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

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

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

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.

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)
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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

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

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
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Dinamização / 
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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

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
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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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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



AESC - PAA 2016/17 (25/11/16) - 2/3CEB e SEC 

9

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

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

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.

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

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.

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

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.

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)
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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


