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Refª Atividade Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Dinamização / 
Coordenação Participantes Calendarização Avaliação Custos

B001 Dia da Pessoa com 
Deficiência
“Semana das Cores 
Diferentes, Direitos Iguais”

6 – Promover práticas 
inclusivas

- Reconhecer a Diferença 
como um Direito.

Departamento de Educação 
Especial
Professor coordenadora do 
Departamento.

Comunidade Escolar 2015/09/21 a   2019/07/30 
(Plurianual - Ao longo dos 
4 anos letivos)
(2016/2017: na semana 
de 05 a 09 dezembro de 
2016).

Relatório da 
atividade 
(realizada/não 
realizada) e n.º de 
participantes.

€ 100,00

B002 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

- Divulgar os recursos 
existentes nas BE e as 
atividades promovidas.
- Potenciar  procedimentos 
de contacto com os alunos, 
professores e 
encarregados de educação.

Bibliotecas escolares
Professores bibliotecários 
Mariana Vera e Cipriano 
Mendes

Equipas das BE do 
Agrupamento

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

Sem custos 
diretos

B003 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

- Apoiar as atividades 
letivas de ensino – 
aprendizagem.
- Reforçar e ampliar o papel 
formativo das BE.
- Disponibilizar e promover o 
uso se recursos materiais e 
digitais.

Bibliotecas escolares
Professores bibliotecários 
Mariana Vera e Cipriano 
Mendes

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

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

Sem custos 
diretos

B004 Projeto “Oficina Multimédia”:
- Promoção de atividades no 
Estúdio de Vídeo (apoio à 
produção de informação em 
suporte videográfico);
- Digitalização de recursos 
videográficos analógicos (em 
arquivo)

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

- Promover e divulgar junto 
da comunidade escolar 
procedimentos de recolha e 
produção de informação em 
suporte videográfico
- Disponibilizar o acesso 
digital a recursos 
videográficos analógicos.

Bibliotecas escolares
Professor bibliotecário da 
ESMF, Cipriano Mendes

Professor bibliotecário 
da ESMF, alunos e 
professores

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

Sem custos 
diretos
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Dinamização / 
Coordenação Participantes Calendarização Avaliação Custos

B005 Promoção da aprendizagem 
em ambientes digitais 
(articulação curricular e 
promoção da literacia da 
Informação e dos média):
- Dinamização de 
plataformas digitais de 
promoção da literacia da 
informação: AESC-Tec: Blog 
de seleção e partilha de 
conteúdos educativos 
digitais, comentados;  
Professores-AESC-Tec: 
página no facebook – um 
espaço sobre educação e 
recursos educativos de e 
para professores.
- Apoio a docentes 
(calendarizado ou a pedido) 
na utilização de aplicações 
informáticas para uso na 
sala de aula e produção de 
informação.
- “LEITOR + Digital “ - 
articulação curricular e 
património local com recurso 
aos novos equipamentos.
- Trabalho com professores 
e alunos de Inglês da ESMF 
na produção de um número 
especial do boletim da 
Mediateca (media), 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.

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

- Promover a exploração de 
recursos pedagógicos 
online nas práticas de 
ensino-aprendizagem e 
formar utilizadores na 
exploração de recursos 
pedagógicos interativos.
- Reforçar e ampliar o papel 
formativo das BE.
- Desenvolver competências 
linguísticas em ambientes 
digitais 

Bibliotecas escolares
Professores bibliotecários 
Mariana Vera e Cipriano 
Mendes.
Professoras de Inglês: 
Delfina Ribeiro e Isabel João.

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

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

Sem custos 
diretos



AESC - PAA 2016/2017 GLOBAL (Dados até 25 nov)

3

Refª Atividade Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Dinamização / 
Coordenação Participantes Calendarização Avaliação Custos

B006 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

- Apresentar os espaços, 
os recursos e as regras de 
funcionamento das BE.

Bibliotecas escolares
Professores bibliotecários 
Mariana Vera e Cipriano 
Mendes

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

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

Sem custos 
diretos

B007 ENTRE_afetos: Projeto 
“SOBE”.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Aumentar a qualidade da 
divulgação e informação 
sobre saúde oral.
- Promover o gosto pela 
leitura e pela escrita.
- Incrementar parcerias 
entre a BE e o Projeto PES / 
outras instituições 
(nomeadamente Saúde 
Escolar)

Bibliotecas escolares
Professora bibliotecária da 
EBFAV, Mariana Vera

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

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

Sem custos 
diretos

B008 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

- Reforçar e ampliar o papel 
formativo das BE.
- Disponibilizar recursos de 
apoio ao desenvolvimento 
do projeto
- Disponibilizar e promover o 
uso de recursos materiais e 
digitais.

Bibliotecas escolares
Professores bibliotecários 
Mariana Vera e Cipriano 
Mendes

EBFAV e ESMF: 
Professores 
bibliotecários e 
Coordenação do PES

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

Sem custos 
diretos
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B009 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

- Realizar exercidos de 
expressão dramática; jogos 
dramáticos e exercitar a 
improvisação; a 
dramatização e a 
construção de 
personagens.
- Divulgar obras e autores e 
explorar as noções de ação 
e conflito dramático, através 
da construção de 
cenas/dramatizações; .
- Explorar as 
potencialidades da imagem, 
do som e da luz na criação 
de espaços e ambientes 
cénicos e o registo 
multimédia dos mesmos.

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

Professor bibliotecário 
da ESMF, Professora 
Fátima Beja,  alunos e 
professores do AESC.

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

Sem custos 
diretos

B010 Super Heróis da Leitura - 
projeto de promoção da 
literacia da leitura nas 
turmas de 1º ano, inserido 
no Plano de Ação de 
Promoção do sucesso 
escolar do Agrupamento:
- Maleta de Leitura
- Caderneta de Cromos da 
leitura
- Rodas de Leitura
- ConPARtilhar leituras

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover o gosto pelos 
livros e pela leitura.
- Desenvolver trabalho 
articulado e cooperativo.
- Envolver a família nas 
atividades escolares e na 
promoção de hábitos de 
leitura.

Bibliotecas escolares
Professora Bibliotecária da 
EBFAV, Mariana Vera

Professora 
bibliotecária;  turmas 
inscritas pelos 
professores titulares 
de turma. (1º CEB: 1º e 
2º ano); Pais e EE dos 
alunos.

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

€ 200,00 (para 
as maletas e 
as cadernetas 
de leitura dos 
alunos do 1º 
ano)
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B011 ENTRE_afetos: 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

- Promover a higiene do 
sono e consciencializar para 
a importância do sono no 
desenvolvimento de 
competências leitoras, da 
capacidade de 
aprendizagem e do sucesso 
escolar.
- Promover o gosto pela 
leitura e pelos livros, em 
contexto de trabalho 
articulado e cooperativo.
- Promover a interação entre 
a escola, os encarregados 
de educação e o meio.

Bibliotecas escolares
Professora bibliotecária da 
EBFAV, Mariana Vera

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

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

Sem custos 
diretos

B012 ENTRE_afetos: 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

- Promover o gosto pelos 
livros e pela leitura.
- Promover a leitura em 
família
- Promover o espírito de 
partilha e de cooperação.

Bibliotecas escolares
Professora bibliotecária da 
EBFAV, Mariana Vera

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

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

Sem custos 
diretos
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B013 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

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

Bibliotecas escolares
Professores bibliotecários 
Mariana Vera e Cipriano 
Mendes

Equipas das BE do 
Agrupamento

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

Sem custos 
diretos
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B014 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

- Participar, conjuntamente 
com os órgãos competentes 
do Agrupamento, na 
selecção de equipamento e 
documentação a 
disponibilizar pelas 
Bibliotecas.
- Promover a atualização e 
diversificação das 
competências; recursos 
técnicos; equipamentos e 
documentação, numa 
perspectiva de sintonia com 
a evolução das novas 
tecnologias e suportes de 
informação.
- Dar continuidade a 
procedimentos de 
catalogação e 
disponibilização dos 
diversos suportes de 
informação existentes nas 
escolas.

Bibliotecas escolares
Professores bibliotecários 
Mariana Vera e Cipriano 
Mendes

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

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

Software: 
anuidade do 
programa 
Prisma: € 
300,00
Equipamento 
técnico: € 
150,00 
Consumíveis 
(material de 
papelaria, 
tinteiros, 
suportes 
digitais de 
registo de 
informação): € 
200,00
Assinatura de 
jornais e 
revistas: € 
700,00
Documentos
: (livros e 
filmes): €
1700,00

B015 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

- Colocar competências em 
gestão de informação digital 
ao serviço das 
necessidades de divulgação 
de informação dos órgãos 
de gestão e administração 
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

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

Sem custos 
diretos
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B016 Reuniões com técnicos que 
articulam com a Educação 
Especial:
- Centro de Recursos para a 
Inclusão (CRI);
- Equipa de Saúde Escolar
- Serviço de Psicologia e 
Orientação (SPO) - 
Psicóloga

6 – Promover práticas 
inclusivas

- Melhorar a gestão dos 
recursos humanos, de 
apoio, aos alunos com 
necessidades educativas 
especiais do Agrupamento.

Departamento de Educação 
Especial

Coordenadora do 
Departamento.

Técnicos do CRI
Psicóloga do SPO
Coordenadora da 
Equipa de Saúde 
Escolar

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Uma reunião por período 
letivo)

Questionário aos EE 
com, no mínimo, 
50% de satisfação
.

Sem custos 
diretos

B017 “Elaboração de um painel 
sobre a Tolerância e a Paz”.
(interdisciplinaridade com a 
disciplina de EV).

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Consciencializar a 
Comunidade Escolar ara a 
Tolerância.

Departamento de Educação 
Especial.
Professores: Mª Paula 
Garcia, José Ramos e Maria 
Lurdes Mateus Silva.

Comunidade Escolar 2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Relatório da 
atividade.

N.º de cartazes 
participantes.

€ 200,00

B018 Atividade de Nível II - Jogos 
de Futsal Juvenis Masculino.
Jogo 1 - Beja
Jogo 2 - Santiago
Jogo 3 - Santiago
Jogo 4 - Santiago
Jogo 5 - Mértola
Jogo 6 - Almodôvar
Local - Pavilhões das 
Escolas ou Municipais

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Cumprir o Calendário 
competitivo e conviver com 
os alunos das outras 
escolas.
- Tentar conquistar um lugar 
de destaque na competição, 
cumprindo o regulamento da 
modalidade.

Desporto Escolar
Coordenação CLDE e 
Direção Regional.
Professor João Barros

Alunos inscritos no 
grupo/equipa de Futsal 
Juvenis Masculino do 
Desporto Escolar.

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
2016/11/16 - Santiago do 
Cacém
2016/12/07 - Beja
2017/01/11 - Santiago do 
Cacém
2017/02/01 - Santiago do 
Cacém
2017/02/08 - Mértola
2017/03/29 - Almodôvar

Classificação por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º nas 
respetivas 
competições.

Transporte: € 
400,00
Alimentação: € 
40,00
Fotocópias: € 
3,00
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B019 Atividade de Nível II – 
Basquetebol Juvenis 
Feminino.
Locais dos jogos:
Jogo 1 - Beja
Jogo 2 - Santiago do Cacém
Jogo 3 - Santiago do Cacém
Jogo 4 - Vila Nova de Santo 
André

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Cumprir o calendário 
Competitivo e conviver com 
os alunos de outras 
escolas.
- Tentar conquistar um lugar 
de destaque na competição, 
cumprindo o regulamento da 
modalidade.

Desporto Escolar
Coordenação CLDE e 
Direção Regional.
Professor Pedro Carneiro 
responsável pelo 
grupo/equipa.

Alunos inscritos no 
grupo/equipa de 
Basquetebol Juvenis 
Feminino do Desporto 
Escolar.

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
2016/10/26 - Beja
2016/11/16 - Vila Nova de 
Santo André
2017/01/18 - Santiago do 
Cacém
2017/01/22 - Santiago do 
Cacém

Classificação nos 
respetivos 
campeonatos/fases 
de apuramento.

Transporte e 
Alimentação

B020 Atividade de Nível II – 
Basquetebol Juvenis 
Masculino.
Locais dos jogos:
Jogo 1 - Vila Nova de Santo 
André
Jogo 2 - Santiago do Cacém
Jogo 3 - Vila Nova de santo 
André
Jogo 4 -  Santiago do 
Cacém

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Cumprir o calendário 
Competitivo e conviver com 
os alunos de outras 
escolas.
- Tentar conquistar um lugar 
de destaque na competição, 
cumprindo o regulamento da 
modalidade.

Desporto Escolar
Coordenação CLDE e 
Direção Regional.
Professor Pedro Carneiro, 
responsável pelo 
grupo/equipa.

Alunos inscritos no 
grupo/equipa de 
Basquetebol Juvenis 
Masculino do Desporto 
Escolar.

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
2016/11/23 - Vila Nova de 
Santo André
2017/01/25 - Santiago do 
Cacém
2017/02/15 - Vila Nova de 
Santo André
2017/03/22 - Santiago do 
Cacém

Classificação por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º nas 
respetivas 
competições. 

Transporte e 
Alimentação

B021 Atividade de Nível II – 
Encontros de BOCCIA
1º Encontro - Grândola
2º Encontro - Santiago do 
Cacém
3º Encontro - Sines

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Cumprir o calendário 
Competitivo e conviver com 
os alunos de outras 
escolas.
– Tentar conquistar um lugar 
de destaque na competição, 
cumprindo o regulamento da 
modalidade.

Desporto Escolar
Coordenação CLDE e 
Direção Regional.
Professora Cristina 
Mercedes.

Alunos inscritos no 
grupo/equipa de 
BOCCIA do Desporto 
Escolar.

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
2016/11/30 - Grândola
2017/02/01 - Santiago do 
Cacém
2017/02/22 - Sines

Classificação  - 1º, 
2º, 3º, 4º, 5º 
lugares.

Transporte e 
Alimentação
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B022 Atividade de Nível II – Futsal 
Infantis B Masculino.
Jogo 1 - Santiago do Cacém
Jogo 2 - Aljustrel
Jogo 3 - Santiago do Cacém
Jogo 4 - Castro Verde
Jogo 5 - Santiago do Cacém
Jogo 6 - Sines

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Cumprir o calendário 
Competitivo e conviver com 
os alunos de outras 
escolas.
- Tentar conquistar um lugar 
de destaque na competição, 
cumprindo o regulamento da 
modalidade.

Desporto Escolar
Coordenação CLDE e 
Direção Regional.
Professor João Barros.

Alunos inscritos no 
grupo/equipa de Futsal 
Infantis B do Desporto 
Escolar.

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
2016/11/02 - Santiago do 
Cacém
2017/01/18 - Aljustrel
2017/02/15 - Santiago do 
Cacém
2017/03/15 - Castro Verde
2017/04/26 - Santiago do 
Cacém
2017/05/10 - Sines

Classificação por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º nas 
respetivas 
competições. 

Transporte e 
Alimentação

B023 Atividade de Nível II – 
Voleibol Juvenis Feminino
Jogo 1 - Odemira
Jogo 2 - Santiago do Cacém
Jogo 3 - Santiago do Cacém
Jogo 4 - Sines

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Cumprir o calendário 
Competitivo e conviver com 
os alunos de outras 
escolas.
- Tentar conquistar um lugar 
de destaque na competição, 
cumprindo o regulamento da 
modalidade.

Desporto Escolar
Coordenação CLDE e 
Direção Regional.
Professor Bruno 
Responsável pelo 
grupo/equipa..

Alunos inscritos no 
grupo/equipa de Futsal 
Iniciadas Feminino ou 
Basquetebol Juvenis 
Masculino do Desporto 
Escolar.

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
2016/11/02 - Odemira
2017/01/11 - Santiago do 
Cacém
2017/01/25 - Santiago do 
Cacém
2017/03/08 - Sines

Classificação por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º nas 
respetivas 
competições. 

Transporte e 
Alimentação

B024 Atividade de Nível III – 
Encontros do Grupo/Equipa 
de Badminton.
1º Encontro
2º Encontro 
3º Encontro
Local - Pavilhão do 
Juventude Atlético Clube, 
Santiago do Cacém.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Participar nos encontros 
da CLDE, tentando 
conquistar um lugar cimeiro.
- Cumprir o calendário 
competitivo e conviver com 
os alunos de outras 
escolas.

Desporto Escolar
Coordenação CLDE e 
Direção Regional.
Professor Carlos Gonçalves 
Responsável pelo 
grupo/equipa de Badminton.

Alunos inscritos no 
grupo/equipa de 
Badminton do Desporto 
Escolar.
Alunos dos grupos de 
Badminton das outras 
escolas.

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
2016/11/30
2017/01/18
2017/03/22

Classificação 
individual e por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º lugares nos 
respetivos 
escalões. 

Transporte e 
Alimentação
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B026 Divulgação (na página web 
da escola) das inscrições 
dos grupos/equipa do 
Desporto Escolar, bem 
como dos resultados obtidos 
pelas turmas/alunos na 
participação das atividades 
de Nível I e da atividade de 
Nível II e Nível III.

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

- Divulgar a oferta 
desportiva do Projeto do 
Desporto Escolar, bem como 
os resultados desportivos.

Desporto Escolar
Coordenadora do Desporto 
Escolar

Coordenadora do 
Desporto Escolar e 
professores 
responsáveis pelos 
grupos/equipa do 
Projeto de Desporto 
Escolar.

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Realizada/Não 
realizada.

Sem custos 
diretos

B028 Atribuição de crédito horário 
para coadjuvação a 
docentes de Matemática do 
4º ano de escolaridade, por 
parte de professores do 2º 
ciclo

1 – Melhorar as 
competências/resultado
s escolares dos alunos

- Potenciar as 
aprendizagens dos alunos, 
para diminuir o insucesso na 
disciplina de Matemática no 
5º ano.

Direção Docentes de 
Matemática do 4º ano e 
do 2º ciclo
Alunos do 4º ano

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

No ano escolar 
2017-2018, o 
insucesso na 
disciplina de 
Matemática, no 5º 
ano, não ultrapassa 
17%.

Sem custos 
diretos

B029 Atribuição de crédito horário 
para reforço (trabalho de 
oficina) das disciplinas 
sujeitas a avaliação externa

1 – Melhorar as 
competências/resultado
s escolares dos alunos

- Desenvolver, nos alunos, 
processos de trabalho 
autónomo e 
prático/experimental, que 
contribuam para a melhoria 
das aprendizagens das 
disciplinas

Direção Alunos e professores 
das disciplinas em 
causa

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Aumento, em 5%, 
dos resultados das 
classificações 
internas finais das 
disciplinas em 
causa.

Sem custos 
diretos

B030 Constituição de Salas de 
Estudo para os alunos de 2º 
ciclo

1 – Melhorar as 
competências/resultado
s escolares dos alunos

- Prestar um apoio mais 
individualizado aos alunos

Direção Docentes dos 2º e 3º 
ciclos
Alunos do 2º ciclo

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

% dos alunos 
propostos que 
frequentam as 
salas de estudo.

Sem custos 
diretos

B031 Criação de Gabinetes de 
Explicação para os alunos 
do Secundário

1 – Melhorar as 
competências/resultado
s escolares dos alunos

- Prestar um apoio mais 
individualizado aos alunos

Direção Docentes e alunos do 
ensino secundário

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

% dos alunos do 
ensino secundário 
frequentam, 
voluntariamente e 
regularmente, os 
Gabinetes.

Sem custos 
diretos
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B032 Elaboração e monitorização 
do calendário das provas de 
recuperação de módulos não 
realizados nos cursos 
profissionalmente 
qualificantes

1 – Melhorar as 
competências/resultado
s escolares dos alunos

- Possibilitar que os alunos 
recuperem aprendizagens 
em falta

Direção Professores e alunos 
dos cursos 
profissionalmente 
qualificantes

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
2016/10 - 2016/11
2017/01
2017/06 - 2017/07
(Em 3 épocas definidas: 
outubro/novembro, janeiro 
e junho/julho).

% dos alunos que 
fizeram 
recuperações.

Sem custos 
diretos

B033 Extração nas disciplinas: 
Matemática A (9º e 10º 
ano); Biologia e Geologia 
(11º ano); Física e Química 
A (10º e 11º ano)

1 – Melhorar as 
competências/resultado
s escolares dos alunos

- Melhorar os 
conhecimentos e 
competências dos alunos 
com mais dificuldades

Direção Docentes das 
disciplinas
Alunos do 9º, 10º e 11º 
ano

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

No final do ano 
2016-2017, o 
insucesso diminui 
em 12,5%.

Sem custos 
diretos

B034 Implementação do Projeto 
Classe +
- 1º, 2º e 3º ano (Português 
e Matemática)
- 5º ano (Português, Inglês e 
Matemática)
 - 6º ano (Inglês e 
Matemática)
- 7º ano (Português, Inglês e 
Matemática)
- 8º ano (Português e 
Matemática)

1 – Melhorar as 
competências/resultado
s escolares dos alunos

- Melhorar as aprendizagens 
dos alunos, respondendo às 
suas diferentes 
necessidades

Direção Professores das 
disciplinas
Alunos dos anos 
envolvidos

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

No final do ano 
2016-2017, o 
insucesso diminui 
em 12,5%.

Sem custos 
diretos

B035 Atribuição de horas da 
Componente Não Letiva para 
articulação curricular dos 
docentes

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

- Aumentar o trabalho 
colaborativo entre os 
docentes

Direção Docentes dos 2º, 3º 
Ciclos e Secundário

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Semanalmente)

% dos docentes 
que consideram 
que utilizam 
experiências 
partilhadas com os 
seus pares (com 
base em inquérito 
aos docentes).

Sem custos 
diretos
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B036 Organização de reuniões 
dos grupos disciplinares (do 
5º ao 12º ano) /equipas 
educativas (1º ciclo)

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

- Aferir, no seio do grupo 
disciplinar/equipa, 
metodologias e resultados

Direção Docentes do 1º, 2º, 3º, 
Ciclos e Secundário

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(No mínimo, uma reunião 
por período)

Relatório com 
indicadores sobre 
os diferentes 
domínios.

Definição de, no 
mínimo, 3 
estratégias para a 
melhoria das 
competências dos 
alunos.

Sem custos 
diretos

B037 Alocação de um técnico de 
informática, para prestação 
de apoio no âmbito dos 
Laboratórios de 
Aprendizagem

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

- Prestar apoio 
especializado, no âmbito das 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação, aos docentes 
e às salas de aula 

Direção Professores envolvidos 
nos projetos que 
utilizam as novas 
tecnologias

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Inquérito aos 
utilizadores (do 
universo de 
utilizadores, % que 
se considera 
satisfeito com o 
serviço prestado).

€ 7300,00

B038 Alocação de um animador 
sociocultural, para ocupação 
de tempos livres dos alunos 
do 1º e 2º ciclos

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Dinamizar atividades 
lúdico-culturais dirigidas aos 
alunos do 1º e 2º ciclo, nos 
tempos não letivos

Direção Alunos do 1º e 2º 
ciclos (da EBFAV)

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

No mínimo 90% das 
atividades previstas 
no Plano de Ação 
são executadas.

€ 9900,00

B039 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

- Resolver questões 
levantadas pelos EE/outros 
elementos da comunidade 
educativa

Direção Comunidade educativa 2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Semanalmente)

No mínimo, 90% dos 
assuntos/problema
s levantados pelos 
utentes são 
resolvidos.

Sem custos 
diretos

B040 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

- Apoiar a concretização do 
Plano de Ação da 
Associação de Estudantes

Direção Elementos da 
Associação de 
Estudantes

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
2016/10/31
2017/02/22
(2 vezes por ano)

90% dos apoios 
solicitados pela 
Associação de 
Estudantes, 
previstos no Plano 
de Ação são 
concedidos.

Sem custos 
diretos
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B041 Reuniões com as 
Associações 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

-Discutir formatos 
organizativos e políticas de 
escola

Direção Elementos da 
Associação de Pais

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
2016/12/15
2017/07/10
(2 vezes por ano)

Síntese dos 
encontros 
realizados.

Sem custos 
diretos

B042 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

- Auscultar os alunos sobre 
o funcionamento do 
Agrupamento

Direção Delegados de Turma 
dos 1º, 2º, 3º ciclos e 
Secundário

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
2016/10/06
2016/11/03
2017/03/31
2017/04/03

N.º de reuniões 
previstas / n.º de 
reuniões 
realizadas.

Sem custos 
diretos

B043 Reuniões com 
representantes dos Pais e 
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

- Auscultar os 
Pais/Encarregados de 
Educação sobre o 
funcionamento do 
Agrupamento

Direção Representantes dos 
Pais e Encarregados de 
Educação

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
2016/12/05 a 2016/12/05
2017/03/28 a 2017/03/30
2017/07/03 a 2017/07/06
(3 vezes por ano)

% de Pais/EE 
satisfeitos com as 
reuniões realizadas 
(com base em 
inquérito distribuído 
na última reunião).

Sem custos 
diretos

B044 Reuniões com as Equipas 
das Bibliotecas Escolares

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

- Definir medidas de 
rentabilização dos espaços 
e recursos das bibliotecas

Direção Professores 
Bibliotecários
Equipas das Bibliotecas 

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Uma vez por período 
letivo)

Grau de 
concretização das 
medidas definidas.

Sem custos 
diretos

B045 Reuniões com o setor da 
educação e autarquia

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

- Aferir procedimentos 
relativos a recursos 
humanos e materiais 
alocados à Educação Pré-
Escolar e ao 1º Ciclo

Direção Elementos da autarquia 2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Duas vezes por ano)

% de ações, 
elencadas em 
reuniões, que são 
efetivamente 
concretizadas.

Sem custos 
diretos
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B046 Reuniões com os 
Assistentes Operacionais

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

- Auscultar os assistentes 
operacionais sobre o 
funcionamento do 
Agrupamento
- Clarificar procedimentos 
internos e formas de 
atuação

Direção Assistentes 
Operacionais

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Uma vez por período 
letivo)

N.º de reuniões 
previstas / n.º de 
reuniões 
realizadas.
Grau de 
concretização dos 
procedimentos e 
ações definidos.

Sem custos 
diretos

B047 Reuniões com os Serviços 
Administrativos

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

- Clarificar procedimentos 
internos e formas de 
atuação
- Potenciar práticas para 
melhoria do serviço 
prestado aos utentes

Direção Assistentes técnicas 2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Quinzenalmente)

N.º de reuniões 
previstas / n.º de 
reuniões 
realizadas.

Grau de 
concretização dos 
procedimentos e 
práticas definidos.

Sem custos 
diretos

B048 Reuniões da Direção 8 – Melhorar a gestão 
dos recursos humanos 
e materiais do 
Agrupamento

- Articular e prospetar a 
organização e 
funcionamento do 
Agrupamento

Direção Elementos da Direção 2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Semanalmente)

Grau de 
concretização do 
Projeto de 
Intervenção do 
Diretor.

Sem custos 
diretos

B049 Visitas às várias 
subunidades educativas do 
Agrupamento

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

- Acompanhar in loco a 
gestão dos recursos 
humanos e materiais dos 
estabelecimentos de ensino

Direção Pessoal docente, não 
docente e alunos dos 
vários 
estabelecimentos de 
ensino

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Uma vez por período 
letivo)

N.º de visitas 
previstas/n.º de 
visitas realizadas.

Sem custos 
diretos

B050 “Vamos criar” - na EBFAV        2 – Proceder à 
articulação curricular 
intra e interciclos a nível 
horizontal e vertical

- Promover pelo menos 3 
atividades por ano, que 
permitam a articulação entre 
os alunos do Pré-escolar e 
do 1º Ciclo.

Grupo 100
Educadora Dulce Ramos e 
Professora Manuela 
Candeias

Crianças e Docentes 
do JI (sala 2) e 1º Ciclo-
3ºB da FAV 

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Instrumento: Grelha 
de Registo.

Indicadores de 
medida: nº de 
atividades. 

Sem custos 
diretos
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B052 “A Arte no Jardim de 
Infância” - projeto do 
departamento

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover pelo menos uma 
atividade no âmbito do 
projeto, que promova a 
articulação entre todos os JI. 

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças e educadoras 
de todos os Jardins de 
Infância

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Atividade 
realizada/Não 
realizadas

Sem custos 
diretos

B053 Comemoração do S. 
Martinho e do Carnaval no JI 
da EBFAV

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Festejar as datas de 
acordo com as nossas 
tradições

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças e Educadoras 2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
2016/11/11 e 2017/02/24

Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos

B054 Hora do Conto - Nas 
Bibliotecas Municipais

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Participar em pelo menos 2 
sessões da Hora do Conto

Grupo 100
Educadoras de Infância
Técnicas das Bibliotecas 
Municipais

Todos os Grupos da 
Educação Pré-escolar

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Uma  em cada  período, 
por sala)

Grelha de registo 
/Nº de sessões em 
que participou

Sem custos 
diretos

B055 Projeto “Leitura Vai e Vem” - 
nos JI

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover a leitura em 
Família, pelo menos duas 
vezes por mês.

Grupo 100
Educadoras de Infância 
Coordenadora da Biblioteca 
da EBFAV.

Crianças/Educadoras/F
amílias

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Instrumento: Grelha 
de registo.

Indicador de 
medida: Nível de 
participação das 
famílias.

Sem custos 
diretos

B056 Projeto da Quinta de 
Educação e Ambiente - 
Aulas de campo no Monte 
do Paio.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Participar em pelo menos 3 
aulas de campo ao longo do 
ano letivo

Grupo 100
Educadoras de Infância
Técnicas do Instituto das 
Comunidades Educativas.

Crianças/Educadoras e 
Técnicas do Instituto 
das Comunidades 
Educativas.

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Calendário definido pelo 
ICE)

Instrumento: Grelha 
de registo.

Indicador de 
medida: Nº de aulas 
de campo.

Sem custos 
diretos
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B057 "Das mãos às palavras que 
contam…"
No EPEI e EB de S. 
Bartolomeu 

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

- Promover o gosto pela 
leitura e outras formas de 
expressão.

Grupo 100
Grupo 110
Professora titular de turma  
e Educadora

Alunos, professora, 
educadora e auxiliares 
do EPEI/EB de S.
Bartolomeu

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Grau de 
envolvimento dos 
alunos.

Observação direta.
Grelhas de registo.

Sem custos 
diretos

B058 "Desensarilhar a Língua".
No JI e EBFAV

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

- Treinar a discriminação 
auditiva.
- Sensibilizar para a 
existência de rimas.
- Treinar a consciência 
fonológica.

Grupo 100
Grupo 110
Professora Isabel Contente 
e Educadora Regina Romeiro

Alunos e docentes da 
sala 1 do pré-escolar e 
da turma do 1º B – 
EBFAV

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Grau de 
envolvimento dos 
alunos.

Observação direta.

Sem custos 
diretos

B059 "Pequenos criativos, 
escrever e ilustrar".
Na EB e JI de Abela 

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

- Fomentar a partilha de 
saberes. 
- Desenvolver a expressão 
escrita e plástica.  
- Promover a iniciação à 
escrita.

Grupo 100
Grupo 110
Professora titular de turma e 
Educadora

Turmas e docentes do 
JI e EB de Abela

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Nº de produções (3 
a 5) realizadas com 
qualidade.

Observação direta.
Produções 
realizadas.

Sem custos 
diretos

B060 "Trocadilhar" -  na EB/JI de 
Aldeia dos Chãos

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

- Promover pelo menos 3 
atividades por ano que 
permitam a  partilha de 
experiências e atividades  
entre os alunos do Pré-
escolar e do 1º Ciclo.

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Manuela Ganhão 
e Professora Edite Parreira

Alunos e docentes da 
EB/JI de Aldeia dos 
Chãos

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Instrumento: Grelha 
de Registo.
 
Indicador de 
medida: nº 
atividades.

Sem custos 
diretos

B061 “Cientistas de Palmo e 
Meio”
JI/EB da FAV

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

- Promover pelo menos 3 
atividades por ano, que 
permitam a articulação entre 
os alunos do Pré-escolar e 
do 1º Ciclo.

Grupo 100
grupo 110
Educadora Teresa Caroço e 
Professor Paulo Ribeiro

Alunos e Docentes das 
duas turmas - JI (sala 
3) e 1º ciclo (1º A) da 
EBFAV.

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Instrumento: Grelha 
de Registo. 

Indicador de 
medida: nº de 
atividades

Sem custos 
diretos
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B062 “Trocas e baldrocas” - na 
EBFAV

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

- Promover pelo menos 3 
atividades por ano, que 
permitam a articulação entre 
os alunos do Pré-escolar e 
do 1º Ciclo.

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Rosa do Ó e 
Professora Paula Freitas

Crianças e docentes da 
duas turmas - JI (sala 
4) e 1º Ciclo-2ºB  

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Instrumento: Grelha 
de Registo.
 
Indicadores de 
medida: nº 
atividades.

Sem custos 
diretos

B063 Projeto “ Juntos ficamos 
mais fortes” (EB/JI de Relvas 
Verdes)

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

- Promover pelo menos 3 
atividades por ano, que 
permitam a articulação entre 
os alunos do Pré-escolar e 
do 1º Ciclo.

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Isabel Carlos e a 
Professora Cira Cardoso

Crianças e Docentes 
das turmas do(a) JI/EB 
de Relvas Verdes

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Ao longo do ano letivo)

Instrumento: 
Grelhas de Registo.

Indicadores de 
medida: nº de 
atividades.

Sem custos 
diretos

B064 “A mina vai à escola e a 
escola vai à mina” - 
Educação para a/pela 
Ciência.
Nas salas de 1º ciclo e do 
Pré escolar do Agrupamento 
e no Centro de Ciência Viva 
do Lousal.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Participar em pelo menos 3 
experiências que 
desenvolvam competências 
essenciais para a 
estruturação de um 
pensamento científico cada 
vez mais elaborado.

Grupo 100
Grupo 110
Educadoras de Infância e 
Professores Titulares de 
Turma.

Alunos e docentes de 
todos os JI e EB do 
AESC, exceto as 
turmas do 4.A e 4.C
Técnicos do Centro de 
Ciência Viva do Lousal

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Por acertar)

Instrumento: Grelha 
de registo.

Indicador de 
medida: nº de 
experiências 
realizadas.

€ 1500,00

B065 Visita de estudo – 
Oceanário e Pavilhão do 
Conhecimento.
Lisboa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Dar a conhecer e observar 
in loco a diversidade animal 
do mundo aquático.
- Vivenciar novas 
experiências.

Grupo 100
Grupo 110
Professoras das EB de 
Arealão e S.Bartolomeu e 
Educadora da EPEI de S. 
Bartolomeu
Professoras EB de Santa 
Cruz- Turmas 1 e 2

Alunos, professores e 
auxiliares da EPEI/EB de 
S. Bartolomeu e EB de 
Arealão 
Alunos, professores e 
Associação de Pais da 
EB de Santa Cruz 

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
2017/03/31- EPEI/EB de 
S. Bartolomeu e EB de 
Arealão 

2017/06/23- EB de Santa 
Cruz- Turmas 1 e 2

Grau de satisfação.

Observação direta.
Questionário.

Sem custos 
diretos
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B066 Comemoração de dias 
festivos (Magusto, Natal, 
Carnaval e Final de ano 
letivo)
Arealão, Abela, S.
Bartolomeu, Santa Cruz, 
Cruz João Mendes, Aldeia 
de Chãos e Relvas Verdes

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

- Implicar os pais e familiares 
na vida da escola. 
- Promover momentos de 
partilha e convívio.

Grupo 100
Grupo 110
Professoras Titulares de 
turma
Educadoras

Alunos; professores 
das EB de Boticos 2, 
Abela, S.Bartolomeu, 
Santa Cruz, Cruz João 
Mendes, Aldeia de 
Chãos e Relvas 
Verdes; educadoras 
dos JI de Abela, Aldeia 
dos Chãos e Relvas 
Verdes; educadoras 
dos EPEI de S.
Bartolomeu e Roncão; 
familiares e elementos 
das Comunidades

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Realizadas / Não 
realizadas.

Observação direta.

Sem custos 
diretos

C001 "Oportunid'Arte" 4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover a oportunidade 
das crianças  visitarem uma 
exposição com obras de 
arte; de contactarem  com 
um artista plástico/pintor e 
de realizarem uma pintura 
em azulejo e/ou tela com a 
orientação do artista.

Grupo 100
Município de Santiago do 
Cacém
Educadoras do AESC
Professor Charles Hejnal 
(Museu Municipal de 
Santiago do Cacém)

Todos os Grupos e 
respetivos docentes da 
EPE do AESC.

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
A definir pela entidade 
promotora

Observação direta
Indicador de 
medida- Grau de 
satisfação das 
crianças

Sem custos 
diretos

B067 "Experimentar e Aprender"
Escolas do 1º CEB

1 – Melhorar as 
competências/resultado
s escolares dos alunos

- Implementar/ desenvolver o 
método experimental. 

Grupo 110
Professores titulares de 
turma

Escolas/Turmas:
Abela, Boticos2, S. 
Bartolomeu, Santa 
Cruz; Aldeia dos 
Chãos, Cruz João 
Mendes e Relvas 
Verdes;
1º A; 1º B; 1ºC; 2ª A; 
2ºB; 3ºA; 3ºB; 4ºA; 
4ºB; 4ºC

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Grau de 
envolvimento dos 
alunos.
Observação direta  
Registos das 
experiências 
efetuadas.

Sem custos 
diretos

B068 "Ler, mostrar e contar"
Nas EB Aldeia dos Chãos, 
EB Cruz João Mendes e EB 
Relvas Verdes

1 – Melhorar as 
competências/resultado
s escolares dos alunos

- Desenvolver centros de 
interesses nos alunos.
- Desenvolver a criatividade.
- Preparar os alunos para 
apresentação de trabalhos.

Grupo 110
Professoras Titulares de 
turma

Professoras e alunos 
das EB Aldeia dos 
Chãos, EB Cruz João 
Mendes e EB Relvas 
Verdes

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Grau de 
envolvimento dos 
alunos

Observação direta.

Sem custos 
diretos
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B069 "Blogue os Caturrinhas".
EBFAV

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

- Desenvolver competências 
TIC.
- Divulgar boas práticas de 
sala de aula.
- Desenvolver o espírito 
crítico acerca do meio 
envolvente.

Grupo 110
Professora Sandra Caturra

Alunos e professores 
das turmas da EBFAV 
3º A, 3Bº, 4ºA, 4ºB e 
4ºC .

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Publicação mínima 
de 8 atividades 
críticas.

Registos no blogue

Sem custos 
diretos

B070 “conta- me@gmail.com”
EB Aldeia dos Chãos, EB 
Cruz de João Mendes e EB 
Relvas Verdes

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

- Criar email para os alunos 
do 4.º ano para comunicar.
- Tornar os alunos 
funcionais ao nível da 
utilização do email.

Grupo 110
Professoras Titulares de 
turma

Professores e alunos 
do 4.º ano das EB 
Aldeia de Chãos, EB 
Cruz de João Mendes e 
EB Relvas Verdes.

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Nº de alunos a 
tornarem-se 
utilizadores 
funcionais.

Observação direta.
Trabalhos 
realizados.

Sem custos 
diretos

B071 Uso do “paint” e do 
processador de texto como 
ferramentas de trabalho.
EBFAV

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

- Tornar os alunos 
utilizadores do 
paint/processador de texto.

Grupo 110
Professores titulares de 
turma

Alunos e professores 
das turmas da EBFAV 
1º A, 1º B e 1º C

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Nº de alunos que 
se tornaram 
utilizadores.

Observação direta.
Portefólio com os 
trabalhos 
realizados pelas 
turmas do 1º ano.

Sem custos 
diretos

B072 Uso do processador de texto 
como ferramenta de 
trabalho.
Nas EB Boticos2, Abela, S. 
Bartolomeu e Santa Cruz

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

- Tornar os alunos do 2º, 3º 
e 4º ano, utilizadores 
funcionais do processador 
de texto

Grupo 110
Professoras Titulares de 
turma

Alunos e professoras 
das EB de
Boticos2, Abela, S.
Bartolomeu e Santa 
Cruz( turmas 1 e 2).

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Nº de alunos a 
tornarem-se 
utilizadores 
funcionais.

Observação direta.
Trabalhos 
realizados.

Sem custos 
diretos

B073 "Campeonato de futebol - 1º 
ciclo".
Nos campos de jogos 
(espaço exterior) da EBFAV

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover o gosto pela 
atividade física.
- Promover as relações 
interpessoais.

Grupo 110
Professoras: Sandra Ruivo 
e Sandra Caturra

Alunos das turmas do 
1º ciclo da EBFAV

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Grau de 
envolvimento dos 
alunos.

Observação direta.
Fichas de jogo.

Sem custos 
diretos
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B074 Hora do Conto - Biblioteca 
Municipal Manel do Tojal - 
Santo André

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Criar nos alunos o gosto 
pela leitura.
- Contactar com outros 
ambientes de promoção da 
leitura.

Grupo 110
Técnicos Bibliotecários
Professores Titulares das 
Turmas

Alunos e professores 
das Turmas: 1ºA; 1ºB; 
4ºA; 4ºC; EB Aldeia 
dos Chãos; EB Abela; 
EB Relvas Verdes; EB 
Santa Cruz 2

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(2º Período - 1ºA; 1ºB; EB 
Aldeia dos Chãos; EB 
Abela; EB Relvas Verdes; 
EB Santa Cruz 2
3º Período - 4ºA; 4ºC)

Grau de satisfação.

Observação direta.
Questionário.

Sem custos 
diretos

B075 Hora do Conto - Biblioteca 
Municipal Manuel da 
Fonseca

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Criar nos alunos o gosto 
pela leitura.
- Contactar com outros 
ambientes de promoção da 
leitura.

Grupo 110
Técnicos bibliotecários
Professores Titulares de 
Turma

- 1ºA; 4ºA; 4ºC; EB 
Boticos 2; EB Abela; EB 
S. Bartolomeu; EB 
Santa Cruz (Turma 1 e 
2);EB  Cruz J Mendes; 
EB Ald. Chãos

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
1º Período:  1ºA; Boticos 2; 
EB Abela; EB S. 
Bartolomeu; EB Santa 
Cruz (Turma 1 e 2);EB 
Cruz J Mendes.

2º Período: 4ºA; 4ºC; EB 
Boticos 2; EB Cruz J 
Mendes

3º Período: 1ºA; EB 
Boticos 2; EB Abela; EB S. 
Bartolomeu; EB Santa 
Cruz (Turma 1 e 2);EB 
Cruz J Mendes.

Grau de satisfação.

Observação direta.
Questionário.

Sem custos 
diretos
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B076 Projeto "Quinta de 
Educação e Ambiente" - 
Aulas de Campo/Dia 
Intercalar - Reserva Natural 
das Lagoas de Sto. André e 
da Sancha 

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Contactar diretamente com 
a natureza para aprender a 
respeitar e preservar.
- Desenvolver a capacidade 
de comunicar.
- Promover a partilha de 
aprendizagens produzidas.

Grupo 110
Técnicos bibliotecários
Professores Titulares de 
Turma

Alunos e professores 
das turmas de:
- 1º A, 1º B, 2ºB 
(EBFAV);
- EB Boticos2, EB 
Abela, EB S. 
Bartolomeu da Serra, 
EB Aldeia dos Chãos, 
EB Relvas Verdes, EB 
Cruz de João Mendes e 
EB Santa Cruz (Turmas 
1 e 2).

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
Aulas de campo:
2ºB e EB Santa Cruz 1 - 
2016/10/17; 2016/11/28; 
2017/03/13.
1ºA e 1ºB (EBFAV) - 
2016/10/19; 2016/11/30; 
2017/03/15 
EB Aldeia Chãos e EB 
Relvas - 2016/10/26; 
2016/12/07; 2017/03/22.
EB Cruz de J. Mendes e 
EB Santa Cruz 2  - 
2016/11/02; 2017/01/09; 
2017/03/27.
EB Abela, EB Boticos2 e 
EB S. Bartolomeu  - 
2016/11/07; 2017/01/11; 
2017/03/29.

Dias Intercalares:
2ºB e EBSanta Cruz 1- 
2017/01/30 
1ºA e 1ºB (EBFAV)- 
2017/02/01
EB Aldeia Chãos e EB 
Relvas - 2017/02/08
EB Cruz de J. Mendes e 
EB Santa Cruz 2 - 
2017/02/13 
EB Abela, EB Boticos2 e 
EB S.Bartolomeu – 
2017/02/15 

% de respostas 
que revelam o 
desenvolvimento de 
competências.

Observação direta.
Inquéritos 
trimestrais. 
Produtos realizados 
em sala de aula, 
após cada aula de 
campo, e produtos 
partilhados nos 
Dias Intercalares. 

Sem custos 
diretos
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B077 Visita de estudo ao Centro 
histórico de Santiago do 
Cacém.
Santiago do Cacém

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Despertar o gosto pela 
história local.
- Conhecer o património 
histórico local.
- Identificar vestígios do 
passado local: construções.

Grupo 110
Professoras:  Manuela 
Candeias e Edite Parreira

Alunos e professores 
dos 3ºA e 3ºB da 
EBFAV
Alunos e professores 
da EB Aldeia dos 
Chãos e EB Relvas 
Verdes

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
1º Período- EB Aldeia dos 
Chãos e EB Relvas 
Verdes

2º Período (2017/01/24 e 
2017/01/31) - 3ºA e 3ºB da 
EBFAV

Resultados 
obtidos/aprendizag
ens realizadas.

Ficha de registo.

Sem custos 
diretos

B078 "História de mão em mão - 
Livro do coração".
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

- Promover o gosto pela 
escrita.
- Promover a criatividade.
- Desenvolver o sentido 
estético.

Grupo 110
Professora Manuela 
Candeias

Alunos e professores 
das turmas do 3ºA e 
3ºB, pais/encarregados 
de educação 

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Nº de trabalhos 
realizados com 
qualidade.

% de famílias 
envolvidas.
Trabalhos 
realizados.

Sem custos 
diretos

B079 Ateliers dinamizados por 
familiares dos alunos e/ou 
elementos comunitários.
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

- Implicar famílias e 
comunidade na vida da 
escola

Grupo 110
Professores Titulares de 
turma 

Alunos e professores 
da EB de S. Bartolomeu 
e EB de Santa Cruz 
(Turma 1), familiares e 
elementos das 
Comunidades 

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

N.º de ateliers 
realizados.

Registo de 
atividades.

Sem custos 
diretos

B080 Dia Semanal da Fruta.
Nas Escolas/Turmas do 1º 
Ciclo

7 – Promover hábitos de 
vida saudáveis

- Implementar o consumo de 
fruta no lanche dos alunos

Grupo 110
Professores Titulares de 
turma

Alunos e professores 
de todas as 
Escolas/Turmas do 1º 
Ciclo 

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

% de alunos 
consumidores de 
fruta.

Tabelas/gráficos 
mensais.

Sem custos 
diretos
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B081 Mural  das Estórias  “on line” 3 – Aumentar a 
utilização de tecnologias 
inovadoras/ambientes 
de trabalho digitais no 
processo ensino-
aprendizagem

- Incentivar o gosto pela 
escrita.
- Desenvolver a 
competência comunicativa. 
- Estimular a sensibilidade e 
a  criatividade.

Grupo 300
Representante do grupo 
disciplinar

Professores dos vários 
anos/ níveis de ensino

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Produção e 
publicação de 
textos.

Sem custos 
diretos

B082 "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

- Incentivar e estimular o 
gosto pela leitura.
- Desenvolver a 
competência comunicativa.
- Estimular a sensibilidade, a 
criatividade e a imaginação. 

Grupo 300
Professores dos vários 
anos/ níveis de ensino

Alunos dos vários 
anos/ níveis de ensino

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Registos de 
observação/avaliaç
ão.

Sem custos 
diretos

B083 Colaboração/participação 
em atividades promovidas 
pelas Bibliotecas Escolares

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Incentivar e estimular o 
gosto pela leitura. 
Desenvolver a competência 
comunicativa. 

Grupo 300
Professores dos vários 
anos/ níveis de ensino e 
professor bibliotecário

Alunos de vários 
anos/níveis

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Avaliação da 
atividade com, pelo 
menos, 50% de 
participação e 
satisfação dos 
intervenientes.

Sem custos 
diretos

B084 Comemoração de datas 
festivas.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Valorizar a importância das 
datas comemorativas.
- Valorizar e conhecer 
aspetos culturais;
- Reconhecer o verdadeiro 
sentido das datas 
comemorativas;

Grupo 300
Professores dos vários 
anos/ níveis de ensino

Alunos dos vários 
anos/ níveis de ensino

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Avaliação da 
atividade com, pelo 
menos, 50% de 
participação e 
satisfação dos 
intervenientes.

Sem custos 
diretos

B085 Intervalo de Leitura: - 
sessões de leitura em voz 
alta e/ou de leituras 
encenadas.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Incentivar e estimular o 
gosto pela leitura expressiva 
e recreativa.. 
- Divulgar autores e obras 
literárias

Grupo 300
Professores dos vários 
anos/ níveis de ensino

Alunos dos vários 
anos/ níveis de ensino

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Uma vez por mês na sala 
dos professores ou nas 
Bibliotecas escolares)

Registos de 
observação/avaliaç
ão.

Sem custos 
diretos
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B086 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

- Aproximar escola e família. 
- Divulgar aos E. E. trabalhos 
realizados pelos alunos.

Grupo 300
Professores dos vários 
anos/ níveis de ensino

Alunos de vários 
anos/níveis e 
Encarregados de 
Educação

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Registos de 
observação/avaliaç
ão.

Sem custos 
diretos

B088 Sessões de observação do 
céu (astronomia)

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover o gosto pela 
Astronomia;
- Desenvolver a curiosidade 
científica da comunidade 
educativa.

Grupo 510
Professores: José Rui 
Ferreira e Vasco Carrilho

Comunidade educativa 2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(As sessões terão uma 
periodicidade mensal - 
nas proximidades do 
quarto crescente lunar)

Registo do número 
de participantes 
(pelo menos 10 % 
dos alunos do 
agrupamento).

€ 20,00 
(fotocópias)

B089 Atividade de Compostagem 
em parceria com a Ambilital

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Distinguir os diversos tipos 
de resíduos. 
- Promover a recolha e  
tratamento de resíduos 
gestão sustentável

Grupo 520
Professora Alexandra 
Cunha

Turmas do 6º e 8º ano 
(Ciências Naturais)

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Níveis de 
participação/observ
ação direta.

Sem custos 
diretos

B090 Olimpíadas da Biologia 4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fomentar a cultura 
científica.
- Participar em desafios 
científicos.

Grupo 520
Professora Mª Isabel Silva

Alunos do 3º ciclo e do 
ensino secundário

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(A definir pelas entidades 
responsáveis)

Número de 
participantes / 
questionário de 
satisfação.

€ 20,00

B091 Olimpíadas da Geologia 4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fomentar a cultura 
científica.
- Participar em desafios 
científicos.
- Interagir com alunos de 
outras escolas.

Grupo 520
Professor Anabela Silva

Alunos do 11º ano de 
Ciências e Tecnologias

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(A definir pelas entidades 
responsáveis)

Número de 
participantes / 
questionário de 
satisfação.

Fase escolar - 
€20,00
Fase regional- 
depende do 
valor do 
transporte.
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B092 Campeonato Cálculo Mental 4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Desenvolver o raciocínio;
- Fomentar o gosto pela 
matemática.

Grupos 230 e 500
Professoras: Fátima 
Amarante e Susana 
Fernandes

Alunos do 4º ao 8º ano 2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Nº de participantes 
(100 %)

€ 75,00 (€ 
50,00 para 
prémios + € 
25,00 para 
fotocópias)

B093 Dias Comemorativos 7 – Promover hábitos de 
vida saudáveis

- Sensibilizar a comunidade 
educativa para a importância 
de uma vida saudável
- Divulgar ações a nível local 
e nacional no âmbito da 
alimentação saudável, sida, 
luta contra o cancro e 
problemas cardiovasculares 
- Promover Hábitos de vida 
saudável/ importância da 
prática regular do exercício 
físico 

Projeto de Educação para a 
Saúde 
Professoras: Maria José 
Palmeira e Susana 
Fernandes

Comunidade escolar 
 

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Níveis de 
participação/ 
observação direta.

€30,00
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B094 Atividades de sensibilização: 
Equipamento e Materiais - 
Mediateca e Online (na 
página do PES, no site do 
Agrupamento e na 
plataforma moodle)

Disponibilização, para uso 
em atividades letivas, de 
complemento curricular e de 
aulas de substituição, de 
informação/conteúdos no 
âmbito das temáticas:
Obesidade infantil/juvenil
Toxicodependência
Sexualidade
Bullying
Dependências tecnológicas
Educação alimentar 
Higiene oral
Violência no namoro 
Gravidez na adolescência 

7 – Promover hábitos de 
vida saudáveis

- Desenvolver hábitos de 
vida saudável 
- Informar sobre a 
importância de realizarem 
uma alimentação saudável
- Alertar os alunos para os 
problemas da 
toxicodependência
-  Divulgar meios 
contracetivos 
- Identificar problemas 
atuais: bullying, 
dependências tecnológicas, 
violência no namoro e 
gravidez na adolescência 

Projeto de Educação para a 
Saúde.
Professoras: Maria José 
Palmeira e Susana 
Fernandes

Docentes e alunos 
Alunos CEF

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Níveis de 
participação/observ
ação direta.

€ 20,00

B095 Visita de estudo ao Teatro, 
no âmbito do estudo da obra 
vicentina "Auto da Barca do 
Inferno" e ao Museu do 
Combatente, em Lisboa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Adquirir conhecimentos 
essenciais sobre a obra 
(Português).
- Compreender a importância 
da encenação / 
representação, como 
complemento do texto 
dramático (Português).
- Complementar e reforçar 
os conhecimentos sobre 
episódios da história militar e 
política portuguesa e 
europeia, especialmente do 
séc. XX (História).

Conselhos de Turma do 9º 
ano
Professores de Português e 
de História

Turmas do 9º ano. 2016/09/12 a 2016/12/16 
(No 1º período de 
2016/2017)

Relatório da visita 
de estudo e/ou 
outros trabalhos 
escritos / orais.

Pelo menos 50% de 
participação e 
satisfação dos 
alunos.

€ 20,00 / aluno
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B096 Atividade de Nível I - 
Sensibilização para as 
modalidades dos 
grupos/equipa, em 
funcionamento no Clube de 
Desporto Escolar do AESC.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Sensibilizar os alunos dos 
diversos ciclos de ensino 
para uma prática física 
regular.
- Permitir a todos os alunos 
a escolha de uma 
modalidade para 
frequentarem no âmbito do 
Projeto do Desporto Escolar.

Desporto Escolar
Professores responsáveis 
pelos diferentes 
grupos/equipa existentes no 
agrupamento

Alunos das diversas 
turmas/ano ou ciclo.

2016/09/12 a 2016/12/16 
(No 1º período de 
2016/2017)

Realizada/Não 
realizada.

€ 5,00 
(Fotocópias de 
apoio à 
atividade)

B097 Elaboração escrita de um 
pequeno flyer de 
apresentação do Clube do 
Desporto Escolar aos 
Diretores de Turma, para 
informarem os encarregados 
de educação.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Informar o diretor de turma 
e os encarregados de 
educação.

Desporto Escolar Diretor de Turma e 
Encarregados de 
Educação.

2016/09/12 a 2016/12/16 
(No 1º período de 
2016/2017)

Realizada/Não 
realizada.

€ 10,00

B098 Atividade de Nível I - 
Sensibilização para a 
modalidade de BOCCIA do 
grupo/equipa, em 
funcionamento no Clube de 
Desporto Escolar do AESC.
Local - EBFAV.

6 – Promover práticas 
inclusivas

- Divulgar e sensibilizar os 
alunos das turmas para a 
atividade ligada ao 
grupo/equipa dos alunos 
com necessidades 
educativas especiais.

Desporto Escolar
Professora Cristina 
Mercedes.

1º Ciclo e 2º Ciclo do 
Ensino Básico 
(Professores com 
Turmas do 1º ciclo que 
estejam interessados 
em participar na 
atividade e alunos do 
2º ciclo do ensino 
básico.) 

2016/09/12 a 2016/12/16 
(No 1º período de 
2016/2017)

Realizada/Não 
realizada.

Kit de BOCCIA.

B099 Apetrechamento de espaços 
educativos para o 
funcionamento dos 
“Laboratórios de 
Aprendizagem”

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

- Promover a utilização de 
ambientes de aprendizagem 
inovadores

Direção Docentes e alunos 
envolvidos na utilização 
de tecnologias 
inovadoras/ambientes 
de trabalho digitais

2016/09/12 a 2016/12/16 
(No 1º período de 
2016/2017)
(Até 2016/10/31)

% de utilizadores 
dos espaços (no 
mínimo 20% dos 
docentes utilizam 
os espaços).

€ 45000,00

B100 “Arte andarilho” - JI da Fav 
(sala 3);JI de Abela e  EPEI 
do Roncão.

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

- Promover pelo menos 3 
atividades por ano, que 
permitam a articulação entre 
alunos do Pré-escolar

Grupo 100
Educadoras:  Sílvia Gil, 
Cristina Buraca e Teresa 
Caroço.

Crianças/Docentes do 
JI da EBFAV (sala 3) do 
JI de Abela e do EPEI do 
Roncão.

2016/09/12 a 2016/12/16 
(No 1º período de 
2016/2017)
(Ao longo do ano letivo)

Instrumento: Grelha 
de Registo.

Indicador de 
medida: nº de 
atividades. 

Sem custos 
diretos
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B101 Visita de estudo às Ruínas 
de Miróbriga.
Santiago do Cacém

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Conhecer factos históricos 
com relevância para o meio 
local e nacional.
- Reconhecer a importância 
do património histórico local. 

Grupo 110
Professora Raquel Carrilho

Alunos e professores 
do 4ºA e 4ºB da 
EBFAV

2016/09/12 a 2016/12/16 
(No 1º período de 
2016/2017)

Resultados obtidos/ 
aprendizagens 
realizadas.

Ficha de registo.

Sem custos 
diretos

B102 Análise de ementas dos 
almoços escolares, com 
base na Roda dos 
Alimentos.
Nas EB Boticos2, EB Abela, 
EB S.Bartolomeu e EB 
Santa Cruz

7 – Promover hábitos de 
vida saudáveis

- Aprender o que é uma 
refeição saudável. 
- Corrigir erros alimentares.

Grupo 110
Professoras Titulares de 
turma

- Alunos e professores 
das turmas de EB 
Boticos2, EB Abela, EB 
S.Bartolomeu e EB 
Santa Cruz

2016/09/12 a 2016/12/16 
(No 1º período de 
2016/2017)

Realizada / Não 
realizada.
 
Registos dos 
alunos.

Sem custos 
diretos

B103 Cartões e Canções de Natal 4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Adquirir vocabulário 
associado ao conteúdo 
temático.
- Conhecer tradições 
francesas/ espanholas.

Grupo 320 e 250
Representantes das 
disciplinas de Francês e 
Espanhol 

Representantes das 
disciplinas de Francês 
e Espanhol e alunos de 
7º e 8º anos

2016/09/12 a 2016/12/16 
(No 1º período de 
2016/2017)

Realizada/não 
realizada.

€ 20,00

B104 Dia Europeu das Línguas 4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Celebrar a diversidade 
linguística
- Alertar para a importância 
da aprendizagem das 
línguas        

Grupo 320 e 350
Representantes das 
disciplinas de Francês e de  
Espanhol.

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

2016/09/12 a 2016/12/16 
(No 1º período de 
2016/2017)

Realizada / não 
realizada.

€ 20,00

B105 “Uma Aventura na Geologia” 
– atividade PEC/520
no Auditório EBFAV

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Motivar os alunos mais 
novos para a Geologia.
- Conhecer as temáticas das 
ciências da terra num 
ambiente lúdico e informal.

Projeto de Educação para a 
Ciência
Professora Mª Conceição 
Gomes

Professores da 
Faculdade de Ciências 
de Lisboa / CCV 
Lousal.
Outros participantes: 
professores do grupo 
520 e outros que 
pretendam participar.
Público alvo: Alunos do 
7º ano ( todas as 
turmas)

2016/09/12 a 2016/12/16 
(No 1º período de 
2016/2017)

Indicador de 
medida: Nível de 
participação.
 
Instrumento de 
avaliação: folha de 
presenças.

Despesas com 
as entidades 
dinamizadoras: 
€ 80,00 
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B106 Educação para a saúde e 
sexualidade

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Desenvolver nos alunos 
hábitos de vida saudável.
- Sensibilizar os alunos para 
problemas sociais: 
toxicodependência, violência 
no namoro, gravidez na 
adolescência, doenças 
sexualmente transmissíveis.

Projeto de Educação para a 
Saúde
Professoras: Maria José 
Palmeira e Susana 
Fernandes

Equipa concelhia de 
Saúde escolar.
Técnicos do Centro de 
Saúde.
Alunos do curso CEF 
(3º Ciclo)

2016/09/12 a 2016/12/16 
(No 1º período de 
2016/2017)

Níveis de 
participação / 
Observação direta.

Sem custos 
diretos

B107 Reuniões dos docentes de 
Educação Especial com 
conselhos de turma do 2º/3 
CEB  (5º e 7º ano que 
integram alunos com 
necessidades educativas 
especiais de caráter 
permanente).

6 – Promover práticas 
inclusivas

- Informação sobre as 
medidas educativas dos 
alunos com necessidades 
educativas especiais de 
caráter permanente. 

Departamento de Educação 
Especial
Coordenador do 
Departamento.
Professores de Educação 
Especial  que apoiam alunos 
no 2º/3º CEB (5º e 7º ano).

- Docentes de 
Educação Especial que 
apoiam alunos no 2º/3º 
CEB (5º e 7º ano); 
- Docentes dos 
conselhos de turma do 
2º/3 CEB  (5º e 7º ano 
que integram alunos 
com necessidades 
educativas especiais 
de caráter 
permanente).

2016/09/12º
(9:00h - 5º ano; 11:00h - 
7º ano)

Realizada/não 
realizada.

Sem custos 
diretos

B108 Receção aos alunos do 1º, 
5º, 7º e 10 anos

6 – Promover práticas 
inclusivas

- Proporcionar aos alunos o 
contacto com o órgão de 
direção da escola
- Informar os alunos sobre 
os objetivos dos respetivos 
ciclos

Direção Direção
Diretores de Turma
Alunos dos anos em 
causa

2016/09/14 Realizada/não 
realizada.

Sem custos 
diretos

B109 Receção aos docentes 
recém-colocados no 
Agrupamento

6 – Promover práticas 
inclusivas

- Proporcionar aos docentes 
o contacto com os órgãos 
de direção da escola
- Informar os docentes 
sobre os objetivos e 
formatos organizativos do 
Agrupamento

Direção Direção e professores 2016/09/20 Realizada/não 
realizada.

Sem custos 
diretos

B110 Receção aos alunos (Festa 
dos Padrinhos).
EBFAV

6 – Promover práticas 
inclusivas

- Promover/favorecer a 
integração dos alunos do 1º 
ano, no espaço    escolar.

Grupo 110
Professora Sandra Caturra

Alunos e professores 
das turmas do 1ºC e 
4ºC, da EBFAV

2016/09/23 Realizada / Não 
realizada.

Observação direta.

Sem custos 
diretos
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B111 Noite Europeia dos 
Investigadores 2016

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fomentar a cultura 
científica
- Promover a orientação 
vocacional dos alunos.

Projeto de Educação para a 
Ciência
PEC com a colaboração do 
Departamento de 
Matemática, Ciências 
Experimentais

Dinamizadores: CCV 
Lousal / entidades do 
ensino superior ligadas 
à Ciência
Outros participantes: 
professores do 
agrupamento 
Público-alvo: Alunos do 
Secundário de Ciências 
e Tecnologias 

2016/09/30
às 17:30 h

Indicador de 
medida: Níveis de 
participação. 

Instrumento de 
avaliação: folhas de 
presença. 

Sem custos 
diretos

B112 Promoção da BE no Mês 
Internacional das Bibliotecas 
Escolares:
- “Vem conhecer a tua 
biblioteca!” – visitas guiadas 
alunos 1º ano
- “Vem ouvir uma história!” 
com recurso a suporte 
digital.
- Leituras “Sabores de 
Outono”
- Escrita criativa “Sabores de 
Outono”
- “Saber comer, saber viver!” 
_ atividades de articulação 
curricular
- Visionamento de vídeos 
“Alimentação saudável”

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover a informação, o 
conhecimento e os laços 
afetivos com a biblioteca 
escolar;
- Promover o gosto pela 
leitura expressiva e pela 
escrita criativa e 
desenvolver a criatividade e 
a imaginação;
- Promover as Literacias da 
leitura,  dos média e da 
Informação

Bibliotecas escolares
Professora bibliotecária da 
EBFAV, Mariana Vera

EBFAV (1º e 2º CEB): 
PB e alunos.
Atividades de leitura; 
de escrita criativa e  
lúdicas (alunos 
frequentadores da BE).
Atividades 
programadas (turmas 
inscritas  professores 
titulares de turma / 
diretores de turma).
Pais e EE dos alunos.

2016/10 Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

Sem custos 
diretos

B113 Dia do Diploma e dos 
Prémios de Excelência

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

- Reconhecer os bons 
resultados alcançados pelos 
alunos

Direção Comunidade Escolar 2016/10/21 Realizado/não 
realizado.

€ 400,00
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B114 Atividade Nível II e III - 
Formação dos alunos 
juízes/árbitros dos 
grupos/equipa do Desporto 
Escolar.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Formar os alunos 
juízes/árbitros inscritos nas 
diversas modalidades 
desportivas do Projeto do 
Desporto Escolar do 
Agrupamento.

Desporto Escolar
Professores responsáveis 
pelos diversos 
grupos/equipa em 
funcionamento no 
Agrupamento.

Todos os alunos 
inscritos como juízes 
árbitros, na Base de 
Dados do Projeto do 
Desporto Escolar do 
Agrupamento.

2016/10/24 a 2016/10/28 Realizada/Não 
realizada.

€ 5,00 
(Fotocópias de 
apoio à 
atividade)

B115 Halloween Peddy paper 5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

- Celebrar tradições Anglo-
saxónicas.

Grupo 330
Professores de Inglês do 3º 
e 4º anos

Alunos inscritos na 
atividade

2016/10/31 Realizada/não 
realizada.

€ 50,00

B116 Jack O’ Lantern Contest 
(Concurso de abóboras)                 

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Celebrar tradições Anglo-
saxónicas.
- Promover competências de 
interculturalidade.

Grupos 110, 220, 330
Professores de Inglês do 1º 
/ 2º / 3º ciclos e secundário.

Alunos inscritos na 
atividade

2016/10/31 Realizada/não 
realizada ( número 
de participantes e 
resultado do 
concurso).

€ 100,00

B117 Um pequeno museu 
outoniço                                                           

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fazer um museu dedicado 
ao outono. 

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Sílvia Gil; 
Professora Catarina 
Raimundo

Crianças/Docentes d o 
JI e EB de Abela
Professora Paula 
Cusati

2016/11/11 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Atividade 
realizada/não 
realizada.

Sem custos 
diretos

B118 Magusto/Feira de S. 
Martinho na EB/JI 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

- Festejar o S. Martinho com 
uma feirinha, com a 
participação das Famílias

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Manuela Ganhão 
e Professora Edite Parreira

Alunos/docentes/Comu
nidade  do JI/ EB de 
Aldeia dos Chãos

2016/11/11 Instrumento: Nível 
de participação das 
famílias.

Indicador de 
medida: Atividade 
realizada/não 
realizada

Sem custos 
diretos
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B119 "Dia do Pijama"
Nos Jardins de Infância

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Festejar a data, com pelo 
menos, metade das crianças 
vestidos de pijama (por 
sala).

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças/Educadoras/F
amílias dos Jardins de 
Infância, exceto do EPEI 
de  S. Bartolomeu.

2016/11/21
(Dia do Pijama)

Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Nº de 
crianças vestidas 
de pijama (por 
sala).

Sem custos 
diretos

B120 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 Mediatecas da 
ESMF e na Biblioteca da 
EBFAV

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Divulgar as ciências 
experimentais;
- Motivar os alunos para o 
estudo das ciências 
experimentais; 
- Divulgar a obra de Rómulo 
de Carvalho.

Grupos 230, 500, 510 e 520
Coordenador do 
Departamento de matemática 
e Ciências Experimentais

Alunos, pessoal 
docente e não docente 
do Agrupamento.

2016/11/24 Atividade 
realizada/Não 
realizada.

Sem custos 
diretos

B121 Visita de estudo ao Espaço 
Europa e Banco de Portugal 

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Desenvolver a consciência 
do seu papel enquanto 
cidadãos ativos no seu seu 
país e na EU.
- Tomar conhecimento do 
funcionamento das 
instituições nacionais e 
internacionais e da sua 
importância na vida real dos 
cidadãos.

Conselhos de Turma do 12º 
ano
Professores Isabel João e 
Luís Campos

Alunos de Inglês, 
Geografia C e 
Economia C de todas 
as turmas de 12º ano

2016/11/25 Avaliação com, pelo 
menos, 50% de 
participação/satisfa
ção dos 
intervenientes.

Resultados obtidos 
no teste da 
atividade.

€ 15,00/aluno
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C002 Concurso JUVENES 
TRANSLATORES

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Motivar os alunos para o 
estudo de línguas 
estrangeiras.
- Envolver outros alunos e 
comunidade no estudo e 
conhecimento de outras 
línguas.
- Promover intercâmbios 
com outras escolas 
nacionais e internacionais e 
a comunidade escolar.

Grupo 330
Professora Isabel João

Profª Isabel João.
Alunos: um aluno do 
11º A e cinco alunos 
do 12º Ano.

2016/11/25 Teste de tradução.

Resultados obtidos 
no concurso
Questionário de 
interesse da 
atividade ( pelo 
menos 90% dos 
alunos alvo)

€ 20,00

C003 Semana da Ciência e da 
Tecnologia: Experiências 
científicas/Robótica

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover o gosto pela 
Cultura científica.
- Experimentar técnicas e 
manusear equipamentos. 
- Incrementar parcerias no 
âmbito da Rede de 
Bibliotecas de Santiago do 
Cacém.

Município de Santiago do 
Cacém.
Biblioteca Municipal de 
Santiago do Cacém.
Bibliotecas Escolares.
Centro de Ciência Viva do 
Lousal.
Biblioteca Municipal de 
Santiago do Cacém e Centro 
de Ciência Viva do Lousal.

Biblioteca Municipal de 
Santiago do Cacém; 
Centro de Ciência Viva 
do Lousal; professores 
e alunos  de 2 turmas 
de 2º ciclo da EBFAV.

2016/11/25
às 14:30 h (90 m.)

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE, da 
RBE e da BMSC.

Sem custos 
diretos

C004 Projeto “Viver (com) a 
Escrita”:
encontro com a escritora 
Adélia Carvalho.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover o gosto pelos 
livros e pela leitura.
- Proporcionar o contacto 
com escritores.
- Incrementar parcerias no 
âmbito da Rede de 
Bibliotecas de Santiago do 
Cacém

Município de Santiago do 
Cacém.
Biblioteca Municipal de 
Santiago do Cacém.
Bibliotecas Escolares.
Biblioteca Municipal de 
Santiago do Cacém; 
jornalista moderador João 
Morales.

Biblioteca Municipal de 
Santiago do Cacém; 
jornalista moderador 
João Morales; 
professores e alunos 
das turmas de 3º ano 
da EBFAV.

2016/11/29
às 10:00 h

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE, da 
RBE e da BMSC.

Sem custos 
diretos
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B122 Concurso de Conto de Natal
(Articulação 
Curricular/Promoção da 
Escrita temática/conto).

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover o gosto pela 
escrita/ texto narrativo e 
desenvolver a criatividade e 
a imaginação;
- Colaborar com o 
desenvolvimento curricular;
- Envolver a família nas 
atividades escolares.

Bibliotecas escolares
Professora bibliotecária da 
EBFAV, Mariana Vera

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

2016/12 Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

€ 100,00 
(diplomas e 
Prémios: 3 
premiados do 
1º CEB e 3 
premiados 2º 
CEB)

C005 Visita de Estudo - Aula 
prática no Museu da 
Farinha, em São Domingos 
da Serra; participar na 
confecção do pão e almoço-
convívio (comunicação e 
relacionamento 
intergeracional).

6 – Promover práticas 
inclusivas

- Adequar o comportamento 
ao espaço físico (Museu/ 
Casa do Povo).
- Identificar os costumes 
relativos à confeção do pão 
e às práticas agrícolas com 
ela relacionada; reconhecer 
os ingredientes que entram 
na confeção do pão e 
participar na confeção do 
pão.
-Identificar profissões 
relacionadas com a temática 
(alimentação); reconhecer 
hábitos de higiene 
relacionados com a temática 
e reconhecer vestuário 
caraterístico.

Grupo 910
Professores: Maria José 
Gamito, Maria de Lurdes 
Mateus, José Ramos e Maria 
João Gonçalves 

Alunos com currículo 
específico individual do 
AESC: 3º B (um aluno), 
6º C (um aluno), 8º A 
(um aluno), 8º D (um 
aluno) e 10ºE (quatro 
alunos)  

2016/12/06
Esta visita está inserida 
na atividade Dia da 
Pessoa com Deficiência 
"Semana das Cores 
Diferentes, Direitos 
Iguais."

Relatório da 
atividade.

Indicadores de 
medida:
- Participação
- Interesse revelado 
(questões 
apresentadas)
- Comportamento
- Resposta a 
questionário 
simples (escolha 
múltipla)

Sem custos 
diretos.
(A Casa do 
Povo de São 
Domingos 
oferece o 
transporte e a 
refeição)
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C006 Decoração da escola sede 
para a Celebração do Natal

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Tornar conteúdos mais 
apelativos.
- Incentivar o uso da 
imaginação, da criatividade e 
do trabalho em grupo entre 
os alunos.
- Partilha do produto final de 
actividades desenvolvidas 
em sala de aula com a 
restante comunidade 
escolar. proporcionando aos 
alunos uma oportunidade de 
participar activamente na 
decoração da Escola Sede 
para a celebração do Natal / 
valorizar esteticamente o 
espaço comum que 
partilham com a restante 
comunidade educativa.

Grupo 600Professora de ED. 
Visual, Mercedes Braz

Alunos das Turmas A, 
B, D e E do 7º Ano

2016/12/06
(Início da decoração da 
Escola Sede)

Realizada/não 
realizada

€ 50,00

B123 Visita de estudo à Abela 
para observar uma  
exposição de presépios,
(no âmbito do projeto de 
Departamento “A Arte no 
Jardim de Infância ) 

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Observar diversas 
representações artísticas 
alusivas ao nascimento de 
Jesus.

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças/Educadoras 
dos JI/EPEIs do  AESC

2016/12/12 a 2016/12/21
(12 dez – JI da EBFAV 
[salas 1 e 2 e 4)]
20 dez - Epei do Roncão e  
JI da EBFAV [sala 3 e 
Abela]
21 dez.- JI de Aldeia dos 
Chãos, EPEI de S. 
Bartolomeu e JI de Relvas 
Verdes)

Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos

B124 Visita de estudo ao Teatro 
(Farsa de Inês Pereira, de 
Gil Vicente) e ao Museu 
Nacional de Arte Antiga,em 
Lisboa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Contribuir para a 
compreensão da obra 
“Farsa de Inês Pereira” 
(Português).
- Sensibilizar os alunos para 
a compreensão da Obra de 
Arte (Filosofia).
- Estimular o gosto pela Arte.

Conselhos de Turma do 10º 
ano (ensino regular e 
profissional)
Professoras de Português 
do 10º ano

Turmas do 10º ano: A, 
B, C, D, E e F e Curso 
Profissional de Técnico 
Comercial

2016/12/14 Avaliação da 
atividade com, pelo 
menos, 50% de 
participação e 
satisfação dos 
alunos.

Relatório da visita 
de estudo e/ou 
outros trabalhos 
escritos/orais.

€ 15,00/aluno
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B125 Atividade de Nível I - Torneio 
Interturmas de Basquetebol 
3x3 – 3º Ciclo e Secundário 
(Escalões Infantis B, 
Iniciados, Juvenis e 
Juniores).
Local - AESC.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Proporcionar aos alunos 
um momento de competição 
e convívio na modalidade 
curricular de Basquetebol.
- Aplicar os conhecimentos 
adquiridos nas aulas da 
unidade didática da 
modalidade de Basquetebol.

Desporto Escolar
Professores do grupo 620.

Alunos praticantes da 
modalidade.
Alunos do 3º Ciclo do 
Ensino Básico e do 
Ensino Secundário.

2016/12/15 Realizada/Não 
realizada.

€ 2,00

B126 Concerto de Natal - auditório 4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Interpretar e apresentar 
publicamente peças vocais 
e instrumentais
- Valorizar as tradições 
musicais e culturais 
associadas ao Natal

Educação Musical
Professora Maria José 
Nogueira

Turmas do 5º ano 2016/12/15 Realiza-se / Não se 
realiza; 60% ou 
mais de 
participantes por 
turma.

€ 25,00

B127 Festa de natal  da EBFAV, 
no Auditório António 
Chainho;
Festa de natal da EB/JI de 
Aldeia dos Chãos e do EPEI 
do  Roncão nas respetivas 
Associações de Moradores.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Realizar uma festa de natal 
que envolva, pelo menos, 
metade das Famílias.

Grupo 100
Educadoras de Infância.

Crianças/Educadoras/F
amílias do JI Da FAV e 
do EPEI do Roncão

2016/12/15 Instrumento: Grelha 
de registo.

Indicador de medida 
Grau de 
participação das 
Famílias.

Sem custos 
diretos

B128 Festa de Natal.
Auditório da Escola Básica 
Frei André da Veiga e 
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

- Promover a solidariedade, 
a partilha e o espírito de 
Natal.

- Consciencializar as 
famílias para a importância 
da expressão do saber 
através de diferentes 
linguagens.

Grupo 110
Professoras: Marília 
Ambrósio, Isabel Contente e 
Raquel Carrilho

Auditório da EBFAV- 
Alunos e professores 
das turmas do 3ºA e 
3ºB, pais/encarregados 
de educação
Auditório António 
Chainho- Alunos e 
professores das 
turmas dos 1ºA,1ºB, 
1ºC, 2ºA, 2ºB, 4ºA, 
4ºB e 4ºC da EBFAV, 
pais/encarregados de 
educação e técnicos 
da CMSC

2016/12/16
(Auditório da EBFAV - 
Turmas: 3ºA e 3ºB)
(Auditório António 
Chainho - Turmas:1ºA,
1ºB, 1ºC, 2ºA, 2ºB - 
2016/12/16, às 14:00h; 
Turmas: 4ºA, 4ºB e 4ºC- 
2016/12/16, às 16:00h)

Realizada / Não 
realizada.

Observação direta.

Sem custos 
diretos
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B129 Visita de estudo a Sintra, no 
âmbito do estudo de "Os 
Maias"

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Motivar os alunos para o 
estudo da obra.
- Compreender a importância 
do espaço na criação 
literária.
- Estimular o gosto pelo 
património cultural 
português.

Conselhos de Turma do 11º 
ano
Professora Ana Ascenso da 
Silva

Todas as turmas de 
11º ano regular e curso 
profissional de 11º ano

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)
(Final do 2º período)

Avaliação da 
atividade com, pelo 
menos, 50% de 
participação e 
satisfação dos 
alunos.

Relatório da visita 
de estudo e/ou 
outros trabalhos 
escritos/orais.

€ 15,00/aluno

B130 Visita de estudo ao Centro 
de Ciência Viva do Lousal e 
Mina Abandonada

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fomentar a cultura 
científica.
- Conhecer um antigo 
espaço de exploração 
mineiro.
- Reconhecer a importância 
dos recursos minerais.

Conselhos de Turma do 
11ºA e 11º B
Professoras: Anabela Silva 
e Alexandra Cunha

Turmas: 11º A e 11ºB 2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Avaliação da 
atividade com, pelo 
menos, 50% de 
participação e 
satisfação dos 
alunos.

Relatório da visita 
de estudo e/ou 
outros trabalhos 
escritos/orais.

€ 15,00/aluno
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C007 Visita de estudo a uma 
empresa agrícola da região

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

-Recolha de dados e 
informação por observação 
direta das práticas agrícolas 
por forma a reconhecer que 
a potencialização do sector 
agrário pressupõe 
transformações no domínio 
da produção, da 
transformação e da 
comercialização dos 
produtos;
-  Articular  os  temas 
lecionados na disciplina de 
Inglês “O mundo do trabalho” 
e o “Mundo à nossa volta” e 
na disciplina de Geografia 
“As novas oportunidades 
para as áreas rurais: 
levando dos alunos a refletir 
sobre novas conceções de 
trabalho, a consequente 
internacionalização, 
flexibilização do emprego e  
a importância da tecnologia 
no mundo do trabalho
-  Discutir a necessidade 
crescente de um 
desenvolvimento 
sustentável face aos 
problemas causados pela 
sobrepopulação, 
argumentando e tomando 
posição sobre a utilização 
de produtos biológicos e 
geneticamente modificados.

Conselhos de turma do 
11ºano, turmas C e  D
Professores: Odália Aires e 
Leonel Rosado.

Turmas C e D do 11º 
ano

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Resolução de guião 
de trabalho e 
discussão dos 
assuntos 
abordados, com 
pelo menos 90% de 
avaliação positiva

€ 10,00 por 
aluno

B131 Visita de estudo ao 
Planetário, em Lisboa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Consolidar conhecimentos 
sobre o Universo e sobre o 
Sistema Solar, em particular, 
no âmbito dos conteúdos 
lecionados em Físico-
Química.

Conselhos de Turma do 7º 
ano
Professores: Ana Vaz e 
José Miguel Rodrigues

Turmas do 7º ano (A, 
B, C, D e E).

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Relatório sobre a 
visita.

Questionário de 
satisfação.

A apurar.
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B132 Visita guiada às Ruínas de 
Miróbriga

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Conhecer o processo de 
romanização.
- Conhecer e valorizar o 
património local.

Conselhos de Turma do 7º 
ano
Professores Manuel Aboim e 
Ana Sofia Reis

Alunos do 7º ano - 
turmas A, B, C, D e E.

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Guião / Roteiro.

Ficha de 
observação.

Sem custos 
diretos

B133 Visita de estudo à Herdade 
da Aberta Nova, em Melides

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Conhecer o papel dos 
ciclos de matéria nos 
ecossistemas.
- Reconhecer como a 
gestão dos ecossistemas 
pode contribuir para 
alcançar as metas de um 
desenvolvimento 
sustentável.
- Reconhecer a importância 
da ciência e da tecnologia 
na evolução dos produtos 
alimentares e na sua 
conservação. 

Conselhos de Turma do 8º 
ano
Professora Alexandra 
Cunha

Alunos do 8º ano.
Professores de 
Ciências Naturais e de 
Geografia.

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Níveis de 
participação / 
observação direta.

Questionário: 60% 
de positivas dos 
alunos 
participantes.

€15,00 / aluno

B134 Visita de estudo à Mina do 
Lousal - Centro de Ciência 
Viva do Lousal

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Recolha de dados e 
informação sobre a 
importância das atividades 
do setor primário (extração 
de recursos do subsolo).
- Compreender o 
aparecimento e a evolução 
da indústria extrativa em 
Portugal.
- Articular os temas 
lecionados na disciplina de 
Ciências Naturais (tema - 
Recursos Naturais).

Conselhos de Turma do 8º 
ano
Professor Leonel Rosado

Alunos do 8º ano.
Professores de 
Ciências Naturais e de 
Geografia.

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Resolução de guião 
de trabalho.

50% dos alunos 
respondem 
corretamente às 
questões do guião.

€ 7,00/aluno

B135 Atividade de Nível I - “Megas 
Escola” – Mega KM, 
MegaSprint, Mega Salto e 
Mega Lançamento, 2º, 3º 
Ciclo e Secundário.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Proporcionar aos alunos 
um momento de competição 
e convívio em diversas 
disciplinas da modalidade 
curricular de Atletismo.
- Realizar a atividade em 
fase turma e apurar os 
melhores resultados para a 
fase Distrital.

Desporto Escolar
Professores de Educação 
Física dos grupos 260 e 
620.

Alunos das turmas que 
os professores dos 
grupos 260 e 620 
lecionam.

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Realizada/Não 
realizada.

Sem custos 
diretos
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B136 Atividade de Nível II - 
Modalidade - Atividades 
Rítmicas e Expressivas.
- 1º Encontro - Local - Cuba.
- 2º Encontro - Local - 
Serpa.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Participar nos encontros 
da CLDE.
- Cumprir o calendário 
competitivo e conviver com 
os alunos de outras 
escolas.
- Apresentar às diversas 
escolas da CLDE o trabalho 
desenvolvido pelos 
grupos/equipa do AESC a 
nível da competição. 

Desporto Escolar
Coordenação CLDE e 
Direção Regional.
Professora Responsável 
pelo grupo/equipa de ARE - 
Clara Boavista.

Alunos inscritos nos 
grupos/equipa das ARE 
do Desporto Escolar.
Alunos dos grupos de 
ARE das outras 
escolas.

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)
2017/01/11 e 2017/02/22

Classificação por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º nas 
respetivas 
competições.

€ 400,00 
(Transporte 
Cuba)
€ 300,00 
(Transporte 
Serpa) 

B137 Atividade Nível II e III - 
Formação dos alunos 
juízes/árbitros dos 
grupos/equipa do Desporto 
Escolar a nível Regional.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Formar a nível Regional os 
alunos juízes/árbitros 
inscritos nas diversas 
modalidades desportivas do 
Projeto do Desporto Escolar 
do Agrupamento de Escolas.

Desporto Escolar
Professores responsáveis 
pelos diversos 
grupos/equipa em 
funcionamento no 
Agrupamento.
Formadores indicados pela 
Direção Regional.

Todos os alunos 
interessados em 
exercer as funções de 
arbitragem e que se 
encontrem inscritos 
como juízes árbitros, na 
Base de Dados do 
Projeto do Desporto 
Escolar do 
Agrupamento e 
interessados em obter 
Formação a nível 
Regional.

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Realizada/Não 
realizada.

€ 5,00 
(Fotocópias)
€300,00 
(Transporte)

B138 Visita de estudo ao Palácio 
da Pena.
Sintra

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fomentar o gosto pelos 
livros e pela leitura e escrita.
- Fomentar o interesse pela 
descoberta e preservação 
do património histórico e 
cultural.

Grupo 110
Professora Ana Ramos

Alunos e professores 
do 4ºA, 4ºB e 4ºC da 
EBFAV

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Grau de satisfação.

Inquérito de 
satisfação.

Sem custos 
diretos

B139 Elaboração de panfletos 
com sugestões de Vida 
Saudável/ Alimentação.
EB Boticos 2, EB Abela, EB 
S.Bartolomeu, EB Santa 
Cruz

7 – Promover hábitos de 
vida saudáveis

- Informar crianças, famílias 
e comunidade local da 
importância de uma 
alimentação equilibrada, 
saudável e sustentável.

Grupo 110
Professoras Titulares de 
turma

Alunos e professores 
das turmas da EB 
Boticos 2, EB Abela, EB 
S.Bartolomeu, EB Santa 
Cruz, e Equipa de 
Saúde Escolar 

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Produções 
realizadas com 
qualidade.

Observação direta.

Sem custos 
diretos
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B140 Objetos com vida 
(exposição)        
        

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Propiciar a partilha de  
memórias e afetos.

Grupo 300
Professora Paula Rodrigues

Alunos de vários anos/ 
níveis/ comunidade 
educativa        

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)
(Dia para atividades)        

Registo de 
participações.

Avaliação dos 
textos produzidos e 
expostos.         

€ 10,00

B141 La chandeleur        
-Conhecer a origem desta 
festa
-Conhecer tradições 
francesas
-Promover o convívio entre 
alunos e professoras

        

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Conhecer a origem desta 
festa
- Conhecer tradições 
francesas
- Promover o convívio entre 
alunos e professoras

                        

Grupo 320
Representante da disciplina 
de Francês

Professoras de 
Francês e alunos do 
7º, 8º e 9º anos

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Realizada / não 
realizada.

€ 50,00

B142 Exposição de trabalhos 
sobre a temática: As 
estruturas e os 
comportamentos sócio- 
demgráficos da população 
portuguesa.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Motivar e sensibilizar os 
alunos para a abordagem de 
um tema;
- Aplicar conhecimentos já 
adquiridos, culminando no 
estudo de um tema;
- Recolha de dados e 
informação que esclareçam 
e motivem o 
desenvolvimento do 
trabalho.

Grupo 420Professora Odália 
Aires

Alunos do 10º E e 10º 
F

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Nº de alunos 
envolvidos na 
atividade e 90% 
com classificação 
positiva nos 
trabalhos expostos.

cerca de € 
2,00 por aluno 
em materiais 
de desgaste

B143 Canguru Matemático sem 
fronteiras 2017

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Estimular o gosto pela 
matemática;
- Possibilitar que os alunos 
se divirtam a resolver 
questões matemáticas;
- Desenvolver o raciocínio 
matemático.

Grupo 500
Professora Anabela Alves

Alunos do 2º ao 12º 
ano

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)
(A calendarização 
depende da entidade 
organizadora)

Número de 
participantes (10 % 
dos alunos)

€ 50,00
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B144 Olimpíadas Portuguesas da 
Matemática

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Estimular o gosto pela 
matemática;
- Possibilitar que os alunos 
se divirtam a resolver 
questões;
- Desenvolver o raciocínio 
matemático.

Grupo 500
Professora Anabela Alves

Alunos do 3º ao 12º 
ano

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)
(A calendarização 
depende da entidade 
organizadora)

Número de 
participantes (pelo 
menos 3 % dos 
alunos)

€ 15,00

B145 Masterclasses em Física de 
Partículas: "Ser cientista por 
um dia" - Instituto 
Politécnico de Beja

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fomentar a cultura 
científica.
- Participar em desafios 
científicos.
- Interagir com cientistas e 
alunos de (Ciências e 
Tecnologias) de outras 
escolas.

Grupo 510
Professora Maria José 
Gabriel

Alunos do 11º ano de 
Ciências e Tecnologias

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)
(Data a definir pela 
entidade promotora)

Empenho e 
qualidade da 
partipação dos 
alunos nas 
atividades.
Questões 
colocadas pelos 
alunos aos 
cientistas.
Questionário de 
satisfação dos 
alunos.

€ 100,00

B146 Participação nas Olimpíadas 
da Física (escalões A e B).

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fomentar a cultura 
científica.
- Participar em desafios 
científicos.
- Interagir com alunos 
motivados para o estudo da 
Física de outras escolas.

Grupo 510
Professores: Ana Mendes e 
José Rui Ferreira

3 alunos do 9.º ano e 
até 3 alunos do 11.º 
anos

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)
(Data a definir pela 
entidade promotora - 
SPF)

Questionário aos 
alunos participantes 
e aos respetivos 
encarregados de 
educação.

Cerca de € 
140,00

B147 Formação “ Suporte Básico 
de Vida”

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Aplicar medidas de suporte 
básico de vida

Grupo 520 com a 
colaboração do PES
Professora Dina Rodrigues

Turmas de 9º ano  
(Ciências Naturais)

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Níveis de 
participação/observ
ação direta.

€ 20,00 
€/aluno



AESC - PAA 2016/2017 GLOBAL (Dados até 25 nov)

44

Refª Atividade Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Dinamização / 
Coordenação Participantes Calendarização Avaliação Custos

B148 Atividade de Campo- Roteiro 
Geológico/Biológico no 
Litoral Alentejano  – 
atividade PEC/520
Local: Litoral Alentejano

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fomentar a cultura 
científica.
- Identificar alguns aspetos 
da geologia e biologia do 
litoral.
- Reconhecer a importância 
da geodiversidade e 
biodiversidade do litoral.

Projeto de Educação para a 
Ciência
Professora Mª Conceição 
Gomes

Dinamizadores: 
Professores da FCUL/ 
CCV Lousal
Professores do grupo 
520
Público - alvo: Alunos 
de  11º anos de 
Ciências e Tecnologias

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Indicador de 
medida: 
Aprendizagens 
realizadas.

Instrumentos de 
medida: 
Observação direta 
e/ou Relatório.

Despesas com 
as entidades 
dinamizadoras: 
€ 80,00; 
€ 15,00 por 
aluno - 
transporte.

B149 Atividade de Campo- Roteiro 
Geológico/Biológico no 
Litoral Alentejano (atividade 
PEC/230)
Local: Litoral Alentejano

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Motivar os alunos para as 
Ciências Naturais.
- Reconhecer a importância 
das paisagens litorais.

Projeto de Educação para a 
Ciência
Professoras: Mª Conceição 
Gomes/ Laurinda Serrano

Dinamizadores: 
Professores da 
FCUL/CCV Lousal
Professores do grupo 
230
Público-alvo: Alunos do 
5º ano

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Indicador de 
medida: 
Aprendizagens 
realizadas.

Instrumentos de 
avaliação: 
Observação direta 
e /ou Questionário.

Despesas com 
as entidades 
dinamizadoras: 
€80,00; 
€15,00 por 
aluno - 
transporte

B150 Formação- Suporte Básico 
de Vida.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Identificar os 
procedimentos técnicos a 
adoptar em caso de 
urgência 
- Dotar os alunos de meios 
de socorro em casos de 
acidentes.

Projeto de Educação para a 
Saúde.
Professoras: Maria José 
Palmeira e Susana 
Fernandes

Alunos das turmas do 
9.º ano
Docentes que lecionam 
o 9.º ano.

2017/01/03 a 2017/04/04 
(No 2º período de 
2016/2017)

Observação direta. € 100,00

B151 Dia Mundial do Braille

“Exposição alusiva ao dia; 
Atividades de Orientação e 
Mobilidade na EBFAV e 
ESMF”        
        

6 – Promover práticas 
inclusivas

- Vivenciar o Braille como 
forma de comunicação.

Departamento de Educação 
Especial
Professor de Educação 
Especial e coordenadora do 
Departamento.

Comunidade Escolar 2017/01/04 No mínimo, 50 
participantes na 
atividade. 

€ 20,00
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B152 Atividade de Nível I - Corta 
Mato Escolar Concelhio 2º, 
3º Ciclo e Secundário 
(Escalões Infantis, Iniciados, 
Juvenis e Juniores).
Cercal do Alentejo

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Proporcionar aos alunos 
um momento de competição 
e convívio numa prova da 
modalidade curricular de 
Atletismo.

Desporto Escolar
Coordenadora do Desporto 
Escolar/Câmara Municipal de 
Santiago do 
Cacém/Professores de 
Educação Física dos grupos 
260 e 620.

Alunos praticantes da 
modalidade.
Alunos selecionados 
pelo professor como 
aptos para realizarem a 
prova com sucesso.
Alunos do 2º e 3º Ciclo 
do Ensino Básico e 
alunos do Ensino 
Secundário.

2017/01/10 Classificação 
individual e por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º, 6º lugares 
nos respetivos 
escalões.

€ 5,00 
(Fotocópias de 
apoio à 
atividade)

B153 Visita de estudo ao Pavilhão 
do Conhecimento 
(Exposições "Explora" e 
"Risco") e espetáculo 
musical "A pequena sereia", 
no Politeama, em Lisboa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Conhecer e valorizar o 
património artístico, musical 
e cultural português.
- Fomentar o relacionamento 
interpessoal e o saber estar 
em espaços públicos.
- Desenvolver o espírito 
crítico e a formação pessoal 
como público.

Grupo 250 e grupo 290
Professoras: Maria José 
Nogueira e Ana Paula de 
Melo Pereira

Turmas do 5.º ano 
(com E.M e E.M.R.C.).
Caso haja vagas, serão 
convidados os alunos 
do Ensino Articulado da 
Música.

2017/01/11 Realizado / Não 
realizado.

Indicação do grau 
de satisfação dos 
alunos participantes 
(MB- B- S- I) com 
indicação das 
percentagens 
obtidas.

€ 26,50 por 
aluno (€ 12,00 
-  transporte; € 
11,00 -  bilhete 
teatro; € 3,50 - 
bilhete 
Pavilhão) O 
valor da 
estimativa teve 
por base 75 
alunos.

B154 Atividade de Nível I - Corta 
Mato Escolar Distrital 2º, 3º 
Ciclo e Secundário 
(Escalões Infantis, Iniciados, 
Juvenis e Juniores). Local - 
Alvito.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Proporcionar aos alunos 
apurados para a fase 
distrital um momento de 
competição e convívio numa 
prova de apuramento para a 
fase Nacional da modalidade 
de Atletismo.

Desporto Escolar
Direção 
Regional/Coordenadora do 
Desporto Escolar 
/Professores de Educação 
Física dos grupos 260 e 
620.

Alunos apurados no 
Corta Mato Escolar 
Concelhio, individuais e 
por equipas

2017/01/27 Classificação 
individual e por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º lugares nos 
respetivos 
escalões.

Transporte € 
400,00

B155 Visita de Estudo a Lisboa – 
Teatro  e Exposição 
Interativa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Assistir a uma peça de 
teatro e visitar uma 
exposição no intuito de 
promover aprendizagens 
fora do contexto da sala de 
aula.

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Sílvia Gil  e 
Professora Catarina 
Raimundo

Alunos e Docentes do 
JI e EB de Abela

2017/01/27 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos
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B156 Amigo Especial 6 – Promover práticas 
inclusivas

- Valorizar o afecto como 
parte integrante da vida 
humana. 

Departamento de Educação 
Especial
Professores José Ramos e 
Maria Lurdes Mateus

Comunidade Escolar        2017/02/14 a 2017/02/18 Relatório da 
atividade.

No mínimo, 50 
cartas são 
elaboradas.        

Sem custos 
diretos

B157 Desfile de Carnaval, 
organizado pela autarquia - 
em Santiago do Cacém

 

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

Promover a oportunidade 
das crianças participarem 
fantasiadas no Desfile das 
Escolas, dirigido à 
Comunidade de Santiago do 
Cacém.

Grupo 100
Educadoras de Infância
Câmara Municipal

Grupos/Docentes do JI 
das Relvas Verdes; do 
JI de Aldeia dos Chãos, 
do JI da FAV (sala 1 e 
2) e do Epei do Roncão.

2017/02/24 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças

Sem custos 
diretos

B158 “Estafeta da Leitura”
(Articulação Curricular e 
Promoção da Leitura).

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover o gosto pelos 
livros e pela leitura.
- Fomentar hábitos de 
leitura.
- Desenvolver trabalho 
articulado e cooperativo.

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)

2017/03 Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

€ 40,00 
(diplomas / 
lembranças de 
participação)

B159 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

- Colaborar com o 
desenvolvimento curricular.
- Promover o gosto pelos 
livros e pela leitura.
- Proporcionar novas 
vivências.

Bibliotecas escolares
Professores bibliotecários, 
Mariana Vera e Cipriano 
Mendes

EBFAV e ESMF (1º, 2º 
e 3º CEB): Professores 
bibliotecários, alunos, 
professores e 
Biblioteca Municipal.

2017/03 e 2017/04
(em março - eliminatória 
nas escolas; em abril - 
final na Biblioteca
Municipal)

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

€ 40,00 
(diplomas / 
lembranças de 
participação)
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B160 Visita de estudo à “Kidzânia” 
em Lisboa (Dolce Vita Tejo)

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Realizar uma visita de 
estudo que promova 
aptidões para a vida real de 
uma forma lúdica e 
interativa..

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Cristina Buraca e 
Professora Ana Paula Reis

Alunos e Docentes do 
EPEI do Roncão  e EB 
da Cruz de João 
Mendes.

2017/03/07 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos

B161 Atividade de Nível I - Corta 
Mato Escolar Nacional 2º, 3º 
Ciclo e Secundário 
(Escalões Infantis, Iniciados, 
Juvenis e Juniores).
Local - Torres Vedras

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

Proporcionar aos alunos 
apurados para a fase 
Nacional um momento de 
competição e convívio numa 
prova de apuramento para 
as Provas Internacionais 
Escolares da modalidade.

Desporto Escolar
Coordenação 
Nacional/Direção Regional 
/Professores de Educação 
Física dos grupos 260 e 
620.

Alunos apurados no 
Corta Mato Escolar 
Distrital, individuais e 
por equipa.

2017/03/10 e 2017/03/11 Classificação 
individual e por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º lugares nos 
respetivos 
escalões.

€ 5,00 
(Fotocópias de 
apoio à 
atividade)

B162 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

- Divulgar a obra de Manuel 
da Fonseca.
- Promover a 
contextualização de 
atividades de expressão 
dramática e de tecnologias 
da comunicação.

Bibliotecas escolares
Professor bibliotecário da 
ESMF, Cipriano Mendes

ESMF – Equipa da 
Mediateca.

2017/03/11 Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

Sem custos 
diretos

B163 Participação nas Olimpíadas 
da Química +.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fomentar a cultura 
científica.
- Participar em desafios 
científicos.
- Interagir com alunos de 
Ciências e Tecnologias de 
outras escolas.

Grupo 510
Professores: Maria José 
Gabriel e Ana Mendes

3 alunos do ensino 
secundário

2017/03/12 Questionário aos 
alunos participantes 
e aos respetivos 
encarregados de 
educação.

Cerca de € 
140,00
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B164 Atividade de Nível II – Fase 
Distrital Voleibol Juvenis 
Feminino.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Cumprir o calendário 
Competitivo e conviver com 
os alunos de outras 
escolas.
- Tentar conquistar um lugar 
de destaque na competição, 
cumprindo o regulamento da 
modalidade.

Desporto Escolar
Coordenação CLDE e 
Direção Regional.
Professor Bruno 
responsável pelo 
grupo/equipa.

Alunos inscritos no 
grupo/equipa de Futsal 
Iniciadas Feminino ou 
Basquetebol Juvenis 
Masculino do Desporto 
Escolar.

2017/03/15 Classificação por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º nas 
respetivas 
competições.

Transporte e 
Alimentação

B165 Visita de estudo à Bolsa de 
Turismo de Lisboa - Feira 
Internacional de Turismo

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Conhecer a organização 
de um grande certame.
- Conhecer produtos de 
grande impacto na economia 
portuguesa.

Conselhos de Turma do 
10ºPC, 11VocS
Professor Filipe Fino

Professores: Emília 
Ventura, Carla Martins, 
Paula Rodrigues.
Alunos: 10ºPC, 11VocS

2017/03/16 Realizado/Não 
realizado.

POCH e 
Financiamento 
com atividades 
do 11ºVocS.

B166 Jogos tradicionais.
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

- Relacionar 
harmoniosamente o corpo 
com o espaço num ambiente 
favorável ao convívio entre 
pais e filhos.

Grupo 110
Professora Sandra Caturra

Alunos e professores 
das turmas do 4ºA, 
4ºB, 4ºC, 
pais/encarregados de 
educação

2017/03/17 Grau de 
envolvimento dos 
alunos.

Observação direta.

Sem custos 
diretos

B167 St Patrick’s Day – A parade                        5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

- Celebrar tradições Anglo-
saxónicas
- Promover competências de 
interculturalidade.

Grupo 330
Professores de Inglês do 3º 
ciclo e secundário.

Alunos inscritos na 
atividade

2017/03/17 Realizada/não 
realizada.        

€ 50,00
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B168 Sessão de cinema Pais e 
filhos.
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

- Partilhar experiências entre 
pais e filhos.
- Comemorar o Dia do Pai 
com alegria e harmonia.

Grupo 110
Professora Isabel Contente

Pais, alunos e 
professores das 
turmas do 1º A, 1º B, 
1ºC, 2º A e 2ºB

2017/03/17
às 13:45h

% de 
pais/encarregados 
de educação 
presentes.

Folha de 
presenças.
Observação direta.

Sem custos 
diretos

B169 Comemoração o Dia do Pai -  
nos 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

- Promover uma atividade 
para pais e filhos que 
envolva, pelo menos, 1/3 
dos pais de cada sala. 

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças/educadoras/P
ais da  Educação Pré-
Escolar do AESC

2017/03/19 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Nível de 
participação dos 
pais.

Sem custos 
diretos

B170 Comemoração do Dia 
Mundial da Trissomia 21

6 – Promover práticas 
inclusivas

- Sensibilizar a Comunidade 
para a problemática da 
trissomia 21.

Departamento de Educação 
Especial
Professoras: Fernanda 
Lourenço e Sandra Sá.

Comunidade Escolar 2017/03/21 No mínimo, 100 
participantes nas 
atividades 
promovidas .

Sem custos 
diretos

B171 Atividade de Nível I – Fase 
Local de Basquetebol 3x3 – 
3º Ciclo e Secundário 
(Escalões Infantis B, 
Iniciados, Juvenis e 
Juniores).

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Proporcionar aos alunos 
um momento de competição 
e convívio na modalidade de 
Basquetebol.
- Aplicar os conhecimentos 
adquiridos nas aulas da 
unidade didática da 
modalidade de Basquetebol.

Desporto Escolar
Professores do grupo 620. 
Coordenação CLDE.

Equipas apuradas no 
Torneio Interturmas de 
Basquetebol 3x3 
realizado na fase 
escola.

2017/03/23 Classificação por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º nas 
respetivas 
competições.

€ 5,00 
(Fotocópias de 
apoio à 
atividade)  
Alimentação 
para os alunos 
apurados a 
participar 
nesta fase

B172 Atividade de Nível II – 
Encontro de Apuramento 
das Atividades Rítmicas e 
Expressivas.
Local - Santiago do Cacém.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Cumprir o calendário 
Competitivo e conviver com 
os alunos de outras 
escolas.
- Tentar conquistar o 
primeiro lugar para ter 
acesso à Fase Regional. 

Desporto Escolar
Coordenação CLDE e 
Direção Regional.
Professora Responsável 
pelo grupo/equipa de ARE - 
Clara Boavista.

Alunos inscritos nos 
grupos/equipa das ARE 
do Desporto Escolar. 
Alunos dos grupos de 
ARE das outras 
escolas.

2017/03/29 Classificação por 
grupos - 1 º, 2º, 3º, 
4º, 5º na 
competição.

€ 10,00 
(Fotocópias)
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B173 "Simultânea de Xadrez"
(II Torneio de Xadrez na 
Biblioteca da EBFAV)

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Desenvolver competências 
cognitivas, como: atenção, 
disciplina, memória, 
concentração e raciocínio 
lógico;
- Estimular a auto-estima, a 
competição saudável, a 
interação  e o trabalho em 
equipa;
- Assimilar regras que 
regem o xadrez como forma 
de regulamento de conduta 
do aluno dentro e fora da 
sala de aula.

Bibliotecas escolares
Professora bibliotecária da 
EBFAV, Mariana Vera;
Equipa da BE da EBFAV e 
Diretor do Agrupamento

Alunos inscritos por 
categorias (iniciados e 
juvenis)

2017/03/29
às 16:00h

Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

Sem custos 
diretos

B174 Visita de estudo à Futurália, 
em Lisboa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Permitir de forma simples e 
personalizada, conhecer e 
tirar dúvidas sobre os 
diferentes cursos, 
programas académicos 
nacionais e internacionais e 
outras questões relevantes 
para as escolhas de futuro.
- Promover o interface entre 
o mundo académico e 
empresarial, a educação 
formal e não formal, tendo 
em vista motivar e incentivar 
os alunos a encontrar o seu 
talento e apoiar as decisões 
do seu futuro pessoal e 
profissional.
- Aquirir competências 
transversais de forma 
lúdica.

Conselhos de Turma do 
10ºPC, 11ºPI, 11ºVocS 
Professores: Ana Sofia 
Reis, Filipe Fino e Paulo 
Conduto

Professores: Madalena 
Tareco e Alexandra 
Gomes.
Alunos: 10ºPC, 11ºPI, 
11ºVocS. 

2017/03/30 Realizado/Não 
realizado.

POCH e 
Financiamento 
com atividades 
do 11º VocS.

B175 Sensibilização ao dia 
Mundial do Autismo

6 – Promover práticas 
inclusivas

- Sensibilizar para a 
problemática do Autismo.

Departamento de Educação 
Especial 
Professoras: Maria Lurdes 
Mateus e Maria João 
Gonçalves

Comunidade Escolar 2017/03/31 Relatório da 
atividade.

No mínimo 50 
participantes na 
atividade 
promovida.

Sem custos 
diretos
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B176 Workshop de Leites 
Vegetais
EBFAV

7 – Promover hábitos de 
vida saudáveis

- Modificar comportamentos;
- Questionar, refletir e 
incentivar a rituais 
saudáveis;
- Contribuir para uma 
população consciente, 
responsável e autónoma.

Projeto de Animação 
Sociocultural
Professoras: Anabela Maia 
e Quitéria Gaspar

Turmas do 3º e 4º anos 
da Escola Básica Frei 
André da Veiga e 
respetivos 
Encarregados de 
Educação.

2017/03/31 Ficha de trabalho 
sobre os benefícios 
de uma alimentação 
saudável.

€ 50,00

B177 Peddy Paper 4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Desenvolver o raciocínio;
- Fomentar o gosto pela 
matemática;
- Possibilitar que os alunos 
se divirtam a resolver 
desafios matemáticos.

Grupos 230 e 500
Professoras: Ana Pereira e 
Carla Inácio

Alunos 1º, 2º e 3º 
ciclos.

2017/04 Número de 
participantes (pelo 
menos 5%)

€ 65,00 (€ 
50,00 para 
prémios + € 
15,00 para 
fotocópias)

B178 Sala de Jogos Matemáticos 
(Dia aberto)

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Permitir que os alunos 
descubram o lado lúdico da 
matemática

Grupos 230 e 500
Professores: Fátima 
Amarante, Susete 
Gonçalves e Henrique 
Rafael

Alunos do 
Agrupamento

2017/04 Número de 
participantes (pelo 
menos 20 %)

€ 10,00

B179 Atividade de Nível I - Torneio 
de Futebol Humano.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Trabalhar a destreza e 
rapidez de deslocamentos 
dos Jogos pré-desportivos.
- Proporcionar uma atividade 
ao nível dos jogos 
desportivos coletivos de 
inteiro agrado dos alunos.

Desporto Escolar
Professores de Educação 
Física 2º Ciclo (Grupo 260)

Alunos do 2º Ciclo do 
Ensino Básico.

2017/04/03 Realizada/Não 
realizada.

Sem custos 
diretos

B180 Atividade de Nível I - Torneio 
Interturmas de Futsal - 3º 
Ciclo do Ensino Básico e 
Ensino Secundário.
Local - AESC

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Proporcionar aos alunos 
um  momento de competição 
e convívio na modalidade 
curricular de Futsal.
- Aplicar os conhecimentos 
adquiridos nas aulas da 
unidade didática da 
modalidade de Futsal. 

Desporto Escolar
Associação de Estudantes.
Professores do Grupo 620.

Alunos das turmas do 
3º Ciclo do Ensino 
Básico e do Ensino 
Secundário.

2017/04/03 Realizada/Não 
Realizada.

Fotocópias: € 
2,00€
Medalhas.
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B181 Atelier de Escrita Criativa 
(Atividade entre os 
Pais/Encarregados de 
Educação das turmas do 1º 
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

- Estimular o gosto pela 
escrita.
- Desenvolver a criatividade 
e a imaginação.

Grupo 110
Professores: Isabel 
Contente  e Paulo Ribeiro

Dinamizadores- 
professores titulares 
das turmas, em 
colaboração com a 
Biblioteca Escolar; 
Alunos e encarregados 
de educação das 
turmas do 1ºA e 1º B

2017/04/03 % de 
pais/encarregados 
de educação 
presentes.

Folha de 
presenças.
Observação direta.

Sem custos 
diretos

B182 Feira de minerais, rochas e 
fósseis 

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fomentar a cultura 
científica.
- Apresentar à comunidade 
escolar  os “tesouros 
escondidos “ da Terra.

Grupo 520
Professora Maria Conceição 
Gomes

Toda a comunidade 
escolar

2017/04/03 e 2017/04/04 Registo do nº de 
participantes numa 
folha de presenças 
(pelo menos 5 %).

Sem custos 
diretos

B183 - Encontro das Escolas da 
Equipa Educativa 3 
- Abela

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Proporcionar o encontro 
dos alunos e a partilha de 
saberes. 

Grupo 110
Professores Titulares de 
turma

Alunos e professores 
das EB Boticos 2, EB 
Abela, EB S.
Bartolomeu, EB Santa 
Cruz; elementos das 
comunidades  

2017/04/04 Grau de satisfação

N.º de 
comunicações com 
qualidade.
Observação direta.
Comunicação dos 
alunos.

Sem custos 
diretos

B184 Caminhada com piquenique 
saudável à Barragem da 
Ortiga.

7 – Promover hábitos de 
vida saudáveis

- Contactar com a natureza 
envolvente.
- Desenvolver o gosto por 
hábitos de vida saudáveis.

Grupo 110
Professoras Titulares de 
turma

Alunos e Professores 
das EB Aldeia dos 
Chãos, EB Cruz de 
João Mendes e EB 
Relvas Verdes

2017/04/04 Realizada / Não 
realizada.

Observação direta.

Sem custos 
diretos

B185 Participação no Dia Aberto- 
Laboratórios Abertos

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover o gosto e a 
curiosidade cientifica

Grupo 510
Professora Maria José 
Gabriel

Alunos de Química (12º 
ano)

2017/04/04 Níveis de 
participação/observ
ação direta.

Sem custos 
diretos
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B186 Mostra de trabalhos + 
exposição interativa 

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Divulgar os trabalhos 
efetuados pelos alunos nas 
aulas das disciplinas do 
DMCE junto da comunidade;
- Motivar os alunos para o 
estudo das ciências 
experimentais. 

Grupos 230, 500, 510 e 520
Coordenador do 
Departamento de Matemática 
e Ciências Experimentais

Comunidade escolar 2017/04/04 Atividade 
realizada/Não 
realizada.

€ 10,00

B187 Visita de estudo a um 
Museu/Fundação Calouste 
Gulbenkian/Centro de Arte 
Moderna, em Lisboa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Sensibilizar os alunos para 
a dimensão estética do real.
- Promover experiências 
estéticas.
- Conhecer as variantes 
regionais decorrentes da 
expansão do gótico (só 
aplicável ao 10ºF).

Conselhos de turma do 10º 
ano
Professores: Teresa 
Fonseca, Isabel Mimoso e 
José Correia

Todas as turmas de 
10º ano

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Relatório da 
atividade realizada, 
com a indicação do 
n.º de participantes.

Realização de 
relatório por parte 
dos alunos, com 
90% de avaliação 
positiva.

€ 15,00/aluno

B188 Visita de estudo a Mafra, no 
âmbito do estudo da 
Unidade "Memorial do 
Convento, de José 
Saramago"

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Adquirir conhecimentos 
essenciais para o estudo da 
obra Memorial do Convento, 
através do contacto com os 
locais onde decorre a ação.
- Desenvolver o apreço pelo 
património cultural.

Conselhos de Turma do 12º 
ano
Professoras de Português 
do 12º ano

Todas as turmas de 
12º ano

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)
(fora do horário letivo dos 
alunos)

Avaliação com, pelo 
menos, 50% de 
participação/satisfa
ção dos 
intervenientes.

€ 20,00/aluno

B189 Visita de estudo à Herdade 
da Aberta Nova, em Melides

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fomentar a cultura 
científica.
- Reconhecer como a 
gestão dos ecossistemas 
pode contribuir para 
alcançar as metas de um 
desenvolvimento 
sustentável.
- Reconhecer a importância 
da ciência e da tecnologia 
na evolução dos produtos 
alimentares.

Conselhos de Turma do 
12ºA e 12ºB
Professora Anabela Silva

Todos os alunos de 
Biologia das turmas A e 
B do 12º ano

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)
(fora do horário letivo dos 
alunos)

Avaliação com, pelo 
menos, 50% de 
participação/satisfa
ção dos 
intervenientes.

€ 15,00/aluno
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B190 III Edição de carteirinhas de 
Poesia

6 – Promover práticas 
inclusivas

- Promover o gosto pela 
leitura, poesia.

Departamento de Educação 
Especial 
Professora Fernanda 
Lourenço

Comunidade Escolar 2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Relatório da 
atividade.

No mínimo, são 
elaboradas 80 
carteirinhas.

€ 10,00

B191 Atividade de Nível II e de 
Nível III - Campeonatos 
Regionais de Iniciados.
Local - a indicar pela 
Direção Regional.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Cumprir o calendário 
Competitivo e conviver com 
os alunos de outras 
escolas.
- Tentar conquistar o 
primeiro lugar para ter 
acesso à Fase Nacional.

Desporto Escolar
Coordenação Regional do 
Desporto Escolar.(Évora).

Alunos inscritos dos 
grupos/equipa do 
Escalão de Iniciados e 
Infantis B do Desporto 
Escolar apurados para 
esta fase.

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Classificação por 
grupo/equipa - 1º, 
2º, 3º, 4º, 5º no 
campeonato 
regional de 
iniciados.
Classificação 
individual e por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º lugares nos 
respetivos 
escalões, no 
campeonato 
regional de 
iniciados.

€ 5,00 
(Fotocópias de 
apoio à 
atividade)

B192 Atividade de Nível II e de 
Nível III - Campeonatos 
Regionais de Juvenis.
Local - a indicar pela 
Direção Regional

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Cumprir o calendário 
Competitivo e conviver com 
os alunos de outras 
escolas.
- Tentar conquistar o 
primeiro lugar para ter 
acesso à Fase Nacional.

Desporto Escolar
Coordenação Regional do 
Desporto Escolar.

Alunos inscritos dos 
grupos/equipa do 
Escalão de Juvenis do 
Desporto Escolar 
apurados para esta 
fase de competição.

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Classificação por 
grupo/equipa - 1º, 
2º, 3º, 4º, 5º no 
campeonato 
regional.
Classificação 
individual e por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º lugares nos 
respetivos 
escalões, no 
campeonato 
regional.

€ 5,00 
(Fotocópias de 
apoio à 
atividade)
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B193 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

- Analisar as competências 
adquiridas pelos alunos nos 
diferentes domínios (pré-
escolar, 4º, 6º).
- Definir estratégias para 
melhorar as competências 
dos alunos nos níveis 
subsequentes (1º, 5º e 7º).

Direção Docentes do 1º, 2º e 3º 
ciclos (anos em causa)

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)
(Final do ano letivo)

Relatório com 
indicadores sobre 
os diferentes 
domínios.

Definição de, no 
mínimo, 3 
estratégias para a 
melhoria das 
competências dos 
alunos.

Sem custos 
diretos

B194 Pedipaper Literário.
Santiago do Cacém 

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Sensibilizar os alunos para 
a leitura.
- Adquirir atitudes de saber 
escutar.
- Reconhecer a importância 
da leitura e da escrita.

Grupo 110
Professores Titulares de 
turma

Alunos e professores 
das turmas do 1º A, 1º 
B, 1ºC, 2ºA e 2ºB da 
EBFAV

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

% de alunos que 
realizam 
corretamente as 
atividades.

Observação direta.

Sem custos 
diretos

B195 Visita de estudo ao Centro 
de Ciência Viva do Lousal.
Lousal

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Despertar o gosto pela 
ciência.
- Realizar experiências com 
vários materiais.
- Promover as relações 
interpessoais.

Grupo 110
Professora Marília Ambrósio

Alunos e professores 
do 3ºA e 3ºB da 
EBFAV

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Resultados obtidos/ 
aprendizagens 
realizadas.

Ficha de registo.

Sem custos 
diretos

B196 Visita de estudo aos 
Museus: Rural e da Farinha.
Abela e S.Domingos

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Identificar vestígios do 
passado local: construções; 
alfaias e instrumentos 
antigos e atividades a que 
estavam ligados; costumes 
e tradições locais.
- Reconhecer a agricultura, 
a indústria e o comércio 
como atividades económicas 
importantes para o 
desenvolvimento local e 
nacional.

Grupo 110
Professora Sandra Caturra

Alunos e professores 
do 4ºA, 4ºB e 4ºC da 
EBFAV

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Grau de satisfação.

Inquérito de 
satisfação.

Sem custos 
diretos
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B197 Encerramento do ano letivo
No Auditório da Escola FAV

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

- Conhecer os códigos e 
valores cívicos de cidadania 
necessários para viver em 
conjunto.
- Partilhar experiências entre 
pais e filhos.
- Conviver harmoniosamente 
com os colegas, 
encarregados de educação 
e comunidade em geral.

Grupo 110
Professoras titulares de 
turma 

Alunos e professores 
das turmas do 3º A e 
3º B, 
pais/encarregados de 
educação 

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Realizada / Não 
realizada.

Observação direta

Sem custos 
diretos

B198 Festa de Finalistas do 4º 
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

- Incentivar a colaboração 
dos  pais/encarregados de 
educação  na organização 
desta atividade.
- Assinalar de  modo 
significativo esta etapa da 
vida escolar valorizando os 
desempenhos individuais 
dos alunos, de modo a 
promover a sua auto-estima.

Grupo 110
Professoras titulares de 
turma

Alunos e professores 
das turmas do 4º A, 4º 
B, 4ºC, 
pais/encarregados de 
educação

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Realizada / Não 
realizada.

Observação direta.

Sem custos 
diretos

B199 Elaboração de um lanche 
saudável em cada escola, 
aberto à comunidade, 
medição da tensão arterial e 
diabetes.
EB Boticos 2, EB Abela, EB 
S.Bartolomeu e EB Santa 
Cruz

7 – Promover hábitos de 
vida saudáveis

- Envolver a comunidade 
nas atividades da 
escola/abrir as escolas à 
comunidade. 
- Ajudar a implementar 
hábitos saudáveis. 

Grupo 110
Professoras Titulares de 
turma

Alunos e professores 
das turmas das EB 
Boticos 2, EB Abela, EB 
S.Bartolomeu e EB 
Santa Cruz, Equipa de 
Saúde Escolar e 
elementos da 
comunidade

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Realizada / Não 
realizada.

Observação direta.
Registos.

Sem custos 
diretos

B200 Concurso de Poesia (3 
níveis)
Posterior 
apresentação/divulgação dos 
poemas vencedores

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover o gosto pela 
escrita.
- Treinar a competência 
linguística.
- Expressar, com 
criatividade e originalidade, a 
intenção comunicativa.

Grupo 300
Professores dos vários 
anos/ níveis de ensino

Alunos de vários 
anos/níveis

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Registo de 
participações.
Avaliação dos 
trabalhos a 
concurso.

€ 30,00
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B201 Dia Mundial do Livro        

                

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Conhecer a origem desta 
comemoração
- Conhecer alguns 
escritores franceses / 
espanhóis

Grupo 320 e 350
Representantes das 
disciplinas de Francês e de  
Espanhol.

Professoras de 
Francês, de Espanhol e 
alunos do 7º, 8º e 9º 
anos

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Realizada / Não 
realizada
.

€ 30,00

B202 Feira dos Afetos        4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Valorizar a sensibilidade e 
os afetos.
        

Grupo 330
Professora Paula Rodrigues

Alunos de vários anos/ 
níveis/ comunidade 
educativa        

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Registo de 
participações.

Avaliação dos 
trabalhos a 
realizados e em 
exposição.        

€ 10,00

B203 Palestra “ Energias 
renováveis/ recursos 
minerais”
Local: Auditório FAV

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fomentar a cultura 
científica
- Reconhecer a importância 
de uma gestão sustentável 
dos recursos.

Projeto de Educação para a 
Ciência
PEC com a colaboração do 
Departamento de Matemática 
e Ciências Experimentais

Palestrante: prof. Jorge 
Relvas (FCUL) / CCV 
Lousal
Outros participantes: 
professores do 
agrupamento 
Público-alvo:Alunos do 
Secundário de Ciências 
e Tecnologias e 
Ciências Sócio 
económicas

2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Indicador de 
medida: Níveis de 
participação. 

Instrumento de 
avaliação: folhas de 
presença.

Despesas com 
as entidades 
dinamizadoras: 
€ 80,00

B204 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

- Consciencializar a 
comunidade educativa para 
o hábito de doar sangue.
- Aumentar o número de 
dádivas de sangue, de 
forma a fazer face às 
necessidades sentidas 
todos os dias nos hospitais 
portugueses.

Projeto de Educação para a 
Saúde
Professoras: Maria José 
Palmeira
Susana Fernandes

Comunidade Educativa 2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Realizada / Não 
Realizada.

Número de 
Participantes.

€ 20,00
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B205 Maio: mês do coração- 
rastreio: diabetes, tensão 
arterial e IMC.

7 – Promover hábitos de 
vida saudáveis

- Incentivar um estilo de vida 
saudável.
- Reconhecer a importância 
de uma alimentação 
saudável para o bom 
funcionamento do sistema 
cardiovascular 
- Sensibilizar para a 
importância do controlo da 
tensão arterial e níveis de 
glicémia  

Projeto de educação para a 
Saúde
Professoras: Maria José 
Palmeira e Susana 
Fernandes

Comunidade educativa 2017/04/19 a 2017/07/30 
(No 3º período de 
2016/2017)

Níveis de 
participação/ 
observação direta. 

€ 10,00

B206 Atividade de Nível I - Prova 
Concelhia de Orientação – 
“Oriescolas” – 3º Ciclo do 
Ensino Básico, Ensino 
Secundário, Vocacional e 
Profissional.
Vila Nova de Santo André

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Proporcionar aos alunos 
um momento de competição 
e convívio na modalidade de 
Orientação.
- Aplicar os conhecimentos 
adquiridos nas aulas da 
unidade didática da 
modalidade de Orientação.

Desporto Escolar
Coordenadora do Desporto 
Escolar
Grupo Coala.
Professores de Educação. 
Física do Agrupamento
e outros professores e 
assistentes operacionais 
disponíveis.

Alunos do
Ensino Básico – 3º 
Ciclo
Ensino Secundário, 
vocacional e 
profissional.

2017/04/20 Realizada/Não 
realizada.

€ 5,00 
(Fotocópias de 
apoio à 
atividade)

C008 Oriescolas 1 – Melhorar as 
competências/resultado
s escolares dos alunos

Realizar uma atividade 
curricular  em contexto 
real/natureza - modulo de 
orientação

Grupo 620
Professora Paula Lopes

Cursos profissionais e 
vocacionais

2017/04/20 Realizada/não 
realizada
Critérios de 
avaliação da 
disciplina

€ 100,00

B207 Participação nas Olimpíadas 
da Química Júnior / IST 
(Lisboa).

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fomentar a cultura 
científica.
- Participar em desafios 
científicos.
- Interagir com alunos de 
outras escolas.

Grupo 510
Professores: Ana Mendes e 
José Rui Ferreira

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

2017/04/21 Questionário aos 
alunos participantes 
e aos respetivos 
encarregados de 
educação.

Cerca de € 
140,00
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B208 "Book Day": Exposição de 
trabalhos; Leitura expressive 
de textos.                                

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

- Incentivar a leitura em 
Inglês.

Grupo 120
Professores de Inglês do 3º 
e 4º anos

Todos os alunos do 3º 
e 4º ano

2017/04/24 Realizada/não 
realizada. 

€ 10,00
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B209 SEMANA DA LEITURA:
- “Viva a Leitura!!!“ - leitura 
expressiva /declamação em 
diferentes espaços e 
suportes” (EBFAV – 1º, 2º 
CEB: alunos inscritos pelos 
professores):  1º ano - ”Já 
sei ler!”;  2º ano - “Já leio 
bem!”;  3º ano - “ O gosto da 
leitura!”;  4º ano - “ A alegria 
da leitura!”;  5º ano - ” O 
prazer de ler!”;  6º ano - “Ler 
com prazer!
- “Café com Letras” - leituras 
em várias línguas, por 
professores (ESMF)
- “Primavera Poética” 
(concurso 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).
- Atividades de 
teatro/expressão dramática 
(ESMF)
- Feira do Livro (ESMF e 
EBFAV)

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover o gosto pelos 
livros; pela leitura e pela 
escrita, desenvolvendo a 
criatividade e a imaginação;
- Promover a 
contextualização de 
atividades de expressão 
dramática e de divulgação 
de obras e autores;
- Promover o  trabalho 
articulado e cooperativo e a 
interação entre a escola, os 
encarregados de educação 
e o meio.

Bibliotecas escolares
Professores bibliotecários, 
Mariana Vera e Cipriano 
Mendes

EBFAV e ESMF: 
Equipas das BE, 
professores, alunos, 
livreiros.
Biblioteca Municipal

2017/05 Atividades 
realizadas 
(indicação de grau 
ou % de realização) 
/ não realizadas.

Instrumentos de 
autoavaliação 
internos das BE e 
da RBE.

€ 40,00 
(diplomas / 
lembranças de 
participação).
Honorários de 
escritores / 
animadores: € 
150,00
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B210 Visita de estudo: Arborismo 
no Parque Aventura de 
Santa Eulália, Albufeira

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Reconhecer um 
empreendimento comercial 
de caráter ecológico.
- Promover a interajuda 
perante diferentes objetivos.   

Conselhos de Turma do 
10ºPC, 11ºVocS
Professor Filipe Fino

Professores: Carlos 
Gonçalves, Carla 
Martins e Paula Lopes.
Alunos: 10ºPC, 
11ºVocS

2017/05/02 Realizado não 
realizado.

POCH e 
Financiamento 
com atividades 
do 11ºVocS.

B211 Aula de Zumba para mães e 
filhos.
EBFAV

7 – Promover hábitos de 
vida saudáveis

- Comemorar de uma forma 
lúdica e cooperante o Dia da 
Mãe.
- Promover uma maior 
interação entre as mães e 
os filhos.
- Promover hábitos de vida 
saudáveis.

Grupo 110
Professora Sandra Ruivo

Alunos e professores 
das turmas 1ºA, 1ºB, 
1ºC, 2ºA e 2ºB, da 
EBFAV, e mães 

2017/05/05 % de pais 
/encarregados de 
educação 
presentes.

Observação direta.
Folha de 
presenças.

Sem custos 
diretos

B212 Comemorar o dia da Mãe - 
nos 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

- Promover uma atividade 
para mães e filhos que 
envolva, pelo menos, 1/3 
das mães de cada sala.

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças/Educadoras/M
ães - da Educação Pré-
Escolar do AESC

2017/05/05
2017/05/08

Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Nível de 
participação das 
mães.

Sem custos 
diretos

B213 Atelier de Cozinha Saudável.
EBFAV

7 – Promover hábitos de 
vida saudáveis

- Compreender a 
necessidade de uma 
alimentação equilibrada.  
- Adotar hábitos de higiene e 
alimentação que favoreçam 
o desenvolvimento pessoal.  

Grupo 110
Professores: Raquel 
Carrilho, Manuela Candeias   
e Marília Ambrósio

Alunos e professores 
das turmas 4ºA, 4ºB, 
4ºC, 3ºA e 3ºB

2017/05/05 e 2017/06
(Turmas do 4ºA, 4ºB, 4ºC - 
2017/05/05) 
(Turmas do 3ºA e 3ºB - 
2017/06 - final do ano 
letivo)

Realizada / Não 
realizada.

Observação direta.
Registos.

€ 100,00

B214 Piquenique na Abela         2 – Proceder à 
articulação curricular 
intra e interciclos a nível 
horizontal e vertical

- Realizar um piquenique 
para promover o convívio 
entre todos os grupos 
envolvidos no Projeto “Arte 
andarilho”

Grupo 100
Educadoras: Sílvia Gil, 
Cristina Buraca e Teresa 
Caroço.

Crianças/Educadoras/F
amílias do JI EBFAV 
(sala 3) do JIde Abela e 
do EPEI do Roncão

2017/05/09 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos
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B215 Atividade de Nível III – 
Encontro Distrital do 
Grupo/Equipa de Badminton. 
Fase de Apuramento para 
os Campeonatos Regionais.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Participar nos encontros 
da CLDE, tentando 
conquistar um lugar cimeiro.
- Cumprir o calendário 
competitivo e conviver com 
os alunos de outras 
escolas.

Desporto Escolar
Coordenação CLDE e 
Direção Regional.
Professor Carlos Gonçalves 
Responsável pelo 
grupo/equipa de Badminton.

Alunos inscritos no 
grupo/equipa de 
Badminton do Desporto 
Escolar.
Alunos dos grupos de 
Badminton das outras 
escolas.

2017/05/10 Classificação 
individual e por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º lugares nos 
respetivos 
escalões.

Transporte e 
Alimentação

B216 Atividade de Nível II – Final 
Distrital Futsal Infantis B 
Masculino.
Local - a indicar pela direção 
regional.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Cumprir o calendário 
Competitivo e conviver com 
os alunos de outras 
escolas.
- Tentar conquistar um lugar 
de destaque na competição, 
cumprindo o regulamento da 
modalidade.

Desporto Escolar
Coordenação CLDE e 
Direção Regional.
Professor João Barros

Alunos inscritos no 
grupo/equipa de Futsal 
Infantis B do Desporto 
Escolar.

2017/05/17 Classificação por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º nas 
respetivas 
competições.

Transporte e 
Alimentação

B217 Visita de estudo na Reserva 
Natural das Lagoas de 
Santo André e da Sancha

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Conhecer e realizar o 
percurso pedestre “ O 
salgueiral na Reserva 
Natural”

Grupo 110
Técnicos do Instituto da 
Conservação da Natureza e 
Instituto das Comunidades 
Educativas

Alunos e professores 
das Escolas/Turmas 
envolvidas no projeto 
“Quinta de Educação e 
Ambiente”: EB Boticos 
2, EB Abela, EB S.
Bartolomeu, EB Santa 
Cruz, EB Aldeia Chãos, 
EB Relvas Verdes, EB 
Cruz João Mendes, 
1ºA, 1º B, 2ºA; 
Técnicos do ICN e ICE

2017/05/17 a 2017/05/31
2017/05/17- 2ºB e EB 
Santa Cruz (Turma 1)
2017/05/22- 1ºA e 1ºB 
(EBFAV) 
2017/05/24 - EB Aldeia 
Chãos e EB Relvas 
Verdes
2017/05/29 - EB Cruz de 
J. Mendes e Santa Cruz 
(Turma 2) 
2017/05/31 - EB Boticos2, 
EB Abela e EB S. 
Bartolomeu 

Grau de 
envolvimento dos 
alunos.

Observação direta.
Guião do percurso.

Sem custos 
diretos
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B218 Atividade de Nível I – Fase 
Nacional de Basquetebol 
3x3 – 3º Ciclo e Secundário 
(Escalões Infantis B, 
Iniciados, Juvenis e 
Juniores).
Local - 
Gondomar/Maia/Matosinhos.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Proporcionar aos alunos 
um momento de competição 
e convívio na modalidade de 
Basquetebol.
- Aplicar os conhecimentos 
adquiridos nas aulas da 
unidade didática da 
modalidade de Basquetebol.

Desporto Escolar
Coordenação Nacional do 
Desporto Escolar. 
Professores do grupo 620.

Equipas apuradas na 
Fase Regional de 
Basquetebol 3x3.

2017/05/18 Classificação por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º no 
campeonato 
nacional.

€ 2,00 
(Fotocópias)

B219 Atividade de Nível II e de 
Nível III - Campeonatos 
Nacionais Juvenis.
Locais - 
Gondomar/Maia/Matosinhos

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Cumprir o calendário 
Competitivo e conviver com 
os alunos de outras 
escolas.
- Tentar conquistar um lugar 
de destaque na competição 
Nacional, cumprindo o 
regulamento da modalidade.

Desporto Escolar
Coordenação Nacional do 
Desporto Escolar.

Alunos inscritos dos 
grupos/equipa do 
Desporto Escolar 
apurados para esta 
fase da competição.

2017/05/19
2017/05/20
2017/05/21

Classificação por 
grupo/equipa - 1º, 
2º, 3º, 4º, 5º no 
campeonato 
nacional.
Classificação 
individual e por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º lugares nos 
respetivos 
escalões, no 
campeonato 
nacional.

€ 5,00 
(Fotocópias de 
apoio à 
atividade)

B220 Atividade de Nível III – 
Encontro Convívio do 
Grupo/Equipa de Badminton.
Local - Pavilhão Desportivo 
do Juventude Atlético Clube.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Participar nos encontros 
da CLDE, adquirindo novas 
aprendizagens.
- Cumprir o calendário 
competitivo e conviver com 
os alunos de outras 
escolas.

Desporto Escolar
Coordenação CLDE e 
Direção Regional.
Professor Carlos Gonçalves 
Responsável pelo 
grupo/equipa de Badminton.

Alunos inscritos no 
grupo/equipa de 
Badminton do Desporto 
Escolar.
Alunos dos grupos de 
Badminton das outras 
escolas.

2017/05/24 Realizada/Não 
Realizada.

Transporte e 
Alimentação

B221 Ida à Feira Agrícola de 
Santiago do Cacém

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Realizar uma visita que 
proporcione aprendizagens 
relacionadas com o mundo 
rural e/ou agrícola.

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças e educadoras  
(exceto do EPEI de S. 
Bartolomeu).

2017/05/26 Atividade realizada/ 
não realizada

Sem custos 
diretos
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B222 Atividade de Nível I - Torneio 
Interturmas de Voleibol - 
9ºAno, 10ºAno , 11º Ano e 
12ºAno.
Local - Pavilhão Desportivo 
do AESC.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Proporcionar aos alunos 
um momento de competição 
e convívio na modalidade 
curricular de Voleibol.
- Aplicar os conhecimentos 
adquiridos nas aulas da 
unidade didática da 
modalidade de Voleibol.

Desporto Escolar
Professores do Grupo 620.

Alunos dos anos de 
escolaridade - 9º, 10, 
11º e 12º anos.

2017/05/31 Realizada/Não 
Realizada.

Fotocópias: € 
2,00€
Medalhas.

B223 Encerramento do ano letivo 
em cada 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

- Realizar uma atividade de 
convívio entre o JI e as 
Famílias

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças/Educadoras/F
amílias

2017/06
(dia a definir por cada 
educadora)

Instrumento: Grelha 
de registo.

Indicador de 
medida: Atividade 
realizada/não 
realizada.

Sem custos 
diretos

B224 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

- Reforçar a aprendizagem 
do vocabulário sobre a 
família        

Grupos 120 e 220
Professores de Inglês das 
turmas de 3º / 4º e 5º ano

Alunos do quinto ano 2017/06/01 a 2017/06/16 Realizada/não 
realizada.        

Sem custos 
diretos

B225 Visita de estudo ao 
Zoomarine

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover a oportunidade 
das crianças realizarem 
aprendizagens fora do 
contexto de sala de aula

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Isabel Carlos e 
Professora Cira Cardoso

Alunos e docentes das 
turmas  do JI/EB de 
Relvas Verdes 

2017/06/05 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos

B226 Visita de estudo: ida ao 
teatro “A pequena Sereia no 
Politeama em Lisboa e ao 
Planetário de Lisboa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

Assistir a uma peça de 
teatro do agrado de grandes 
e pequenos; Realizar uma 
visita ao Planetário para 
conhecer o funcionamento 
da esfera celeste, planetas 
e estrelas.

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Manuela Ganhão 
e a Professora Edite Parreira

Alunos e docentes/ da 
EB/JI de Aldeia dos 
Chãos
Representantes de pais 
da EB de Aldeia dos 
Chãos

2017/06/06 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos
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B227 Visita de estudo ao Jardim 
zoológico

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover a oportunidade 
das crianças realizarem 
aprendizagens fora do 
contexto de sala de aula

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças e 
educadoras, exceto do 
EPEI de S. Bartolomeu e 
do JI de Relvas Verdes

2017/06/06 a 2017/06/08 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos

B228 Atividade de Nível I - 
Espetáculo de Final de Ano 
Letivo – Dança, Ginástica e 
outras modalidades.
Local - Pavilhão do JAC.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Apresentar a toda a 
comunidade educativa e 
envolvente o trabalho 
desenvolvido ao longo do 
ano letivo pelos alunos do 
agrupamento.
- Articular a atividade com 
outras associações e 
clubes.

Desporto Escolar
Professora Clara Boavista;
Professores de Educação 
Física da ESMF; assistentes 
operacionais.

Alunos dos grupos de 
dança do Desporto 
Escolar ARE.
Alunos das turmas que 
demonstrarem 
interesse em participar 
no espetáculo.
Outras entidades 
convidadas a participar 
no espetáculo.
Encarregados de 
Educação dos Alunos.

2017/06/09 Realizada/Não 
Realizada.

€ 500,00

B229 Concerto de Final de Ano 4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Interpretar e apresentar 
publicamente peças vocais 
e instrumentais 
- Articular experiências e 
saberes
- Valorizar o património 
musical e cultural português

Educação Musical
Professora Maria José 
Nogueira

Turmas do 6º ano 2017/06/12 Realiza-se / Não se 
realiza; 60% ou 
mais de 
participantes por 
turma.

€ 25,00

B230 Atividade de Nível I - Torneio 
de Voleibol - 2º Ciclo do 
Ensino Básico e 3º Ciclo do 
Ensino Básico.
Local - Pavilhão Desportivo 
da EFAV e da ESMF.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Proporcionar aos alunos 
um momento de competição 
e convívio na modalidade 
curricular de Voleibol.
- Aplicar os conhecimentos 
adquiridos nas aulas da 
unidade didática da 
modalidade de Voleibol.

Desporto Escolar
Professores do Grupo 620 e 
do grupo 260.

Alunos do 2º Ciclo do 
Ensino Básico e do 3º 
Ciclo do ensino Básico.

2017/06/16 Realizada/Não 
Realizada.

Fotocópias: € 
2,00€
Medalhas.
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B231 Caminhada Toponímica 
entre Pais e filhos.
Santiago do Cacém

7 – Promover hábitos de 
vida saudáveis

- Chamar à atenção de 
adultos e crianças para as 
placas identificativas de 
travessas, ruas e avenidas 
de Santiago do Cacém.
- Mostrar a toponímia da 
cidade de Santiago do 
Cacém, numa perspetiva 
histórica e geográfica, 
associado a hábitos de vida 
saudáveis.

Grupo 110
Professor Paulo Ribeiro

Alunos e professores 
das turmas 1ºA, 1ºB, 
1ºC, 2ºA e 2ºB da 
EBFAV, e 
pais/encarregados de 
educação 

2017/06/23 % de pais 
/encarregados de 
educação 
presentes.

Observação direta.
Folha de 
presenças.

Sem custos 
diretos

B232 Arraial de Fim de 
Ano/Escola Básica Frei 
André da Veiga

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

- Promover o convívio entre 
a comunidade educativa;
- Promover atitudes de 
participação dos elementos;
- Desenvolver o espírito 
colaborativo e de partilha.

Projeto de Animação 
Sociocultural
Professora Quitéria Gaspar

Comunidade Educativa 2017/06/23
às 18:00h

Mínimo de 250 
participantes.

€ 300,00

B233 Atividade de Nível II e de 
Nível III - Campeonatos 
Nacionais Iniciados.
Local - Lagoa.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Cumprir o calendário 
Competitivo e conviver com 
os alunos de outras 
escolas.
- Tentar conquistar um lugar 
de destaque na competição 
Nacional, cumprindo o 
regulamento da modalidade.

Desporto Escolar
Coordenação Nacional do 
Desporto Escolar.

Alunos inscritos dos 
grupos/equipa do 
Desporto Escolar 
apurados para esta 
fase da competição.

2017/06/28 a 2017/07/01 Classificação por 
equipa - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º no 
campeonato 
nacional.
Classificação 
individual e por 
equipas - 1º, 2º, 3º, 
4º, 5º lugares nos 
respetivos 
escalões, no 
campeonato 
nacional.

€ 5,00 
(Fotocópias de 
apoio à 
atividade)

B234 Comemoração do dia da 
criança

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Realizar uma atividade 
lúdica para assinalar a data, 
proporcionando às crianças 
um dia recreativo.
  

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças/Docentes da 
Educação Pré-Escolar 
do AESC

2017/07/01 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos


