outono” -
Articulação curricular/Promoção
da Literacia Visual.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV (Pré, 1º e 2º
CEB): PB, educadores,
professores e alunos:
Alunos frequentadores
da BE;
Atividades programadas
(turmas inscritas pelas
educadoras /
professores titulares de
turma / docentes de
educação visual ou
português).

2015/11 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

151 Inscrição no Projeto Juvenes
Translatores (Min. Edu.)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Línguas
[Profª Isabel João]

Alunos do 12ª ano 2015/11 1 - A atividade não foi realizada

A atividade não foi realizada visto
depender das regras da inscrição:
para esta atividade são
selecionadas aliatoriamente
algumas escolas de cada país da
UE. Este ano, a ESMF não foi
selecionada.

20€ - em caso
de seleção da
escola)

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

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

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

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

Sem custos
diretos

153 Monstros na tua companhia 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

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

2015/11/04 a
2015/11/18

(obs: 4/11/2015 -
Boticos 2 e Abela;
11/11/2015 -  Santa
Cruz;
18/11/2015 - S.
Bartolomeu da Serra)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

154 Feira do S. Martinho/ Magusto no
JI/EB1 de Aldeia dos Chãos

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

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadora
Esperança e Professora
Edite/ Pais]

Turmas do JI/EB1 de
Aldeia dos Chãos
 Comunidade Educativa

2015/11/11 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

155 "Dia do pijama"

Jardins de Infância do
Agrupamento

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras de
Infância]

Crianças dos JI do
AESC

2015/11/20 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos
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156 Comemoração do Dia Nacional
da Cultura Científica: exposição
de livros (Rómulo de Carvalho e
de outros autores de divulgação
científica) e realização de
diversas experiências interativas
nos domínios das diferentes
disciplinas do departamento, a
realizar na Mediateca da ESMF

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Matemática
e Ciências Experimentais
[Coordenador de
departamento e
representantes dos grupos
500, 510 e 520
Professor bibliotecário da
ESMF]

Comunidade educativa 2015/11/24 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Na concretização da atividade foi
possível contar com o contributo dos
alunos, de professores
departamento e até de outros
departamentos.

Sem custos
diretos
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157 Visita de Estudo a Lisboa _
Espaço Europa e Centro de
Informação Europeia  Jaques
Delors:
- Visita à Exposição Portugal
Europeu
- Concurso EUROSCOLA
- Aula Jacques Delors.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Línguas
[Profª Isabel João
Prof. Luís Campos
]

Alunos do 12º ano
Turmas
A, B, C, D, PE e PI
(só 1 aluno pertence à
turma A e 2 à turma B)

2015/11/27

(obs: Data a
confirmar)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Participaram nesta atividade todos
os alunos das turmas C e D do 12º
ano, 2 alunos da turma B e 1 aluno
da turma A inscritos nas disciplinas
de Inglês LE3 e Economia C, e os
alunos cursos  PE e PI, num total de
52 alunos, e 5 professores.
Os objetivos da visita (Promover
atividades de enriquecimento ou de
complemento do currículo) foram
cumpridos na íntegra. Os alunos
visitaram  e assistiram a uma Aula-
CIEJD  sobre oportunidades para os
jovens na UE. Na segunda parte da
visita os alunos estiveram no
Espaço Europa onde visitaram a
Exposição "Portugal Europeu" e
participaram no concurso Eu sou
Europeu ( EUROSCOLA).
Todos os alunos participaram
ativamente nas sessões em que
participaram e o grupo que
participou no concurso classificou-se
em 4º lugar, a nível nacional. Nas
aulas, os alunos aplicaram os
conhecimentos/informações
recolhidos em trabalhos de
recolha de informação e tratamento
de dados para avaliação de um
tema do programa curricular do 12º
ano – Funcionamento
das Instituições Europeias e fizeram
apresentações orais e escritas para
avaliação de uma unidade temática.
Finalmente,tanto alunos como
professores, reconheceram a
importância desta visita quer devido
à informação atualizada recolhida
quer devido à participação ativa nas
atividades e na possibilidade de
contactar com a realidade da UE e
as oportunidades para os jovens.
Os professores salientam o
empenho e boa prestação dos
alunos nas atividades em que
participaram tendo esse mérito sido
reconhecido pelas entidades
visitadas e refletido no resultado

750.00€
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obtido no concurso.

160 “Jovens Alfarrabistas” –
atividades de troca de livros

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV – Equipa da BE
e alunos e professores
do 1º CEB.

2015/12 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

158 Concurso de Conto de Natal
(articulação curricular/promoção
da escrita temática/conto)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
 [Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV (1º e 2º CEB):
PB, alunos
(Participação facultativa
de alunos)

2015/12 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

159 Teatro/animação cultural:
“Noite de Natal”, de Manuel da
Fonseca (reposição) e “Alguns
Poemas”;
“Presépio Alentejano” - com a
participação especial do Coral de
Santa Maria .

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares [ESMF -
Professora Fátima Beja
(membro da equipa da BE) ]

ESMF – Profª Fátima
Beja, PB e alunos do
projeto; Coral de Santa
Maria

2015/12 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

As atividades realizaram-se no final
do 1º período.
A participação e empenho dos
alunos foram notórios.
O Presépio Alentejano contou com a
colaboração do Coral de Santa
Maria.
A peça Conto de Natal teve duas
sessões: uma para os alunos da
Escola Secundária Manuel da
Fonseca e outra para Professores e
Pessoal não docente, no Jantar de
Natal

Sem custos
diretos
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161 Concerto de Natal - Auditório
Municipal António Chainho

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

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

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

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

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

25€

162 Festa de Natal, no Auditório
António Chainho

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

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

Professores das turmas
dos 3º A, 3º B,  4º A,  B
e 3º /4º C da FAV,
alunos, encarregados
de educação e técnicos
da CMSC

2015/12/17

(obs: às 14h 30m)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Os vários intervenientes ( alunos,
encarregados de educação e
professores) participaram com
motivação e entusiasmo.
Foi uma atividade muito positiva.

Sem custos
diretos
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266 Entrecontos (dramatização da
obra Sem Título, de Hervé
Tullet): Pré-escolar, na Biblioteca
Municipal de Santo André, com
marcação prévia

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera
Técnicas das Bibliotecas
Municipais de  Santiago do
Cacém e de Santo André]

Todas as salas /
educadoras da
Educação Pré_escolar
do Agrupamento:
JI FAV Sala 1, 2, 3 e 4
EPEI Roncão
JI S. Bartolomeu
JI Abela
JI Relvas Verdes
JI Aldeia dos Chãos

2016/01/04 a
2016/03/18 (No 2º
período de
2015/2016)Dia 9 de
Março / 14:00 – EPEI
Roncão
Dia 11 de Março /
14:00 – JI FAV Sala 2
e 3
Dia 15 de Março /
10:00 – JI S.
Bartolomeu
Dia 16 de Março /
10:00 – JI Abela + JI
Relvas Verdes + JI
FAV sala 4
Dia 16 de Março /
14:00 – JI Aldeia dos
Chãos + JI FAV Sala
1

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

163 Teatro:
“Retalhos” - peça criada a partir
de textos de vários autores,
dirigida especialmente aos
idosos da casa do Povo de
Santiago do Cacém;
“Poemas Benditos” -  poemas de
Al Berto, na ESMF

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares [ESMF -
Professora Fátima Beja
(membro da equipa da BE) ]

ESMF – Profª Fátima
Beja, PB e alunos do
projeto; Casa do Povo
de Santiago do Cacém.

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

(obs: Ou,
eventualmente, no 3º
período)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade foi realizada durante a
"Semana da Leitura", em maio.

Sem custos
diretos

164 Comemoração do Dia Mundial da
Trissomia 21

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Especial [Fernanda Louenço
Sérgio Bento
Grupo de Educação Especial]

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

(obs: Última semana
do 2º Período)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade decorreu na ESMF e na
EBFAV. Foi projetada informação
sobre a problemática da "Trissomia
XXI"
Toda a comunidade participou na
atividade proposta, durante todo o
dia.

Sem custos
diretos

280 Palestra :
Sensibilização/informação sobre
a atividade "Pais em Rede".

6 – Promover práticas
inclusivas

Departamento de Educação
Especial [Prof. Célia Romão]

Comunidade escolar
Pais e encarregados de
educação

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade foi desenvolvida com
sucesso. Existiu empenho dos
docentes de Educação Especial.

€10,00

AESC - PAA - 2015/2016 - Avaliação (em 30.07.2016)

39



Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

279 Palestra "Comunicar é Poder..." -
Sensibilização para as várias
formas de comunicação (Braille,
Língua Gestual, Sistemas de
símbolos para a comunicação
aumentativa alternativa).

6 – Promover práticas
inclusivas

Departamento de Educação
Especial [Prof. Célia Romão,
Maria João Almeida e Ana
Madalena Rocha]

Duas turmas do Pré-
escolar da EBFAV e
duas turmas do Pré-
escolar na comunidade
Favo de Mel / Montinho

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade superou as expectativas,
uma vez que todos os que estiveram
envolvidos, salientaram que é
importante a sensibilização para as
várias formas de comunicação. As
crianças participaram com
entusiasmo, tal como, os adultos
responsáveis pelas salas de Jardim
de Infância e alguns pais.

€10,00

167 "Spelling Bee" 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Línguas
[ESMF ou Departamento de
Imprensa e Cultura da
Embaixada dos Estados
Unidos.]

Alunos do 7º ao 11º ano 2016/01/04 a
2016/03/18 (No 2º
período de
2015/2016)

1 - A atividade não foi realizada

Este ano, por decisão da entidade
promotora, este concurso realizou-
se noutra zona do país e por isso a
escola não pode participar.

Cerca de 400€

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

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

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

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

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

Custos de bufete
(água, café)

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

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

Alunos do 9º ano e
Encarregados de
Educação

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

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

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

+ ou – 850 €
/camioneta +
bilhete teatro
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165 Visita de estudo ao teatro, no
âmbito do estudo da obra
vicentina, Farsa de Inês Pereira

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

Alunos do 10º ano e
Encarregados de
Educação

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

(obs: A atividade
poderá eventualmente
decorrer no 1º período
e realizar-se-á em
conjunto com a visita
prevista pela
disciplina de
Geografia ao Museu
da Eletricidade
(decisão tomada na
reunião plenária de
coordenadores e
delegados realizada
no dia 9 de Setembro
de 2015, pelas 11h e
30 para
harmonização, por
ano de escolaridade,
das propostas de
atividades para o PAA
2015-2016.)

1 - A atividade não foi realizadaA
visita de estudo ao teatro: peça
"Farsa de Inês Pereira" de Gil
Vicente, não se realizou devido ao
facto de as turmas de 10º ano terem
outras visitas agendadas, algumas
em datas muito próximas.

+ ou – 850 €
/camioneta
+bilhete teatro

172 Exploração da “Maleta
Pedagógica” promovida pela
Biblioteca Municipal Manuel da
Fonseca

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

Professores e alunos
das turmas dos 3º A e
3º B

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

(obs: Durante o mês
de janeiro)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

As atividades desenvolvidas foram
muito interessantes e os alunos
envolveram-se com entusiasmo na
sua dinâmica.

Sem custos
diretos

168 Programa de Educação para
a/pela Ciência- "Forças
(in)visíveis", na EBFAV

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

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

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

(obs: 06/01/2016 -
Turma 2ºB
16/03/2016 - Turmas
1ºA, 1ºB e 2ºA)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

As atividades foram bastante
pertinentes e contaram com a
participação entusiasta dos alunos.

Sem custos
diretos
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170 Sessão de Esclarecimento/
Sensibilização à população –
hábitos de vida saudável, na EB1
de Santa Cruz

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

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Professora
Turma Dois – EB de Santa
Cruz,  ]

Comunidade Educativa/
Comunidade Local

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

(obs: Em data a
definir)

1 - A atividade não foi
realizadaDificuldade em agendar
uma data que permitisse a
participação dos principais
dinamizadores envolvidos.
Provavelmente será concretizada no
3º período.

Sem custos
diretos

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

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

Professora e alunos da
turma 3º/4º C

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

Sem custos
diretos

171 Visita de Estudo a Lisboa “
Teatro ” e Museu dos Coches

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Profs Titulares
de turma  das Escolas de
Boticos2 , Abela , S.
Bartolomeu e  Educadora de
EPEI de S. Bartolomeu da
Serra.]

Alunos, professores e
auxiliares de Ação
Educativa das Escolas
de Boticos2 , Abela , S.
Bartolomeu

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

(obs: data a definir)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade decorreu de acordo com
o previsto.
Os objetivos propostos foram
atingidos, nomeadamente: conhecer
outras realidades (meio urbano);
contactar com outras formas de
expressão (teatro); reconhecer
vestígios do passado (coches e
monumentos).
Os alunos demonstraram interesse
e participaram com entusiasmo.
Não se registaram incidentes.

Sem custos
diretos
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169 Visita de Estudo ao Teatro Til e
Fundação Calouste Gulbenkian

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Professora
Maria Edite Parreira
Educadora Esperança
Cavalinhos]

Alunos da EB1 e Jardim
de Infância de Aldeia
dos Chãos

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A visita ao Teatro "Cinderela" e
"Museu Gulbenkian" foi muito
enriquecedora na medida em que
deu oportunidade às crianças de
poderem assistir a uma peça de
teatro de excelência. No Museu
Gulbenkian apreciaram ao vivo
obras de arte de artistas famosos e
participaram em ateliers em que foi
explorado A Lenda, A Fábula e O
Mito, associado a essas obras.
Estas atividades contribuem para o
enriquecimento cultural dos alunos
bem como para explorar em
situação de sala de aula.
Proporcionou também a
observação/conhecimento do aspeto
global da cidade capital do país.

Sem custos
diretos

174 Exposição de trabalhos sobre
aspetos da História Local (do
séc. XIX ao séc. XX)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 200 (História e
Geografia de Portugal) [Ana
Sofia Reis
Deolinda Pereira
]

Todas as turmas do 6º
ano

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

(obs: Durante o 2º e o
3º Período)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

173 Exposição de trabalhos sobre
aspetos da História Local (dos
Romanos aos Descobrimentos)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 200 (História e
Geografia de Portugal) [Ana
Sofia Reis
Carla Mascarenhas
Deolinda Pereira
]

Todas as turmas do 5º
ano

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

(obs: Durante o 2º e o
3º Período)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

175 Inter Escolas  em Sº Teotónio 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 290 (EMRC) [Prof. de
EMRC – Ana Paula Pereira]

Alunos do 3ºciclo
inscritos na disciplina de
EMRC.

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

1 - A atividade não foi realizada

A atividade não se realizou devido a
problemas de saúde da docente
responsável pela mesma.

Os custos da
visita serão
suportados pelos
alunos. A cada
aluno importará
cerca de 15€
(Inscrição - 5€ +
Transporte -
10€).
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176 Visita ao Museu Nacional de Arte
Antiga e Visita ao Centro Cultural
de Belém

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 410 (Filosofia)
[Professora de Filosofia
(Isabel Mimoso)]

Alunos das Turmas 10
B e 10 C

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Esta visita, no âmbito da disciplina
de Filosofia, decorreu de acordo
com o planeado e foram alcançados
os objetivos previstos. Os alunos
observaram e estiveram em
contacto com várias formas de
expressão artística, aprendendo a
interpretar e a desconstruir,
mensagens, técnicas e formas de
intervenção social, através da
linguagem da arte. Nesta visita, mas
já no âmbito da disciplina de
Economia, uma das turmas fez uma
visita da parte da tarde, na Baixa
Pombalina, identificando tipos de
Comércio.

Os custos da
visita serão
suportados pelos
alunos. O total
da visita será de
cerca de 400€.

178 Visita de estudo ao Banco de
Portugal/Sede da Caixa Geral de
Depósitos e à Bolsa de Valores
de Lisboa

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 430 (Economia e
Contabilidade) [Prof. Luís
Campos]

Alunos da disciplina de
Economia A e C

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

1 - A atividade não foi realizada

A atividade proposta para a turma
do 10º C, no âmbito da disciplina de
Economia foi substituída por uma
visita à Baixa Pombalina, com o
objetivo de os alunos identificarem
os diferentes tipos de comércio
existentes, conteúdos que fazem
parte do programa da disciplina.
Esta atividade realizou-se da parte
da tarde, conjuntamente com a
atividade nº 176, Visita ao Museu
Nacional de Arte Antiga, efetuada de
manhã.

Os custos serão
suportados pelos
alunos. O total
da visita será de
cerca de 400€.

181 Canguru Matemático 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 500 (Matemática)
[Anabela Alves e Carla
Inácio]

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

(obs: calendarização
final dependente da
entidade promotora)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Um grande número de alunos que
participaram na atividade de forma
empenhada

50€

180 Concurso “Ciência e
Conhecimento” (Trivial)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 500 (Matemática) [Ana
Vieira]

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

(obs: Escola aberta?)

1 - A atividade não foi realizada

Estava integrada na Escola Aberta
que não se realizou.

10€
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182 Olimpíadas da Matemática 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 500 (Matemática)
[Anabela Alves]

Alunos do 3º ciclo e do
ensino secundário

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

(obs: calendarização
ainda dependente da
entidade promotora)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Foram selecionados os seguintes
alunos para a 2ª eliminatória que se
realizou no dia 13 de janeiro pelas
15h30
Manuel Alejandro Bodeman Ortega
6º A
 Mariana do Ò Figueira Beja Falcão
9º D
 João Pedro Silva Marques 11ºA
 Joana Catarina Fonseca Barbosa
12º A

O número de participações na 1ª
eliminatória foi de:
- Pré-olimpíadas (5ºano): 22 alunos
- Júnior (6º e 7º anos): 19 alunos
- Categoria A (9º ano) : 7 alunos
- Categoria B (10º, 11º e 12º anos):
4 alunos

15€

179 Peddy Paper 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 500 (Matemática) [Ana
Cordeiro]

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

(obs: Atividade a
decorrer no âmbito da
escola aberta?)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Nesta atividade participaram os
alunos do 1º, 2º e 3º ciclos (num
total de 25 equipas com três a cinco
elementos).
Esta atividade teve como objetivos:
- promover o trabalho colaborativo
entre os professores do grupo de
Matemática em atividades de
enriquecimento cucrricular,
- fortalecer a ligação entre os
espaços físicos das duas escolas,
- fomentar as relações interpessoais
entre os alunos dos vários ciclos,
- promover o trabalho em equipa,
- estimular o gosto pela Matemática,
- permitir que os alunos descubram
o lado lúdico da Matemática,
- possibilitar que os alunos se
divirtam a resolver questões
matemáticas (raciocínio
matemático).
- premiar e sensibilizar os
vencedores para a participação em
atividades futuras.

10€
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183 Sala de jogos matemáticos 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 500 (Matemática)
[Isabel Calado]

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

(obs: Escola aberta?)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A sala esteve aberta aos alunos,
entre as 9h e as 16h.
Neste período, a sala foi
frequentada por 5 turmas do terceiro
ciclo, acompanhadas pelo respetivo
professor e por outros alunos que
compareceram individualmente.
Todos demonstraram interesse,
entusiasmo e uma participação ativa
nos vários jogos propostos .

10€

184 Participação nas Olimpíadas da
Química +.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 510 (Física e Química)
[Ana Cristina Mendes e José
Rui Ferreira]

3 alunos do 11º/10º
anos (a selecionar até
janeiro)

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Alunos participantes e os respetivos
encarregados de educação
avaliaram positivamente a atividade.

+/- 140 €

186 Participação nas Olimpíadas da
Química Júnior  / IST (Lisboa).

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 510 (Física e Química)
[Mª José Gabriel, Ana
Cristina Mendes e José Rui
Ferreira]

3 alunos do 9º ano (a
selecionar até janeiro)

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

1 - A atividade não foi realizada

Não foi possível garantir transporte
para os alunos e professores.

+/- 140 €

185 Visita de Estudo : Masterclasses
em Física de Partículas: "Ser
cientista por um dia" - Instituto
Politécnico de Beja

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 510 (Física e Química)
[Ana Cristina Mendes]

Alunos do 11º e 12º
anos de Ciências e
Tecnologias

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

1 - A atividade não foi realizada

Não foi possível garantir transporte
para os alunos e professores.

+/- 70 €

187 Olimpíadas da Geologia 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 520 (Biologia e
Geologia) [Mª Conceição
Gomes]

Alunos do 3º ciclo e
ensino secundário

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

(obs: Calendarização
definitiva depende
das entidades
organizadoras)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Na fase escolar das Olimpíadas da
Geologia, participaram 14 alunos do
11º ano de ciências e tecnologias.
Foram apurados 3 alunos para a
fase regional que decorrerá em Faro
dia 19 de março.

20€

269 Visita de Estudo ao Museu
Nacional de Arte Antiga

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Prof. José Correia Turma 10º D 2016/01/04 a
2016/03/18 (No 2º
período de
2015/2016)

1 - A atividade não foi realizada

Por um lado, o Museu Nacional de
Arte Antiga  já tinha as marcações
esgotadas até ao final de Abril, por
outro lado foi-me informado que a
turma do 10º D, já tinha outras
visitas de estudo.
Decidi ficar apenas pela outra
atividade nº 268.

400€
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260 Visita de estudo à Faculdade de
Ciências da Universidade de
Lisboa

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Profs: Ana Cristina Pires e
Fátima Beja

Alunos das turmas A e
B do 12º ano

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Vinte e oito alunos das turmas A e B
do 12º ano participaram na visita de
estudo, tendo respondido a um
inquérito de opinião. Relativamente
à ORGANIZAÇÃO DA VISITA, 36%
responderam "Muito Satisfeito" e
57% "Satisfeito". Relativamente à
FORMA COMO FOI RECEBIDO NA
INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO,
54% responderam "Muito Satisfeito"
e 43% "Satisfeito". Relativamente à
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
DISPONIBILIZADA,  25%
responderam "Muito Satisfeito" e
64% "Satisfeito". Relativamente à
APRECIAÇÃO GLOBAL da visita de
estudo,  21% responderam "Muito
Satisfeito" e 70% "Satisfeito".
Apenas um aluno fez uma avaliação
negativa da atividade ("Insatisfeito"),
referindo que se deveria ter visitado
uma universidade que lecionasse
cursos na área da saúde. Nenhum
aluno registou sugestões de
melhoria.

€  15,00 (por
aluno)

272 Construção de um placar
informativo relativo a cablagem
de rede informática, no âmbito da
disciplina de Redes de
Computadores do Curso
Profissional de Técnico de
Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Profs. Alexandra Gomes e
José Gonçalves

Alunos da turma do 10º
PI

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A custear pelo
POCH
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271 Visita de estudo à fábrica de
automóveis "Autoeuropa", em
Setúbal

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Profs. Alexandra Gomes e
José Manuel Correia

12º PI e PE 2016/01/04 a
2016/03/18 (No 2º
período de
2015/2016)

1 - A atividade não foi realizada

A respetiva atividade não foi
realizada porque implicava que
todos os participantes tivessem igual
ou mais de 18 anos.
Decidimos rever o local da visita de
estudo e escolhemos o Museu do
Café, mas está de qualquer forma,
dependente de haver financiamento
do POCH para Abril, pois
relativamente a Março, foi-nos
informado que não havia
disponibilidade financeira.

A custear pelo
POCH
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270 Visita de estudo a Lisboa:
- "HELLO, HELLO" – Teatro
Bilingue, no Teatro Villaret;
- circuito turístico com o veículo
anfíbio HIPPOTRIP.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Profs. Catarina Fernandes,
Sofia Coelho, Sofia Reis e
Vanessa Caldeira

Alunos da turma 10ºPI
do ensino profissional e
do 10ºVOCS do ensino
vocacional

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

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Relatório 10ºPI/10ºVOCS
No período da manhã os alunos
deslocaram-se ao Teatro Villaret
onde assistiram à peça de teatro
“HELLO, HELLO – Teatro Bilingue”,
pela Embaixada do Conhecimento.
Durante a peça os alunos puderam
confirmar, através de exemplos
práticos que lhes foram sendo
apresentados, os aspetos já
abordados em aula ao longo do
Módulo 2 no que diz respeito à
importância da aprendizagem de
línguas estrangeiras,
nomeadamente o Inglês.
Os alunos manifestaram o seu
agrado por esta atividade,
demonstrando compreender o que
era dito ao longo da peça, que foi
apresentada maioritariamente em
língua inglesa. Foi também
gratificante vê-los, após a peça,
fazer alusões aos aspetos
abordados em aula, relacionando-os
com as situações apresentadas na
peça.
No período da tarde, num veículo
anfíbio, realizaram uma visita guiada
a algumas das mais importantes
atrações turísticas da cidade de
Lisboa, seguida por um passeio pelo
rio Tejo. Os alunos recolheram
informações para elaborarem um
relatório deste circuito turístico em
Espanhol. Assim, os alunos poderão
relatar as experiências acima
descritas, refletindo e manifestando
as suas preferências no que refere
às atividades de lazer, de acordo
com o tema inserido no módulo2.
Relativamente à disciplina de Área
de Integração, a visita no veículo
anfíbio – HIPPOTRIP, teve como
principal objetivo (re)conhecer a
parte histórica da cidade de Lisboa,
a sua história e o património
arquitetónico, abordado no (Módulo
1). Por outro lado, abrangeu

A custear pelo
POCH
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também a questão do mundo do
trabalho (Módulo 2).
No âmbito da disciplina de CICA, os
alunos observaram diferentes
índices e sinais relativos aos meios
e formas de comunicação.
Os alunos recolheram imagens
reveladoras de aspetos relativos às
situações de comunicação de forma
a realizar um folheto informativo
ilustrativo da viagem à capital.
Todas as atividades decorreram
conforme o esperado, apesar de
alguns atrasos na peça de teatro, e
os alunos responderam sempre com
prontidão ao que lhes ia sendo
pedido. Não há registo de nenhuma
ocorrência, pelo que se consideram
cumpridos todos os objetivos desta
atividade letiva no exterior. Há a
salientar o bom comportamento de
todos os formandos participantes,
tanto no que se refere à
pontualidade, como à forma
interessada como participaram no
programa atrás descrito.

275 Visita de estudo ao Observatório
Astronómico de Lisboa e ao
Planetário do Museu Nacional de
História Natural e da Ciência

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Profs. José Rui Ferreira e
Vasco Carrilho

Alunos de Física e de
Química do 12.º ano

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

1 - A atividade não foi realizada

As instalações a visitar
encontravam-se em obras (foram
sucessivamente atrasadas por
razões internas da instituição a
visitar)

€ 20,00 (a
suportar por
cada aluno)

188 "Forças(in)visíveis": a Mina vai à
escola

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Projeto de Educação para a
Ciência [prof. Vasco Carrilho
(Gestão); professores do 1º
ciclo e Educadoras; prof.
Conceição Gomes (coord.
PEC); entidade dinamizadora
- Centro de Ciência Viva do
Lousal.]

Todas as turmas do pré-
escolar e 1º ciclo do
agrupamento

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

(obs: Todas as 4ª
feiras do período)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

25 euros por
turma e por
período

AESC - PAA - 2015/2016 - Avaliação (em 30.07.2016)

50



Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade /
Organização Participantes Calendarização

Avaliação
Grau de cumprimento /

Relatório
Custos

189 "Grande Aula" - Palestra
Local . ESMF ou auditório
FAV/António Chainho se a
adesão, por parte dos alunos, for
significativa.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Projeto de Educação para a
Ciência [Vasco Carrilho
(Gestão); Conceição Gomes
(Coord. PEC); docentes 520;
dinamização - docente(s) da
FCUL (prof. Jorge Relvas
e/ou outro;
 CCV Lousal.]

Alunos do secundário
de Ciências e
Tecnologias
(preferencialmente)

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

(obs: Data a designar
pela entidade
dinamizadora, logo ,
poderá ocorrer noutro
período.)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Palestra "Minérios , Mistérios e
outros Assuntos Sérios"
Os objetivos da atividade foram
atingidos quer pelos níveis de
participação dos alunos , quer pela
qualidade dos conteúdos
apresentados , a sua adequação ao
público-alvo e complementaridade
com o currículo.

100 euros (valor
estimado)

190 "Uma Aventura na Geologia":
relatos da vida de um geólogo...!
Local : ESMF

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Projeto de Educação para a
Ciência [Vasco Carrilho
(Gestão); Conceição Gomes
(Coord. PEC); docentes 520;
dinamização - docente(s) da
FCUL e CCV Lousal]

Alunos do 7º ano (todas
as turmas)

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

(obs: Data a designar
pela entidade
dinamizadora, logo ,
poderá ocorrer noutro
período.)

1 - A atividade não foi realizada

Dificuldades de agendamento junto
da entidade dinamizadora.
Provavelmente será concretizada no
3º período.

150 euros (valor
estimado)

192 Ação de Sensibilização ao Braille
ex:Provérbios trocados (em
braille)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Especial [O docente de
Educação Especial - 930
Grupo de Educação Especial
Biblioteca da EBFAV]

2 Turmas do 1º Ciclo
2 Turmas do 2º Ciclo
2 Turmas do 3º Ciclo
2 Turmas do
Secundário

2016/01/04. 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade foi realizada com
sucesso; existiu empenho das
turmas previstas para colaborarem
nas tarefas propostas.
Esteve exposta na entrada da ESMF
e EBFAV informação sobre a
problemática da Cegueira e Baixa
Visão, tal como, a biografia de Louis
Braille.

20 euros
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191 Comemoração do Dia da Paz 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Especial [Maria Paula Garcia
Maria José Gamito
Biblioteca da EBFAV
EMRC
Educação Musical]

Comunidade Escolar 2016/01/04.

(obs: Inicio do 2º
período)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade superou as expectativas,
uma vez que colaborou toda a
comunidade escolar e uma entidade
externa (Lions Clube).
Existiu cooperação/participação na
execução da atividade por parte: da
biblioteca da EBFAV, das disciplinas
de Educação Musical, EMRC e dos
alunos duma das turmas que a
docente Paula Garcia leciona.
Culminou com a entrega de prémios
aos alunos que participaram em
duas atividades propostas (contos
de Natal sobre a Paz e os Cartazes
da Paz) - uma cerimónia pública.

20 euros

193 Projeto ”Toma Lá, Dá Cá” –
“Janeiras” em Santiago do
Cacém (articulação entre o JI de
Aldeia dos Chãos e a sala 1 do JI
da FAV)

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras
Esperança Cavalinhos e
Susana Pádua]

Crianças do JI de Aldeia
dos Chãos e da sala 1
do JI da FAV

2016/01/06 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

autocarro da
autarquia e/ou
suportados pelos
pais

194 Concurso de Atletismo – “Megas”
– Mega KM e Mega Salto
(Atividade de Nível I) - ESMF.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Alunos do Ensino
Básico – 2º e 3º ciclos e
do Secundário.
Alunos que se
inscrevem na atividade.

2016/01/06 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

5,00€

195 Visita de Estudo a Lisboa -
Espetáculo Musical “Cinderella”
(Teatro Armando Cortez) e
Castelo de S. Jorge / Sé de Lx

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

Alunos das turmas de 5º
ano (com Educação
Musical e/ou EMRC)

2016/01/11 a
2016/01/15

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

O balanço foi positivo e avaliado
com "Muito Bom". As boas
condições climatéricas e o bom
comportamento dos alunos no
decurso da atividade contribuiram
para o sucesso da mesma.

18€ / 19€ por
aluno

196 Visitas guiadas a edifícios
históricos de Santiago do Cacém

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

Professores, alunos e
técnicos das turmas dos
3ºs anos da EBFAV

2016/01/11 a
2016/01/25

(obs: 3º A e 3º B –
11, 18 e 25 de
janeiro)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

As atividades desenvolvidas foram
muito interessantes e os alunos
envolveram-se com empenho.

Sem custos
diretos
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197 Concurso de Atletismo – “Megas”
– MegaSprinter e Mega
Lançamento (Atividade de Nível
I) - 2º, 3º Ciclo e Secundário.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Alunos do Ensino
Básico – 2º e 3º ciclos e
do Secundário.
Alunos que se
inscrevem na atividade.

2016/01/13 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

5,00€

198 Corta Mato BAAL (Atividade de
Nível I) - Local: Alvito.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Atividade dirigida aos
alunos que ficam
classificados nos 6
primeiros lugares do
corta mato escolar
concelhio em cada
escalão/sexo.

2016/01/26 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

400,00€

199 Torneio de Interturmas de Futsal
(Atividade Nível I) - Local:
Pavilhões Desportivos da EFAV
e da ESMF.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Atividade dirigida aos
alunos do  2º Ciclo e 3º
Ciclos do Ensino
Básico.
Alunos participam na
atividade através da
inscrição.

2016/01/27 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

5,00€

138 Visita de estudo à Associação de
Regantes e Beneficiários de
Campilhas e Alto Sado e ao
Porto de Sines

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 420 (Geografia)
[Professores de Geografia:
Leonel Rosado e Odália
Aires]

Alunos do 10º e 11º ano 2016/01/27 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Os objetivos foram cumpridos ,
tendo esta atividade decorrido como
estava planeada.
Os alunos avaliaram de forma
bastante positiva, tendo destacado a
importância de observar "inloco" a
atividade portuária e a importância
desta em termos económicos e
sociais na região e no país. De
salientar ainda assim a pertinência
do conhecimento sobre o setor
primário (agricultura) no concelho. O
guião foi preenchido pelos alunos
durante a atividade e posteriormente
explorado e avaliado em sala de
aula.
Como outro aspeto positivo foi a
organização/articulação e
interligação por nível de ensino (10º
e 11º ano) e respetivos conteúdos
programáticos. Para além do custo
pouco significativo inferior a 5 euros.

Os custos da
visita serão
suportados pelos
alunos. A cada
aluno importará
cerca de 5 €.
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200 Forças ( In)visíveis 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

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

2016/01/27 a
2016/02/17

(obs: 27/01/ 2016 -
Boticos 2  e Abela;
03/02/2016 - Santa
Cruz;
17/02/2016 - S.
Bartolomeu da Serra)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

201 Visita de Estudo ao Teatro Til e
ao Pavilhão do Conhecimento

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Educadora
Cristina Buraca e Professora
Ana Paula Pereira]

Alunos do EPEI do
Roncão e da EB1 de
Cruz de João Mendes

2016/01/28 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A visita de estudo possibilitou ás
crianças o contacto com o
imaginário, contribuindo para o
desenvolvimento das competências
inseridas no domínio da expressão
dramática e domínio da linguagem
oral e abordagem à escrita. As
crianças puderam ainda, conhecer
diferentes possibilidades
expressivas relacionadas com uma
história tradicional conhecida.
A visita ao pavilhão do
conhecimento, fomentou o
desenvolver do espírito científico, a
curiosidade do experimentar e a
atitude crítica de forma lúdica.

Sem custos
diretos

202 Amigo Especial 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Especial [José Ramos
Maria João Almeida
Grupo de Educação Especial]

Comunidade Escolar 2016/02

(obs: Segunda
semana de fevereiro)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade foi realizada com
sucesso, uma vez que toda a
comunidade educativa participou. A
associação de estudantes colaborou
na entrega das cartas com os
alunos que frequentam a Unidade
de Apoio à Multideficiência.

Sem custos
diretos

204 Desfile de Carnaval  em Santiago
do Cacém organizado pela
Autarquia

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras  dos
Jardins de Infância das
Aldeias e  da FAV - Sala 1
Câmara Municipal de
Santiago do Cacém.]

Turmas dos Jardins de
Infância aderentes
Câmara Municipal de
Santiago do Cacém

2016/02/05 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos
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203 Desfile de carnaval pela
localidade
EPEI e EB1 de S. Bartolomeu

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadora
Cristina Claudino e Margarida
Ganço]

Grupo/turma do
EPEI/EB1 de S.
Bartolomeu

2016/02/05 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

EPEI- No âmbito do Projeto
"Descobrindo Santiago-Um
Património Cultural"; as crianças
desfilaram fantasiadas de padeiros.

1ºCEB- No âmbito do Projeto "3C-
Formar crianças cidadãs
conscientes"- Alimentação
Saudável; as crianças desfilaram
fantasiadas de cozinheiros.

Sem custos
diretos

259 Participação no Desfile de
Carnaval promovido pela
autarquia em Santiago do Cacém

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Câmara
Municipal
Educadora Dulce Ramos]

Docente, assistentes e
crianças da sala 2 do JI
da FAV e comunidade
educativa.

2016/02/05 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

205 Festejo de Carnaval nas aldeias
de Arealão,  Abela , S.
Bartolomeu e Santa Cruz

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

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Profs Titulares
das Turmas]

Alunos, familiares e
Professores, elementos
da comunidade.

2016/02/05 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

206 Visita de estudo a Paris 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 320 (Francês)
[Representante da disciplina
de Francês ]

Professoras de Francês,
alunos de 9º ano e
Diretoras de turma dos
9ºD e 9ºE

2016/02/10 a
2016/02/14

1 - A atividade não foi realizada

A visita de estudo a Paris não se
realizou, devido ao reduzido número
de alunos interessados em
participar- após os atentados
ocorridos em Paris.

A suportar pelos
alunos

207 Feira de minerais, rochas e
fósseis

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 520 (Biologia e
Geologia) [Mª Conceição
Gomes]

Comunidade educativa 2016/02/11 e 12 1 - A atividade não foi realizada

A escola não nos facultou a logística
necessária à realização da Feira.

Sem custos
diretos
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262 Visita de estudo à exposição
"Real Bodies" (Descubra o corpo
humano), na Coordoaria
Nacional e ao Pavilhão do
Conhecimento, em Lisboa

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Profs. Maria José Gabriel,
Carlos Gonçalves, Anabela
Silva, Alexandra Cunha e
Sandra Silva.

Turmas 10º A, 10º B e
11º B

2016/02/12 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

No âmbito das disciplinas de
Biologia e Geologia, Física e
Química A e Educação Física,
realizou-se como previsto no PAA, a
vista de estudo a Lisboa para os
alunos do 10º ano, turmas A e B e
11º ano, turma B. Os alunos e os
professores, depois de se reunirem
em frente ao auditório António
Chaínho, saíram pela manhã em
direção às instalações da Cordoaria
Nacional, onde fomos muito bem
recebidos pela organização da
“Human Real Bodies”, que através
da sua exposição nos possibilitou
desfrutar de uma cuidada e
completa viagem à “história” do
corpo humano, explorando e
sistematizando conhecimentos
sobre os diferentes sistemas em
acção, Depois da “viagem à
polimerização”, reunimos o grupo e
fomos provar os tão famosos pastéis
de belém, onde recarregamos
baterias nos espaços envolventes
ao mosteiro dos jerónimos. Na parte
da tarde aproveitamos a agradável
viagem panorâmica do rio tejo, para
nos deslocarmos até ao Pavilhão do
Conhecimento, onde os alunos de
forma autónoma, interativa e
responsável exploraram os
fenómenos da biologia, do exercício
físico e da ciência presentes em
cada uma das exposições
descobertas… A visita foi muito
proveitosa para alunos e
professores e decorreu de uma
forma exemplar.

€ 20,00 (a
suportar por
cada aluno).

267 Visita de Estudo ao Fluviário de
Mora

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Profs. Anabela Rodrigues,
José Miguel Rodrigues,
Anabela Gonçalves e Filipe
Fino

9º Voc2, 10º VocS, 12º
PE, 12º PI

2016/02/17 1 - A atividade não foi realizada

Falta de financiamento do POCH
para este curso vocacional.

A custear pelo
POCH
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Grau de cumprimento /

Relatório
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208 Torneio Tag Râguebi (Atividade
de Nível I) Local: Pavilhão
Municipal.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Atividade dirigida aos
alunos do 2º Ciclo  (5º e
6ºano).
Alunos participam na
atividade através da
inscrição.

2016/02/24 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

5,00€

209 Corta Mato Nacional (Atividade
de Nível I) - Vila Nova de
Famalicão.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Todos os alunos que
ficam apurados na Fase
Regional/Distrital do
corta mato que se
realiza em Alvito.

2016/02/26 a
2016/02/27

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

2,00€

211 Concurso “Ler com Prazer”:
concurso de leitura, no âmbito do
Dia Internacional do Livro
(atividade promovida em
colaboração com as escolas do
concelho e com a Biblioteca
Municipal – onde decorrerá a
final).

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários,
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

EBFAV e ESMF (1º, 2º
e 3º CEB): Professores
bibliotecários, alunos,
professores e Biblioteca
Municipal.

2016/03

(obs: em março -
eliminatória nas
escolas;
em abril - final na
Biblioteca Municipal)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

274 "Simultânea de Xadrez": Iº
Torneio Xadrez  BEFAV, na
Biblioteca da EBFAV

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera
Equipa da BE da EBFAV e
Diretor do Agrupamento]

Alunos inscritos por
categorias (iniciados e
juvenis)

2016/03

(obs: 2ª /3ª semana,
4ª feira, às 16 horas)

1 - A atividade não foi realizada

A atividade "Simultânea de Xadrez"
- I Torneio de Xadrez BEFAV não se
realizou no mês de março como
inicialmente estava prevista devido à
necessidade de aquisição de mais
equipamentos para a sua realização
(conjuntos de tabuleiro e peças de
xadrez) . Está prevista realizar -se
fim de abril /início de maio assim
que estejam reunidas as condições
de implementação.

Sem custos
diretos

210 “Estafeta da Leitura” (articulação
curricular e promoção da leitura)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professora bibliotecária da
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV (1º e 2º CEB):
PB, professores, alunos
(3º e 4º ano da escola
sede e todas as turmas
de 5º e 6º ano)

2016/03 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos
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212 II Edição de carteirinhas de
Poesia

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Especial [Fernanda Lourenço
Biblioteca da EBFAV
Grupo de Educação Especial]

Comunidade Escolar 2016/03 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade superou as expectativas
uma vez que toda a comunidade
esteve envolvida. Temos a salientar
que quando alguns elementos
receberam as carteirinhas,
cantarolaram as músicas das várias
poesias recebidas.

Sem custos
diretos

213 Concurso de Poesia (3 níveis)
Posterior
apresentação/divulgação de
poemas selecionados

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

Alunos de vários
anos/níveis

2016/03

(obs: Dia da Poesia)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade teve sucesso, uma vez
ter-se registado um considerável nº
de poemas concorrentes. Foi
possível apurar um vencedor  do 2º
ciclo, outro do 3º ciclo e ainda outro
do Ensino Secundário.

50 €
(Livros/Prémios

276 Visita de Estudo a Mafra no
âmbito do estudo de Memorial do
Convento.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

Alunos do 12º ano
regular e profissional e
Encarregados de
Educação

2016/03/05 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade concretizou-se no dia 16
de abril, dando cumprimento pleno
aos objetivos propostos. Os alunos
revelaram um elevado índice de
participação (um total de 56 alunos).
Manifestaram acentuado interesse e
agrado pela representação de
“Memorial do Convento”, pelo grupo
Éter Produção Cultural e pela visita
guiada ao Palácio Nacional de
Mafra. Gravaram ou registaram por
escrito informações fundamentais
para a elaboração de trabalhos a
apresentar na disciplina de
Português e para um estudo mais
consistente da obra “Memorial do
Convento”. Manifestaram um bom
comportamento pautado pelo
respeito, responsabilidade,
pontualidade e cordialidade.

+ ou – 900 €
/camioneta +
bilhetes visita
guiada e teatro

214 Megasprinter CLDE BAAL
(Atividade de Nível I) - Local:
Odemira.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Todos os alunos
apurados por escalão
na fase de escola do
megasprinter.

2016/03/07 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

400,00€
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224 Visita de Estudo a Sintra no
âmbito do estudo de Os Maias

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

Alunos do 11º ano
regular e profissional e
Encarregados de
Educação.

2016/03/08 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade concretizou-se no dia 8
de março, dando cumprimento pleno
aos objetivos propostos.  Os alunos
revelaram um elevado índice de
participação  (um total de 75
alunos). Manifestaram  acentuado
interesse e agrado  pelo Roteiro
Queirosiano e pela visita à Quinta
da Regaleira. Gravaram ou
registaram por escrito informações
fundamentais para a elaboração de
trabalhos  a apresentar na disciplina
de Português.   Manifestaram um
bom comportamento pautado pelo
respeito,  responsabilidade,
pontualidade e cordialidade.

+ ou – 850 €
/camioneta +
bilhete Quinta da
Regaleira

215 Torneio de Futebol Humano
(Atividade de Nível I) - Pavilhão
Desportivo Municipal.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Alunos do 2º Ciclo (5º e
6º ano).
Alunos que se
inscrevam na atividade.

2016/03/09 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

2,00€

216 Torneio Interturmas de Futsal
5x5 (Atividade de Nível I) - 3º
Ciclo e ensino
secundário./Pavilhão desportivo
da ESMF e Pavilhão Municipal.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Alunos do Ensino
Básico – 3º ciclo - 9º
ano e Ensino
Secundário - 10º, 11º e
12º.
Alunos que se increvam
na atividade.

2016/03/09 a
2016/03/17

(obs: Datas -
2016/03/09 e
2016/03/17.)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

5,00€

217 Dia do Patrono da ESMF –
apresentação de vídeos sobre o
tema no circuito de televisão da
ESMF.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professor bibliotecário da
ESMF, Cipriano Mendes]

ESMF – Equipa da
Mediateca.

2016/03/11 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

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

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

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

2016/03/14 a
2016/03/18

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

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

20€ / 22€ por
aluno

219 Encontro do 1º Ciclo
“Ensinar/Aprender/Conviver/Brinc
ar” – Atividade dirigida aos
alunos do 1ºCiclo. (Atividade de
Nível II) - Vai decorrer no Espaço
do campo de futebol, Pavilhão
Municipal, Pavilhão da ESMF,
Pavilhão da EFAV.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Os alunos do 1º Ciclo
do Agrupamento de
Escolas de Santiago do
Cacém e do
Agrupamento de
Escolas de Santo
André.

2016/03/16 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

200,00€

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

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

Pais, alunos e
professores das turmas
dos 3º/4ºs anos da FAV

2016/03/18

(obs: às 13h 45m)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Para os professores, o sucesso
desta atividade foi visível na grande
adesão dos pais que, pela primeira
vez, compareceram e participaram
em atividades escolares dos filhos.
Os pais referiram ter sido importante
poderem participar com os filhos
nesta atividade pois isso permitiu-
lhes conviver mais algum tempo
com os mesmos.

Sem custos
diretos

220 Oriescolas/Atividade de
exploração da natureza
(Atividade Nível I) - Local: a
definir.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Todos os alunos das
turmas do 2º ciclo, 3º
ciclo e ensino
secundário, que se
inscreverem na
atividade.

2016/03/18 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

5,00€
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222 Sensibilização ao dia Mundial do
Autismo

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Especial [Fernanda Lourenço
Grupo de Educação Especial]

Comunidade Escolar 2016/04/04 a
2016/07/30 (No 3º
período de
2015/2016)

(obs: Primeira
semana do 3º
Período)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade foi realizada com
sucesso; existiu empenho das
responsáveis em levar a mensagem
a toda a Comunidade Escolar.
Estiveram expostos na entrada da
ESMF e EBFAV informação sobre a
problemática tal como na Entrada
dos dois estabelecimentos (Laços
nas entradas e nas árvores).

Sem custos
diretos

223 Marchas Infantis no Arraial do
Agrupamento

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras de
Infância do JI da FAV/ EPEI
do Roncão]

Crianças do JI da FAV
/Epei do Roncão

2016/04/04 a
2016/07/30 (No 3º
período de
2015/2016)

(obs: Final do Ano
Letivo)

1 - A atividade não foi realizada

A atividade foi alterada por
dificuldades logísticas.

Sem custos
diretos

256 Palestra " USA  - Culture and
Language (o tema poderá ser
ajustado de acordo com as
sugestões do orador).

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Línguas
[Prof. Isabel João (Inglês -
12º Ano);
Professora estagiária da
FCSH de Lisboa;
Diretora de turma;
Orador da Embaixada dos
EUA.]

Alunos de Inglês 3.
Convite para todos os
alunos interessados, a
frequentar o 12ºano.
Professores de Inglês
em geral (convite).

2016/04/04 a
2016/07/30 (No 3º
período de
2015/2016)

(obs.: a
calendarização
depende da
instituição -
Embaixada dos EUA
em Portugal: 4 de
abril).

1 - A atividade não foi realizada

A atividade não se realizou por
dificuldades de agenda da
instituição dinamizadora.

Custos de bufete
(água, café).

225 Oficina de Escrita Criativa na
Biblioteca M. de Santiago do
Cacém

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Equipa Educativa dos 3º e 4º
anos da Escola Básica Frei
André da Veiga [Técnicos da
BMSC]

Professor e alunos do 4º
B da EBFAV

2016/04/04 a
2016/07/30 (No 3º
período de
2015/2016)

1 - A atividade não foi realizada

A Blioteca Municipal não agendou
data para a atividade se realizar,
após a entrega do formulário, onde
a tividade tinha ficado marcada para
o 3º Período.

Sem custos
diretos
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278 Visita à Exposição World Press
Photo
no Museu da Eletricidade e Visita
ao Panteão Nacional

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Grupo 410 (Filosofia)
[Professora de Psicologia
(Isabel Mimoso)]

Alunos 12º ano
Psicologia

2016/04/04 a
2016/07/30 (No 3º
período de
2015/2016)

(obs: A exposição
apenas estará
disponível em
Portugal no mês de
Maio)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A visita realizou-se com imenso
sucesso. Os objetivos foram
completamente atingidos e o grau
de satisfação foi absoluto.

Os custos da
visita serão
suportados pelos
alunos. O total
da visita será de
cerca de 400€.

226 "Cheira a Ciência" - a Escola vai
à mina

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Projeto de Educação para a
Ciência [prof. Vasco Carrilho
(Gestão); professores do 1º
ciclo e Educadoras; prof.
Conceição Gomes (coord.
PEC); entidade dinamizadora
- Centro de Ciência Viva do
Lousal.]

Todas as turmas do pré-
escolar e 1º ciclo do
agrupamento

2016/04/04 a
2016/07/30 (No 3º
período de
2015/2016)

(obs: Todas as 4ª
feiras do período)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Os objetivos foram atingidos. Quer
pelos níveis de
participação/satisfação dos alunos e
professores bem como o interesse
demonstrado nas atividades
desenvolvidas, quer pela
disponibilidade, dedicação e
empenho demonstrada pelos
intervenientes.

25 euros por
turma e por
período

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

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

Comunidade Educativa 2016/04/04 a
2016/07/30 (No 3º
período de
2015/2016)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Os objetvos/competências
propostos para esta atividade foram
plenamente alcançados. A
comunidade educativa foi muito
participativa.

20€

227 Maio: mês do coração – Rastreio
da tensão arterial e IMC

7 – Promover hábitos de
vida saudáveis

Projeto Educação para a
Saúde [Coordenadora do
PES]

Comunidade educativa 2016/04/04 a
2016/07/30 (No 3º
período de
2015/2016)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Os objetvos/competências
propostos para esta atividade foram
plenamente alcançados. A
comunidade educativa mostrou-se
interessada  e participativa.

10€

229 Peddy Paper – Saúde 7 – Promover hábitos de
vida saudáveis

Projeto Educação para a
Saúde [Coordenadora PES
Equipa concelhia de saúde
escolar;
Técnicos do Centro de Saúde
Câmara Municipal de
Santiago do Cacém
]

Alunos
Professores

2016/04/04 a
2016/07/30 (No 3º
período de
2015/2016)

1 - A atividade não foi realizada

Esta atividade não se realizou no
período em que estava prevista
devido às condições climatéricas
adversas.

50€
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230 Encontro Local de Basquetebol
3x3 (Atividade de Nível I) a
decorrer no Agrupamento de
Escolas de Vila Nova de Santo
André.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Equipas dos alunos
apurados por escalões
etários nos torneios de
interturmas da escola.

2016/04/07 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Por motivo de obras do Pavilhão da
ESPAM, esta atividade foi realizada
na ESMF

190,00€

231 Megasprinter Nacional -
(Atividade de Nível I), em Vila
Real de Santo António.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Todos os alunos que
ficarem apurados na
fase distrital.

2016/04/15 a
2016/04/16.

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

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

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

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

2016/04/20 a
2016/05/18

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

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

Sem custos
diretos

258 Festival da Primavera (no âmbito
do projeto "Livro Andarilho"):
- Jogos tradicionais e
apresentação do Livro Andarilho
no JI de Abela;
- Piquenique na margem da
Ribeira de Corona na Abela.

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras:
Sílvia Gil, Cristina Buraca e
Teresa Caroço]

Docentes, assistentes e
alunos dos Jardins de
Infância de Abela,
Roncão e Sala 3 da
EBFAV.

2016/04/23 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Autocarro da
autarquia

233 Aula de zumba, no Pavilhão
Desportivo da Câmara Municipal
de Santiago do Cacém (zumba
com a mãe)

7 – Promover hábitos de
vida saudáveis

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

Mães, alunos e
professores das turmas
dos 3º/4ºs anos da FAV

2016/04/29

(obs: das 15h às 16h
30m )

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividadeEsta atividade
contou com uma forte adesão das
mães dos alunos. Constituindo esta
atividade ludica um momento muito
agradável e divertida, favorecendo
os laços entre família e escola.

Sem custos
diretos
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234 Semana da Leitura:
- “Leituras diferentes em
diferentes línguas” (EBFAV – 1º,
2º CEB: alunos inscritos pelos
professores);
- “Café com Letras” - leituras em
várias línguas, por professores
(ESMF);
- “Palavras de Poesia” -
Articulação Curricular/Promoção
da escrita temática/poesia.
(EBFAV: 1º e 2º CEB -
Participação facultativa de
alunos);
- “À deriva” – Textos, lidos por
alunos, em vários locais da
escola (ESMF);
- “Leituras” – Poesia do século
XX, por Ana Zorrinho (ESMF);
- Workshop de leitura (ESMF);
- Atividades de teatro/expressão
dramática (ESMF);
- Feira do Livro (ESMF, EBFAV)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Bibliotecas escolares
[Professores bibliotecários,
Mariana Vera e Cipriano
Mendes]

EBFAV e ESMF:
Equipas das BE,
professores, alunos,
livreiros.
Biblioteca Municipal

2016/05 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Honorários de
escritores /
animadores: €
150,00

235 Semana do Arco Íris 4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Especial [José Ramos
Maria João Almeida
Grupo de Educação Especial
Em articulação com o grupo
230]

Comunidade Escolar 2016/05 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade decorreu nas Escolas do
1º Ciclo (Rurais e na EBFAV), 2º e
3º Ciclos e na Escola secundária.
Participaram na atividade: pessoal
docente, não docente, discente e
alguns encarregados de educação.
Foram realizadas subatividades em
todas as unidades órgânicas.
A atividade foi avaliada como
excelente.

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

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras de
Infância]

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

Sem custos
diretos

237 Encontro de Gira Volei 1º, 2º, 3º
Ciclo e Secundário (Escalões
Infantis, Iniciados, Juvenis e
Juniores), (Atividade Nível I ),
Associado ao Gira Volei, no
Pavilhão desportivo da ESMF e
no Pavilhão Desportivo da EFAV.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Alunos do Ensino
Básico – 1º, 2º e 3º
ciclos e Secundário.

2016/05/04 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

5,00€

238 Encontro Regional de
Basquetebol 3x3 (Atividade de
Nível I), a decorrer em Évora.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Equipas que ficaram
apuradas no encontro
local de basquetebol
3x3.

2016/05/04 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

239 Projeto “Toma Lá, Dá Cá” - Dia
da Espiga na Aldeia dos Chãos
(articulação entre o JI de Aldeia
dos Chãos e a sala 1 do JI da
FAV)

2 – Proceder à articulação
curricular intra e
interciclos a nível
horizontal e vertical

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras
Esperança Cavalinhos e
Susana Pádua]

Crianças  do JI de
Aldeia dos Chãos e da
sala 1 do JI da FAV.

2016/05/05 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Autocarro da
autarquia e/ou
bilhete para
autocarro da
rodoviária

240 Campeonato Regional de
Iniciados e Juvenis do Desporto
Escolar (Atividade de Nível II), a
decorrer em Évora.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Alunos dos
grupos/equipa apurados
para a Fase Regional.

2016/05/05 a
2016/05/08

(obs: dias 05, 06, 07 e
08 de maio)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

241 Campeonato Nacional de Juvenis
do Desporto Escolar, a decorrer
em Aveiro/Ílhavo/Vagos.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Alunos dos
Grupos/Equipa
apurados na Fase
Regional.

2016/05/09 a
2016/05/22

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

5,00€

242 Torneio Interturmas Voleibol
(Atividade de Nível I) – Ensino
Secundário, 11º e 12º anos
(Escalões Juvenis e Juniores)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Alunos do Ensino
Secundário (11º e 12º
ano). Alunos que se
inscreveram na
atividade.

2016/05/18 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

5,00€
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243 Programa de Educação para
a/pela Ciência - "Cheira a
Ciência", no Centro de Ciência
Viva do Lousal

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

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

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

2016/05/24 a
2016/05/26

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

2 - Foram realizadas algumas das
ações propostas na atividade

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

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

Sem custos
diretos

244 Comemoração do Dia da
Criança/Visita à Feira Agrícola de
Santiago do Cacém

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Educadoras de
Infância]

Crianças dos JI do
AESC

2016/05/27 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Autocarro da
autarquia e/ou
bilhete para
autocarro da
rodoviária

273 Visita de Estudo ao Pavilhão do
Conhecimento, em Lisboa

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Professoras
titulares das Turmas 1 e 2 da
EB de Santa Cruz e
Associação de Pais da EB de
Santa Cruz]

Alunos, professoras e
representantes de Pais
e Encarregados de
Educação da EB de
Santa Cruz

2016/05/27 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A visita decorreu conforme a
planificação. Os alunos foram muito
interessados e participativos nas
várias atividades práticas ( Pavilhão
do Conhecimento). O teatro musical
" A Cinderela" proporcionou a
vivência de outras formas de
expressão. Os alunos
demonstraram muito prazer e
alegria.

Sem custos
diretos

245 Exposição - trabalhos sobre "My
family"

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

Departamento de Línguas
[Docentes de Inglês das
turmas de 5º ano.]

Alunos do 5º ano. 2016/05/31 a
2016/06/07

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos
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246 Arraial de Final de Ano - EBFAV 5 – Aumentar o
envolvimento dos pais,
dos representantes dos
pais e encarregados de
educação e das
estruturas representativas
dos alunos na vida do
Agrupamento

APASC - Associação de Pais
e Encarregados de Educação
do AESC [Representantes de
pais e EE do Pré-escolar e
APASC [Associação de Pais
e Encarregados de Educação
do AESC]]

Comunidade Educativa 2016/06

(obs: Santos
Populares)

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Custos de
alimentação e
animação
suportados pelos
pais

265 Visita de Estudo à Quinta
Pedagógica- Quinta das
Margaridas (Pegões)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Professora do
1º Ciclo da EB de Relvas
Verdes e Educadora do
Jardim de Infância de Relvas
Verdes ]

Alunos do 1º Ciclo e do
Jardim de Infância de
Relvas Verdes,
Professora, Educadora
e Assistentes
Operacionais

2016/06/02 1 - A atividade não foi realizada

A Atividade foi desmarcada pela
entidade responsável pela Quinta
Pedagógica.

Sem custos
diretos

247 Pedipaper cultural (Atividade
convívio entre as comunidades
educativas das turmas do 4º A,
4º B e 3º/4ºC da FAV) no espaço
urbano da cidade

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

Equipa Educativa dos 3º e 4º
anos da Escola Básica Frei
André da Veiga [Professores
Isabel Contente, Paulo
Ribeiro e Sandra Caturra ]

Professores, alunos e
encarregados de
educação do 4º A , 4º B
e 3º/4º C da FAV e
técnicos da CMSC

2016/06/06 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

 Esta atividade promoveu a
colaboração e a interação de vários
elementos da comunidade
educativa, tais como alunos,
pais/encarregados de educação,
avós, outros familiares, professores
titulares, professores de apoio e da
Educação Especial e um elemento
do Órgão de Gestão do
Agrupamento (Professora Lara
Soares). A técnica Quitéria Gaspar
também colaborou nesta atividade.
Todos os elementos participaram
com muito empenho e satisfação.

Sem custos
diretos

248 Concerto de Final de Ano -
Auditório Municipal António
Chainho

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Departamento de Expressões
[Docente de Educação
Musical]

Participantes: alunos
das turmas de 5º ano do
Ensino Regular
(Educação Musical)

2016/06/08 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A atividade foi avaliada com Muito
Bom, com uma percentagem de
participação superior a 88% dos
alunos. Salienta-se o empenho e a
qualidade do trabalho desenvolvido
pelas diversas turmas. As docentes
de EM e EMRC agradecem o apoio
no AMAC (bastidores e frente de
sala) das docentes Carla
Mascarenhas e Alexandra Pinto.

25€
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249 Encontro Regional do 1º Ciclo -
3º e 4º ano de escolaridade, a
decorrer em Ponte de Sôr.

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Alunos dos
grupos/equipa do 1º
ciclo dos 3º e 4º ano.

2016/06/08 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

A CLDE alterou a data de realização
desta atividade em relação ao
inicialmente previsto.

5,00€

250 Arraial de S. António/Marchas
Infantis
JI/EB1 de Aldeia dos Chãos

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

Departamento de Educação
Pré-Escolar [Comissão de
Festas/ Representantes de
Pais/Associação de Pais do
JI/EB1 de Aldeia de Chãos
Educadora Esperança e
Professora Edite]

Comunidade Educativa 2016/06/09 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

251 Festa de Encerramento do Ano
Letivo

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

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Educadoras:
Esperança Cavalinhos, Isabel
Carlos e Cristina Buraca
Professoras: Maria Edite
Parreira, Cira Cardoso e Ana
Paula Pereira]

Comunidade Educativa
de Aldeia dos Chãos,
Relvas Verdes e Cruz
de João Mendes

2016/06/09 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Na Festa de Encerramento do JI/EB
de Aldeia dos Chão verificou-se uma
adesão muito participativa e
entusiasta por parte das famílias e
de toda a comunidade educativa.

Sem custos
diretos

252 Festa de Final de Ano, nas
aldeias de Arealão , Abela , S.
Bartolomeu e Santa Cruz

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

Departamento do 1º Ciclo do
Ensino Básico [Profs titulares
de turma]

Profs titulares de turma,
Alunos,Associação de
Pais/Representantes de
Pais,  familiares ,
elementos da
comunidade.

2016/06/09 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos

254 Pedipaper cultural (Atividade
convívio entre as comunidades
educativas das turmas do 3º A e
3º B da FAV), no espaço urbano
da cidade de Santiago do Cacém

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

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

Professoras dos 3º A e
3º B, alunos e
encarregados de
educação

2016/06/09 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Esta atividade contou com uma forte
adesão das famílias dos alunos.
Constituindo esta atividade lúdico-
didáctica  um momento muito
agradável e divertido, favorecendo
os laços entre família e escola.

Sem custos
diretos

253 Espetáculo de encerramento das
atividades rítmicas e expressivas.
(Atividade de Nível I).

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Alunos dos
grupos/equipa do
Desporto escolar das
ARE (Dança) e do
grupo/equipa do 1º
ciclo.

2016/06/09 3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

300,00€
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255 Campeonato Nacional de
Iniciados do Desporto Escolar, a
decorrer nos Pavilhos Municipais
e da escola de Santiago do
Cacém, Sines e Vila Nova de
Santo André.(Atividade de Nível
II e de Nível III)

4 – Promover atividades
de enriquecimento ou de
complemento do currículo

Desporto Escolar [Grupo de
Educação Física
]

Alunos dos
Grupos/Equipa
apurados na Fase
Regional.

2016/06/22 a
2016/06/25

3 - Foram realizadas todas as ações
propostas na atividade

Sem custos
diretos
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