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

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

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 / 
observação direta.

€ 20,00
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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 

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

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

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
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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

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

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

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
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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


