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Introdução
A pandemia do coronavírus (COVID-19) continuou a condicionar a vida escolar, deixando toda a sociedade
preocupada em relação ao futuro dos nossos estudantes e, claro, em relação aos prejuízos de
aprendizagem. Mesmo num cenário de tanta volatilidade e mudança rápida de decisões, a estratégia nesta
atuação pedagógica, talvez tenha sido a consulta do registro e da documentação do ano anterior, porque
muitas das atividades previstas não puderam ser realizadas. Recomeçar, sabendo que atividades ficaram
suspensas anteriormente, foi um caminho seguro para sabermos exatamente onde estamos, com o que
contamos, com o que temos e com o que podemos.

No ponto “Anexos” encontra-se a lista total de atividades avaliadas até 20 de Julho de 2021.
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1. Áreas Estratégicas
A. Sucesso Educativo
Inclui estratégias com reflexo nos resultados escolares, no absentismo e na saída precoce do sistema
educativo assim como o impacto do agrupamento no prosseguimento de estudos. Integra resultados dos
diferentes percursos escolares assim bem os decorrentes das medidas de inclusão.

Objetivos

Estratégias/Ações

Implementação de práticas
pedagógicas inovadoras e
diversificadas.
A1.1. Melhorar os
resultados académicos no
Ensino Básico.

A2. Melhorar os resultados
académicos no Ensino
Secundário (Cursos
Científico-Humanísticos).

A3.1. Melhorar os
resultados académicos no
Ensino Secundário (Cursos
Profissionais).
A3.2. Melhorar os
resultados académicos de
outras ofertas formativas
(PCA, CEF).
A3.3. Melhorar os
resultados académicos de
outras ofertas formativas
(PIEF)
A4. Premiar os resultados
escolares dos melhores
alunos.

Implementação de medidas
diversificadas de promoção do
sucesso.

Reforço do trabalho das equipas
pedagógicas por disciplina, por
turma, por ano de escolaridade e
por ciclo, a fim de se articular e
harmonizar metodologias,
critérios, modalidades e
instrumentos de avaliação e
aferição de processos e resultados.

Criação/adesão a projetos
promotores das diversas literacias.

Promoção de parcerias com
entidades locais para
aprofundamento do currículo.

Promoção de atitudes exemplares
de desenvolvimento de
capacidades e superação das
dificuldades, e de iniciativas ou
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Metas
Aproximar, em quatro anos, a
percentagem de alunos do
agrupamento que concluem o 1.º
ciclo (81%) à percentagem
nacional (85%)(1).
Aumentar para 90% a
percentagem de alunos do
agrupamento que concluem o 2.º
ciclo em dois anos, mantendo-a
superior à percentagem nacional
(88%)(1).
Aproximar a percentagem de
alunos do agrupamento que
concluem o 3.º ciclo em três anos
(38%) à percentagem nacional
(40%)(1).
Aumentar para 75%, a
percentagem de alunos que
concluem o ensino secundário em
três anos, num percurso de
aproximação à nacional (82,1%)(2).
Aumentar para 40% a
percentagem de alunos que
concluem o ensino profissional
em três anos, apresentando uma
tendência de aproximação à
nacional (62%)(1 ).
Atingir a percentagem de 70% de
alunos que concluem o seu
percurso no número de anos
previsto.
Atingir a percentagem de 45% de
alunos de PCA/CEF que concluem
o seu percurso no número de
anos previsto.
Aumentar para 10% a
percentagem de alunos
distinguidos com o Prémio de
Excelência atribuído anualmente,
por ciclo.
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Objetivos
A5. Valorizar atitudes que
promovam a cidadania.

A6. Promover o ingresso
dos alunos no ensino
superior

Estratégias/Ações

Metas

ações exemplares no âmbito da
solidariedade social.

Aumentar para 3% a percentagem
de alunos distinguidos com o
Prémio de Valor atribuído
anualmente.

Participação/implementação de
atividades de sensibilização para
continuação de estudos pós-secundário.

Consolidar a percentagem de 90%
de alunos que ingressam no
ensino superior após candidatura.

Articulação com instituições do
ensino superior da região.

Notas:
(1)

Dados de referência de 2016/2017 (últimos dados constantes em http://infoescolas.mec.pt/ e consultados em 13 de novembro de 2019).

(2)

Dados incluídos no relatório anual do progresso do Contrato de Autonomia de 2018/2019.

B. Gestão e Organização Escolar
Neste domínio, define-se o modo como o agrupamento se organiza e gere os seus recursos. Compreende
ações com incidência na melhoria dos processos de ensino e aprendizagem, no funcionamento das
estruturas e serviços, na rentabilização de recursos e promoção de parcerias, na formação e exercício da
função docente e na articulação interdisciplinar e entre ciclos e níveis de ensinos.

Objetivos

Estratégias
Implementação de projetos/
atividades interdisciplinares de
turma (articulação horizontal).

B1. Melhorar os
processos de articulação
curricular horizontal e
vertical e as práticas
interdisciplinares.

Implementação de projetos/
atividades de articulação
horizontal.

Planeamento de reuniões
interciclos (articulação vertical).

Promoção de equilíbrio na oferta
formativa de ensino secundário.

B2. Diversificar a oferta
educativa e curricular.

Promoção de uma oferta formativa
de ensino secundário adequada à
comunidade.
Criação, sempre que possível, de
turmas de Português Língua Não
Materna (PLNM).
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Metas
Planificar anualmente um projeto
de articulação curricular por
turma.
Planificar anualmente pelo menos
uma atividade/projeto de
articulação curricular vertical por
área disciplinar.
Realizar uma reunião anual entre
professores de 4.º e 5.º ano.
Realizar uma reunião anual de
departamento para planificação
interciclos.
Alcançar, no mínimo, 40% de
turmas de cursos profissionais.
Criar cursos profissionais em áreas
como saúde, informática,
atividades de turismo, de lazer e
desportivas, segurança e proteção
de pessoas e bens.
Atribuir apoio a PLNM a todos os
alunos do agrupamento.
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Objetivos

B3. Promover práticas de
organização e gestão do
currículo e da
aprendizagem para uma
educação inclusiva.

B4. Implementar uma
cultura de trabalho
colaborativo.

B5. Implementar
mecanismos de
regulação das práticas
pedagógicas.

B6. Capacitar o pessoal
docente de formação
adequada.

B7. Capacitar o pessoal
não docente de
formação adequada.

B8. Promover a
participação ativa dos
alunos no planeamento e
desenvolvimento das
atividades curriculares.
B9. Valorizar a dimensão
lúdica das Atividade de
Enriquecimento
Curricular (AEC) e
Atividades de Animação
e Apoio à Família (AAAF).

Estratégias

Metas

Implementação, no GAA, de
valências diversas, nomeadamente
para alunos estrangeiros e
desportistas.
Aplicação das medidas previstas no
DL n.º 54/2018, de 6 de julho.

Implementar um sistema de
acolhimento e acompanhamento
de alunos estrangeiros e/ou
desportistas.
Ver metas e indicadores definidos
pela EMAEI (e ME).
Implementar, pelo SPO, um
programa de orientação escolar e
profissional para o 9.º e o 12.º ano.

Orientação escolar e profissional.
Criação de condições para o
trabalho colaborativo entre
docentes.
Envolvimento de alunos,
pais/encarregados de educação
(EE) e pessoal não docente na
definição de objetivos,
implementação de atividades e
avaliação das mesmas.
Atualização do plano plurianual de
formação, de acordo com as
necessidades pessoais e
profissionais dos docentes e do
agrupamento.

Atualização do plano plurianual de
formação de acordo com as
necessidades pessoais e
profissionais dos não docentes e do
agrupamento.

Estabelecer, nos horários dos
docentes, uma hora para trabalho
colaborativo.
Implementar um fórum de
discussão com EE por
ciclo/escola/ano letivo.
Reunir com Associações de Pais e
Associação de Estudantes, no
mínimo duas vezes por ano.
Identificar anualmente as
necessidades específicas de
formação (por docente e por
departamento).
Realizar, por ano letivo, duas ações
de formação para pessoal docente,
propostas pelo agrupamento.
Identificar anualmente as
necessidades específicas de
formação (por não docente e por
setor).
Realizar, por ano letivo, duas ações
de formação para pessoal não
docente, propostas pelo
agrupamento.

Participação ativa dos delegados e
subdelegados de turma no
conselho de turma.

Realizar, por ano letivo, uma
atividade por conselho de turma
com participação dos alunos na
sua implementação.

Promoção de parcerias com
Associações de Pais e sociedade
civil.

Criar uma oferta com forte
dimensão lúdica nas AEC e AAAF.
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C. Cultura de Escola e Clima Educativo
Neste domínio, incluem-se ações que fomentem o desenvolvimento pessoal e o bem- -estar dos membros
da comunidade e a promoção da participação na vida da escola e da comunidade, que estimulem a
disciplina, a segurança, o respeito mútuo, as relações entre os diferentes membros da comunidade escolar,
que valorizem o sucessos dos alunos e, outras visando a melhoria de condições de trabalho dos vários
agentes educativos.
Objetivos

Estratégias
Criação, pelo SPO, de conteúdos
digitais sobre
temáticas/efemérides de
relevância para o bem-estar da
comunidade educativa.

C1. Promover o
desenvolvimento
pessoal e do bem-estar
da comunidade
educativa.

Implementação, pelo SPO, de
ações para alunos, de
sensibilização para a parentalidade
responsável.
Ações, para alunos, de
sensibilização para a importância
da prática de atividade física.
Promoção, pelo SPO, de Ações de
Curta Duração (ACD) para docentes
sobre temas relevantes no âmbito
da psicopedagogia.
Apoio ao bem-estar dos membros
da comunidade educativa.

Dinamização de Assembleias de
Turma.
Dinamização da Assembleia de
Delegados e Subdelegados.
Promoção do Orçamento
Participativo (OP).
C2. Participar na vida da
Escola/Meio (Cidadania).

Apoio à Associação de Estudantes
(ESPR).
Promoção de ações de
solidariedade.

C3. Valorizar a disciplina
e cumprir regras.

Aplicação célere e eficaz de
medidas disciplinares.

C4. Assumir

Promoção de uma cultura de
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Metas
Publicar, nas redes sociais do
agrupamento, pelo menos nove
conteúdos por ano letivo.
Publicar, no mínimo, três
cartazes/folhetos por ano letivo.
Prevenir a gravidez na
adolescência.
Abranger 100% dos alunos do 8.º
ano (grupo-alvo) em cada ano
letivo.
Promover a saúde mental e física,
abrangendo, em cada ano letivo,
25% dos alunos de 2.º ciclo
(público-alvo).
Realizar, por ano letivo, uma ACD
com a participação de, pelo menos,
18 docentes.
Atender e, se necessário,
reencaminhar 75% dos pedidos de
apoio dos membros da
comunidade educativa.
Organizar uma assembleia de
turma por período letivo.
Organizar três Assembleias de
Delegados e Subdelegados dos 2.º
e 3.º ciclos, por ano/escola.
Organizar cinco projetos de OP por
ano letivo, por escola (3.º ciclo e
secundário).
Criar condições para a organização
de três atividades por ano
dinamizadas pela Associação de
Estudantes.
Participar ou organizar (n)uma
ação por ano letivo em cada escola.
Reduzir anualmente a taxa de
ocorrências em que foram
aplicadas medidas disciplinares
sancionatórias.
Reduzir, por ciclo/nível de ensino,
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Objetivos
responsabilidades.

C5. Melhorar o grau de
satisfação da
comunidade educativa.

C6. Valorizar o sucesso
dos alunos.

Estratégias
responsabilização entre a
comunidade educativa.
Atribuição de tutorias para alunos
em risco de excesso de faltas.
Comunicação célere e eficaz entre
a escola e a família.
Promoção de canais de
comunicação bidirecionais com a
comunidade educativa e seus
representantes (Associação de
Estudantes, Associações de EE,
delegados de turma,
representantes de EE…).
Valorização dos resultados
escolares.

Valorização dos resultados sociais.
C7. Contribuir para o
desenvolvimento da
comunidade envolvente.

Promoção da participação da
escola em iniciativas locais,
nacionais e internacionais.
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Metas
para menos de 2%, a taxa de
alunos retidos por faltas.

Reduzir para menos de 15% a
atribuição da menção
“Insuficiente” nos vários domínios
do questionário de autoavaliação.

Organizar uma ação de
reconhecimento público por ano
letivo.
Organizar uma ação de
reconhecimento público por ano
letivo.
Participar em duas ações por ano
letivo em cada escola.
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2. Resumo Geral das Atividades
Áreas / Domínios de intervenção (articulação com o Projeto Educativo do Agrupamento)
A. Sucesso Educativo

B. Gestão e Organização Escolar

A1 - Melhorar os resultados
académicos no Ensino Básico

B1 - Melhorar os processos de articulação curricular horizontal e
vertical e as práticas interdisciplinares

A2 - Melhorar os resultados
académicos
no
Ensino
Secundário

B2 - Diversificar a oferta educativa e curricular
B3 - Promover práticas de organização e gestão do currículo e da
aprendizagem para uma educação inclusiva

A3 - Melhorar os resultados
académicos de outras ofertas
formativas

B4 - Implementar uma cultura de trabalho colaborativo
B5 - Implementar mecanismos de regulação das práticas
pedagógicas

A4 - Premiar os resultados
escolares dos melhores alunos

B6 - Capacitar o pessoal docente de formação adequada

A5 - Valorizar atitudes que
promovam a cidadania

B7 - Capacitar o pessoal não docente de formação adequada.
B8 - Promover a participação ativa dos alunos no planeamento e
desenvolvimento das atividades curriculares

A6 - Promover o ingresso dos
alunos no ensino superior

B9 - Valorizar a dimensão lúdica das Atividade de Enriquecimento
Curricular e Atividades de Animação e Apoio à Família
C. Cultura de Escola e Clima Educativo
C1 - Promover o desenvolvimento pessoal e do bem-estar da
comunidade educativa
C2 - Participar na vida da Escola/Meio (Cidadania)
C3 - Valorizar a disciplina e cumprir regras
C4 - Assumir responsabilidades
C5 - Melhorar o grau de satisfação da comunidade educativa
C6 - Valorizar o sucesso dos alunos
C7 - Contribuir para o desenvolvimento da comunidade
envolvente
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3. Visão Global do PAA
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Avaliação das Atividades do PAA, em Articulação com os Objetivos do Projeto Educativo
Muito Bom
Bom
Satisfaz
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167
22
5
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4. Conselho Pedagógico: análise das diferentes estruturas intermédias

A. Departamento da Educação Pré-Escolar
O Departamento de Educação Pré-Escolar realizou todas as atividades inscritas no Plano Anual de
Atividades 2020-2021, à exceção das que estavam planeadas para o período compreendido entre 22 de
janeiro e 12 de março tendo em conta a suspensão das atividades letivas presenciais. Esta circunstância
implicou uma reorganização do departamento, onde, semanalmente, durante o período referido, foram
elaboradas e enviadas aos encarregados de educação planificações/orientações com propostas de
atividades com potencialidades lúdicas e pedagógicas, embora exequíveis em contexto de família. A
adesão das famílias correspondeu às expetativas dos educadores, tendo-se registado inúmeras atividades
fotografadas e/ou filmadas, as quais foram partilhados nos portefólios das crianças na ClassDojo e outras
plataformas digitais, tais como Facebook, WhatsApp, Messenger e/ou enviados por email. As mesmas
plataformas digitais foram largamente utilizadas como instrumento de articulação, partilha e divulgação de
processos e produtos pedagógicos realizados com as crianças pelos educadores em contexto de jardim de
infância.
Também se tentou, de todos os modos possíveis, compensar o facto de ter havido suspensão de atividades
letivas presenciais e de não se terem realizado algumas ações programadas para esse período, com a
dinamização de atividades de compensação tendo em vista o desenvolvimento e consolidação dos
conhecimentos, capacidades e atitudes das crianças.
O planeamento e o desenvolvimento das atividades letivas presenciais foram operacionalizados em
concordância com as orientações emanadas pela DGEstE, DGE, DGS e Plano de Contingência do
Agrupamento.
As atividades/projetos foram planeadas, desenvolvidas e avaliadas com o objetivo de uma eficaz
operacionalização das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, tendo em atenção uma
perspetiva globalizante das diferentes áreas de conteúdo, domínios e subdomínios, sem esquecer a sua
intenção lúdico-pedagógica, dando também lugar aos interesses pontuais e propostas espontâneas
revelados pelas crianças. Tendo sido concretizado um número considerável de atividades/projetos no
âmbito do PAA, evidenciaram-se as seguintes:
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Nome da atividade: Projeto «Olá Jardim de infância»
Síntese: Foi efetuada a receção das crianças/pais/EE e integração dos grupos no estabelecimento escolar;
elaboraram-se gradualmente diversos instrumentos de pilotagem no sentido da organização do ambiente
educativo (etiquetas de identificação de cabides, de arrumação, quadro de presenças, entre outros).
Foram definidas regras de convivência com as crianças, com base no debate e na negociação, de modo a
fomentar atitudes de tolerância, compreensão e respeito pelo outro, favorecendo a autonomia. A
organização do ambiente educativo de cada sala tomou necessariamente em atenção o cumprimento das
orientações exigidas pela DGEstE, DGE, DGS e Plano de Contingência do Agrupamento, devido à situação
pandémica COVID-19, a saber: organização do espaço e dos materiais lúdico-didáticos (retirada da sala de

brinquedos/outros materiais lúdicos ou pedagógicos que podiam ser mais difíceis de higienizar,
diariamente, para impedir/minimizar a transmissão e disseminação deste vírus); organização do tempo
dedicado ao desenvolvimento dos diferentes tipos de atividades educativas, à criação de rotinas e ao
estabelecimento de regras individuais e de socialização com os pares; divisão/organização do espaço
recreio: quando aplicável, criação de espaços definidos e de horários desfasados, de modo a que os grupos
só possam interagir entre si e criação de oportunidades de atividade lúdica, dentro das possibilidades, nos
espaços destinados a cada um dos grupos; fomento das relações afetivas, de entreajuda, de respeito e de
partilha, dentro do possível, dadas as diretrizes das diferentes entidades da educação e da saúde;
promoção do saber estar e ser, no contexto escolar e na vida em geral, tendo por base as atitudes e os
valores que devem nortear a vivência de uma vida escolar positiva, construtiva e de sucesso educativo e
escolar.
Apreciação qualitativa: Este projeto foi concretizado com sucesso, preparando as crianças para uma
participação adequada no decurso das atividades letivas a desenvolver posteriormente.

Nome da atividade: Projeto «Pequenos leitores: ouvir, recontar, imaginar» incluindo o subprojecto
«Versos Pequeninos»
Síntese: Foram desenvolvidas inúmeras atividades realizadas em contexto sala e em articulação com as
bibliotecas com o intuito de promover a expressão oral e a literacia emergente, desenvolvendo
competências linguísticas, criatividade e imaginação, fomentando também a leitura em família. Com o
apoio das várias bibliotecas comemorou-se o mês das Bibliotecas Escolares e a Semana da Leitura. Durante
a suspensão das atividades letivas, as bibliotecas escolares partilharam material para ser explorado com as
crianças. O grupo 1 do JI da Conceição desenvolveu atividades diversificadas e estruturadas em torno da
poesia através do subprojecto Versos Pequeninos.
Apreciação qualitativa: O balanço das atividades desenvolvidas é positivo, evidenciando-se um grande
interesse por parte das crianças e suas famílias.
Avaliação Interna do Agrup. Pinheiro e Rosa
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Nome da atividade: Projeto «A das Artes»
Síntese: As atividades previstas foram realizadas no seio de cada grupo através de uma articulação global
das áreas de conteúdo e do saber artístico e estético, nas suas vertentes de expressão e criação, técnica e
execução e apreciação, numa configuração holística, integrando e articulando os subdomínios Artes
Visuais, Jogo Dramático/Teatro, Música e Dança no domínio mais amplo da Educação Artística. Os meios
de comunicação digitais foram uma mais-valia, possibilitando a partilha das atividades realizadas com as
famílias e a comunidade, bem como em contexto escolar promoveram-se exposições de trabalhos de Artes
Visuais para serem partilhados e apreciados in loco pelos alunos, pessoal docente e não docente de cada
estabelecimento escolar.
Apreciação qualitativa: As crianças demonstraram um grande interesse e empenho pelas atividades
desenvolvidas.

Nome da atividade: Projeto «A Ciência é divertida»
Síntese: Realizaram-se diversas atividades práticas e experimentais de ciências, através da abordagem a
múltiplas temáticas, de acordo com protocolos específicos, pretendendo-se iniciar as crianças no método
experimental e nas suas diferentes etapas. As crianças elaboraram registos das experiências e tiveram
também a oportunidade de fazer as suas próprias descobertas nas áreas das ciências existente nas salas,
promovendo o conhecimento do ambiente natural nas suas múltiplas formas.
Apreciação qualitativa: As crianças exibiram grande interesse e adquiriram conhecimentos relevantes.

Nome da atividade: Projeto «Vamos festejar em tempos de COVID-19»
Síntese: No sentido de dar a conhecer os costumes, tradições e valores associados a cada época festiva e
de promover momentos de convívio e confraternização no seio dos grupos de crianças, foi implementada
uma cultura de trabalho colaborativo, através da promoção de vivências/comemoração das efemérides Dia
das Bruxas, Dia de S. Martinho, Natal, Dia de Reis, Carnaval, Páscoa, e Santos Populares, em contexto de
sala e de escola, tendo sempre em conta as restrições e cumprimento de normas sanitárias implicadas pela
pandemia.
Apreciação qualitativa: As atividades foram cumpridas com alegria por parte das crianças e famílias.

Nome da atividade: Projeto «Contar é aprender!»
Síntese: Foram realizadas inúmeras atividades matemáticas em contexto sala e no exterior, algumas delas
partindo de situações do dia-a-dia, fomentando o gosto pela matemática e estimulando o raciocínio lógico
matemático, tais como: recolha de informação pertinente para dar resposta a questões colocadas,
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recorrendo a metodologias adequadas (listagens, desenhos, etc.); utilização de gráficos e tabelas simples
para organizar a informação recolhida e interpretá-los de modo a dar resposta às questões colocadas;
localização de objetos num ambiente familiar, utilizando conceitos de orientação; identificação de pontos
de reconhecimento de locais e usar mapas simples; exploração de formas geométricas e figuras,
identificação de padrões, simetrias e projeções; exploração dos atributos mensuráveis dos objetos e
unidades de medida em situações do quotidiano; resolução de problemas.
Apreciação qualitativa: As atividades foram cumpridas com sucesso.

Nome da atividade: Projeto «Cidadania e desenvolvimento Sustentável» abrangendo os subprojectos
«Articular é bom», «Cuidar dos Oceanos» e «Hortinhas»
Síntese:
Subprojeto «Articular é bom» - Em contexto escolar promoveu-se a articulação horizontal e vertical com
várias atividades com objetivos comuns, algumas em torno da comemoração de efemérides, a
planificação/avaliação e partilha de materiais entre os docentes. Houve articulação com a comunidade
educativa: União de Freguesias da Conceição e Estoi, Câmara Municipal, as várias bibliotecas do
agrupamento e a Biblioteca Municipal, Centro de Saúde de Faro. As famílias colaboraram sempre que
solicitadas,

demonstrando

interesse

pelas

atividades

que

se

foram

realizando,

também

dinamizaram/participaram em atividades na sala.
Subprojectos «Criar comPET» e «Cuidar dos Oceanos» - Foram realizadas diversas atividades (exploração
de histórias, imagens, debates, registos, jogos interativos, produção de objetos/brinquedos com material
reaproveitado…), no sentido de consciencializar as crianças e famílias para a preservação do ambiente e a
promoção de hábitos de vida saudável. A Escola Básica da Conceição obteve o galardão “Escola Azul”.
Subprojecto «Hortinhas» - Vários grupos criaram hortas pedagógicas que contaram com a colaboração das
famílias e suscitaram grande empenho e entusiasmo por parte das crianças, ao mesmo tempo que
promoveram uma consciência ecológica e hábitos de vida saudável.
Apreciação qualitativa: O balanço das atividades desenvolvidas é positivo.

Nome da atividade: Projeto «Gosto de ti» englobando o subprojecto «Animais Felizes»
Síntese: Projeto «Gosto de ti»
Foram exploradas histórias, poemas, canções, realizaram-se debates, jogos de movimento, atividades de
expressão plástica e registos, promovendo a aquisição de valores fundamentais ao nível do
desenvolvimento pessoal e social, no sentido de valorização da família, amizade, hábitos de boa
convivência, partilha, solidariedade e respeito pela diferença, bem como uma efetiva aprendizagem em
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relação aos direitos dos animais e aos cuidados a ter no sentido do seu em estar, através do subprojecto
«Animais Felizes». Foi vivenciada a Semana dos Afetos.
Apreciação qualitativa: As atividades realizadas foram desenvolvidas com grande sucesso, devido à sua
forte componente afetiva.

Nome da atividade: Projeto «Quero Ser Saudável» abrangendo os subprojectos «Ser saudável a comer» e
«Relaxamento e Meditação»
Síntese: Foi comemorado o Dia Mundial da Alimentação, o qual deu o mote para outras atividades
realizadas ao longo do ano, no âmbito da vida saudável: culinária saudável, elaboração de cartazes de
promoção de hábitos saudáveis a nível da alimentação e do exercício físico para prevenir a obesidade
infantil. Na escola E.B. da Conceição, relativamente ao projeto “Missão Continente - Alimento Suficiente,
Saúde Excelente”, por motivos de retenção da verba atribuída ao projeto, não foi possível realizar um
elevado número de atividades previstas, tais como: colocação de sombras, pintura de um percurso
gímnico, dinamização de workshops com chefes, formação do pessoal da cozinha, aquisição de robôs e
tablets, aquisição de material de desporto e aquisição de livros para a Biblioteca Escolar. Foram realizadas
atividades de relaxamento, descontração e meditações ativas ou não, atendendo aos níveis etários das
crianças de cada grupo.
Apreciação qualitativa: As atividades desenvolvidas contribuíram para sensibilizar as crianças (e as
famílias) para a importância de uma alimentação saudável e exercício físico aliados à meditação e
relaxamento, por forma de tomarem uma maior consciência do seu esquema corporal e obterem uma
maior capacidade de controle sobre as suas emoções e atitudes, resultando na redução da indisciplina em
contexto escolar.

Foram realizadas outras atividades/projetos implicadas pela curiosidade natural e interesse espontâneo
das crianças, embora não incluídas no PAA, que contaram com a participação de todas as crianças dos
diferentes grupos. bem como de outros participantes/intervenientes.
É de realçar os Programas Passo a Passo e Brincar com os Sons, dinamizados pela equipa dos Serviços de
Psicologia e Orientação (SPO): o Programa Passo a Passo teve como objetivo conhecer as aptidões das
crianças e poder colaborar com os vários intervenientes no processo educativo para uma melhor
integração dos alunos no primeiro ano do primeiro ciclo, no próximo ano letivo 2021/2022; do Programa
Brincar com os Sons constou a dinamização de atividades lúdico-pedagógicas no âmbito da consciência
fonológica por terapeuta da fala.
Não foram realizadas visitas de estudo. Todas as atividades dinamizadas, de forma presencial ou não
presencial, proporcionaram a aquisição de competências nas diferentes áreas. Os educadores procuraram
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sempre que possível a participação das famílias, mesmo que de uma forma informal, para que as mesmas
se sentissem membros de uma comunidade escolar onde os seus educandos são os elementos mais ativos
e importantes.

B. Departamento do 1º.Ciclo
O departamento do 1º ciclo continuou a organizar as atividades para que existisse coerência no trabalho
pedagógico desenvolvido, de modo a permitir uma visão global do mesmo e tentando dar resposta às
áreas estratégicas e prioridades do Projeto Educativo do Agrupamento. Deste modo voltaram-se a agrupar
as atividades em projetos para que englobassem objetivos, propósitos e dinâmicas semelhantes e evitando
que, em muitos casos, se repetissem no PAA. As atividades decorrentes destes projetos internos tiveram
poucos custos, não existindo pedidos de transporte associados a verbas cedidas pelo agrupamento, pois
estes foram disponibilizados pela autarquia ou custeados pelos encarregados de educação (este ano em
número muito reduzido devido aos constrangimentos causados pela pandemia), ou recorrendo aos
suportes digitais realizando visitas virtuais.
Atribuímos a estes grupos de atividades, Mega Atividades, com as seguintes designações: Culturarte
(Visitas ao Museu, Biblioteca, Teatro, Conservatório, entre outros); Clube do Ambiente (atividades que
tenham em comum a preservação do ambiente); Ao Encontro das Palavras (atividades que desenvolvam a
motivação dos alunos para a escrita e para a leitura); Matematicar (atividades que desenvolvam a
motivação e aprendizagem da matemática); Atividades de Acolhimento (atividades desenvolvidas
principalmente para os alunos do 1º ano); Festas e Tradições (atividades associadas a festividades: S.
Martinho; Halloween; Natal; Charolas; Janeiras; Carnaval; Páscoa; Dia da Criança); Ser Solidário (ações de
solidariedade); Crescer Saudável (atividades que promovam hábitos de saúde e de segurança); TIC em
contexto de sala de aula. A avaliação das Mega Atividades, foi realizada através do preenchimento do
formulário: “Avaliação Mega atividades”, por cada um dos docentes e para posterior avaliação na
plataforma de forma credível. Realizaram-se cerca de 630 atividades englobadas nestas Mega Atividades.
Para além destes grandes projetos aglutinadores e propiciadores do desenvolvimento das prioridades do
Projeto Educativo, surgem no PAA outras atividades, como a Conferência Final do Projeto Erasmus+
“Reaching the Hard to Reach” em parceria com a Universidade do Algarve; a continuidade ao Projeto
Erasmus+ “Seeds of Tellers”; o Projeto Lusco Fusco; o Programa Júnior Achievement; Escola Azul.
Salientamos que grande parte das atividades supracitadas envolvem a colaboração de parcerias externas,
como a Câmara Municipal, Biblioteca e Museu Municipal de Faro, Lusco Fusco, Centro de Ciência Viva,
Escola Segura, Centro de Saúde, ALGAR, entre outros.
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As atividades previstas do PAA e outras atividades que foram surgindo, facilitaram a realização de
aprendizagens e desenvolver competências nos alunos, permitiram projetar a imagem do agrupamento na
comunidade educativa, a articulação entre as turmas, entre os diferentes anos e ainda entre o
departamento do pré-escolar e o departamento de educação especial, sendo de evidenciar a participação
da comunidade educativa em diversas atividades. Verificou-se um bom ambiente de trabalho, uma
constante disponibilidade na concretização de atividades/projetos motivadores e diversificados, que
permitiram a partilha de materiais e saberes entre docentes, pais, encarregados de educação e entidades
exteriores.
Como constrangimentos, o departamento continua a considerar que a plataforma informática (INOVAR) é
confusa e de difícil leitura e consulta, apenas possibilitando ao docente que as regista, fazer a sua
avaliação. É também de salientar a não existência de um espaço para fazer avaliações intermédias dos
projetos anuais, não permitindo, por isso, reformulações nos mesmos.

C. Departamento de Ciências Sociais e Humanas
As vinte três atividades, constantes do Plano Anual de Atividades, foram realizadas com sucesso e
contribuíram de modo bastante proveitoso para o processo de ensino-aprendizagem e para a consecução
do Projeto Educativo, tendo proporcionado aos alunos importantes experiências para a construção da sua
personalidade e identidade, sempre com o objetivo de estimular o espírito crítico e uma participação ativa
na sociedade, na promoção de práticas socialmente corretas e da valorização do conhecimento e do
mundo que nos rodeia, contribuindo para a melhoria das aprendizagens escolares, para o enriquecimento
do currículo dos alunos e a visibilidade ao Agrupamento.
As atividades foram organizadas no âmbito do departamento ou, simultaneamente, das bibliotecas
escolares, clube de arqueologia e projeto cultural de escola, do Bike Me e do Eco-escolas, envolvendo, em
múltiplos casos, conselhos de turma e assumindo um carácter multidisciplinar.
Realizaram-se visitas de estudo, palestras, entrevistas, exposições, atividades de dinamização cultural do
coletivo escolar, atividades culturais diversas nas ruínas de Milreu, colaboração em projetos com
organismos exteriores ao agrupamento.
O quantitativo de iniciativas, constantes do PAA, realizadas na Escola Básica Dr. Neves Júnior, na Escola
Básica poeta Emiliano da Costa e na Escola Secundária Pinheiro e Rosa foi muito equilibrado (6, 8 e 9
iniciativas, respetivamente).
Ocorreram múltiplas parcerias externas, designadamente com: a Direção Regional de Cultura do Algarve e
com a arqueóloga Cristina Garcia, com a Câmara Municipal, o Instituto de Geografia e Ordenamento do
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Território (Universidade de Lisboa), a Associação Internacional de Paremiologia, o Museu Municipal de
Faro na pessoa do seu guia, e o Museu do Parlamento.
Os docentes do departamento levaram cabo outras atividades que não lançaram no PAA e colaboraram
em múltiplas outras constantes dos relatórios de quem as propôs, exteriores ao departamento.

D. Departamento de Português
As atividades propostas pelo departamento de português foram, na sua maioria, no que foi possível,
realizadas com êxito e empenho dos alunos, salvaguardando-se o 2º período e, parcialmente, o 3º período,
pelos motivos do domínio público, uma vez que também era fulcral a recuperação das aprendizagens.
Destacam-se as seguintes:
- “Pinheiríadas” – atividade suspensa.
- “Olimpíadas da Língua Portuguesa” – os alunos não participaram por motivos de calendarização da
entidade externa e pela necessidade, neste contexto e momento, de haver necessidade do
desenvolvimento de outras atividades aplicadas em sala de aula para a recuperação e consolidação de
aprendizagens.
- “Blog das 77 palavras” – No decorrer do ano, de uma forma ativa, os alunos foram participando nas
propostas de escrita lançadas mensalmente. Os trabalhos elaborados foram apresentados em sala de aula
e colocados no blog para divulgação nacional. Os alunos participantes mostraram-se muito interessados e
entusiasmados. Alguns encarregados de educação também começaram a redigir desafios e a publicá-los,
juntamente com os seus educandos, no blog.

- PLNM- Atividade de Interação cultural – Os alunos tiveram oportunidade de conhecer melhor os hábitos e
a cultura dos países de origem dos colegas. O balanço foi muito bom.

Os docentes deste departamento desenvolveram outras atividades que deram um forte contributo para o
desenvolvimento das competências transversais, por isso, estas foram integradas no plano da turma em
articulação curricular. Os alunos envolveram-se ativamente nesses projetos / atividades, desenvolvendo a
autonomia e o pensamento crítico e criativo.

Em termos globais, realça-se que as diferentes atividades desenvolveram competências que contribuíram
para que as aprendizagens essenciais fossem garantidas e que estiveram, sem dúvida, em linha com os
objetivos do Projeto Educativo, concorrendo significativamente para a sua consecução.
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E. Departamento de Línguas Estrangeiras
Este ano letivo os docentes do departamento, realizaram muito menos atividades do que habitualmente
devido à situação de pandemia que estamos vivendo. No entanto, as poucas atividades que constam no
PAA, foram definidas tendo em conta os objetivos e metas do Projeto Educativo do agrupamento e tiveram
impacto positivo nas aprendizagens dos alunos. Foram realizadas com sucesso e desenvolveram-se numa
atitude de respeito pelo saber e de curiosidade pelo conhecimento, assente num exercício de reflexão, de
partilha e de corresponsabilidade.
Destacam-se as seguintes atividades:
- “Día Europeo de las lenguas”: esta data foi festejada em Inglês e Espanhol através de uma exposição de
balões de papel com diferentes palavras escritas em espanhol, palavras cruzadas e crucigramas. Os alunos
colaboraram de forma entusiasta e os objetivos foram atingidos;
- “Día de la Hispanidad”: exposição de marcadores com as bandeiras dos países hispano falantes e de um
Cristóvão Colombo em versão moldura. Os alunos colaboraram de forma entusiasta e os objetivos foram
atingidos.
- “Día de los muertos”: exposição/altar com colagens e decoração de cartazes alusivos à data, feitos pelos
alunos do PIEF e exposição/altar. Toda a comunidade manifestou interesse e curiosidade em conhecer as
raízes desta comemoração;
- “Cabalgata de Reyes”: alguns alunos do 9º ano distribuíram, à comunidade escolar, caramelos com frases
alusivas à quadra festiva;
- “Elaboração de cartas de São Valentim” e “Día de los enamorados”;
- Participação dos alunos do 7º ano no concurso “SUPERTMATIK” – Vocabulário de Espanhol. Esta atividade
permitiu aos alunos aprender vocabulário novo, desenvolver o espírito competitivo e a autonomia.;
- “Decoração de máscaras” - atividade diferente realizada pelos docentes de Inglês das várias escolas e
ciclos. Os alunos escolheram um país de expressão inglesa e decoraram a máscara (que fizeram em papel,
tecido ou na própria máscara cirúrgica) com elementos relativos a esse país. Foi feito um jogo em que cada
um apresentava a sua máscara e os colegas tinham de adivinhar a que país se referia, qual o monumento
desenhado, que personalidade estava representada, quais as cores da bandeira, etc. Os alunos gostaram e
serviu para treinar um pouco da expressão oral.
- “Halloween” – concurso de vassouras de bruxa: os alunos inscritos na atividade expuseram na Biblioteca
Escolar as suas vassouras elaboradas com a ajuda das famílias. Foi uma atividade que revelou grande
adesão e envolvimento dos alunos, contribuindo para um dia diferente na escola em que se deu a
conhecer aspetos de outras culturas e religiões.
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Houve, no entanto, várias outras atividades realizadas pelos docentes do departamento, mas que constam
nos Planos Curriculares de Turma.

F.

Departamento de Ciências Experimentais

Todas as atividades propostas foram realizadas, à exceção de: Palestra Astronomia no âmbito da Semana
Mundial do Espaço; participação na Conferência Estudantil sobre Alterações Climáticas; Campanha Climate
Change. Estas atividades não se realizaram devido à situação pandémica e por problemas na rede de
internet na escola (palestra Astronomia).
Todas as outras decorreram conforme o planeado, tendo sido alcançados os objetivos inicialmente
definidos. Apesar de algumas atividades não se terem realizado, o balanço global das atividades
desenvolvidas pelo departamento foi bastante positivo, salientando-se a forte ligação entre as atividades e
o desenvolvimento das aprendizagens essenciais de cada disciplina, assim como o desenvolvimento das
competências preconizadas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e as orientações da
Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola.
Como tem vindo a ser, preocupação de anos anteriores, as atividades realizadas procuraram dar resposta
às várias áreas de intervenção do Projeto Educativo.
Destaco algumas das atividades realizadas:
- Comemoração do Dia Internacional contra a Homofobia - atividade que foi organizada por uma aluna do
Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde (3º ano), em parceria com a Associação Sê mais Sê melhor.
Esta atividade envolveu toda a comunidade escolar.
- Olimpíadas da Geologia – Envolveu alunos de 11º ano e decorreu na Escola Secundária de Pinheiro e
Rosa, a Fase de Escola e a Fase Regional, tendo sido apurado um dos nossos alunos para Fase Nacional.
- Palestra via Skype com uma cientista do Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology sobre a
adaptação das bactérias às alterações ambientais;
- Projeto Mares Circulares - Projeto que visa incentivar a economia circular, sensibilizar, formar/informar
para a gestão dos resíduos e promover a cidadania ativa ao nível do voluntariado.
Várias das atividades desenvolvidas, enquadraram-se no tema do Ambiente e Sustentabilidade.
Apesar de podermos considerar o balanço geral, como positivo, considero que ainda temos de melhorar os
seguintes aspetos: a participação de alguns alunos/turmas em determinadas atividades; o trabalho
colaborativo entre os docentes do departamento.
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G. Departamento de Matemática e Informática
As atividades previstas no Plano anual de Atividades para o ano letivo 2020/2021 foram condicionadas
devido à pandemia de COVID-19 e pelo E@D. O departamento optou por não realizar algumas das
atividades, de forma presencial, de modo a evitar aglomerados de alunos e professores de turmas
diferentes nos mesmos espaços, assim foram canceladas as seguintes actividades : Olimpíadas nacionais da
matemática; Campeonato “ SuperTmatik cálculo mental” 2º/3º ciclo) ; “Canguru matemático” (2º/3º ciclo);
Concurso de programação “TOPAS”e Concurso “Pinheiriadas”.
No entanto foram realizadas as seguintes atividades constantes no plano Anual:
DIA ABERTO DO CLUBE DE PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA
Pretendia-se com a atividade apresentar os trabalhos desenvolvidos no âmbito do clube de programação e
robótica e do curso TGPSI. Atividade realizada no 3ºP. Esta atividade não se realizou nos moldes que estava
programada devido às condicionantes provocadas pela pandemia. No entanto as turmas do 9º ano da EB23
Neves Júnior visitaram o clube e ficaram a conhecer as suas atividades.

OLIMPÍADAS NACIONAIS DA INFORMÁTICA
As Olimpíadas Nacionais de Informática têm como objetivo promover o gosto pela programação e pelas
tecnologias de informação entre os jovens. A prova realizou-se durante o confinamento o que não permitiu
o trabalho preparativo com os alunos. À distância foi quase impossível promover a participação e empenho
dos alunos.

EXPOSIÇÃO MOSTRA –“ MAQUETES DO NÚMERO PI" (2ºCICLO).
Elaboração de maquetes sobre o número Pi e exposição na biblioteca da escola Neves Júnior. Elaboração
de um vídeo sobre a exposição. Participaram os alunos do 6ºAno da Escola E.B 2,3 Neves Júnior com uma
boa participação quer na diversidade e qualidade dos trabalhos realizados.
" EXPOSIÇÃO MOSTRA - MATEMÁTICA DIVERTIDA " (2ºCICLO).
A atividade consistiu na elaboração e divulgação de um livro digital sobre desafios Matemáticos e charadas
matemáticas. Esta atividade realizada ao longo do ano pelos alunos do 6ºano das turmas A,B e F da Escola
E.B 2,3 Neves Júnior. O livro digital elaborado pelos alunos foi muito produtivo na medida em que, com a
elaboração do mesmo, os alunos desenvolveram o raciocínio lógico e matemático e a capacidade de
resolver problemas de uma forma lúdica.

" EXPOSIÇÃO MOSTRA - GALERIA MATEMÁTICOS FAMOSOS " (2ºCICLO)
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Dar a conhecer alguns dos matemáticos famosos e o seu contributo para a matemática. Exploração da
imagem dos matemáticos famosos com várias técnicas.
Exposição dos trabalhos na biblioteca da escola. Esta atividade foi realizada no 3ºP pelos alunos do 6ºAno
das turmas A, B e C da Escola Básica Poeta Emiliano da Costa e pelos alunos das turmas A,B e F da Escola
Dr. José Neves Júnior. O grau de participação e entusiasmo revelado pelos alunos no desenvolvimento da
atividade foi muito bom.

-EXPOSIÇÃO MAT-NATAL (2ºCICLO)
Construção e exposição na Biblioteca de sólidos geométricos alusivos ao Natal (6º anos). A atividade MATNATAL consistiu na construção de sólidos geométricos, a partir das respetivas planificações, sendo
posteriormente decorados com motivos alusivos ao Natal. Esta atividade foi desenvolvida, no âmbito da
disciplina de Matemática, pelos alunos do 6º ano da Escola Neves Júnior e teve como objetivo aumentar o
gosto pela disciplina e introduzir o estudo da atividade “Sólidos Geométricos” de forma lúdica.
Posteriormente foi selecionado o sólido geométrico mais criativo ao qual foi atribuído um prémio.

- “EXPOSIÇÃO LIVROMAT” (2ºCICLO)
Mostra de livros de Matemática destinados a várias idades. Esta exposição pretendeu dar a conhecer um
outro lado da Matemática que não só a resolução de problemas e exercícios rotineiros da sala de aula e
sugeriu uma leitura interessante e divertida de desafios/charadas que poderão conduzir numa viagem pelo
mundo matemático.

- “EXPOSIÇÃO ROBÔS E ANIMAIS FANTÁSTICOS” (2ºCICLO)
Os robôs e os animais foram elaborados com materiais reciclados em forma de sólidos geométricos em
articulação com as disciplinas de MAT/EV/ET/CEA/CIDADANIA e a Academia Ponto Verde (turmas 5ºA, B, C
e 6ºA, B, F, da Escola Dr. José Neves Júnior); Concurso “Exposição Robôs e Animais Fantásticos”.

-“WORKSHOP DE MATEMÁTICA” (2º CICLO)
Foi realizado um Workshop de Matemática - Aulas interativas onde participaram as turmas 6º A,B e F da
Escola Neves Júnior. Os alunos alunos ouviram a história do Tangran e construíram tangrans em cartolina.
Esta atividade foi realizada na Semana das Artes em articulação com a disciplina de EV.

-“LUDOTECA DE MATEMÁTICA” – Comemoração do Dia Mundial da Criança (2ºCICLO)
Comemoração do Dia Mundial da Criança, no dia 1 de junho, através da realização de atividades lúdicodidáticas no exterior da Escola Dr. José Neves Júnior utilizando jogos matemáticos. Esta atividade fo
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realizada pelos alunos das turmas A,B e F e serviu para aumentar o gosto pela Matemática, desenvolver o
raciocínio lógico-matemático e promover as regras de trabalho de grupo.

KIRIGAMI - ARTE MATEMÁTICA ( 2ºCICLO )
Assumir responsabilidades, melhorar os processos de articulação curricular horizontal e vertical e as
práticas interdisciplinares, participar na vida da Escola/Meio (Cidadania), promover a participação ativa dos
alunos no planeamento e desenvolvimento das atividades curriculares. A atividade realizada no 3º período
decorreu de forma bastante positiva. Os alunos participaram com empenho.

PROJETO "JOGO DE XADREZ"( 2ºCICLO )
Organização de um torneio de xadrez; Construção do tabuleiro e das peças; Modelação das peças de
xadrez; Pintura do tabuleiro e das peças de xadrez: Construção de um paralelepípedo (urna) para as
inscrições do torneio; Construção de um cartaz; Visualização de uma série sobre Xadrez; Atividade
realizada ao longo do ano lectivo com bastante participação dos alunos.

OLIMPÍADAS DE ECONOMIA
Este concurso procura unir o mundo do ensino superior ao mundo do ensino secundário através do
empreendedorismo na área da educação, reforçando o gosto pela ciência económica nos mais jovens e
desenvolvendo um sentido crítico mais apurado relativamente à atualidade económica. Atividade realizada
no 2ºP pelos alunos de 12ºano. O número de participantes teria sido maior se tivesse sido possível realizar
as Olimpíadas no regime presencial, em sala de aula. 3 alunos passaram à fase regional.

“ CONFERÊNCIA /PALESTRA/ BANCO DE PORTUGAL - IMPORTÂNCIA DA POUPANÇA” (SECUNDÁRIO);
Importância da poupança. Definição de objetivos de poupança e a sua importância. Conhecer os produtos
financeiros para aplicação de poupança e sua remuneração e os tipos de risco dos produtos financeiros.
Fundo de Garantia de Depósitos.
Reforçar junto dos alunos a importância de começar o mais cedo possível a fazer uma poupança e a gerir
um orçamento. Participaram os alunos da turma 10ºD. Atividade realizada no 3ºP.

“ CONFERÊNCIA /PALESTRA/ BANCO DE PORTUGAL - CANAIS DIGITAIS/ A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
A importância da educação financeira digital. Fraudes através da Internet. Cuidados a ter na utilização do
telemóvel. Riscos associados às redes sociais. Medidas de prevenção nas compras online. O que fazer em
caso de fraude. Contribuiu para reforçar a necessidade da utilização responsável dos canais digitais para
compras online. Participaram os alunos da turma 10ºD. Atividade realizada no 3ºP.
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SESSÃO FORMAÇÃO "POUPANÇA" PALESTRA/ BANCO DE PORTUGAL
Importância da poupança. Definição de objetivos de poupança e a sua importância.
Conhecer os produtos financeiros para aplicação de poupança e sua remuneração e os tipos de risco dos
produtos financeiros. Atividade realizada no 3ºP. Participaram os alunos das turmas 10ºD. Fundo de
Garantia de Depósitos. Reforçar junto dos alunos a importância de começar o mais cedo possível a fazer
uma poupança e a gerir um orçamento

SESSÃO PORDATA
Esta sessão tem como objectivos: ensinar a explorar informação estatística através da Pordata e Adquirir
competências em literacia estatística
A sessão contribuiu para uma melhor utilização do portal Pordata. Participaram os alunos das turmas 10ºD
e do 12º ano. No regime presencial os alunos seriam mais participativos.

GLOBAL MONEY WEEK
Na semana de 22 a 28 de março decorre a edição de 2021 da Global Money week sob o tema " Take care
of yourself, take care of your money ". Este evento internacional tem como objetivo sensibilizar os jovens
para a importância das questões financeiras. Os alunos responderam a um questionário enviado pelo Plano
Nacional de Formação Financeira- Todos Contam e a partir daí foi realizado um debate e uma sessão de
formação, dinamizada pelo Banco de Portugal, sobre os Canais Digitais. Atividade que decorreu no 2ºP no
regime E@D nas turma de 12º. Em regime presencial os alunos seriam muito mais participativos.
Os temas abordados contribuíram para um melhor conhecimento acerca dos canais digitais e da sua
utilização em segurança.

H. Departamento de Expressões
No âmbito do Departamento de Expressões foram propostas, durante o presente ano letivo, 40 atividades,
das quais 38 encontram-se avaliadas, uma aprovada e não avaliada(a sua conclusão será realizada após o
envio deste balanço) e uma devolvida ( no 1º período, justificando-se a sua inclusão no Plano de Turma). A
atividade “Jump and Run” não se realizou, mas foi avaliada, justificada pelo facto das limitações impostas
pela pandemia.
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Todas as atividades planeadas, aprovadas e avaliadas, têm em vista o cumprimento dos objetivos do
Projeto Educativo do Agrupamento.
Na grande maioria das atividades preconizadas no PAA, verifica-se articulação entre estabelecimentos de
ensino e/ou entre ciclos/turmas, destacando-se a Semana das Artes, atividade, que neste ano letivo, foi
alargada a todos os alunos e professores do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, desde o pré-escolar
até ao ensino secundário, com exposições de trabalhos, worshops, instalações, performances de teatro,
música e dança num percurso artístico distribuído por vários espaços da escola. Esta atividade tinha por
finalidade apresentar o trabalho desenvolvido no decorrer do ano letivo, estimulando assim, a criatividade
e a produção artística. Pretendeu-se, também, que servisse de modelo para o futuro, quer pela forma e
conteúdos, quer pela audácia intelectual e inteligência criadora dos alunos. Realizaram-se 4 workshops,
com entidades externas: Recriação de objetos decorativos com "Angellus Ateliê ", na PEC; Workshop "O
luthier veio à escola" dinamizado pelo luthier Manuel Amorim, na NJ; Workshop com a Psicóloga Diana
Carvalho, representante do pais e EE do 6ºB, na NJ e Workshop com a atriz, Tânia Silva, na PR, envolvendo
diferentes departamentos e alunos do 2º e 3º ciclos e ensino secundário. No âmbito desta semana,
realizaram-se, ainda, 4 workshops, nomeadamente, workshop sobre o Tangran, em articulação com
matemática; Workshop "Autorretrato" para alunos com medidas adicionais; workshop de “Tye die” para
uma turma de 5.º ano, na NJ e WorKshop de sabonetes para alunos e professores, em articulação com a
psicóloga escolar, na PEC.
Como pontos fortes, tivemos o excelente acolhimento por parte de toda a comunidade educativa nas
atividades propostas, durante essa semana e a excelente participação, dos alunos e professores dos
diferentes departamentos e graus de ensino (básico e secundário), na exposição/mostra de trabalhos,
workshops, instalações, performances de teatro, música e dança realizadas.
Registam-se mais 10 atividades planeadas e realizadas com parcerias externas, evidenciando-se:
- Instalação Artística "Gavetas", promovido pela Associação Amarelarte - Associação Cultural e Recreativa e
dinamizada pela artista residente;
- Concurso "Bosque dos desejos", promovido pelo Fórum Algarve;
- Concurso "Uma Aventura literária 2021", promovido pela Editorial Caminho;
- “Estoi aqui tão perto: Como viviam os romanos – Pintura a Fresco” em parceria com as Ruínas Romanas
de Milreu - Associação Barroca, articulando com a Biblioteca e Departamento de Ciências Sociais e
Humanas;
- “Milreu, aqui tão perto: Dar Voz à Cidadania”, em parceria com as Ruínas de Milreu e Associação
Internacional de Paremeologia, envolvendo a Biblioteca e Departamento de Ciências Sociais e Humanas;
- Projeto sustent´Arte, Projeto interdisciplinar com turmas do 9º ano no âmbito da transversalidade do
currículo através da Educação Artística, dinamizado pelos formadores do PEEA;
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- “Bem estar animal e voluntariado”, em parceria com o Canil S. Francisco de Assis, em Loulé;
- Concurso nacional “O sobreiro dos direitos”, promovido Quercus, no âmbito do programa Green Cork
Escolas 2020-21;
- Concurso "Água Jovem 2021", promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente I.P. – Administração da
Região Hidrográfica do Algarve, cujo trabalho obteve um honroso 2º lugar;
- Curso de Formação Educação Artística, estratégia cultural de intervenção em contexto escolar,
desenvolve-se no contexto da implementação do Programa de Educação Artística (Equipa de Educação
Artística – DGE), aprovada mas não avaliada porque a sua conclusão será no dia 21 de julho de 2021.
Destacam-se, ainda, as seguintes atividades:
- Visita de Estudo ao Zoomarine, que surge no seguimento do prémio ganho no ano letivo anterior através
do Concurso "Água Jovem 2020", onde a turma, 7ºB, NJ, obteve o primeiro lugar na categoria segundo
ciclo do Ensino Básico, com o projeto "Teatro de Sombras";
- "Festival do Ar", com o lançamento de papagaios de papel;
- Concertos Flash, com a dinamização de pequenos concertos durante os intervalos;
- Visita de estudo e ação de limpeza na praia de Faro e a construção de esculturas na areia.
Além das atividades acima descritas realizaram-se, também, diversos concursos, exposições/mostras
temáticas, ao longo do ano, nos espaços escolares do agrupamento, tais como: Concurso de presépios,
decoração da escola na época festivas, entre outros.
De acordo com as disciplinas lecionadas, os professores do departamento colaboraram, também, na
conceção e desenvolvimento de inúmeras atividades enquadradas nos Planos de Turma.
Assim, à semelhança dos anos anteriores, as atividades realizadas fomentam nos alunos, o gosto pelo
desporto, pela música, pela arte, sensibilidade estética e criatividade, contribuindo para uma escola
inclusiva, ativa e dinâmica, projetando o nome do Agrupamento na comunidade.
No âmbito do Desporto Escolar, não foram inseridas atividades no PAA. Devido ao atual contexto
epidemiológico e ao confinamento durante o 2º período, apenas se realizaram os treinos ajustados em
todas as modalidades, existentes neste Agrupamento, garantindo-se o distanciamento físico entre os
alunos. No que diz respeito à prática desportiva em contexto competitivo, esta não se verificou em
nenhuma fase (Escola, Regional e Nacional).
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I. Bibliotecas Escolares
Quando foram preparadas as atividades para constarem no Plano Anual deste ano letivo (2020/2021), a
colega responsável pelas bibliotecas das EB Dr. José Neves Júnior e EB Nº 5 já se encontrava de baixa
médica pelo que muitas das atividades propostas já não incluíram estas duas escolas. No entanto, há que
salientar que, apesar deste constrangimento, na EB Dr. José Neves Júnior, por exemplo, foram realizadas
diversas atividades em articulação com diferentes departamentos (comemoração do Halloween, exposição
de sólidos geométricos, comemoração dos 101 anos de Sophia de Mello Breyner Andresen, comemoração
do Dia da Língua Portuguesa, O Sobreiro dos Direitos ou Prevenção do Bullying e Ciberbullying), entre
muitas outras.
Das atividades realizadas no agrupamento há a salientar a participação dos alunos no Concurso Nacional
de Leitura (1.º e 2.º ciclos), em que tivemos uma aluna na fase final. Também na Semana da Leitura houve
bastantes participantes nas atividades Poesia à solta e Ler em qualquer lugar. Lamentamos, este ano, a
ausência de participantes do 3.º ciclos e ensino secundário nestas atividades.
Durante o período de E@D foram criadas Classrooms com conteúdos de apoio aos docentes e foi
dinamizada a página das Bibliotecas Escolares com conteúdos para os alunos (3.º ciclo e ensino
secundário).
Das atividades previstas, não se realizaram as sessões de Formação de utilizadores e a atividade Encontro
às cegas com um livro, ambas na ES Pinheiro e Rosa (a biblioteca esteve encerrada durante o 1.º período,
abriu no início do 2.º período e voltou a fechar logo em seguida devido à pandemia).
No âmbito da gestão das bibliotecas escolares, colaborámos no preenchimentos dos inquéritos sobre as
competências leitoras dos alunos dos 1.º e 2.º ciclos, foram preenchidos todos os documentos e
formulários emanados pela Rede de Bibliotecas Escolares, e procedemos ao inventário em 4 bibliotecas do
agrupamento.
Para além disso, foram apresentadas 2 candidaturas (10 minutos a ler e Imprevistos de leitura) que
trouxeram para as escolas envolvidas uma verba de 1400 euros para aquisição de livros.
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J. Coordenação de Projetos
No ano letivo 2020/21 foram implementados nas escolas do Agrupamento Pinheiro e Rosa trinta e um
Projetos/Clubes, de natureza de complemento curricular ou extracurricular, inseridos no PAA, na estrutura
“Projetos”.
Todas as atividades tiveram em vista cumprir os objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento,
desenvolvendo-se pelas diferentes áreas de intervenção. A articulação curricular e a articulação entre
ciclos foram uma constante na grande maioria das atividades propostas, sendo de realçar que vinte e seis
das atividades registadas no PAA se desenvolveram em parceria com entidades externas, o que contribuiu
para projetar o trabalho desenvolvido com os alunos, neste agrupamento.
De referir que a grande maioria das atividades previstas pelos diferentes projetos foram realizadas e
avaliadas de Muito Bom. Estas contribuíram para desenvolver os objetivos do Projeto Educativo, tendo
colaborado para a projeção do agrupamento na comunidade, para a participação ativa dos encarregados
de educação na vida escolar, para fomentar o empreendedorismo, formação integral dos alunos,
nomeadamente ao nível da inclusão, cidadania social, cultural/intercultural, artística, ambiental,
autonomia e responsabilidade. O gosto pela diversidade de aprendizagens e a curiosidade com o contato
com áreas artísticas, levou a que os objetivos propostos tivessem sido amplamente alcançados, sendo o
balanço dos projetos, muito positivo.
Tendo em conta a situação atual de pandemia apenas foi inserida no PAA, na estrutura “Projetos”, uma
proposta de projeto de visita de estudo.
De salientar que no PAA também foram inseridos outros projetos, noutras estruturas, de acordo com as
disciplinas que os professores lecionam, participam/colaboram na conceção e desenvolvimento de
inúmeras atividades, enquadradas nos Planos Curriculares das Turmas/Planos de Trabalho de Turma.

K. Coordenação dos Diretores de Turma
Relativamente à Coordenação dos Diretores de Turma de 2º e 3º ciclos, ensino secundário e profissional,
realizaram-se todas as atividades previstas no PAA e submetidas.
Os objetivos do Projeto Educativo envolvidos foram os seguintes: Melhoria dos resultados académicos no
Ensino Básico, Valorizar atitudes que promovam a cidadania, melhorar os processos de articulação
curricular horizontal e vertical e as práticas interdisciplinares, diversificar a oferta educativa curricular,
implementar uma cultura de trabalho colaborativa, implementar mecanismos de regulação das práticas
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pedagógicas, promover a participação ativa dos alunos no planeamento e desenvolvimento das atividades
curriculares e participação na vida da Escola/Meio (Cidadania).
Quanto ao grau de consecução dos objetivos, a generalidade das atividades foi avaliada com Muito Bom
pelos proponentes das mesmas, apesar de ainda não estarem todas avaliadas. As atividades propostas no
2º período e final do 3º período para o 2º ciclo não foram realizadas devido à situação pandémica do
COVID-19, também não foram avaliadas.
Assim, considera-se que maioritariamente foram atingidos os objetivos específicos propostos.
Os aspetos positivos referidos pelos docentes foram bastante variados: promoção e fortalecimento das
relações interpessoais, desenvolvimento de atividades de cariz cultural (literatura, teatro, obras de arte),
desenvolvimento da autonomia e responsabilidade, qualidade das atividades, interesse e participação dos
alunos pelas atividades, motivação dos alunos para a vida escolar. Todos os objetivos foram alcançados
com sucesso e as atividades decorreram com normalidade, premiando o mérito dos alunos e integrando as
componentes culturais e sociais imprescindíveis ao salutar desenvolvimento intrapessoal e interpessoal,
conducentes com o esperado no perfil dos alunos.
- A maioria das atividades que constam nos planos de turma, algumas delas registadas no PAA, foram
concretizadas com bastante sucesso e avaliadas com Bom ou Muito Bom. Salienta-se a excelente
articulação entre os vários docentes/ áreas do currículo e o interesse/ empenho, capacidade de trabalho e
responsabilidade demonstrados pelos alunos, bem como a colaboração dos encarregados de educação em
algumas destas atividades. As mesmas contribuíram para desenvolver as aprendizagens essenciais das
várias disciplinas, bem como as várias áreas/competências do perfil dos alunos, potenciando uma
cidadania ativa. O vasto leque de atividades encontram-se devidamente especificadas e avaliadas no PAA.
- A não realização de algumas atividades foi justificada pelos constrangimentos causados pela pandemia de
COVID-19 e pelo E@D.
- Algumas atividades inicialmente propostas foram reestruturadas devido à situação de pandemia e com o
regresso ao E@D.
-A plataforma revelou-se um instrumento bastante útil, pois num agrupamento tão vasto é mais eficiente o
docente propor as suas atividades de forma autónoma. Porém, deve ser revista a forma de introdução das
atividades pois gera páginas desnecessárias no PTT das turmas e deveria permitir que qualquer docente
pudesse visualizar no seu espaço/menu inicial todas as atividades propostas/realizadas e não apenas as
que propõe ou que é dinamizador;
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-Os registos existentes no Plano da Turma para se colocar o Projeto interdisciplinar e a Articulação
disciplinar, etc, não são úteis nem flexíveis, servem apenas para duplicar registos que ficam em ata;
-Seria importante que o Conselho de Turma tivesse acesso ao PTT no Inovar;
-Deve ser definida uma estratégia do Agrupamento para os CTs definirem DACs, Projetos Interdisciplinares,
Articulações Curriculares, Critérios de Avaliação de agrupamento baseados no Perfil dos alunos;
- A plataforma (Google Drive) simplificou e facilitou o trabalho colaborativo entre docentes do CT, deve
continuar a ser utilizada.
- Os DT sugerem - Converter e atualizar o documento da monitorização da indisciplina para formato digital.

L. Serviços de Psicologia e Orientação
No início do ano letivo foram definidas trinta e oito atividades tendo sido desenvolvidas maioria das
atividades, as que não foram desenvolvidas foram substituídas por outras atividades. Houve um forte
incremento de atividades relativamente ao ano letivo transato dando-se especial destaque à intervenção
com alunos em detrimento da avaliação, tendo sido trabalhadas atividades relacionadas com 17 objetivos
do Projeto Educativo.
O SPO considera que o seu trabalho foi importante para a recuperação e consolidação das aprendizagens e
aumento de bem-estar da comunidade educativa. Destacamos as seguintes atividades:
- Inquéritos de satisfação aos alunos acerca das atividades/trabalho desenvolvido pelo SPO;
- Aprofundar a parceria com a UAlg, no sentido de se poder realizar um trabalho de investigação sobre os
diversos projetos realizados no Agrupamento, dando assim, um caráter de investigação formal, colhendo
daí os benefícios para uma melhoria constante do trabalho realizado;

- Aprofundamento do trabalho colaborativo com as lideranças intermédias e Direção;
- Mais horas de laboração da Saúde Escolar no Agrupamento;
- Um maior trabalho colaborativo entre SPO e GAA/GAJ;
- Continuação de desenvolvimento de intervenções em grupo em detrimento de atendimentos individuais;
- Aprofundar o trabalho desenvolvido com as associações de pais.
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Conclusão

Ao terem sido suspensas algumas atividades que implicavam maior proximidade física entre os alunos,
como medida de segurança em período pandémico, a tecnologia abriu uma porta para que as atividades
escolares continuassem noutros contextos. A nova realidade tornou-se um processo catalítico para a
escola na busca de soluções num curto espaço de tempo e, como resultado, os professores deparam-se, de
forma abrupta e imprevista, com o desafio de ensinar por outras vias. O Plano Anual de Atividades (PAA)
que se assume como um importante instrumento de gestão e autonomia do Agrupamento, sendo o
documento aglutinador das propostas apresentadas por todos os atores da comunidade educativa,
afirmou-se como uma importante ferramenta de registo do que foi feito e até do que foi suspenso, visando
a continuidade no próximo ano letivo, conducente a uma efetiva qualidade do processo
ensino/aprendizagem.
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Departamento

Bibliotecas

Bibliotecas

Nome da atividade

MIBE - mês
internacional das
bibliotecas
escolares

Biblioteca Fora de
Portas

Cultura e
Desenvolvimento
para todos
Bibliotecas

Bibliotecas

Bibliotecas

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Comemoração da data com visitas guiadas e sessões de
formação de utilizadores para dar a conhecer a sua
organização e funcionamento. Dinamização de diversas
atividades à volta dos livros e das leituras. Difusão da
informação através das redes sociais.
Biblioteca Fora de Portas, consiste em organizar caixas de
livros e colocar nas salas de aula do 1º Ciclo da escola de
Estoi.
- A turma 17 consulta em sala de aula, porque se trata de
uma turma do 1º ano;
- As turmas 18, 19 e 20 apresentaram autorização dos
Encarregados de Educação para levar livros para leitura
domiciliária.

Calendarização da
atividade

Cidália Maria Pereira Costa
Teixeira, Ana Luisa Gabadinho
Melão
1.º Período

Cidália Maria Pereira Costa
Teixeira

Oferta de Dicionários:
- À semelhança de anos anteriores o Club Rotary de Estoi,
apresenta um conjunto de dicionários que oferece a todos
os alunos do 5º ano;
Cidália Maria Pereira Costa
- Entrega dos prémios "Leitor TOP 2019/2020".
Teixeira

Angariação de títulos para diversificar/enriquecer a
Campanha de Natal coleção.

Amnistia
Internacional

Dinamizadores da atividade

Maria Fátima Almendra
Santos, Cidália Maria Pereira
Costa Teixeira

Honório Alcalde Gonçalves
Marques, António Manuel
Martins Caetano, Ana Paula
Martins Coelho, Ana Luisa
Através de uma votação online, apoiar e ajudar vítimas de Gabadinho Melão, Ana Bela
descriminação apoiadas pela Amnistia Internacional.
Viegas de Sousa Guita

Ao longo do ano

Turmas

Grau de
consecução dos
objetivos

10.º - A, 10.º - B, 10.º - C,
10.º - D, 10.º - E, 10.º A.TAS, 10.º - B.TCozPast,
10.º - D.TGPSI, 10.º D.TOE, 10.º - A.TPC, 10.º B.TRB, 10.º - C.TTur, 10.º C.TDesp, 5.º - B - PEC, 5.º
- C - PEC, 5.º - A - PEC,
1.º - T11_CON, 1.º T17_EST, 1.º - T26_LEJ,
1.º - T27_LEJ, 1.º T28_LEJ

Bom

4.º - T20_EST, 3.º T19_EST, 2.º - T18_EST,
1.º - T17_EST

1.º Período

5.º - B - PEC, 5.º - C PEC, 5.º - A - PEC

1.º Período

9.º - A - PEC, 9.º - B PEC, 9.º - C - PEC, 9.º PIEF3º, 9.º - PIEF PR, 8.º A - PEC, 8.º - B - PEC, 8.º C - PEC, 7.º - D - NJ, 7.º A - PEC, 7.º - B - PEC, 7.º C - PEC, 6.º - A - PEC, 6.º B - PEC, 6.º - C - PEC, 5.º B - PEC, 5.º - C - PEC, 5.º A - PEC, 4.º - T15_CON,
4.º - T16_CON, 3.º T13_CON, 3.º - T14_CON,
2.º - T12_CON, 1.º T11_CON

1.º Período

12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 12.º - A.TPC, 12.º D.TTur, 12.º - C.TGPSI,
12.º - C.TDist, 12.º A.TAS, 12.º - B.TDesp,
12.º - D.TRB, 12.º B.TJuv, 11.º - A, 11.º - D,
11.º - C, 11.º - B, 11.º B.TDesp, 11.º - B.TTur,
11.º - C.TGPSI, 11.º C.TSSMA, 11.º - D.TJuv,
11.º - A.TAS, 11.º - D.TOE,
11.º - A.CozPast, 10.º - A,
10.º - B, 10.º - C, 10.º - D,
10.º - E, 10.º - A.TAS, 10.º B.TCozPast, 10.º D.TGPSI, 10.º - D.TOE,
10.º - A.TPC, 10.º - B.TRB,
10.º - C.TTur, 10.º C.TDesp

Muito Bom

Aspetos positivos a destacar

Dar a conhecer a Biblioteca Escolar e as suas
regras de funcionamento.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

O facto de a lotação máxima ter diminuído devido ao COVID
implicou uma duplicação de atividades realizadas.

Este projeto teve a apreciação da Rede de
Bibliotecas Escolares (RBE) e obteve um valor de
400,00 Euros para investir em livros para a faixa
etária do Jardim de infância e 1ºCiclo.
Com a pandemia do Covid 19 e as consequentes restrições,
Pretende-se que este projeto tenha continuidade no não foi possível promover algumas atividades previstas para o
próximo ano.
presente ano letivo.

136

87

Participaram as Turmas do 5ºA, 5ºB e 5ºC:
Numa iniciativa do Clube Rotary de Estoi em
articulação com a Biblioteca Escolar, foram
oferecidos, dicionários de português/inglês inglês/português a todos os alunos do 5º ano. O
projeto foi divulgado na página da escola e nas
redes sociais das Bibliotecas do Agrupamento.
Muito Bom

Bom

Nada a considerar.

53

O aumento de espólio nas bibliotecas.

Maior envolvimento da comunidade educativa.

19

A chamada de atenção para problemas
relacionados com os direitos humanos e o
envolvimento da comunidade escolar para a
tentativa de resolução doe alguns deles através de
votação.

Nada a assinalar.
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Departamento

Bibliotecas

Bibliotecas

Bibliotecas

Bibliotecas

Bibliotecas

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Realização de atividades de leitura e/ou escrita com as
Ler, ouvir e contar... turmas do 1.º ciclo e pré-escolar.

Caixas de histórias

Levar o livro e a leitura aos alunos do pré-escolar
motivando-os para o contacto direto com o livro.

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Cidália Maria Pereira Costa
Teixeira, Ana Luisa Gabadinho
Melão
Ao longo do ano
Maria José Botelho Teixeira,
Cidália Maria Pereira Costa
Teixeira, Ana Luisa Gabadinho
Melão
Ao longo do ano

Miúdos a votos

Melhorar a competência leitora, dinamizar a leitura e
participar numa atividade de âmbito local, regional e
nacional.

Maria José Botelho Teixeira,
Maria Fátima Almendra
Santos, Cidália Maria Pereira
Costa Teixeira, Ana Luisa
Gabadinho Melão

Ao longo do ano

Concurso Nacional
de Leitura

Melhorar a competência leitora, dinamizar a leitura e
participar numa atividade de âmbito local, regional e
nacional.

Maria José Botelho Teixeira,
Cidália Maria Pereira Costa
Teixeira, Ana Paula Santiago
Santinho, Ana Luisa
Gabadinho Melão

Ao longo do ano

Jornal escolar

Divulgar, através de um jornal escolar digital, os trabalhos
dos alunos e as atividades realizadas na escola.

Maria Manuela Brás Valente

Ao longo do ano

Turmas

4.º - T15_CON, 4.º T16_CON, 4.º - T35_LEJ,
4.º - T36_LEJ, 4.º T37_LEJ, 3.º - T13_CON,
3.º - T14_CON, 3.º T32_LEJ, 3.º - T33_LEJ,
3.º - T34_LEJ, 2.º T12_CON, 2.º - T29_LEJ,
2.º - T30_LEJ, 2.º T31_LEJ, 1.º - T11_CON,
1.º - T26_LEJ, 1.º T27_LEJ, 1.º - T28_LEJ
P5 - G6_LEJ, P5 G7_LEJ, P5 - G8_LEJ, P5 G1_CON, P5 - G2_CON,
P5 - G3_CON

12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 12.º - A.TPC, 12.º D.TTur, 12.º - C.TGPSI,
12.º - C.TDist, 12.º A.TAS, 12.º - B.TDesp,
12.º - D.TRB, 12.º B.TJuv, 6.º - A - PEC, 6.º B - PEC, 6.º - C - PEC, 4.º T15_CON, 4.º - T16_CON,
3.º - T13_CON, 3.º T14_CON, 2.º - T12_CON
1.º CEF 2 - ERB_PEC,
12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 12.º - A.TPC, 12.º D.TTur, 12.º - C.TGPSI,
12.º - C.TDist, 12.º A.TAS, 12.º - B.TDesp,
12.º - D.TRB, 12.º B.TJuv, 11.º - A, 11.º - D,
11.º - C, 11.º - B, 11.º B.TDesp, 11.º - B.TTur,
11.º - C.TGPSI, 11.º C.TSSMA, 11.º - D.TJuv,
11.º - A.TAS, 11.º - D.TOE,
11.º - A.CozPast, 10.º - A,
10.º - B, 10.º - C, 10.º - D,
10.º - E, 10.º - A.TAS, 10.º B.TCozPast, 10.º D.TGPSI, 10.º - D.TOE,
10.º - A.TPC, 10.º - B.TRB,
10.º - C.TTur, 10.º C.TDesp, 9.º - A - NJ, 9.º B - NJ, 9.º - C - NJ, 9.º - D NJ, 9.º - A - PEC, 9.º - B PEC, 9.º - C - PEC, 9.º PIEF3º, 9.º - PIEF PR, 8.º A - NJ, 8.º - B - NJ, 8.º - C NJ, 8.º - D - NJ, 8.º - E -

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Muito Bom

A articulação com os professores titulares de turma
sobre os temas a trabalhar e as atividades de leitura
e de exploração do livro realizadas com os alunos. Nada a assinalar.

1995

Muito Bom

Apesar de todas as contrariedades, a atividade
funcionou e os alunos do pré-escolar continuaram a Devido ao COVID, os alunos não puderam ir à biblioteca
ter acesso aos livros e à leitura.
escolher os livros de que mais gostavam.

675

Muito Bom

A participação ativa dos alunos e o envolvimento
dos professores titulares de turma na preparação
das obras.

268

Bom

Muito Bom

As regras ditadas pela pandemia (intervalos com horários
separados) vieram complicar a interação e a partilha entre
turmas.

A participação qualitativa que nos levou uma aluna à
final do CNL e, por isso a escola recebeu uma verba Por se ter realizado em tempo de E@D, verificou-se uma
de 150 euros.
menor participação dos alunos.
Para o próximo ano tentaremos dar um novo formato ao jornal,
A participação de diferentes departamentos e o
apresentá-lo mesmo em formato de jornal e não em
envolvimento dos alunos.
documento pdf.

15
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Departamento

Bibliotecas

Bibliotecas

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Neste dia
aconteceu...
(comemoração de
efemérides)

Maria Fátima Almendra
Santos, Maria Teresa Carmo
Marques Serpa, Cidália Maria
Pereira Costa Teixeira, Maria
Vitória Raposo Revés, Honório
Alcalde Gonçalves Marques,
Ana Paula Martins Coelho, Ana
Publicação/exposição de informações sobre determinadas Luisa Gabadinho Melão,
datas a comemorar, em articulação com as atividades
Elisabete Maria Letras Rosa
curriculares.
Bravo
Ao longo do ano

À conversa com...

Através do convite a entidades externas ou com a
publicação de entrevistas online, pretende-se dar a
conhecer novos escritores ou personalidades de interesse
em várias áreas do conhecimento para uma melhor
articulação com o currículo.

Honório Alcalde Gonçalves
Marques, Cidália Maria Pereira
Costa Teixeira, Ana Luisa
Gabadinho Melão
Ao longo do ano

Turmas

1.º CEF 2 - ERB_PEC,
12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 12.º - A.TPC, 12.º D.TTur, 12.º - C.TGPSI,
12.º - C.TDist, 12.º A.TAS, 12.º - B.TDesp,
12.º - D.TRB, 12.º B.TJuv, 11.º - A, 11.º - D,
11.º - C, 11.º - B, 11.º B.TDesp, 11.º - B.TTur,
11.º - C.TGPSI, 11.º C.TSSMA, 11.º - D.TJuv,
11.º - A.TAS, 11.º - D.TOE,
11.º - A.CozPast, 10.º - A,
10.º - B, 10.º - C, 10.º - D,
10.º - E, 10.º - A.TAS, 10.º B.TCozPast, 10.º D.TGPSI, 10.º - D.TOE,
10.º - A.TPC, 10.º - B.TRB,
10.º - C.TTur, 10.º C.TDesp, 9.º - A - PEC, 9.º
- B - PEC, 9.º - C - PEC,
9.º - PIEF3º, 9.º - PIEF PR,
8.º - A - PEC, 8.º - B PEC, 8.º - C - PEC, 7.º - A PEC, 7.º - B - PEC, 7.º - C PEC, 6.º - A - PEC, 6.º - B 1.º CEF 2 - ERB_PEC,
12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 12.º - A.TPC, 12.º D.TTur, 12.º - C.TGPSI,
12.º - C.TDist, 12.º A.TAS, 12.º - B.TDesp,
12.º - D.TRB, 12.º B.TJuv, 11.º - A, 11.º - D,
11.º - C, 11.º - B, 11.º B.TDesp, 11.º - B.TTur,
11.º - C.TGPSI, 11.º C.TSSMA, 11.º - D.TJuv,
11.º - A.TAS, 11.º - D.TOE,
11.º - A.CozPast, 10.º - A,
10.º - B, 10.º - C, 10.º - D,
10.º - E, 10.º - A.TAS, 10.º B.TCozPast, 10.º D.TGPSI, 10.º - D.TOE,
10.º - A.TPC, 10.º - B.TRB,
10.º - C.TTur, 10.º C.TDesp, 9.º - A - PEC, 9.º
- B - PEC, 9.º - C - PEC,
9.º - PIEF3º, 9.º - PIEF PR,
8.º - A - PEC, 8.º - B PEC, 8.º - C - PEC, 7.º - A PEC, 7.º - B - PEC, 7.º - C PEC, 6.º - A - PEC, 6.º - B -

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Bom

O envolvimento dos docentes e alunos na
realização das exposições em articulação com os
conteúdos lecionados. A participação dos alunos e
das turmas que visitaram a biblioteca e a as
exposições.

Nada a assinalar.

Satisfaz

Apesar dos contratempos conseguimos convidar
uma escritora para uma conversa à distância com
os alunos do 1.º ciclo. Foram, porém, divulgadas
muitas entrevistas online na página das bibliotecas
escolares.

A dificuldade em contactar escritores de algum renome,
especialmente nas condições de COVID 19.

2251

50

3 de 52

Departamento

Bibliotecas

Bibliotecas

Nome da atividade

Gestão da
biblioteca.

Li e recomendo!

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Realização de atividades inerentes ao cargo de professora
bibliotecária no âmbito da gestão/organização das
bibliotecas: aquisição de novos materiais, registo e
catalogação dos mesmos, abate de material antigo em
mau estado, organização e manutenção do espaço,
organização da equipa, preparação/ organização das
Cidália Maria Pereira Costa
diferentes atividades, realização de atividades,
Teixeira, Ana Luisa Gabadinho
preenchimento de relatórios e inquéritos...
Melão
Ao longo do ano

Através de um comentário escrito, vídeo ou audio, os
alunos tentam motivar outros para a leitura daquela obra.
Pretende-se promover a leitura e o uso da coleção.

Maria José Botelho Teixeira,
Graça Maria Ferraz Ribeiro,
Elisabete Maria Letras Rosa
Bravo, Dina Maria Cabrita
Ferreira, Cidália Maria Pereira
Costa Teixeira, Ana Paula
Santiago Santinho, Ana Luisa
Gabadinho Melão

Ao longo do ano

Turmas

1.º CEF 2 - ERB_PEC,
12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 12.º - A.TPC, 12.º D.TTur, 12.º - C.TGPSI,
12.º - C.TDist, 12.º A.TAS, 12.º - B.TDesp,
12.º - D.TRB, 12.º B.TJuv, 11.º - A, 11.º - D,
11.º - C, 11.º - B, 11.º B.TDesp, 11.º - B.TTur,
11.º - C.TGPSI, 11.º C.TSSMA, 11.º - D.TJuv,
11.º - A.TAS, 11.º - D.TOE,
11.º - A.CozPast, 10.º - A,
10.º - B, 10.º - C, 10.º - D,
10.º - E, 10.º - A.TAS, 10.º B.TCozPast, 10.º D.TGPSI, 10.º - D.TOE,
10.º - A.TPC, 10.º - B.TRB,
10.º - C.TTur, 10.º C.TDesp, 9.º - A - NJ, 9.º B - NJ, 9.º - C - NJ, 9.º - D NJ, 9.º - A - PEC, 9.º - B PEC, 9.º - C - PEC, 9.º PIEF3º, 9.º - PIEF PR, 8.º A - NJ, 8.º - B - NJ, 8.º - C NJ, 8.º - D - NJ, 8.º - E 1.º CEF 2 - ERB_PEC,
12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 12.º - A.TPC, 12.º D.TTur, 12.º - C.TGPSI,
12.º - C.TDist, 12.º A.TAS, 12.º - B.TDesp,
12.º - D.TRB, 12.º B.TJuv, 11.º - A, 11.º - D,
11.º - C, 11.º - B, 11.º B.TDesp, 11.º - B.TTur,
11.º - C.TGPSI, 11.º C.TSSMA, 11.º - D.TJuv,
11.º - A.TAS, 11.º - D.TOE,
11.º - A.CozPast, 10.º - A,
10.º - B, 10.º - C, 10.º - D,
10.º - E, 10.º - A.TAS, 10.º B.TCozPast, 10.º D.TGPSI, 10.º - D.TOE,
10.º - A.TPC, 10.º - B.TRB,
10.º - C.TTur, 10.º C.TDesp, 9.º - A - NJ, 9.º B - NJ, 9.º - C - NJ, 9.º - D NJ, 9.º - A - PEC, 9.º - B PEC, 9.º - C - PEC, 9.º PIEF3º, 9.º - PIEF PR, 8.º A - NJ, 8.º - B - NJ, 8.º - C NJ, 8.º - D - NJ, 8.º - E -

Grau de
consecução dos
objetivos

Muito Bom

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

A atividade não foi realizada nos moldes previstos
tendo sido feita a divulgação pela educadora Maria
José (Lejana), pela professora Andreia Lobo (PEC)
e pelas professoras bibliotecárias. No caso da
Secundária, a atividade foi feita recorrendo a vídeos
dos autores na promoção do livro.
Os recursos divulgados serviram para dar a
conhecer novos autores e novos títulos e cumpre o A pouca motivação e envolvimento dos alunos na elaboração
objetivo de motivar para a leitura.
dos vídeos.
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Departamento

Bibliotecas

Bibliotecas

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Divulgação de
recursos

Helena Paula Albuquerque
Castro Morais Almeida, Cidália
Disponibilização aos docentes e alunos de recursos úteis e Maria Pereira Costa Teixeira,
viáveis (sites, portais,...) sobre temas atuais para apoio ao Ana Paula Martins Coelho, Ana
currículo.
Luisa Gabadinho Melão
Ao longo do ano

Ler com + visão

Maria Fátima Almendra
Santos, Graça Maria Ferraz
A partir do destaque de um artigo presente na revista
Ribeiro, Ana Maria Veiga
Visão Júnior, é lançado um ou vários desafios de pesquisa. Pousa

Ao longo do ano

Turmas

12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 12.º - A.TPC, 12.º D.TTur, 12.º - C.TGPSI,
12.º - C.TDist, 12.º A.TAS, 12.º - B.TDesp,
12.º - D.TRB, 12.º B.TJuv, 11.º - A, 11.º - D,
11.º - C, 11.º - B, 11.º B.TDesp, 11.º - B.TTur,
11.º - C.TGPSI, 11.º C.TSSMA, 11.º - D.TJuv,
11.º - A.TAS, 11.º - D.TOE,
11.º - A.CozPast, 10.º - A,
10.º - B, 10.º - C, 10.º - D,
10.º - E, 10.º - A.TAS, 10.º B.TCozPast, 10.º D.TGPSI, 10.º - D.TOE,
10.º - A.TPC, 10.º - B.TRB,
10.º - C.TTur, 10.º C.TDesp, 9.º - A - NJ, 9.º B - NJ, 9.º - C - NJ, 9.º - D NJ, 9.º - A - PEC, 9.º - B PEC, 9.º - C - PEC, 9.º PIEF3º, 9.º - PIEF PR, 8.º A - NJ, 8.º - B - NJ, 8.º - C NJ, 8.º - D - NJ, 8.º - E NJ, 8.º - A - PEC, 8.º - B 9.º - A - NJ, 9.º - B - NJ, 9.º
- C - NJ, 9.º - D - NJ, 9.º A - PEC, 9.º - B - PEC, 9.º C - PEC, 9.º - PIEF3º, 9.º PIEF PR, 8.º - A - NJ, 8.º B - NJ, 8.º - C - NJ, 8.º - D NJ, 8.º - E - NJ, 8.º - A PEC, 8.º - B - PEC, 8.º - C PEC, 7.º - A - NJ, 7.º - B NJ, 7.º - C - NJ, 7.º - E NJ, 7.º - F - NJ, 7.º - D NJ, 7.º - A - PEC, 7.º - B PEC, 7.º - C - PEC, 6.º - A PEC, 6.º - B - PEC, 6.º - C PEC, 6.º - A - NJ, 6.º - B NJ, 6.º - C - NJ, 6.º - D NJ, 6.º - E - NJ, 6.º - F NJ, 6.º - PIEF2º, 6.º - PIEF
PR, 5.º - B - PEC, 5.º - A NJ, 5.º - B - NJ, 5.º - C PEC, 5.º - C - NJ, 5.º - D NJ, 5.º - E - NJ, 5.º - F NJ, 5.º - A - PEC, 4.º T15_CON, 4.º - T16_CON,
4.º - T35_LEJ, 4.º T36_LEJ, 4.º - T37_LEJ,
3.º - T13_CON, 3.º -

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Muito Bom

A divulgação de recursos no blogue e nas
Classrooms foi bastante satisfatória para alunos e
docentes. Foram divulgados novos títulos e novos
recursos.

Nada a assinalar.

Satisfaz

O hábito de leitura de um artigo de "jornal" e a
aprendizagem de pesquisa na internet da solução
para o desafio.

O facto de se ter realizado apenas no 1.º período e de não se
poder ter a revista para os alunos consultarem/folhearem
devido às regras impostas pelo COVID 19 diminuiu o número
de participantes.

2200

46
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Maria José Botelho Teixeira,
Maria Fátima Almendra
Santos, Cidália Maria Pereira
Costa Teixeira, Ana Paula
Santiago Santinho, Ana Luisa
Gabadinho Melão

Bibliotecas

Top livro/leitor

Valorização das leituras feitas dando a conhecer os livros
mais lidos e os leitores mais assíduos através do
apuramento trimestral das requisições domiciliárias.

Bibliotecas

Se gostaste do
filme, vais adorar o
livro!/ Let's book at
a trailer...

Humberto Alexandre Silva
Mendes, Dina Maria Cabrita
Propostas de sugestões de leitura para promover a
Ferreira, Cidália Maria Pereira
literacia da leitura. Atividade a realizar em formato cartaz e Costa Teixeira, Ana Luisa
digital.
Gabadinho Melão

Calendarização da
atividade

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Turmas

1.º CEF 2 - ERB_PEC,
12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 12.º - A.TPC, 12.º D.TTur, 12.º - C.TGPSI,
12.º - C.TDist, 12.º A.TAS, 12.º - B.TDesp,
12.º - D.TRB, 12.º B.TJuv, 11.º - A, 11.º - D,
11.º - C, 11.º - B, 11.º B.TDesp, 11.º - B.TTur,
11.º - C.TGPSI, 11.º C.TSSMA, 11.º - D.TJuv,
11.º - A.TAS, 11.º - D.TOE,
11.º - A.CozPast, 10.º - A,
10.º - B, 10.º - C, 10.º - D,
10.º - E, 10.º - A.TAS, 10.º B.TCozPast, 10.º D.TGPSI, 10.º - D.TOE,
10.º - A.TPC, 10.º - B.TRB,
10.º - C.TTur, 10.º C.TDesp, 9.º - A - NJ, 9.º B - NJ, 9.º - C - NJ, 9.º - D NJ, 9.º - A - PEC, 9.º - B PEC, 9.º - C - PEC, 9.º PIEF3º, 9.º - PIEF PR, 8.º A - NJ, 8.º - B - NJ, 8.º - C NJ, 8.º - D - NJ, 8.º - E 1.º CEF 2 - ERB_PEC,
12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 12.º - A.TPC, 12.º D.TTur, 12.º - C.TGPSI,
12.º - C.TDist, 12.º A.TAS, 12.º - B.TDesp,
12.º - D.TRB, 12.º B.TJuv, 11.º - A, 11.º - D,
11.º - C, 11.º - B, 11.º B.TDesp, 11.º - B.TTur,
11.º - C.TGPSI, 11.º C.TSSMA, 11.º - D.TJuv,
11.º - A.TAS, 11.º - D.TOE,
11.º - A.CozPast, 10.º - A,
10.º - B, 10.º - C, 10.º - D,
10.º - E, 10.º - A.TAS, 10.º B.TCozPast, 10.º D.TGPSI, 10.º - D.TOE,
10.º - A.TPC, 10.º - B.TRB,
10.º - C.TTur, 10.º C.TDesp, 9.º - A - NJ, 9.º B - NJ, 9.º - C - NJ, 9.º - D NJ, 9.º - A - PEC, 9.º - B PEC, 9.º - C - PEC, 9.º PIEF3º, 9.º - PIEF PR, 8.º A - NJ, 8.º - B - NJ, 8.º - C NJ, 8.º - D - NJ, 8.º - E -

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Bom

A valorização dos alunos nas suas competências
leitoras.

Nalgumas escolas, o número de requisições diminuiu uma vez
que o número de lotação da biblioteca também se viu reduzido.

2000

Bom

A atividade foi realizada em formato digital e
alcançou bastantes visualizações.
É mais "fácil" encontrar recursos deste tipo para os alunos mais
Acabou por motivar a comunidade para a leitura de velhos do que para os mais novos e acaba por se perder muito
livros e/ou para o visionamento dos filmes.
tempo na pesquisa de excertos.

243
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Departamento

Bibliotecas

Bibliotecas

Nome da atividade

A BE no blogue e
nas redes sociais.

Blind date com um
livro

Bibliotecas,
Departament
o de
Ciências
Sociais e
Imprevistos de
Humanas
Leitura

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Atualização regular da página com os diferentes blogues
para promover uma maior visibilidade e valorização do
trabalho da BE.

Cidália Maria Pereira Costa
Teixeira, Ana Paula Martins
Coelho, Ana Luisa Gabadinho
Melão

Proposta de sugestões de leitura para promoção da
literacia da leitura.

Maria José Botelho Teixeira,
Maria Fátima Almendra
Santos, Graça Maria Ferraz
Ribeiro, Cidália Maria Pereira
Costa Teixeira, Ana Paula
Santiago Santinho, Ana Olívia
Valente Freire de Matos, Ana
Maria Veiga Pousa, Ana Luisa
Gabadinho Melão
Ao longo do ano

Imprevistos de Leitura:
Consiste e me apresentar leituras de improviso em
diversos locais da escola, para a comunidade educativa,
nomeadamente Assistentes Operacionais.
- O 1º tema escolhido será - "Curiosidades da História".

Ao longo do ano

Maria Teresa Carmo Marques
Serpa, Cidália Maria Pereira
Costa Teixeira
Ao longo do ano

Turmas

1.º CEF 2 - ERB_PEC,
12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 12.º - A.TPC, 12.º D.TTur, 12.º - C.TGPSI,
12.º - C.TDist, 12.º A.TAS, 12.º - B.TDesp,
12.º - D.TRB, 12.º B.TJuv, 11.º - A, 11.º - D,
11.º - C, 11.º - B, 11.º B.TDesp, 11.º - B.TTur,
11.º - C.TGPSI, 11.º C.TSSMA, 11.º - D.TJuv,
11.º - A.TAS, 11.º - D.TOE,
11.º - A.CozPast, 10.º - A,
10.º - B, 10.º - C, 10.º - D,
10.º - E, 10.º - A.TAS, 10.º B.TCozPast, 10.º D.TGPSI, 10.º - D.TOE,
10.º - A.TPC, 10.º - B.TRB,
10.º - C.TTur, 10.º C.TDesp, 9.º - A - NJ, 9.º B - NJ, 9.º - C - NJ, 9.º - D NJ, 9.º - A - PEC, 9.º - B PEC, 9.º - C - PEC, 9.º PIEF3º, 9.º - PIEF PR, 8.º A - NJ, 8.º - B - NJ, 8.º - C NJ, 8.º - D - NJ, 8.º - E 1.º CEF 2 - ERB_PEC,
12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 12.º - A.TPC, 12.º D.TTur, 12.º - C.TGPSI,
12.º - C.TDist, 12.º A.TAS, 12.º - B.TDesp,
12.º - D.TRB, 12.º B.TJuv, 11.º - A, 11.º - D,
11.º - C, 11.º - B, 11.º B.TDesp, 11.º - B.TTur,
11.º - C.TGPSI, 11.º C.TSSMA, 11.º - D.TJuv,
11.º - A.TAS, 11.º - D.TOE,
11.º - A.CozPast, 10.º - A,
10.º - B, 10.º - C, 10.º - D,
10.º - E, 10.º - A.TAS, 10.º B.TCozPast, 10.º D.TGPSI, 10.º - D.TOE,
10.º - A.TPC, 10.º - B.TRB,
10.º - C.TTur, 10.º C.TDesp, 9.º - A - NJ, 9.º B - NJ, 9.º - C - NJ, 9.º - D NJ, 9.º - A - PEC, 9.º - B PEC, 9.º - C - PEC, 9.º PIEF3º, 9.º - PIEF PR, 8.º A - NJ, 8.º - B - NJ, 8.º - C NJ, 8.º - D - NJ, 8.º - E -

6.º - A - PEC

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Muito Bom

A colocação no blog de conteúdos curriculares e
das áreas transversais ajudou docentes e alunos
especialmente durante a época de E@D. A criação
das Classrooms, teve um feedback muito positivo
por parte dos docentes e dos alunos.
Nada a assinalar.

230

Muito Bom

O aumento do número de requisições uma vez que
os alunos dos 1.º e 2.º ciclos tinham preferência por
esses livros. O facto de levarem livros que talvez, de
outra forma não escolhessem, levou os alunos a
aprender a gostar de ler coisas diferentes.
Nada a assinalar.

127

Muito Bom

Imprevistos de Leitura decorreu no âmbito do Mês
Internacional das Bibliotecas e Escolares e da
Disciplina de História, foram apresentadas“Leituras
de improviso”,para a comunidade educativa. O
evento decorreu em diversos locais da escola,
nomeadamente salas de aula e sala de Assistentes
Operacionais.
O tema escolhido foi- "Curiosidades da História",
destacando-se o papel preponderante
desempenhado pela docente Teresa Serpa, ao
colocar em prática este projeto com o 8º ano.
Nada a considerar, apenas que o 6º ano não participou.

20
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Os alunos fazem uma pesquisa Bibliográfica de figuras
ligadas à história, com o objetivo de conhecer melhor
Bibliotecas,
factos e curiosidades da história de Portugal, como por
Departament
exemplo: D. Henrique; D. Afonso Henriques; D. Dinis; D.
o de
Fernando; D. João I; D. Nuno Alvares Pereira; Infante D.
Ciências
Biografias: As
Henrique; D. Afonso V; D. João II; D. Manuel I; Vasco da
Sociais e
Figuras da nossa
Gama; Pedro Alvares Cabral e/ou Luís de Camões e D.
Humanas
História
Sebastião, posteriormente expostas na Biblioteca.
Exposição/concurso de trabalhos dos alunos do 5º ano
sobre as habitações da idade do cobre e do ferro
(Castros/Citânias).
A principal finalidade é levar os alunos a perceber a razão
pela qual os povoados eram construídos com estruturas
Bibliotecas,
predominantemente circulares, revelando desde cedo a
Departament
implementação de uma civilização da pedra, quer nas
o de
zonas de granito quer nas de xisto.
Ciências
Exposição/Concurs Assim, os alunos ao construir as suas pequenas maquetas,
Sociais e
o de Castros ou
percebem melhor o motivo e os objetivos destas
Humanas
Citânias
construções.

Bibliotecas,
Departament
o de
Ciências
Sociais e
Humanas
Viver abril

Dinamizadores da atividade

Cidália Maria Pereira Costa
Teixeira

Tânia Sofia Bento Mendes,
Orlandina Maria do Vale
Barros, Cidália Maria Pereira
Costa Teixeira

Calendarização da
atividade

1.º Período

1.º Período

Se foi a música que deu início à Revolução dos Cravos, é
também a música que tenta agora quebrar o isolamento e
o silencio verificado na sala de professores, que devido á
pandemia se isolam um pouco mais.
Na manhã do dia 23, foi colocado uma enorme jarra de
flores com cravos vermelhos e poemas de abril. No
intervalo das dez, os docentes cantaram o tema "Grândola
Vila Morena" ao som da música do computador.
De seguida e ao longo da manhã os alunos do 9ºB foram
de sala em sala e de lugar em lugar dos funcionários
apresentar o resumo dos acontecimentos do dia 25 de
abril de 1974. Por fim em cada sala de aula foi entoado o
Hino de Portugal.
Na Biblioteca será feita uma mostra de trabalhos
Maria Teresa Carmo Marques
realizados pelos alunos das turmas do 6º Ano, alusivos ao Serpa, Cidália Maria Pereira
25 de abril.
Costa Teixeira
3.º Período

A visita pretende que os alunos conheçam mais sobre a
História do Parlamento e respetivo património, como
também o funcionamento e competências da Assembleia
Bibliotecas,
da República, como por exemplo, a forma como são
Departament
definidos os agendamentos do Plenário ou as formas de
o de
participação dos cidadãos na Assembleia, através de
Ciências
petições e outros instrumentos. Todos esses
Sociais e
Conhecer o
procedimentos são igualmente ilustrados nos
Humanas
Património Nacional apontamentos e infografias espalhados pelos espaços
A Exposição realizada na Biblioteca, exalta o trabalho
desenvolvido pelos portugueses a partir do XV.
Quando, Portugal descobre Ceuta na África, essa
localidade passa a ser a base naval que serviu como apoio
para as navegações pelo Atlântico. O Algarve foi muito
importante nesta fase, pois aqui construiu-se um estaleiro
naval e uma escola náutica.
Durante a época dos Descobrimentos, houve uma
evolução dos tipos de navios utilizados. A barca, destinada
à cabotagem e pesca, era ainda utilizada ao tempo de Gil
Bibliotecas,
Eanes, quando, em 1434, dobrou o Cabo Bojador, e seria
Departament
sucedida pela caravela.
o de
Descobrimentos
Foi nesse sentido que os alunos vão desenvolver os seus
Ciências
Portugueses - Naus trabalhos, referindo as causas e os meios utilizados para
Sociais e
e Caravelas
os descobrimentos portugueses.
Humanas

Turmas

6.º - A - PEC

5.º - B - PEC, 5.º - C PEC, 5.º - E - NJ, 5.º - F NJ, 5.º - A - PEC

8.º - A - PEC, 8.º - B PEC, 8.º - C - PEC

Cidália Maria Pereira Costa
Teixeira

3.º Período

6.º - A - PEC

Tânia Sofia Bento Mendes,
Orlandina Maria do Vale
Barros

3.º Período

5.º - B - PEC, 5.º - C PEC, 5.º - A - PEC

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Muito Bom

Os alunos ficaram a conhecer algumas figuras mais
importantes da nossa história de Portugal. Foram
realizados cartazes com fotografias e pequenos
textos, referentes à figura em questão. De seguida
foram expostos na Biblioteca Escolar.
Nada a considerar

20

Muito Bom

Foi enorme a participação dos alunos neste projeto,
tanto na escola PEC, como na Neves Júnior.
Realizou-se uma exposição em cada uma das
Bibliotecas e, na Escola PEC (Poeta Emiliano da
Costa - Estoi) foram atribuídos prémios aos que
Por vezes os alunos não levantam os trabalhos após o término
respeitaram as construções da época em estudo.
da exposição.

75

Muito Bom

Se foi a música que deu início à Revolução dos
Cravos, é também a música que tenta agora
quebrar o isolamento e o silêncio verificado na sala
de professores, que devido á pandemia se isolam
um pouco mais.
Assim na manhã do dia 23, foi colocado uma
enorme jarra de flores com cravos vermelhos e
poemas de abril. No intervalo das dez, os docentes
cantaram o tema "Grândola Vila Morena" ao som da
música do computador. De seguida e ao longo da
manhã os alunos do 9ºB foram de sala em sala e de
lugar em lugar dos funcionários apresentar o
resumo dos acontecimentos do dia 25 de abril de
1974. Por fim em cada sala de aula foi entoado o
Hino de Portugal.
Não foi possível trazer convidados, devido à pandemia da
Covid19.

40

Em articulação com a Biblioteca Escolar, no dia 25
de Maio a turma A do sexto ano, assistiu a uma
visita guiada à Assembleia da República, que
embora à distância foi realizada em tempo real. Os
alunos ficaram a conhecer um pouco mais deste
Monumento Nacional, quais as salas de reunião e
de comissões de inquérito, escadarias e salões.
Enfim, ficaram e conhecer melhor os espaços que
costumam ver na TV.

-

20

Foi desenvolvido o sentido estético e a participação Com o confinamento, não foi possível todos os alunos
da família na vida escolar dos alunos.
apresentarem os seus trabalhos.

45

Satisfaz

Muito Bom
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Pintura a Fresco:
Nesta atividade os participantes são convidados a realizar
uma pequena peça decorativa, utilizando as mesmas
técnicas e materiais da pintura mural, tendo como motivos
inspiradores os elementos decorativos presentes nos
mosaicos de Milreu.
Tal como a sua designação indica, esta técnica destaca-se
das restantes realizadas com cal, pois as pinturas, ou
“frescos”, são
elaboradas enquanto a argamassa de cal da superfície do
Bibliotecas,
suporte ainda se encontra fresca. Deste modo, durante o
Departament
processo de carbonização da cal – secagem da pasta e
o de
progressivo endurecimento, ou cura da cal – a cal dessa
Ciências
superfície incorpora a tinta feita do mesmo material e os
Sociais e
seus pigmentos coloridos, fixando a pintura de um modo
Humanas,
Estoi aqui tão perto: mais eficiente que as outras técnicas e promovendo cores
Departament Como viviam os
vivas e resistentes.
o de
romanos - "Pintura Durante o processo, os alunos poderão compreender o
Maria Conceição Madeira
Expressões a Fresco"
ciclo da cal e as possibilidades de uso dos materiais.
Pires Sousa Graça

Bibliotecas,
Departament
o de
Ciências
Sociais e
Humanas,
Departament
o de
Expressões

Bibliotecas,
Departament
o de
Expressões

Milreu, aqui tão
perto:
- Dar Voz à
Cidadania.

DIA MUNDIAL DA
ARTE - Concurso
Interno de
DESENHO

Bibliotecas,
Departament
o de
Comemoração do
Expressões "DIA DA TERRA"

Calendarização da
atividade

1.º Período

«Dar Voz à Cidadania» através dos provérbios abordando
Direitos Humanos e os [Deveres dos Cidadãos], Igualdade
[Igualdade de Oportunidades] e Não Discriminação.
Os Provérbios, como peças patrimoniais, exercem um
relevante papel de ligação entre o passado e o presente
na perspetiva intergeracional e intercultural. Atendendo aos
diversos campos de ação exemplifiquemos: A justiça
começa por casa (que poderá levar à reflexão dos
conceitos de justiça, equidade) ou, Não rias do mal do
vizinho que o teu vem a caminho; Quem diz mal do seu,
mal calará o alheio (reflexão dos conceitos de zelo,
discrição) ou, A cada um, o que lhe é devido (reflexão
sobre conceitos de deferência, honra, atenção) ou, ainda
Aprender até morrer (reflexão sobre conceito de
Maria Conceição Madeira
perseverança). Enfim, muitos exemplos surgem.
Pires Sousa Graça, Humberto
Alexandre Silva Mendes,
Nesta sequência, «Dar Voz à Cidadania» através dos
Elisabete Maria Letras Rosa
provérbios, é envolver as falas de outras línguas
Bravo, Dina Maria Cabrita
(africanas, asiáticas, europeias, ...) que vem no
Ferreira, Cidália Maria Pereira
seguimento do projeto anterior (DiVaM2019).
Costa Teixeira
Ao longo do ano

Integrado no Dia Mundial da Arte, os alunos elaboraram
desenhos, baseados em algumas obras literárias
selecionadas pela Biblioteca Escolar.
O dia da Terra foi assinalado no dia 22 de abril, tendo a
Equipa da Biblioteca Escolar promovido um concurso de
Slogans, com base numas imagens dadas, cujo objetivo
principal foi sensibilizar os alunos para a importância da
preservação do ambiente e sustentabilidade do planeta
TERRA.
Com pequenos gestos pode-se comemorar este dia e
preservar o planeta. O importante é passar a mensagem,
afinal a TERRA é a nossa casa.

Anabela Camacho Gomes
Silva

Anabela Camacho Gomes
Silva

Turmas

Aspetos positivos a destacar

Muito Bom

9.º - A - PEC, 9.º - B PEC, 9.º - C - PEC, 5.º - B PEC, 5.º - C - PEC, 5.º - A PEC

Muito Bom

A atividade foi realizada à distância com muita
participação e sucesso.

Muito Bom

Articulação entre Biblioteca Escolar e Educação
Visual;
Desenvolvimento da criatividade e expressividade
através da leitura de obras literárias
Alunos do 7º E (3 alunos) conquistaram os 3
primeiros lugares, bem como uma aluna do 7º C (
3º lugar)

7.º - C - NJ, 7.º - E - NJ, 7.º
- D - NJ

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

A atividade foi dinamizada com as Turmas do 5ºB e
5ºC:
- No âmbito da parceria entre a Direção Geral de
Cultura (através das Ruínas de Milreu), a Biblioteca
Escolar e a Disciplina de Educação Tecnológica
realizaram-se no dia 18 de novembro duas sessões,
uma por turma, sob a temática da Pintura a Fresco.
Nesta atividade os alunos participantes foram
convidados a realizar uma pequena peça
decorativa, utilizando as mesmas técnicas e
materiais da pintura mural, tendo como motivos
inspiradores os elementos decorativos presentes
nos mosaicos de Milreu.
Durante o processo, os alunos puderam
compreender o ciclo da cal e as possibilidades de
uso dos materiais, destacando-se o papel
desempenhado pela docente Maria da Conceição
Graça ao desenrolar este projeto à distância nas
suas aulas.

5.º - B - PEC, 5.º - C PEC, 5.º - A - PEC

3.º Período

3.º Período

Grau de
consecução dos
objetivos

Motivação dos alunos para a atividade proposta
Criatividade dos slogans criados
Sensibilização para as questões ambientais
Parceria com a Biblioteca Escolar
Atividade aberta a todos os níveis de ensino

Nada a considerar.

48

Nada a Considerar.

20

25

Nada a assinalar

50
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Turmas

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

A Escola deve assumir-se como um espaço privilegiado na
prevenção e combate a todas as formas de violência.
COMPROMISSO “ESCOLA SEM BULLYING. ESCOLA
SEM VIOLÊNCIA”
No âmbito de Educação para a Cidadania, a turma vai
assumir um compromisso, visando a prevenção e combate
de comportamentos de bullying, ciberbullying e de outros
tipos de violência.
O cumprimento deste compromisso permitirá reconhecer e
valorizar o papel da turma na promoção de uma “Escola
Sem Bullying. Escola Sem Violência”. Assim, este é o
mote para o nosso trabalho: Os alunos da turma vão
assumir a sua veia de defensores dos direitos das crianças
e a deixar escritas mensagens espontâneas e sentidas de
apoio a todas as vítimas de bullying, cyberbullying e/ ou
outras formas de violência, no documento criado para o
efeito.

Bibliotecas,
Departament Prevenção do
o de
bullying e
Expressões ciberbullying

Bibliotecas,
Departament
o de
Expressões
Conselhos
de Turma
Cursos de
Dupla
Certificação
(Vocacionais
/Profissionais
)

CONCURSO
NACIONAL - O
SOBREIRO DOS
DIREITOS

KHIK IT - Focus
grupo

Muito Bom

Articulação da atividade com a Biblioteca Escolar
Reflexão crítica sobre o Bullying, Cyberbullying, os
seus efeitos, medidas de prevenção e estratégias
de intervenção.
A consciência dos malefícios causados pelo Bullying
gerou empatia, que, por sua vez, gerou tolerância,
transformando positivamente a convivência social.
Essa compreensão possibilitou a "abertura" para
desabafos de alguns alunos da turma vítimas de
Bullying.
Nada a assinalar

22

Muito Bom

- Trabalho articulado entre o 2º e 3º Ciclos ;
- Os objetivos foram na íntegra cumpridos: conceito
de sustentabilidade ambiental, relacionando-o com
arte, bem como na reflexão que os alunos fizeram
sobre o trabalho infantil, articulando-o com os
Direitos das Crianças;
- O trabalho conquistou o 5º lugar a nível nacional
A votação de um trabalho através de likes, nunca é justa1

80

Nada apontar

9

Alguma dificuldade inicial em usar ferramentas digitais.

5

Desta forma, a turma aderiu à iniciativa “A Maior Lição do
Mundo - Os 31 anos da Convenção sobre os Direitos da
Criança”, trabalhando mais afincadamente o ODS 16 –
Paz, Justiça e Instituições eficazes.
As pequenas-grandes mensagens escritas por cada aluno
estiveram patentes numa exposição no Placard da
Biblioteca Escola, sendo esta uma parceira do projeto.
Anabela Camacho Gomes
Silva

Elaboração de uma estrutura bidimensional promovida
pela Green Cork Escolas 2020-21 : "A cortiça no Ano
Internacional para a eliminação do trabalho infantil".
Assim, ao solucionar a crise ambiental, é possível, pelo
menos em parte, reduzir o risco de perda de crianças para
a escravatura infantil, e aumentar a qualidade de vida na
Terra, tendo a cortiça um importante papel na redução de
gases com efeito de estufa na atmosfera.
Este trabalho envolveu a articulação entre o 2º e 3º Ciclos.
- Organizar um grupo focal, no intuito, de desconstruir o
conceito isolamento social voluntário e tudo o que está
conectado a esta temática
- Dar resposta:"Como podemos identificar jovens em
isolamento social e os que estão em risco? E quando
identificados, como podemos ajudá-los?”
- Analisar as características do fenómeno
- Definir de estratégias de prevenção e intervenção.

Paula Maria Martins Pereira,
Anabela Camacho Gomes
Silva

3.º Período

3.º Período

7.º - A - NJ

7.º - A - NJ, 7.º - E - NJ, 7.º
- D - NJ

Sofia Aurora Rebelo Santos,
Natália de Jesus Estrelo, Laure
de Witte
1.º Período

12.º - B.TJuv, 11.º - D.TJuv

Grande interesse demonstrado pelos alunos na
temática da sessão.
Empenho e motivação nas realização das tarefas
propostas pelo facilitador da sessão.
Avaliada positivamente e como muito interessante
pelos alunos.

Natália de Jesus Estrelo

12.º - B.TJuv

Curiosidade e empenho demonstrado pelos alunos
na realização das tarefas propostas pelos
facilitadores das sessões.

1#Criatividade e inovação aplicada ao trabalho com jovens
O que é a criatividade e o processo criativo; Ser capaz de
inovar vs ter atitude de inovar; Novas necessidades em
tempos de covid na área da juventude; Partilha de boas
práticas de inovação no trabalho com jovens; Aplicação
dos conceitos trabalhados ao contexto profissional de cada
um.

Conselhos
de Turma
Cursos de
Dupla
Certificação
(Vocacionais SOFA - Sessões
/Profissionais On-line de
)
Formação Ativa.

2#Métodos criativos para envolvimento de jovens em
projetos E+ e ESC
O que são métodos criativos; Participação juvenil na
prática; O trabalho com jovens e o marketing social;
Partilha de ideias para processos de envolvimento real dos
jovens nos projetos E+ e ESC; Aplicação dos conceitos
trabalhados ao contexto profissional de cada um.
3#Processos criativos para técnicos na área da juventude
e para equipas
O processo criativo nas equipas de trabalho; Métodos
práticos para ideação e desbloqueio de processos;
Análise de study cases; Aplicação dos conceitos
trabalhados ao contexto profissional de cada um.

1.º Período
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Departamento

Conselhos
de Turma
Cursos de
Dupla
Certificação
(Vocacionais
/Profissionais
)
Conselhos
de Turma
Cursos de
Dupla
Certificação
(Vocacionais
/Profissionais
)

Conselhos
de Turma
Cursos de
Dupla
Certificação
(Vocacionais
/Profissionais
)
Conselhos
de Turma
Cursos de
Dupla
Certificação
(Vocacionais
/Profissionais
)

Nome da atividade

Tarde de Jogos de
Tabuleiro "Jogar
Mais para Ser
Melhor"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Tarde de jogos de tabuleiro "Jogar Mais para Ser Melhor",
no IPDJ de Faro, no âmbito da Algarve Con, para
promover o tema da Igualdade, tentando desfazer
preconceitos, construir entendimento e promover a
igualdade, num esforço conjunto pela divulgação dos jogos
de tabuleiro no sul de Portugal.
Natália de Jesus Estrelo

Calendarização da
atividade

1.º Período

Diálogo Jovem da
U.E.

Visita guiada por estúdios e ateliers de artistas locais,
numa rara oportunidade de conhecer tanto o seu trabalho
artístico como o espaço de criação, numa aposta clara na
pluralidade de expressões artísticas:
- Pontos Iguais // Filomeno Pereira de Sousa
- Fernando Brazão (artista plastico)
- POP UP Gallery Faro // Toma Svazaite
Participação na Conclusão do 7º Ciclo do Diálogo Jovem
da U.E.: Contributos para uma Agenda Regional, no IPDJ
de Faro.
O Diálogo Jovem da União Europeia é um processo
articulado a nível europeu com implementações nacionais
que pretende promover o diálogo e a cooperação entre
jovens e decisores políticos no desenho, implementação e
monitorização das políticas de juventude e que se
encontra integrado na Estratégia Europeia para a
Juventude 2019-2027, substituindo o antigo Diálogo
Estruturado.

Até quando?:
Teatro de guerrilha

Comemoração do dia da Eliminação da Violência contra a
Mulher.
Ana Cristina Nabais de Oliveira 1.º Período

Open Studios Faro

Sofia Aurora Rebelo Santos,
Natália de Jesus Estrelo, Laure
de Witte
1.º Período

Natália de Jesus Estrelo,
António José Gambóias
Martins da Silva, Ana Bela
Viegas de Sousa Guita

1.º Período

Turmas

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

11.º - D.TJuv

Tarde divertida e avaliada bastante positivamente
pelos alunos.

Nada apontar

4

12.º - B.TJuv, 11.º - D.TJuv

Grande interesse demonstrado pelos alunos durante
as visitas aos ateliers dos artistas e pelas perguntas
feitas.
Nada apontar

9

12.º - B.TJuv, 11.º - D.TJuv

Oportunidade dos alunos dialogarem com
representantes políticos e apresentarem suas
opiniões.
Algumas dificuldades na interacção com alunos, pelo fato de
O IPDJ de Faro ter assumido a preparação da parte ser online e dos alunos ainda não estarem familiarizados com
técnica necessária para realização do evento.
uso de ferramentas digitais.

9

10.º - A, 10.º - B, 10.º - C,
10.º - D, 10.º - E

Os alunos das turmas às quais foi feita a
intervenção ficaram agradavelmente surpreendidos
e no final fizeram intervenções válidas e tocantes,
devido ao tema em questão.
Nada a referir

60

11.º - D.TJuv

Oportunidade dos alunos conhecerem e interagirem
com jovens de outros países da Europa.
Partilhar sobre a temática da Europa e da união
europeia.
Trabalhar com "gamification" e ferramentas
digitais.
Os alunos avaliaram positivamente a atividade e
Dificuldade com língua inglesa e na interacção com os outros
reconhecerem que devem investir no Inglês.
participantes, pelo fato de ser online e dos alunos ainda não
estarem bem familiarizados com uso de ferramentas digitais.

4

12.º - B.TJuv

Ser um trabalho de criação, reflexão e partilha de
ideias, de trabalho em equipa, de colaboração entre
pares, de objetivos alcançados e de resultados
positivos.
O facto de após a conclusão do trabalho, a
instalação artística “Gavetas” andar a “viajar” por
algumas escolas do Agrupamento. O que permitiu
que os alunos realizassem uma sessão para turmas
do 9º ano com o objetivo de apresentar a Gaveta e
promover o curso de Técnico de Juventude.
Nada apontar

5

Intercâmbio Internacional de Jovens - Online
GamifyEU é uma viagem de descoberta através da
história, princípios e propósito da União Europeia.
Os objetivos deste intercâmbio são:
- Criar pontes entre jovens de 5 países (Bélgica + Bulgária
+ Estónia + Itália + Portugal)
- Partilhar pensamentos e sonhos sobre futuro da Europa
de diferentes formas criativas
- Aprender sobre U.E. (marcos históricos, valores,
princípios e objetivos para juventude)
- Usar ferramentas digitais, jogar e dar feedback
- Promover a Estratégia da U:E: para juventude 2019-2027
(Envolver / Ligar / Capacitar)

Conselhos
de Turma
Cursos de
Dupla
Certificação
(Vocacionais
/Profissionais
)
GamifyEU YE

Conselhos
de Turma
Cursos de
Dupla
Certificação
(Vocacionais
/Profissionais
)
Gavetas - PNA

curso de formação é dotar os facilitadores e formadores
ativos nas organizações parceiras do projeto de
colaboração GamifyEU das competências necessárias
para a implementação de atividades educativas online com
jovens. Esta atividade está organizada no âmbito do
projeto de cooperação europeia YES! GAM-EU:
Estratégias de Participação Juvenil e Gamificação na UE,
um projeto de longo prazo desenvolvido em parceria com
5 organizações (YEU International, DYPALL Network,
Sauga ANK, Active Bulgarian Society, La Fenice)
Natália de Jesus Estrelo

Criação de uma gaveta dos jovens para exposição, no
âmbito do Plano Nacional das Artes da Pinheiro e Rosa

Sofia Aurora Rebelo Santos

1.º Período

1.º Período
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Exposição e construção de uma página web realizada
pelos alunos do curso profissional Técnico Auxiliar de
Saúde de modo a assinalar o dia 5 de Novembro,
decretado pela UNESCO como o Dia Internacional Contra
Conselhos
a Violência e o Bullying nas Escolas, incluindo o
de Turma
Cyberbullying, declarado e aprovado, por unanimidade,
Cursos de
pelos 193 Estados-membros, sob o tema “Juntos contra o
Dupla
Dia Internacional
Bullying na escola” e constitui um momento crucial para
Certificação Contra a Violência e alertar sobre a questão do bullying escolar – a forma mais
(Vocacionais o Bullying nas
evidente de violência nas escolas, que afeta quase um em
/Profissionais Escolas, incluindo o cada três alunos, interferindo negativamente com os
Ana Clara Abegão Valente
)
Cyberbullying
resultados de educação e bem-estar.
Jesus
1.º Período
Conselhos
de Turma
Cursos de
O Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as
Dupla
Mulheres assinala-se anualmente a 25 de novembro e foi
Certificação Dia Internacional
instituído pela Resolução 52/134 da ONU com o propósito
(Vocacionais pela Eliminação da de alertar para este grave problema que atinge as
Ana Clara Abegão Valente
/Profissionais Violência contra as mulheres, tanto em sua casa como no local de trabalho,
Jesus, Ana Cristina Nabais de
)
Mulheres
quer a nível psicológico ou físico.
Oliveira
1.º Período
Conselhos
de Turma
Cursos de
Dupla
Exposição de 30 cadeiras no corredor central para lembrar
Certificação
as 30 vítimas mortais de violência doméstica.
(Vocacionais Muda de vida!:
Cada cadeira tem um objeto pousado e uma frase
/Profissionais Instalação de
associada, que funciona como sinal de alarme para que a
)
cadeiras
Mulher possa considerar mudar de vida.
Ana Cristina Nabais de Oliveira 1.º Período

Conselhos
de Turma
Cursos de
Dupla
Certificação
(Vocacionais
/Profissionais
)
Conselhos
de Turma
Cursos de
Dupla
Certificação
(Vocacionais
/Profissionais
)
Conselhos
de Turma
Cursos de
Dupla
Certificação
(Vocacionais
/Profissionais
)

Sessão Tips to
MOVE - Online

As teias dos
Direitos Humanos

Dia Internacional
dos Direitos
Humanos

Conselhos
de Turma
Cursos de
Dupla
Certificação
(Vocacionais
/Profissionais Podcast - Sempre a
)
Aviar

Sessão de esclarecimento online e de celebração do Dia
do Voluntário (5 Dezembro) sobre oportunidades de
mobilidade e voluntariado em Portugal.
Testemunhos de jovens europeus mas também de outras
nacionalidades em programas de formação, mobilidade e
voluntariado apoiados pelo Erasmus+ ou por outras fontes
de financiamento e informação sobre ofertas e
oportunidades concretas para os alunos.
Natália de Jesus Estrelo, Laure
de Witte
1.º Período

Construção de uma exposição tridimensional sobre a
Comemoração dos 72 anos da Assinatura da Declaração
dos Direitos Humanos.
Ana Cristina Nabais de Oliveira 1.º Período

Atividade que tem como objetivo a promoção de um dia
dedicado aos Direitos Humanos (DH) no qual os alunos
sejam incentivados a melhor compreender e valorizar os
DH e a responsabilizaram-se pelo seu respeito, defesa e
promoção.

Produzir e divulgar semanalmente on-line um podcast, em
que serão abordados os mais diversos temas de interesse
escolar, social, cultural entre outros.
Promover a participação de convidados com
conhecimento de causa para promover a pequenos
debates sobre os temas desenvolvidos.

Ana Clara Abegão Valente
Jesus

1.º Período

André Domingos Pereira
Rodrigues, Laure de Witte,
Natália de Jesus Estrelo, Sofia
Aurora Rebelo Santos, Sónia
Isabel Félix Fernandes
Ao longo do ano

Turmas

12.º - A.TAS

12.º - A.TAS, 11.º - A.TAS,
10.º - A.TAS

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Muito Bom

Os alunos gravaram clips de áudio e vídeo, tiraram
fotos e montaram um mural virtual, divulgando o que
se passa na nossa escola. Solicitaram o testemunho
de alunos que tivessem sofrido ou conhecessem
alguém que tivesse sofrido de bullying.

12

Muito Bom

Projeto interdisciplinar em que os alunos envolvidos
puderam trabalhar colaborativamente e divulgar à
comunidade escolar de uma forma muito apelativa,
o flagelo da violência doméstica.

12

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

11.º - A.TAS

A atividade superou as expectativas uma vez que
provocou toda a comunidade escolar, tivemos
reações de vários setores, desde alunos a
professores a funcionários e a pais, e foi objeto de
notícia na imprensa regional.

12.º - B.TJuv, 11.º - D.TJuv

Tivemos a presença de mais uma turma (2º TAS) e
da professora Magda Dias
Houve grande interesse pelo tema demonstrado
pelos alunos

11.º - C, 11.º - B, 11.º A.TAS, 10.º - C

Todos os alunos se dapararam com a instalação
dos Direitos Humanos, pois estava numa zona de
passagem (corredor central). Serviu de base e de
trabalhos às turmas de Filosofia e de Sociologia

12.º - A.TAS, 11.º - A.TAS,
10.º - A.TAS

Atividade dinamizada pelas alunas do terceiro do
curso TAS que envolveu a participação dos alunos
do Ensino Especial. Foi uma atividade inclusiva e
muito motivadora para os alunos que
posteriormente viram os seus trabalhos serem
expostos e reconhecidos pela comunidade escolar.

15

Ser totalmente realizados pelos jovens desde o
nome do podcast, a realização do logótipo, a
definição dos temas das entrevistas, a escolha da
músicas, a criação dos jingles de início e fim, a
dinamização da conta instagram, os contactos com
os convidados, a definição do guião das entrevistas,
a realização das entrevistas, a edição de cada
episódio.
De notar que um episódio fez parte da PAP de uma
aluna do 3º ano do curso Técnicos de Juventude e
que dois episódios também serviram de trabalhos
finais na disciplina de psicologia dos alunos do 2º
ano do curso Técnicos de Juventude.
Já há 4 episódios editados e disponíveis para ser
ouvidos num conjunto de 8 episódios gravados.
Nada apontar

10

12.º - B.TJuv, 11.º D.TJuv, 10.º - D.TGPSI,
10.º - D.TOE

Muito Bom

Nada a referir.

400

20

Nada a referir
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Departamento

Conselhos
de Turma da
EB Dr. José
Neves Júnior
(Ensino
Básico
Geral)

Conselhos
de Turma da
EB Dr. José
Neves Júnior
(Ensino
Básico
Geral)

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

A sessão de sensibilização irá alertar os alunos dos
perigos do consumo de açúcar no organismo humano e as
suas consequências. Esta sessão será realizada pela
nutricionista Drª. Conceição, através do Programa
Educativo da Saúde (PES). A atividade tem os seguintes
Sessão de
objetivos, tais como: promover estilos de via saudável e
sensibilização "Os identificar as mudanças anatómicas e emocionais com o
perigos do açúcar". consumo de açúcares.
A atividade consistiu numa palestra com o artista plástico
José Evangelista, no Auditório Neves Júnior e teve por
objetivos:
- Estabelecer com os alunos o contato direto com um
artista plástico;
- Sensibilizar os alunos para o tema da Sustentabilidade e
das possibilidades de reutilização (artística) de resíduos
sólidos;
- Sensibilizar a criatividade dos alunos através da partilha
de modelos e procedimentos inerentes ao processo
artístico;
- Complementar o projeto interdisciplinar proporcionando
"Trash Transform" - aos alunos o enriquecimento de referentes e
conversa com o
aprendizagens mediante o contato com profissionais
artista plástico José ligados ao setor artístico e cultural.
Evangelista

Dinamizadores da atividade

Ana Sofia Martins Bexiga
Veríssimo

Calendarização da
atividade

1.º Período

Turmas

1.º Período

6.º - A - NJ

Conselhos
de Turma da
EB Dr. José
Neves Júnior
(Ensino
A Sardinha num
Básico
Planeta em
Geral)
mudança.

1.º Período

5.º - F - NJ

Conselhos
de Turma da
EB Dr. José
Neves Júnior
(Ensino
Concurso Lynx
Básico
Parade do projeto
Geral)
EducalLince

O projeto EducaLince tem como objetivo informar,
sensibilizar e educar a população para a importância dos
ecossistemas e da biodiversidade pela riqueza que geram,
mas também pelas suas fumões sociais, culturais e
ambientais, particular nos territórios do lince ibéricos. A
Associação de Defesa do património de Mértola (ADPM)
desafia jovens e adultos a produzirem a ilustração de um Ana Sofia Martins Bexiga
lince, contendo elementos reutilizáveis, através do
Veríssimo, Maria João Morais
Concurso Lynx Parade.
Sousa

1.º Período

5.º - E - NJ

Conselhos
de Turma da
EB Dr. José
Neves Júnior
(Ensino
Orçamento
Básico
Participativo
Geral)
Municipal - escolas

Pesquisar os açúcares que existem no pequeno-almoço.
Fernanda Nunes Silvestre
Articular a sessão com o Projeto Interdisciplinar da Turma. Duarte
A Câmara Municipal de Faro disponibiliza para esta versão
do Orçamento Participativo de
Faro uma verba para concretizar projetos propostos por
alunos do 3.º ciclo ou secundário,
que frequentem os estabelecimentos de ensino do
concelho. (OP Faro-Escolas),
distribuídos de acordo com o número de alunos do ano
letivo 2019/20: 300€
Sílvia Isabel Pereira Palma

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

22

- Contacto direto com o artista plástico e com a sua
obra;
- Esclarecer e aprofundar conhecimento, através do
diálogo, sobre os processos artísticos e criativos
relatados na primeira pessoa;
- Enriquecimento da formação estética e artística
dos estudantes.

Realização de várias atividades experimentais dentro da
temática dos oceanos, via online, com o centro ciência viva
de Tavira. A atividade tem como objetivo construir
explicações científicas baseadas em conceitos e
evidências científicas, obtidas através da realização das
atividades experimentais diversificadas, indo ao encontro
Ana Sofia Martins Bexiga
da defesa do meio ambiente. Os alunos realizarão um
Veríssimo, Magda Silvério
protocolo fornecido pelo Centro Ciência Viva de Tavira.
Gomes Dias

Conselhos
de Turma da
EB Dr. José
Neves Júnior
(Ensino
Básico
O açúcar no
Geral)
pequeno almoço.

Aspetos positivos a destacar

Interação da turma durante a sessão e a partilha de
saberes dos alunos com a nutricionista (vice-versa). Nada a destacar.

6.º - A - NJ

Ana Sofia Sousa Fonseca
Rosa, Cláudia Esteves
Salvado

Palestra "Despertar para outras realidades", dinamizada
por um voluntário da instituição C.A.S.A. em sala de aula,
para cada uma das turmas envolvidas.
Entrega do "Cabaz solidário", organizado por cada turma,
Conselhos
com alimentos e produtos de higiene, à instituição C.A.S.A.
de Turma da Palestra "Despertar Objetivos:
EB Dr. José para outras
-Promover a solidadiedade social e ações de combate à
Neves Júnior realidades" e
pobreza;
(Ensino
entrega do "Cabaz -Sensbilização para ações futuras de voluntariado;
Virgínia Maria Sá Pimenta
Básico
solidário" à
-Desenvolver o espírito de entreajuda.
Castro, Ana Cristina Gregório
Geral)
instituição C.A.S.A.
Palma Balbina

Grau de
consecução dos
objetivos

1.º Período

6.º - C - NJ, 5.º - C - NJ

1.º Período

8.º - D - NJ

1.º Período

8.º - A - NJ

23

Bom

Muito Bom

Muito Bom

Durante a atividade experimental houve momentos que a
Interação dos alunos com a atividade experimental. internet ficou lenta.

22

Articulação das disciplinas de Educação tecnológica
e Ciências naturais.
Mais tempo para execução dos trabalhos.

20

Os alunos confrontaram-se com a realidade que a
sociedade vive neste momento crítico e ficaram
sensibilizados para, no futuro, serem voluntários,
contribuindo assim para uma sociedade mais justa e
equilibrada.
Nada a assinalar.

48

Palestra interativa, em que os objetivos foram
cumpridos e em que os alunos participaram
ativamente.
Comunicação fluente e adequada aos alunos.

Nada a assinalar.

24

envolvência dos alunos

poucas propostas entregues

21

13 de 52

Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Turmas

Exposição do
"Pensatório ODS" exposição e partilha
Conselhos
de projetos
de Turma da elaborados pelos
EB Dr. José alunos em torno dos
Neves Júnior Objetivos do
(Ensino
Desenvolvimento
Básico
Sustentável
Geral)
lançados pela ONU.

A atividade consistirá na exposição dos projetos individuais
elaborados pelos alunos em torno dos Dezassete
Objetivos para a Sustentabilidade Futura do Planeta Terra
até 2030 (ODS). Os projetos foram desenvolvidos pela
turma 6ºB, no âmbito disciplinar de Cidadania e
Desenvolvimento. Os projetos encontrar-se-ão em
exposição, na Biblioteca, numa caixa-arquivo de nome
"Pensatório ODS". A exposição dos trabalhos terá como
objetivos específicos:
- Valorizar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos à
disciplina;
- Partilhar com a comunidade escolar projetos/propostas
criativos e inovadores, votados às causas da cidadania na
nossa localidade;
- Acrescentar valor ao projeto interdisciplinar sobre o
Desenvolvimento Sustentável;
- Disponibilizar a outras turmas projetos com potencial
Ana Sofia Sousa Fonseca
para implementação.
Rosa

1.º Período

6.º - B - NJ

Conselhos
de Turma da
EB Dr. José
Neves Júnior
(Ensino
Ação sobre a
Básico
Educação Sexual
Geral)
(PES)

Ação pretende promover o nível de literacia para a saúde
na área da sexualidade, propondo os seguintes objetivos
específicos:
- Promover estilos de vida saudável;
- Promover o bem-estar físico, mental e social;
- Identificar as mudanças anatómicas e emocionais;
- Proteger o corpo e noções dos limites, dizendo não às
proximidades abusivas;
- Promover o conhecimento do funcionamento dos
mecanismos biológicos da reprodução;
- Promover uma cultura de respeito pela diferença entre as
pessoas e pelas diferentes orientações sexuais;
- Reprodução humana e crescimento;
Ana Sofia Sousa Fonseca
- Promover uma maior articulação Escola-Família no
Rosa, Cláudia Esteves
âmbito da sexualidade e dos afetos.
Salvado

2.º Período

6.º - A - NJ

Conselhos
de Turma da
EB Dr. José
Neves Júnior
(Ensino
Básico
Geral)

Sessão "Internet
segura",
dinamizada por
agentes da Escola
Segura.

Conselhos
de Turma da
EB Dr. José
Neves Júnior
(Ensino
Básico
Concurso da Água
Geral)
Jovem 2021
Conselhos
de Turma da
EB Dr. José
Neves Júnior
(Ensino
Básico
"Máscaras de
Geral)
Carnaval"

Palestra "Internet segura", dinamizada por agentes da
Escola Segura.
Objetivos:
- Conhecer os perigos da Internet;
- Evitar comportamentos de risco.

O concurso “Água Jovem”, que tem como principal
objetivo sensibilizar os jovens do Algarve para o
conhecimento e a
preservação do património água. Os alunos irão realizar
trabalhos em texto (prosa ou verso) ou desenho; com a
temática: A importância da água para a Biodiversidade.

Virgínia Maria Sá Pimenta
Castro, Ana Cristina Gregório
Palma Balbina

2.º Período

6.º - C - NJ, 5.º - C - NJ

Ana Sofia Martins Bexiga
Veríssimo

2.º Período

5.º - C - NJ, 5.º - D - NJ, 5.º
- E - NJ, 5.º - F - NJ

Construção de Máscaras de Carnaval, utilizando nas
turmas A, B e C do 5º ano, a técnica de costura de tecido.
Exposição das Máscaras de Carnaval com o objetivo de
dar a conhecer o trabalho desenvolvido nas disciplinas de
Educação Visual e Educação Tecnológica.
Eduardo Jorge Fontes Seruca,
Aeprosa
2.º Período
Palestra "Alimentação saudável e sustentável", dinamizada
pela Drª Conceição Jardim, nutricionista da União das
Sessão
Freguesias de Faro, no âmbito da parceria existente com o
"Alimentação
agrupamento.
Conselhos
saudável e
Objetivos:
de Turma da sustentável",
-Conhecer hábitos alimentares saudáveis;
EB Dr. José dinamizada pela Drª -Sensibilizar para a importância da alimentação para a
Neves Júnior Conceição Jardim, saúde;
(Ensino
nutricionista da
- Promover hábitos de vida saudável;
Virgínia Maria Sá Pimenta
Básico
União das
- Compreender a importância dos hábitos alimentares para Castro, Ana Cristina Gregório
Geral)
Freguesias de Faro. a sustentabilidade do planeta.
Palma Balbina
2.º Período

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Muito Bom

Com esta proposta de atividade os alunos:
- aprenderam a delinear/redigir projetos respeitando
as suas principais etapas;
- puderam interrogar-se sobre a realidade próxima
em articulação com um ODS específico,
identificando problemas e arquitetando soluções
possíveis para os mesmos;
- partilharam com a comunidade escolar as suas
visões projetuais;
- deram continuidade a uma das propostas, de
Dado o confinamento inesperado, a concretização do
modo a melhorar as suas atitudes cívicas.
Pensatório teve de ser adiada para o 3.º período.

22

Muito Bom

Os alunos ficaram mais despertos para os
meandros sinuosos e inseguros da Internet e
sobretudo das redes sociais, adquirindo
"ferramentas" para a sua segurança enquanto
utilizadores das mesmas.

Nada a assinalar.

46

Articulação de duas disciplinas na realização da
atividade.

A passagem do ensino presencial para o ensino à distância
trouxe algum transtorno na continuidade da atividade.

50

Destaco a disponibilidade e motivação dos alunos
no desenvolvimento do projeto.

A situação de confinamento impossibilitou a exposição dos
trabalhos.

67

Bom

5.º - A - NJ, 5.º - B - NJ, 5.º
- C - NJ

6.º - C - NJ, 5.º - C - NJ

Aspetos positivos a destacar

Muito Bom

A adequação da sessão ao nível etário dos alunos e
o interesse e participação destes na atividade.

48

14 de 52

Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

O Minecraft Education é uma plataforma de aprendizagem
baseada no jogo Minecraft que promove a criatividade, a
colaboração e a resolução de problemas num ambiente
digital imersivo. É utilizado para envolver os alunos
em diversas áreas e trazer para a mesa conceitos
abstratos em ambientes de aprendizagem remotos,
híbridos e presenciais. Este projeto enquadra-se, no
âmbito da temática do Património Cultural, na sua vertente
digital, associado a uma componente educacional com
base de suporte tecnológico na ferramenta Minecraft
(versão Educação). O Projeto focar-se-á no estudo da
Arquitetura Moderna (anos 50/60) de Faro, passando pela
exploração dos conjuntos urbanos que marcam a
paisagem urbana, em especial o do eixo de ligação entre o
Mercado Municipal e a Escola Secundária João de Deus
(R. General Humberto Delgado), recentemente
classificado. Será dado especial destaque aos trabalhos
de vários arquitetos de referência.
São objetivos:
Contribuir para a valorização do património cultural do
Conselhos
concelho;
de Turma da
Potenciar a educação patrimonial através do uso de
EB Dr. José Projeto
competências digitais;
Neves Júnior MI.MONO.FARO - Capacitar alunos, docentes e escolas através do contacto
(Ensino
minecraft e a
com novas dinâmicas de aprendizagem (game based
Básico
arquitetura
learning); Promover Faro no âmbito da candidatura a
João Carlos Rita Pereira Rios,
Geral)
modernista em Faro Capital Europeia da Cultura 2027;
Sílvia Isabel Pereira Palma
2.º Período
A visita guiada à instalação artística "Gavetas" por parte da
artista residente (PNA) procurou ativar algumas das
estratégias contempladas no documento fundamentador
do PNA, tais como:
Conselhos
- Interligar a escola ao contexto social envolvente;
de Turma da
- Promover o reconhecimento do valor das diferenças
EB Dr. José "Visita guiada à
culturais e do diálogo entre culturas, a diversidade
Neves Júnior instalação artística de vozes, territórios e recursos;
(Ensino
do projeto Gavetas" - Articular a escola, o currículo, os conteúdos, o território,
Básico
pela artista do PNA, a comunidade, o património e a cultura local.
Ana Sofia Sousa Fonseca
Geral)
Nicole Lissy
Rosa

3.º Período

Conselhos
de Turma da
EB Dr. José
Neves Júnior
(Ensino
Básico
Geral)

"Sessão de
atendimento
telemático com a
Chefe do Setor do
Ambiente e
Sustentabilidade da
Fagar"

A sessão supraaludida foi planificada numa articulação
curricular entre as disciplinas de Português, Ciências
Naturais e Cidadania e Desenvolvimento, no âmbito do
trabalho desenvolvido com a turma em torno dos ODS.
Teve por finalidade colocar os alunos em contato com uma
entidade externa de modo a exporem questões e
adquirirem informações sobre práticas de consumo
sustentável da água no estabelecimento escolar.

Ana Sofia Martins Bexiga
Veríssimo, Ana Sofia Sousa
Fonseca Rosa, Graça Maria
Ferraz Ribeiro

Conselhos
de Turma da
EB Dr. José
Neves Júnior
(Ensino
Básico
Geral)

Charadas
Matemática
/Matemática
Divertida

Elaboração e ilustração um livro digital com charadas
matemáticas.
Sugerir leituras interessantes e divertidas de
desafios/charadas matemáticas.
Resolver exercícios e problemas matemáticos.

Paula Maria Martins Pereira,
Maria Fatima Milho Vaia Assis,
Graça Maria Ferraz Ribeiro
3.º Período

Conselhos
de Turma da
EB Dr. José
Neves Júnior
(Ensino
Básico
Sessão
Geral)
"EmocionArte"

3.º Período

Turmas

8.º - A - NJ

6.º - A - NJ

6.º - B - NJ

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ

Grau de
consecução dos
objetivos

3.º Período

6.º - B - NJ

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Muito Bom

A envolvência dos participantes, a vontade em
participar.
O tema encaixa-se na perfeição no tema do projeto
interdisciplinar e foi otimizado por todos.
Foi um projeto inovador com grande projeção
A capacidade dos computadores da sala CRI, a rede internet
nacional e internacional.
da escola

21

Muito Bom

A visita guiada à exposição/instalação colocou os
alunos em contato direto com a artista residente
pelo PNA, gerando oportunidade:
- nos mesmos, de ficarem a conhecer a artista, o
seu trabalho/atividade artística e processos;
- de inquietação e questionamento nos mesmos
sobre as obras visitadas, sobre as realidades
diversas que as mesmas aportam, estimulando a
intervenção e a expressão estética e crítica dos
alunos.

Nada a referir.

24

Muito Bom

- A redação epistolar, feita pelos alunos, solicitando
um atendimento por parte de uma entidade
externa/institucional;
- A preparação dos alunos na elaboração das
perguntas, mobilizando conhecimentos e
competências com transversalidade disciplinar;
- A intervenção cívica dos alunos, na direção das
perguntas formuladas aquando o atendimento
telemático por parte da chefe de um setor da Fagar;
- A qualidade das intervenções e interações
observadas.

- O facto da disciplina nesta turma ocupar um tempo seguido
de uma disciplina anterior, sem intervalo que permitisse a
preparação do equipamento;
- O tempo de 45 minutos revelou-se escasso para todas as
perguntas e esclarecimentos pendentes.

26

Muito Bom

-A participação ativa dos alunos.
-O livro de Charadas ficou muito apelativo.
-Leituras interessantes e divertidas de
desafios/charadas matemáticas.
-Resolução de exercícios e problemas matemáticos.

Muito Bom

Os alunos desenvolveram competências pessoais e
sociais através de dinâmicas de grupo;
foi criado um espaço em sala de aula para
partilha/identificação de emoções e foram
sensibilizados para a importância das expressões
artísticas no bem estar físico/emocional.
A turma demonstrou uma excelente capacidade de
comunicação/interação.
O envolvimento dos EE no processo de
aprendizagem foi também muito positivo pois a
ação foi dinamizada pela representante de pais.
25

Esta atividade foi dinamizada na turma 6.B, pela psicóloga
Diana Carvalho, representante dos pais da turma e teve os
seguintes objetivos:
- Desenvolver competências pessoais e sociais através de
dinâmicas de grupo;
- Criar um espaço de partilha/identificação de emoções;
- Indicar formas de gestão de emoções;
- Sensibilizar para a importância das expressões artísticas
no bem estar físico/emocional.
Paula Maria Martins Pereira

Aspetos positivos a destacar

44

15 de 52

Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Projeto interdisciplinar, envolvendo as disciplinas de
Português, História e Geografia de Portugal, Educação
Musical e Educação Visual, para a criação de um livro
digital, no programa Book Creator, com biografias e
retratos, elaborado pelos alunos, de personalidades que
ajudaram a construir a democracia em Portugal.
Objetivos:
- Conhecer personalidades de diferentes áreas envolvidas
na construção da democracia;
Conselhos
Livro digital sobre
- Aprofundar e aplicar conhecimentos das disciplinas
de Turma da as personalidades envolvidas;
EB Dr. José de diferentes áreas - Aperfeiçoar as competências da pesquisa, seleção da
Neves Júnior que ajudaram a
informação e síntese;
(Ensino
construir a
- Desenvolver a criatividade e o sentido estético;
Básico
democracia em
- Aperfeiçoar a utilização das TIC;
Geral)
Portugal.
- Valorizar a democracia.

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Ana Cristina Gregório Palma
Balbina, Ana Sofia Sousa
Fonseca Rosa, Orlandina
Maria do Vale Barros, Maria
João Morais Sousa, Graça
Maria Ferraz Ribeiro, Vera
Apolo Borges Faísca, Eduardo
Jorge Fontes Seruca, Virgínia
Maria Sá Pimenta Castro
3.º Período

Conselhos
de Turma da
EB Dr. José
Neves Júnior
(Ensino
Básico
Geral),
Departament
o de
Ciências
Experimentai
s
Supertmatik

Concurso com compemente lúdica e didática de física e
química, que tem como objetivos:
-Fomentar o interesse pela aprendizagem de FQ;
- Contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de
competências e conhecimentos;
- Reforçar a componente lúdica no processo ensino
aprendizagem;
- Promover o convivio entre alunos, professores e restante
comunidade escolar.
Marise Vicente

Conselhos
de Turma da
EB Dr. José
Neves Júnior
(Ensino
Básico
Geral),
Coastwatch
Projetos
Portugal

-Conhecer o projeto Coastwatch;
-Monotorizar a costa, “coastwatch”, na praia de Faro;
-Identificar os seres vivos que vivem na zona entre marés
mas também os seres vivos que vivem nas outras zonas;
-Desenvolver o gosto pelas saídas de campo em prática
pedagógica;
-Conhecer melhor os ecossistemas costeiros da região
algarvia;
-Sensibilizar todos os participantes para a importância da
preservação;
-Sensibilizar para a promoção de comportamentos éticos e Nelly Maria Figueiredo
sustentáveis.
Guerreiro C.Almeida, Maria
Fatima Milho Vaia Assis

Conselhos
de Turma da
EB Poeta
Emiliano da
Costa
(Ensino
Básico
Concurso Lynx
Geral)
Parade

Participação no Concurso Lynx Parade, dinamizado pela
Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM)
que desafia jovens e adultos a produzirem a ilustração de
um lince. Este concurso realiza-se no âmbito do projeto
EducaLince que tem como objetivo informar, sensibilizar e
educar a população para a importância dos ecossistemas
e da biodiversidade pela riqueza que geram, mas também
pelas suas funções sociais, culturais e ambientais, com
particular ênfase para os territórios do lince ibérico. Esta
atividade tem como objetivo específico sensibilizar para a
elevada importância conservacionista dos territórios do
lince, de que ambos – o Homem e o Lince –dependem.

Conselhos
de Turma da
EB Poeta
Emiliano da
Costa
(Ensino
Básico
Geral)

Kit pedagógico com propostas de atividades subordinadas
a esta temática. Cumprem com o principal objetivo do
programa Redescobrir a Terra: dar a conhecer as
realidades da agricultura e do mundo rural às crianças e
jovens, sensibilizando-os para a importância vital deste
setor.
Ana Isabel Borges Bessa Dutra 1.º Período

Dia Nacional da
Agricultura na
Escola 2020,
subordinado ao
tema "A Evolução
Tecnológica na
Agricultura".

Susana Margarida Portas
Ruivo Pedroso, Maria
Gertrudes Baptista Lanita,
Maria Conceição Madeira
Pires Sousa Graça, Andreia
Cristina Pedro de Sousa, Ana
Isabel Borges Bessa Dutra

3.º Período

Turmas

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ, 6.º - D - NJ, 6.º E - NJ, 6.º - F - NJ

Muito Bom

No âmbito do projeto interdisciplinar, os alunos
elaboraram um livro digital no programa Book
Creator, envolvendo as disciplinas de História e
Geografia de Portugal, Português e Educação
Musical, onde os alunos aprofundaram o
conhecimento sobre a construção da democracia
em Portugal. Para isso, investigaram os contributos
em diferentes áreas, políticas, cívicas, culturais, de
personalidades que se destacaram na luta pela
instauração de um regime democrático.

8.º - C - NJ

Muito Bom

O interesse e empenho na realização da atividade.

3.º Período

6.º - B - NJ, 5.º - A - NJ

1.º Período

8.º - A - PEC, 8.º - C PEC, 6.º - A - PEC, 6.º - C PEC, 5.º - C - PEC, 5.º - A PEC

5.º - C - PEC, 5.º - A - PEC

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

150

Apenas o 8ºC ter aderido ao concurso.
teria sido mais interessante com o envolviemnos das restantes
turmas.

-O número de participantes;
-A realização de duas visitas de estudo à praia de
Faro;
-A quantidades de lixo recolhido nas sessões de
sensibilização/limpeza da praia;
-As três sessões realizadas pelo projeto Coastwatch
Portugal.

22

44

Elevado grau de participação e envolvimento dos
alunos.
Muito Bom

Muito Bom

120

O envolvimento dos alunos na atividade (vieram
vestidos a rigor, trouxeram um adereço relacionado
com a agricultura).
Exploração do espaço exterior da escola como
espaço de aula.
Nada a apontar.

35

16 de 52

Departamento

Nome da atividade

Conselhos
de Turma da
ES Pinheiro
e Rosa
(CCH)

Sessão sobre
Educação Sexual
(PES) realizada na
aula de Matemática

Conselhos
de Turma da
ES Pinheiro
e Rosa
(CCH),
Departament
o de
Ciências
Sociais e
Humanas

Participação no
Projeto Nós
Propomos do IGOT
da Universidade de
Lisboa

Conselhos
de Turma da
ES Pinheiro
e Rosa
(CCH),
Departament
o de
Ciências
Sociais e
Humanas

Visita de estudo ao
Museu Municipal e
ao Centro Histórico
de Faro.
Entrevista ao
Presidente da
Câmara Municipal

Conselhos
de Turma da
ES Pinheiro
e Rosa
(CCH),
Departament
o de
Ciências
Sociais e
Humanas
Projeto CoastWatch

Coordenador
a da EB
Poeta
Emiliano da
Costa
Dia do Patrono

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Turmas

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Ação pretende promover o nível de literacia para a saúde
na área da sexualidade, propondo os seguintes objetivos
específicos:
- Promover estilos de vida saudável;
- Promover o bem-estar físico, mental e social;
- Identificar as mudanças anatómicas e emocionais;
- Proteger o corpo e noções dos limites, dizendo não às
proximidades abusivas;
- Promover o conhecimento do funcionamento dos
mecanismos biológicos da reprodução;
- Promover uma cultura de respeito pela diferença entre as
pessoas e pelas diferentes orientações sexuais;
- Reprodução humana e crescimento;
- Promover uma maior articulação Escola-Família no
âmbito da sexualidade e dos afetos.
Maria Fatima Milho Vaia Assis 3.º Período

Os alunos irão realizar projetos, em grupo, sobre como
solucionar problemas urbanos da cidade de Faro. Após
uma seleção ao nível de escola, haverá um concurso
nacional realizado pelo IGOT.

Com esta atividade pretende-se que os alunos conheçam
a história da cidade onde vivem e o meio envolvente, de
uma forma autónoma. Distingam diferentes formas de
conhecimento e a sua necessidade e promovam a
interligação entre teoria e prática, a escola e a realidade.
Num âmbito mais lato, pretende-se que os alunos e
professores melhorem as relações interpessoais.

Liliana Sousa Vieira

Ao longo do ano

Maria Isabel da Costa
Rodrigues Monteiro, Liliana
Sousa Vieira

3.º Período

Luís Manuel Brites Serrenho,
Liliana Sousa Vieira

3.º Período

6.º - A - NJ

11.º - D

11.º - D, 11.º - C

Muito Bom

Os inerentes aos objetivos referidos.

Nada a referir

21

Muito Bom

A participação ativa dos alunos na elaboração dos
projetos e na sua divulgação através dos canais
oficiais da escola. A participação na conferência
Devido à passagem no 2º período para o ensino à distância
com a Câmara Municipal e com a Associação Civis. não foi possível realizar saídas de campo.

25

Muito Bom

A receção na Câmara Municipal pelo Presidente da
Câmara a todos os alunos; a dinâmica dos guias da
visita.
A pro-atividade dos alunos e a sua envolvência na
A duração da visita deveria ter sido estendida para a parte da
visita.
tarde.

25

Muito Bom

A envolvência e dinâmica dos alunos. A quantidade
de lixo recolhida na praia de Faro.
Nada a assinalar.

28

A participação ativa de todos os intervenientes de
uma forma organizada e tendo sempre em conta as
normas de segurança de acordo com as medidas
de prevenção da Covid-19.
Nada a destacar

300

Projeto europeu de educação ambiental para a
sustentabilidade ciência cidadã e voluntariado ambiental.
Consiste na realização de uma caminhada na praia de
Faro para observação e registo de dados ambientais, com
os materiais do projeto.
Projeto interdisciplinar.

- Premiar o mérito, o esforço e dedicação dos jovens
através do reconhecimento público;
- Distinguir os melhores alunos;
- Sensibilizar para a necessidade de obter bons resultados
escolares;
- Articular com associações e comunidade local;
- Envolver pais e encarregados de educação no processo
educativo dos seus educandos;
- Projetar positivamente a imagem da Escola na
comunidade escolar e local.

Luís Filipe Lima Santos, Isabel
Maria Reis Almeida Trindade,
Maria Conceição Madeira
Pires Sousa Graça
1.º Período

1.º CEF 2 - ERB_PEC, 9.º A - PEC, 9.º - B - PEC, 8.º A - PEC, 8.º - B - PEC, 8.º C - PEC, 7.º - A - PEC, 7.º B - PEC, 7.º - C - PEC, 6.º A - PEC, 6.º - B - PEC, 6.º C - PEC, 5.º - C - PEC, 5.º A - PEC
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Palestra
"Geneticamente
falando com...João
Paulo GOMES"
"Diversidade
genética do SARSCoV-2 como
ferramenta para
Departament caracterização do
o de
arranque da
Ciências
epidemia por
Experimentai COVID-19 em
Palestra dinamizada pela Sociedade Portuguesa de
s
Portugal"
Genética com o objetivo de promoção da cultura científica Sílvia Isabel Pereira Palma
Departament
o de
Ciências
Comemoração do Construção de uma pirâmide e de uma roda de Alimentos.
Experimentai Dia Mundial da
Ampliar e aplicar os conhecimentos adquiridos no que diz
s
Alimentação
respeito a Nutrição Humana.
Elsa Maria Sena Morgado

Departament
o de
Ciências
Experimentai
s

Departament
o de
Ciências
Experimentai
s

Videoconferência promovida pelo Centro de Ciência Viva
de Tavira em colaboração com o Clube de Ciência Viva do
Agrupamento; envolveu a realização de atividades
experimentais, a sua interpretação no atual contexto
ambiental, nomeadamente poluição nos oceanos, e o
Sessão
preenchimento dos protocolos experimentais. Teve como
"Sustentabilidade
principal objetivo sensibilizar para a preservação e
da Sardinha"
sustentabilidade da qualidade do ambiente.
Trabalho de projeto sobre os hábitos alimentares
individuais onde os alunos vão responder a um
questionário individual, fotografar 3 dias alimentares e
refletir sobre a sua dieta. Os resultados são depois
analisados com as nutricionistas estagiárias. Vão ainda
construir materiais de divulgação da dieta mediteeânica.
Os objetivos passam por relacionar a alimentação
projeto: estudo das saudável com a prevenção de doenças da
práticas alimentares contemporaneidade, reconhecendo a importância da dieta
na comunidade
mediterrânica na promoção da saúde.

Departament
o de
Ciências
Experimentai Concurso Lynx
s
Parade

Departament
o de
Ciências
Olimpíadas
Experimentai Portuguesas da
s
Geologia

Calendarização da
atividade

Turmas

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

25

Muito Bom

Envolvimento e entusiasmo dos alunos, uma vez
que se tratou de uma atividade de cariz prático.

60

5.º - B - NJ, 5.º - F - NJ

Muito Bom

Participação muito ativa e colaborativa dos alunos
durante a sessão.
Elaboração muito boa dos protocolos experimentais. Comportamento irrequieto de alguns alunos.

45

9.º - A - NJ, 9.º - B - NJ

Bom

O empenho dos alunos neste projeto.
O interesse das nutricionistas neste desafio

a concretização da análise das respostas da turma e o seu
debate com a moderação das nutricionistas estagiárias

80

Articulação curricular e o envolvimento positivo por
parte dos alunos.
Desenvolver o gosto, nos alunos ,pela participação
em projetos nacionais.

nada a observar.

9.º - A - NJ

1.º Período

6.º - D - NJ, 6.º - E - NJ, 6.º
- F - NJ

Sandra Cristina Monteiro da
Silva Alves, Nuno Miguel
Xábregas Silva Santos, Magda
Silvério Gomes Dias, Isa Maria
Reis Correia Martins, Ana
Sofia Martins Bexiga Veríssimo 1.º Período

Sílvia Isabel Pereira Palma

O projeto EducaLince tem como objetivo informar,
sensibilizar e educar a população para a importância dos
ecossistemas e da biodiversidade pela riqueza que geram,
mas também pelas suas funções sociais, culturais e
ambientais, com particular ênfase para os territórios do
lince ibérico.
Tem como objetivos específicos sensibilizar para a
elevada importância conservacionista dos territórios do
lince, de que ambos – o Homem e o Lince – dependem.
Ana Isabel Borges Bessa Dutra 1.º Período
Isabel Maria Morais
Nascimento, Gracinda Maria
Marques Ferreira Bento, Ana
Concurso anual que visa a resolução de questões teóricas Isabel Rodrigues Pinheiro,
e problemas práticos de Geologia, dirigidos aos estudantes Magda Silvério Gomes Dias,
do 11º ano do ensino secundário português e organizados Ana Clara Abegão Valente
pela Sociedade Geológica de Portugal (SGP).
Jesus
Ao longo do ano

Aspetos positivos a destacar

Possibilidade de interação com cientistas numa área
atual
A capacidade de comunicação em ciência não foi adequada à
abertura da escola ao exterior.
faixa etária dos alunos, deveria estar adequada.

1.º Período

Ao longo do ano

Grau de
consecução dos
objetivos

Satisfaz

5.º - C - PEC

11.º - A, 11.º - C, 11.º - B

Muito Bom

Comportamento um pouco irrequieto de alguns alunos.

A Escola Secundária Pinheiro e Rosa conseguiu
O número de participantes na fase escolar foi muito baixo. Há
estar representada na final das OPG, que decorrerá necessidade de motivar os alunos para a participação nesta
em Lisboa no dia 17 de julho.
atividade.

4
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Departamento

Departament
o de
Ciências
Experimentai
s
Departament
o de
Ciências
Experimentai
s

Departament
o de
Ciências
Experimentai
s

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Evento destinado a todos os alunos do 9º ano de
escolaridade.
Tem como objetivos: Estimular o interesse dos alunos pela
Biologia, em particular na área experimental desta área de
conhecimento; Aproximar a Universidade do ensino
secundário, introduzindo conceitos e práticas que facilitam
o conhecimento da realidade do enino superior por parte
do estudante; Relacionar a Biologia com a realidade
económica e social, promovendo uma melhor cidadania;
Promover o intercâmbio de ideias e de experiências entre
os alunos, nacional
e internacionalmente; Estabelecer relações de amizade
entre jovens de diferentes países, fomentando a
cooperação entre os povos; Estimular o gosto e o prazer
pelo ensino e pela aprendizagem da biologia.
As provas realizam-se nas datas seguintes:
1ª eliminatória: 27 de Janeiro de 2021
2ª Eliminatória: 10 de Março de 2021
NOTA: Em caso de haver mais de 10 alunos com a
mesma classificação, será realizada uma 3ª eliminatória,
no dia 28 de Abril de 2021 às 15:00h e com duração de 90 Sandra Cristina Monteiro da
Olimpíadas da
minutos
Silva Alves, Sílvia Isabel
Biologia Júnior
Pereira Palma
Sandra Cristina Monteiro da
Sessão via Zoom com o Clube de Centro de Ciência Viva Silva Alves, Marise Vicente,
Astronomia sobre a Astronomia.
Margarida Carmo Venâncio
Semana Mundial do Incentivar/motivar os alunos para o interesse pela
Pires, Magda Silvério Gomes
Espaço.
Astronomia.
Dias

Encontro Regional
de Voluntariado
Ambiental para a
Água Jovem
Reimagina o futuro,
faz a tua parte!

Departament
o de
Ciências
Experimentai
s
Skype a Scientist
Departament
o de
Ciências
Experimentai
s
Mares Circulares

Um encontro regional de promoção dos vários ODS
realizado em parceria com várias instituições de trabalho
reconhecido na área e que promoverão sessões de cerca
de 20 minutos às várias turmas do 3º ciclo da PEC e da
NJ.

Andreia Cristina Pedro de
Sousa, Sílvia Isabel Pereira
Palma

Palestra via Skype com uma cientista do Max Planck
Institute for Terrestrial Microbiology sobre a adaptação das Ana Clara Abegão Valente
bactérias às alterações ambientais.
Jesus
Rui Paulo da Conceição
Lourenço Poeira, Marise
Projeto que visa incentivar a economia circular, a
Vicente, Margarida Carmo
sensibilizar, formar/informar para a gestão dos resíduos e Venâncio Pires, Catarina
promover a cidadania ativa ao nível do voluntariado.
Caldas Pereira Raimundo
Campanha pan-europeia para um futuro melhor com o
objetivo de melhorar o conhecimento e a
consciencialização dos jovens cidadãos europeus sobre os
temas mais prementes da Educação para o
Departament
Desenvolvimento e Cidadania Global, mas também
o de
envolvê-los e promover padrões de estilo de vida
Ana Clara Abegão Valente
Ciências
sustentáveis e uma mudança para um modelo de
Jesus, Ana Isabel Rodrigues
Experimentai Campanha Climate economia humana sustentável dentro das nossas
Pinheiro, Gracinda Maria
s
of Change
fronteiras planetárias.
Marques Ferreira Bento

Turmas

Grau de
consecução dos
objetivos

Ao longo do ano

9.º - A - NJ, 9.º - B - NJ, 9.º
- C - NJ, 9.º - D - NJ

Muito Bom

1.º Período

7.º - D - NJ

1.º Período

1.º CEF 2 - ERB_PEC, 9.º A - NJ, 9.º - B - NJ, 9.º - C NJ, 9.º - D - NJ, 9.º - A PEC, 9.º - B - PEC, 9.º - C PEC, 9.º - PIEF3º, 9.º PIEF PR, 8.º - A - NJ, 8.º B - NJ, 8.º - C - NJ, 8.º - D NJ, 8.º - E - NJ, 8.º - A PEC, 8.º - B - PEC, 8.º - C PEC, 7.º - A - NJ, 7.º - B NJ, 7.º - C - NJ, 7.º - E NJ, 7.º - F - NJ, 7.º - D NJ, 7.º - A - PEC, 7.º - B PEC, 7.º - C - PEC

2.º Período

11.º - C

2.º Período

7.º - A - NJ, 7.º - B - NJ, 7.º
- C - NJ, 7.º - E - NJ, 7.º - F
- NJ, 7.º - D - NJ

Calendarização da
atividade

Aspetos positivos a destacar

A envolvência e dedicação dos alunos de 9º ano

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

o empenho nas respostas, muitos deram respostas aleatórias

Não Satisfaz

Bom

Muito Bom

22

A envolvência dos participantes, a vontade em
participar.
O empenho dos DT e das coordenadoras desta
iniciativa na escola.
O tema encaixa-se na perfeição no tema do projeto
interdisciplinar e serviu de ponta-pé para o desenho
do PI da turma
Sessão muito interessante e motivadora para os
alunos que puderam conversar com uma cientista
sobre um tema tão atual face ao período de
aquecimento global que estamos a atravessam. Os
alunos puderam questionar sobre as carreiras
STEM e tiraram dúvidas sobre um possível futuro
académico nesta área.

Empenho/interesse dos alunos.
Bom

77

A literacia digital dos docentes
As quebras na rede de internet da escola.
575

Nada a acrescentar, excepto as condições que se prenderam
com a velocidade da internet.

18

A impossibilidade de realizar a ultima etapa devido à
pandemia.

150

2.º Período
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Departamento

Nome da atividade

Departament
o de
Ciências
Olimpíadas
Experimentai Portuguesas da
s
Biologia, sénior

Departament
o de
Ciências
Experimentai
s

Conferência
estudantil de
adaptação às
alterações
climáticas

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Atividade que tem como objetivos: estimular o interesse
dos alunos pela Biologia em particular na área
experimental; aproximar a Universidade do ensino
secundário, introduzindo conceitos e práticas que facilitam
o conhecimento da realidade do ensino superior por parte
do estudante; relacionar a Biologia com a realidade
económica e social promovendo uma melhor cidadania;
promover intercâmbio de ideias e de experiências entre os
alunos, nacional e internacionalmente; estabelecer
relações de amizade entre jovens de diferentes países,
fomentando a cooperação entre os povos; estimular o
gosto e o prazer pelo ensino e pela aprendizagem da
biologia.

Atividade que para além de servir o propósito de permitir
aos jovens compreender melhor o que a ciência sabe em
termos de alterações climáticas, servirá também para
incentivar os jovens a ter uma atitude pró-ativa perante os
deveres de participação enquanto veículo de cidadania.
Esta conferência contempla ainda a apresentação de
projetos, desenvolvidos de escolas do Algarve convidadas
para o efeito, nas áreas do Ambiente, em geral, e das
Adaptações às Alterações Climáticas, em particular. Neste
contexto, é de esperar que os jovens apresentem projetos
desenvolvidos visando a melhoria do desempenho dos
seus municípios relativamente à estratégia a desenvolver
face às alterações climáticas, no que concerne à
mitigação, por um lado, e à adaptação, por outro.
As Nações Unidas aprovaram o dia 21 de março como o
Dia Internacional das Florestas. Nesta celebração,
pretende-se contribuir para a consciencialização da
importância de todos os tipos de espaços florestais.

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Turmas

Magda Silvério Gomes Dias,
Isabel Maria Morais
Nascimento, Gracinda Maria
Marques Ferreira Bento, Ana
Isabel Rodrigues Pinheiro, Ana
Clara Abegão Valente Jesus
2.º Período

Ana Clara Abegão Valente
Jesus, Ana Isabel Rodrigues
Pinheiro, Ilda Maria de Sousa
Miguel

2.º Período

Grau de
consecução dos
objetivos

Muito Bom

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

A participação e empenho dos alunos que fizeram a A fraca adesão dos alunos que talvez tenha decorrido dos
prova.
adiamentos sucessivos da prova, em virtude da pandemia.

25

Consciencialização da importância de todos os tipos
de espaços florestais.
Envolvimento da família.
Despertar a curiosidade pela natureza que nos
O não domínio das tecnologias, por parte de alguns alunos,
rodeia.
levou à não concretização do projeto.

45

Conhecer um ecossistema da região durante o
confinamento à comunidade escolar.

50

11.º - C

A educação ambiental para a sustentabilidade constitui um
eixo fundamental da educação. Além disso, constitui um
dos domínios que integra a Educação para a Cidadania,
da componente curricular de Cidadania e
Desenvolvimento.
Neste contexto, a FAPAS - Associação Portuguesa para a
Conservação da Biodiversidade, propõe-se celebrar esta
data com as escolas, através do projeto: “Árvores
Extraordinárias”.

Departament
o de
Ciências
Experimentai Projeto "Arvores
s
Extraordinárias"

Uma árvore extraordinária pode existir numa rua, num
jardim, num quintal, num parque ou numa área de floresta
perto de nós. Pode ser extraordinária por motivos diversos,
como idade, raridade, beleza, localização e história, sem
esquecer o seu valor ecológico.
Elaborar um “postal digital” (com uma fotografia realizada
pelo próprio ou outro tipo de recurso) com um pequeno
texto de menos de 100 palavras, enviando-o até ao dia 21
de março para o FAPAS cf@fapas.pt e a pelo menos 10
colegas e amigos.
Ana Isabel Borges Bessa Dutra 2.º Período

Na visita virtual pretende-se que os alunos tenham um
Departament
maior contacto com este ecossistema de grande
o de
importância biológica, dando relevância à água e se
Ciências
consciencializem para a importância da sua preservação. Maria Fatima Milho Vaia Assis,
Experimentai Visita Virtual à fonte A visita virtual será publicada na Classroom nas turmas do Ana Sofia Martins Bexiga
s
Benémola
2º ciclo, no Dia Mundial da Água.
Veríssimo
2.º Período

5.º - B - PEC, 5.º - C PEC, 5.º - A - PEC
6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ, 6.º - D - NJ, 6.º E - NJ, 6.º - F - NJ, 5.º - A NJ, 5.º - B - NJ, 5.º - C NJ, 5.º - D - NJ, 5.º - E NJ, 5.º - F - NJ

Bom

Nada a destacar.

20 de 52

Departamento

Nome da atividade

Departament
o de
Ciências
A maior lição do
Experimentai mundo - UNICEF s
DGE

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

A Maior Lição do Mundo (AMLM) é uma iniciativa
promovida pela UNICEF e pela Direção- Geral da
Educação, em Portugal, desde 2015, e é uma forma de
promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
A Maior Lição do Mundo centra-se na importância da
proteção e promoção dos direitos da criança na
concretização dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. Além disso, a iniciativa deste ano pretende
contribuir para a construção de uma compreensão holística
do clima e das alterações climáticas que nos afetam,
contribuindo para a o combate à crise ecológica que
atualmente enfrentamos no
mundo.
Sílvia Isabel Pereira Palma

A atividade consiste na exposição de cartazes nos vários
blocos da escola. O aluno deverá saber selecionar e
organizar informação a partir de fontes diversas,
integrando saberes prévios estudados na disciplina de
Departament
ciências naturais. Cada aluno irá realizar um cartaz que
o de
Exposição dos
apela as medidas de prevenção contra o Covid na
Ciências
cartazes de
comunidade escolar, no âmbito das doenças do sistema
Experimentai prevenção contra o respiratório. Os cartazes irão sensibilizar e apelar ao usos
s
Covid.
das medidas de prevenção da doença.

Departament
o de
Ciências
Experimentai Exposição
s
"Ovíparos".

Departament
o de
Ciências
Experimentai
s

Exposição de
"Robot", no âmbito
da semana das
artes.

Departament
o de
Ciências
Experimentai Nós e a
s
Biodiversidade.

Departament
o de
Ciências
Sociais e
Humanas
Departament
o de
Ciências
Sociais e
Humanas

Dinamizadores da atividade

Coleção de ovos de diferentes aves, com pesquisa e
registo do comportamento de algumas aves.
Promover o trabalho colaborativo e de pesquisa.
Promover o saber e o saber fazer.

Ana Sofia Martins Bexiga
Veríssimo

Calendarização da
atividade

2.º Período

8.º - A - NJ, 8.º - B - NJ

3.º Período

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ

Ana Isabel Borges Bessa Dutra 3.º Período

Construção de "Robot", construído com material reciclado
e com formas geométricas.
BI de prismas e pirâmides.
Ana Isabel Borges Bessa Dutra 3.º Período
Exposição de folhas; herbário de folhas e trabalhos sobre
a proteção da Biodiversidade, no âmbito da semana das
artes.
Pretende consciencializar para a importância de preservar
as diferentes espécies no nosso planeta.
Utilizar diferentes materiais para expor informação
relevante.
Ana Isabel Borges Bessa Dutra 3.º Período

Através de canções e poemas os alunos conhecem as
musas inspiradoras da poesia valorizando a figura
feminina e o papel da mulher como musa inspiradora dos
artistas, recorrendo-se às palavras que inspiraram os
poetas nacionais e internacionais.
A atividade permite consolidar conhecimentos sobre a
mitologia, conhecer e identificar o valor da mulher cantada
de formas diferentes pelos poetas que foram apresentados
na atividade . A atividade é bastante dinâmica e permite a
participação dos alunos diretamente.
As musas de Milreu
Sessão sobre
Arqueologia com
investigadores
algarvios

Maria Vitória Raposo Revés

Turmas

1.º Período

Maria Vitória Raposo Revés,
Honório Alcalde Gonçalves
Desenvolver o interesse pelo património histórico, pela sua Marques, Ana Dores Henrique
divulgação e conservação.
Amaro
1.º Período

Grau de
consecução dos
objetivos

Muito Bom

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Encaixe perfeito no programa de Ciências Naturais
de 8º ano e no projeto interdisciplinar.
Os alunos gostaram bastante e inspirou a turma 8ºB
a participar no projeto APPLICA-TE.
Nada a apontar

45

Diversidade e a criatividade nos cartazes.

40

Plastificar os cartazes devido ao covid.

5.º - B - PEC, 5.º - C PEC, 5.º - A - PEC

Muito Bom

5.º - B - PEC, 5.º - C PEC, 5.º - A - PEC

Muito Bom

Envolvimento de todas as turmas/alunos do 5ºano.
Fomentar o gosto pela pesquisa e pela boa
apresentação do material produzido.
Articular as vivências do campo com a escola.
A curiosidade que despertou em toda a comunidade
educativa (alunos, professores, funcionários,
encarregados de educação).
Nada a apontar.
Participação de todos os alunos do 5ºano na
elaboração de robôs.
Participação de todas as turmas da escola no
processo de votação para escolher o robot
preferido.
Articulação de conteúdos matemáticos com a parte O confinamento não permitiu a entrega dos robôs aos alunos e
lúdica e divertida da matemática.
a entrega do prémio ao aluno que realizou o robot vencedor.

5.º - B - PEC, 5.º - C PEC, 5.º - A - PEC

Muito Bom

A pertinência do tema.
O despertar dos alunos e da comunidade para a
problemática da perda de algumas espécies.
A qualidade dos materiais produzidos.
A realização dos materiais em sala de aula.

8.º - A - PEC, 8.º - B PEC, 8.º - C - PEC

Muito Bom

Interesse suscitado nos alunos

50

10.º - E

Muito Bom

Interesse suscitado nos alunos.

29

250

O não cumprimento, por parte de alguns alunos, das suas
tarefas e dos prazos de conclusão.
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Elaboração de trabalhos sobre os primeiros povos na
Península Ibérica (em cartaz, maqueta ou Banda
desenhada) e exposição em cada sala de aula.
Objetivos:
- Aprofundar os conhecimentos sobre os primeiros povos
da Península Ibérica;
- Aplicar os conhecimentos da disciplina sobre os primeiros
Departament
povos na Península Ibérica;
o de
- Desenvolver as capacidades de comunicação oral na
Ciências
apresentação de trabalhos à turma;
Sociais e
Os primeiros povos - Desenvolver a criatividade e o sentido estético.
Virgínia Maria Sá Pimenta
Humanas
na Península Ibérica
Castro
Pesquisa sobre os direitos humanos.
Ilustração de um Direito Humano (desenho / cartaz) e
exposição dos trabalhos elaborados pelos alunos nas
respetivas salas de aula.
Departament
Objetivos:
o de
Comemoração do Compreender o conceito de direito humano;
Ciências
Dia Internacional
Conhecer os direitos humanos;
Virgínia Maria Sá Pimenta
Sociais e
dos Direitos
Valorizar o respeito pelos direitos humanos;
Castro, Ana Cristina Gregório
Humanas
Humanos
Desenvolver a criatividade e o sentido estético.
Palma Balbina
Exposição de
trabalhos sobre as
formas de
aproveitar as fontes
de energia
renováveis/recursos
Departament hídricos na Idade
o de
Média: moinhos de
Ciências
vento ou de maré,
Sociais e
azenhas, noras,
Humanas
picotas, açudes...

Elaboração de maquetas, cartazes ou desenhos de um
exemplo de aproveitamento de fontes de energia na Idade
Média e exposição na biblioteca escolar.
Objetivos:
- Conhecer formas de aproveitar as fontes de energia
renováveis na Idade Média;
- Compreender a importância da utilização de fontes de
energia renováveis e do aproveitamento dos recursos
hídricos, ao longo dos tempos;
- Sensibilizar para a preservação dos recursos hídricos;
- Desenvolver a criatividade.

Exposição na biblioteca escolar dos trabalhos elaborados
pelos alunos de 6º ano sobre o desenvolvimento das vias
de comunicação, dos meios de transporte ou dos meios de
comunicação na segunda metade do século XIX em
Exposição de
Portugal: estradas, vias férreas, faróis, mala posta ou
trabalhos sobre o
diligência, comboio, telefone, telégrafo, correios,
desenvolvimento
imprensa...
das vias de
Objetivos:
comunicação, dos - Aprofundar os conhecimentos da disciplina;
meios de transporte - Conhecer aspetos da evolução das vias de comunicação,
Departament e dos meios de
meios de transporte e meios de comunicação;
o de
comunicação na
- Relacionar a evolução das vias de comunicação,
Ciências
segunda metade do transportes e meios de comunicação com o
Sociais e
século XIX em
desenvolvimento das atividades económicas;
Humanas
Portugal.
- Desenvolver a criatividade.

Departament
o de
Ciências
Sociais e
Humanas

Exposição de
cartazes alusivos à
Democracia
implementada no
25 de abril de 1974

Calendarização da
atividade

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

1.º Período

5.º - A - NJ, 5.º - B - NJ, 5.º
- C - NJ, 5.º - D - NJ

Muito Bom

Os alunos empenharam-se na realização da
atividade, tendo executado maquetas, desenhos,
bandas desenhadas e cartazes sobre os primeiros
povos na Península Ibérica, aprofundando os
conteúdos disciplinares. os trabalhos foram
expostos na Biblioteca escolar. Destaca-se a
qualidade e criatividade de alguns trabalhos.

1.º Período

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ, 6.º - D - NJ, 6.º E - NJ, 6.º - F - NJ

Muito Bom

Os alunos ficaram sensibilizados para as
desigualdades sociais e para a necessidade de
respeitar os direitos humanos.

2.º Período

5.º - B - PEC, 5.º - A - NJ,
5.º - B - NJ, 5.º - C - PEC,
5.º - C - NJ, 5.º - D - NJ, 5.º
- E - NJ, 5.º - F - NJ, 5.º - A
- PEC

Muito Bom

O empenho dos alunos, a qualidade e criatividade
dos trabalhos, muitos deles com reutilização de
materiais.

90

Virgínia Maria Sá Pimenta
Castro, Orlandina Maria do
Vale Barros, Cidália Maria
Pereira Costa Teixeira, Ana
Cristina Gregório Palma
Balbina

2.º Período

6.º - A - PEC, 6.º - B PEC, 6.º - C - PEC, 6.º - A NJ, 6.º - B - NJ, 6.º - C NJ, 6.º - D - NJ, 6.º - E NJ, 6.º - F - NJ

Muito Bom

Os alunos ficaram a conhecer com mais detalhe a
evolução dos transportes e dos meios de
comunicação em Portugal na segunda metade do
século XIX.

210

Liliana Sousa Vieira

3.º Período

11.º - B.TDesp, 11.º B.TTur

3.º Período

5.º - B - PEC, 5.º - A - NJ,
5.º - B - NJ, 5.º - C - PEC,
5.º - C - NJ, 5.º - D - NJ, 5.º
- E - NJ, 5.º - F - NJ, 5.º - A
- PEC

Virgínia Maria Sá Pimenta
Castro, Tânia Sofia Bento
Mendes, Orlandina Maria do
Vale Barros

Com base no Artigo 1.º da Constituição da República
Portuguesa
“Portugal é uma República soberana, baseada na
dignidade da pessoa humana e na vontade
popular e empenhada na construção de uma sociedade
livre, justa e solidária, foi solicitado aos alunos que
realizasse um cartaz alusivo à democracia e à participação
ativa dos cidadãos na sociedade portuguesa.

Exposição, nas bibliotecas das escolas envolvidas, dos
trabalhos dos alunos de 5º ano alusivos à Expansão
marítima portuguesa
Exposição de
Objetivos:
Departament maquetas,
- - Aprofundar os conhecimentos da disciplina;
o de
desenhos e
- Conhecer aspetos da expansão marítima portuguesa, tais
Ciências
cartazes alusivos à como, embarcações e instrumentos náuticos utilizados,
Sociais e
Expansão marítima figuras históricas e acontecimentos importantes;
Humanas
portuguesa
- Desenvolver a criatividade.

Turmas

Virgínia Maria Sá Pimenta
Castro, Tânia Sofia Bento
Mendes, Orlandina Maria do
Vale Barros

A qualidade dos trabalhos realizados e a
envolvência dos alunos na atividade proposta.

Muito Bom

Destaca-se a criatividade e o rigor científico dos
trabalhos elaborados pelos alunos.

90

Foi um constrangimento não se poderem realizar trabalhos de
grupo ou a pares.

A divulgação da atividade poderia ter sido feita
antecipadamente.

140

20

210
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Debate Inter turmas11º Ano, no âmbito
do tratamento de
Departament temas/problemas
o de
selecionados dos
Ciências
Problemas do
Debate com alunos do 11º Ano, no sentido de promover as
Sociais e
Mundo
competências de problematização, argumentação e
Humanas
Contemporâneo.
refutação de ideias
Maria Manuela Brás Valente

Departament
o de
Ciências
Debate Inter turmas
Sociais e
- Tema dos Direitos
Humanas
Humanos
Departament
o de
Ciências
Sociais e
Humanas,
Projetos
Departament
o de
Ciências
Sociais e
Humanas,
Projetos

Debate entre algumas turmas do 10º ano, no sentido de
promover as competências de problematização,
argumentação, refutação e gosto pelo tratamento de
temas ligados aos Direitos Humanos.

Maria Manuela Brás Valente

Visita de Estudo às
Ruínas de Milreu
com observação de
atividades de
restauro de
azulejos.
Objetivos do Projeto Educativo assinalados.

Susana Miguel da Palma,
Honório Alcalde Gonçalves
Marques

Sessão sobre
Arqueologia com
investigadores
formados na UALG Objetivos do Projeto Educativo adiante assinalados

Honório Alcalde Gonçalves
Marques

Calendarização da
atividade

3.º Período

3.º Período

3.º Período

3.º Período

Todos os alunos irão recortar em revistas de
supermercados os alimentos que fazem parte de uma
alimentação saudável. Posteriormente serão colados e
Departament
afixada a roda dos alimentos no átrio do bloco. Será
o de
Dia Mundial da
também pintada uma roda dos alimentos no caderno dos
Educação
Alimentação- Roda alunos. Visionamento do filme "Ratatouille" no auditório da
Especial
dos alimentos
escola.

Maria Celeste Jesus Lopes
Barreira Santos Raimundo,
Maria Madalena Mendonça
Murtinha Jara, Maria Isabel
Nunes Simões Calisto
Cardador, Isabel Alexandra
Pereira Madeira Gomes

Departament
o de
Educação
Especial
Halloween

Maria Madalena Mendonça
Murtinha Jara, Maria Isabel
Nunes Simões Calisto
Cardador, Maria Celeste Jesus
Lopes Barreira Santos
Raimundo, Isabel Alexandra
Pereira Madeira Gomes
1.º Período

Departament
o de
Educação
Especial
Magusto

Exposição de
Departament trabalhos
o de
"Comemoração do
Expressões Dia do Patrono"

Construção de mobiles para enfeitar a sala

1.º Período

Maria Isabel Nunes Simões
Calisto Cardador, Maria
Madalena Mendonça Murtinha
Jara, Maria Celeste Jesus
Lopes Barreira Santos
Será feito um magusto para os alunos degustarem. Serão Raimundo, Isabel Alexandra
os alunos a trazerem as castanhas.
Pereira Madeira Gomes
1.º Período
Exposição de trabalhos/biografia de Dr. José de Jesus
Neves Júnior no espaço escolar.
Dar a conhecer o patrono da escola, comemorando a data
do seu nascimento;
Realizar produções plásticas usando os elementos da
comunicação e da forma visual;
Explorar diferentes materiais e técnicas de expressão
plástica;
Desenvolver a sensibilidade estética e artística e a
criatividade;
Projetar a imagem da escola na comunidade;
Maria Clara Anjos Mendes
Valorizar o trabalho dos alunos.
Freitas, Paula Maria Martins
Pereira

1.º Período

Turmas

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

11.º - D

10.º - A, 10.º - E

12.º - D, 12.º - C

12.º - C
9.º - C - NJ, 9.º - D - NJ, 8.º
- B - NJ, 8.º - D - NJ, 8.º E - NJ, 7.º - B - NJ, 7.º - C NJ, 7.º - F - NJ, 6.º - B PEC, 6.º - A - NJ, 6.º - D NJ, 6.º - E - NJ, 5.º - C NJ, 5.º - E - NJ, 5.º - F - NJ
9.º - C - NJ, 9.º - D - NJ, 8.º
- B - NJ, 8.º - D - NJ, 8.º E - NJ, 7.º - B - NJ, 7.º - C NJ, 7.º - F - NJ, 6.º - A NJ, 6.º - B - NJ, 6.º - D NJ, 6.º - E - NJ, 5.º - C PEC, 5.º - E - NJ, 5.º - F NJ
9.º - C - NJ, 9.º - D - NJ, 8.º
- B - NJ, 8.º - D - NJ, 8.º E - NJ, 7.º - B - NJ, 7.º - C NJ, 7.º - F - NJ, 6.º - A NJ, 6.º - B - NJ, 6.º - D NJ, 6.º - E - NJ, 5.º - C PEC, 5.º - E - NJ, 5.º - F NJ

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ, 6.º - E - NJ

Muito Bom

Os 52 alunos das turmas A e E que participaram,
realizaram um trabalho muito competente ao nível
das competências de problematização,
conceptualização, argumentação e preparação
científica sobre o tema, tanto ao nível do ensaio
escrito, quer ao nível oral, prática do debate. Os
objetivos previstos foram plenamente atingidos.

Muito Bom

Riqueza da informação prestada pela arqueóloga
Cristina Garcia e pela equipa de restauro, bem
como o interesse manifestado pela grande maioria
dos alunos.

Muito Bom

A ação conseguiu cativar a generalidade dos alunos
que mostraram grande interesse, nomeadamente
na observação, e respetiva informação, dos objetos
arqueológicos apresentados.

Muito Bom

Os tomaram consciência de ter uma alimentação
saudável e equilibrada. Também descobriram
alimentos que não conheciam.

Nada a salientar.

25

Muito Bom

Os alunos demonstraram muito interesse e
curiosidade na construção dos mobiles. Estiveram
felizes durante a realização da tarefa. Gostaram de
ver o resultado do seu trabalho exposto.
Nada a salientar.

25

Muito Bom

Os alunos ficaram satisfeitos por comerem e
saborear castanhas. Gostaram do convívio entre si. Nada a salientar.

25

Muito Bom

Realização de uma exposição de trabalhos muito
criativos, que este patente no espaço escolar onde
toda a comunidade pode apreciar recriações do
retrato do nosso patrono, bem como pode ficar a
conhecer a biografia deste ilustre cidadão.
Foi notório o empenho dos alunos na realização dos
trabalhos expostos, tendo a atividade contribuído,
também, para o desenvolvimento da criatividade,
da sensibilidade estética e das aptidões técnicas e
manuais.
Nada a referir

25

Alguns alunos do 12D assumiram uma postura, que lhes é
habitual nas mais diversas situações de aprendizagem, de
alheamento e desinteresse algo ostensivo, apesar dos reparos
que lhes foram feitos pelo docente.

29

18
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Departamento

Nome da atividade

Departament
o de
Concurso de
Expressões Presépios

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Execução de presépios com materiais recicláveis.
Sensibilizar toda a comunidade escolar para a valorização
das embalagens usadas e importância da reciclagem.
Maria Conceição Madeira
Pires Sousa Graça

Explorar técnicas e materiais-argila;
Desenvolver a criatividade e a sensibilidade estética;
Realizar produções plásticas bi e tridimensionais alusivas
ao Natal;
Desenvolver aptidões técnicas e manuais;
Projetar a imagem da escola/agrupamento;
Dinamiza/decorar espaços escolares.
Concurso de
Valorizar e dar a conhecer o trabalho dos alunos à
Departament presépios/Decoraçã comunidade;
o de
o da escola na
Expressões época Natalícia
Decoração de uma árvore, com os maiores desejos de
Natal das crianças, utilizando diversas técnicas de
Expressão Plástica, para participação no concurso do
forum Algarve.
Envolvimento da comunidade local e escolar nas
festividades do Forum Algarve;
Sensibilizar para a preservação da natureza e para a
reciclagem e reutilização de materiais;
Projetar a escola/agrupamento na comunidade;
Incrementar parcerias com entidades externas;
Desenvolver a criatividade e a sensibilidade estética;
Desenvolver o trabalho colaborativo e a
interdisciplinaridade;
Departament Concurso do Forum Dar a concecer e valoriozar o trabalho dos alunos;
o de
Algarve "Bosque
Expressões dos desejos"

Construção de um
Departament presépio para
o de
colocação no
Expressões exterior da escola

Dinamizadores da atividade

Paula Maria Martins Pereira

Maria João Morais Sousa,
Paula Maria Martins Pereira,
Julieta Maria Cavaco Botelho
Coelho

Calendarização da
atividade

Turmas

1.º Período

9.º - A - PEC, 9.º - B PEC, 9.º - C - PEC, 9.º PIEF3º, 8.º - A - PEC, 8.º B - PEC, 8.º - C - PEC, 7.º A - PEC, 7.º - B - PEC, 7.º C - PEC, 6.º - A - PEC, 6.º B - PEC, 6.º - C - PEC, 6.º PIEF2º, 5.º - B - PEC, 5.º C - PEC, 5.º - A - PEC

1.º Período

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ, 6.º - E - NJ

Grau de
consecução dos
objetivos

Muito Bom

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Envolvimento das turmas do 2 ciclo numa atividade
festiva
Maior envolvimento das turmas de 3 ciclo
Forte motivação, empenho e responsabilidade nas
atividades, pelo que todos os alunos (92) realizaram
com sucesso o seu presépio em argila, os quais
foram expostos na escola para que toda a
comunidade escolar os pudesse apreciar.
Os alunos exploraram técnicas e materiais, bem
como desenvolveram a criatividade e a sensibilidade
estética.
Foi ainda feita articulação entre as disciplinas de EV
e ET.
Este trabalho foi divulgado nos meios de
comunicação do agrupamento através de um vídeo
contendo todos os trabalhos realizados que pode
ser visto em
https://www.youtube.com/watch?v=oBdLQ4bhBoY&
feature=youtu.be. Desta forma valoriza-se o
trabalho dos alunos e projetou-se uma imagem
positiva da escola na comunidade e junto dos
encarregados de educação.
Decorreu ainda um concurso de presépios, tendo o
júri, constituído por três professoras da área, a
coordenadora de escola e a artista residente,
atribuído 8 prémios especiais aos alunos Carlota
Hora, Joana Emídio, Maria Resende, Tiago
Almeida, Ana Corte, Luezzi Nzwalo; Andreia Rafael
e Rafael Silva, que, para além de um diploma,
ganharam material de desenho e pintura.
Nada a referir.

100

98

A árvore a concurso obteve o 2.º lugar, tendo ganho
um prémio de 1000€.
Existência de trabalho colaborativo, articulação
curricular entre as disciplinas de EV/ET, professores
e 5.º e 6.º anos;
Forte motivação, empenho e responsabilidade de
todos os intervenientes, pelo que foi apresentado
um trabalho de excelente qualidade;
Desenvolvimento da criatividade e da sensibilidade
estética;
Valorização da escola na comunidade pelas boas
práticas;
Participação dos pais e comunidade que votaram na
árvore dos desejos.
1.º Período

5.º - B - NJ, 5.º - C - NJ, 5.º
- E - NJ, 5.º - F - NJ

Muito Bom

Nada a referir.

180

Muito Bom

Foi realizado um presépio em madeira de grandes
dimensões, o qual foi colocado no jardim da escola
para dinamizar o espaço escolar na época natalícia.
- Forte empenho dos alunos que realizaram este
trabalho nas suas tardes livres, ocupando o tempo
de forma saudável;
- Excelente qualidade do trabalho realizado;
- Os alunos desenvolveram a sensibilidade estética,
a criatividade e o sentido de responsabilidade;
- Projeção de uma imagem positiva na comunidade. Nada a referir.

10

Execução de um presépio em Madeira para dinamizar o
espaço exterior da escola na época natalícia.
Objetivos:
Desenvolver aptiões técnicas e manuais;
Desenvolver a criatividade e a sensibilidade estética;
Dinamizar/embelezar espaços escolares;
Promover o espírito natalício e os valores associados;

Paula Maria Martins Pereira

Aspetos positivos a destacar

1.º Período

7.º - C - NJ, 6.º - A - NJ, 6.º
- B - NJ, 6.º - C - NJ, 6.º E - NJ
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Turmas

Grau de
consecução dos
objetivos

Objetivos:
- Desenvolvimento de competências no domínio de
diferentes técnicas de produção sonora;
- Apresentação pública do trabalho desenvolvido no âmbito
da disciplina de Ed. Musical e CEA-Música.

Departament
o de
Instalação Artística
Expressões "Gavetas"

A ideia para o projeto “Gavetas”, promovido pela
Associação Amarelarte - Associação Cultural e Recreativa,
surgiu a partir da perceção das dificuldades burocráticas e
sistemáticas identificadas no trabalho artístico com escolas
e outras instituições. Considerando que tudo, mesmo as
pessoas, estão “arrumadas em gavetas”, com etiquetas e
uma vez arrumadas (as coisas, os assuntos, as pessoas) e
etiquetadas, existe uma dificuldade enorme de sair dessas
gavetas de novo, de desarrumá-las, para as reorganizar de
uma forma diferente, talvez mais interessante, criativa,
inovadora ou às vezes apenas mais lógica.
O conceito e acompanhamento artístico são de Nicole
Lissy, com o artista convidado Gonçalo Rodrigues e a
especialista em Direitos Humanos Laure De Witte. A
iniciativa conta com a participação de professores e alunos
do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa. Atividade
financiada pela Direção Regional da Cultura do Algarve
Sofia Aurora Rebelo Santos

Departament
o de
Expressões JUMP AND RUN

Em equipas de 3 elementos, deverão superar os desafios
apresentados, percorrendo um percurso assinalado num
mapa.

Maria João Martins Teixeira,
Isabel Maria Reis Almeida
Trindade, Ana Sofia Sousa
Fonseca Rosa

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Hugo Miguel Marques Santos
Ramalho, Susana Miguel da
Palma, Inês Amaral Férin,
Marta Fernanda Maia da Silva,
Claudia Maria Chartier Martins
Benedito, Luís Manuel Brites
Serrenho
2.º Período

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Muito Bom

45

Muito Bom

A apresentação da "Gaveta de Juventude", em
modo presencial, a duas turmas (9ºA e 9º B) da
escola Poeta Emiliano da Costa em Estoi, pelos
alunos do 3º ano do curso de Técnico de Juventude.
Promoveu a participação e contacto entre alunos e
escolas, assim como do trabalho que foi realizado
ao longo do ano.
A importância da exposição das "Gavetas" viajar por
várias escolas do agrupamento, o que permitiu a
partilha e interação dos trabalhos realizados por
todos os alunos participantes nesta atividade do
PNA.
Apelo à criatividade, pensamento critico, liberdade
de expressão artística, partilha de conhecimentos e
experiências.

500

Dinamização de pequenos concertos durante os intervalos.

Departament
o de
Expressões Concertos Flash

Aspetos positivos a destacar

Os "Concertos Flash", embora só se tenham
realizado no 1º período devido à situação de
pandemia que vivemos, revelaram-se bastante
enriquecedores pois, permitiram a apresentação
pública, ainda que com bastantes limitações, de
algum do trabalho desenvolvido na disciplina de Ed.
Musical e CEA - Música.
Foram realizados 3 concertos (média de 15
alunos/concerto), nos quais os alunos revelaram
bastante interesse e empenho.
Nada a referir.

Não Satisfaz

Nada a referir.

Nada a referir.

0

A atividade permitiu o envolvimento das famílias.

Nada a referir.

180

Criação de maquetes representativas da Orquestra
Sinfónica.

Departament Concurso "A
o de
Orquestra na
Expressões Escola"

Objetivos:
- Identificar visualmente os instrumentos da Orquestra;
Maria João Martins Teixeira,
- Classificar os instrumentos da orquestra (organologia);
Isabel Maria Reis Almeida
- Compreender a disposição dos instrumentistas em palco. Trindade, Ana Sofia Sousa
Fonseca Rosa

2.º Período

5.º - B - PEC, 5.º - A - NJ,
5.º - B - NJ, 5.º - C - PEC,
5.º - C - NJ, 5.º - D - NJ, 5.º
- E - NJ, 5.º - F - NJ, 5.º - A
- PEC

Muito Bom
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Departamento

Nome da atividade

"Trabalhos de
pesquisa sobre
Departament instrumentos
o de
tradicionais
Expressões portugueses"

Departament "Variações e
o de
improvisações
Expressões sobre kadinsky"

Concurso "Uma
Aventura literária
2021" da editorial
Departament Caminhoo de
modalidade de
Expressões desenho

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

A atividade resulta da pesquisa e redação de trabalhos em
torno dos instrumentos tradicionais portugueses em
conformidade com um guião de orientação/instruções
sobre as componentes distintas do mesmo. Após a
avaliação formal dos trabalhos será feita uma seleção dos
melhores e uma coordenação por parte da docente da
disciplina de Educação Musical com vista à composição
antológica de um livro que terá como título "A minha
escola a gostar da música portuguesa" e que será
oferecido à biblioteca da escola.
A elaboração do trabalho tem como objetivos específicos:
- Conhecer diferentes espécimes de instrumentos musicais
que fazem parte do património cultural português;
- Identificar a família de pertença de acordo com a
pesquisa organológica do instrumento;
- Conhecer as técnicas de execução do instrumento;
- Conhecer as origens históricas do instrumento;
- Identificar as regiões no território português onde esses
têm maior expressão;
- Identificar músicos, géneros musicais, repertório e
contextos culturais associados aos instrumentos musicais
portugueses pesquisados.
A atividade enunciada desenvolve-se no domínio da
Experimentação e Criação Musical, na disciplina de
Educação Musical, com recurso a software e com o intuito
geral, não só de se verem desenvolvidas
aprendizagens/competências tecnológicas e digitais, como
de adequar o trabalho da disciplina ao ensino a distância
(E@D) tornando-o, simultaneamente, inclusivo para os
alunos que beneficiam de medidas adicionais dadas as
ferramentas que viabilizam um trabalho muito intuitivo e
lúdico.
Tem como objetivos específicos:
-– Compor peças musicais com o propósito de estimular
processos de assimilação e aplicação/consolidação de
conhecimentos musicais trabalhados ao longo do 1.º
período, combinando e manipulando vários elementos da
música (altura, ritmo, forma, timbres e texturas), com
recurso a tecnologias e software;
– Improvisar sobre composições musicais, combinando e
manipulando vários elementos da música (timbre, altura,
dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando voz ou flauta
de bisel;
– Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas do
conhecimento para a construção do seu referencial criativo
(linhas abertas/ linhas fechadas, figuras geométricas, cores
quentes/cores frias; quem foi Kadinsky?; altura
indefinida/definida; fontes sonoras convencionais; ritmo e
repetição/loop).

Dinamizadores da atividade

Ana Sofia Sousa Fonseca
Rosa

Ana Sofia Sousa Fonseca
Rosa

Os alunos ilustram cenas de livros da coleção "Uma
Aventura" para participação no Concurso "Uma Aventura
literária 2021".
Objetivos:
- Ilustrar com criatividade temas e situações;
- Dominar a comunicação como um processo de narrativa
visual;
- Divulgar e valorizar o trabalho dos alunos.
Paula Maria Martins Pereira

Calendarização da
atividade

2.º Período

2.º Período

Turmas

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ, 6.º - D - NJ, 6.º E - NJ, 6.º - F - NJ

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ, 6.º - D - NJ, 6.º E - NJ, 6.º - F - NJ, 5.º - F NJ

Grau de
consecução dos
objetivos

Bom

Muito Bom

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

- Competências transdisciplinares mobilizadas pelos
alunos nas fases de pesquisa, organização e
redação de acordo com um guião dado;
- Aprofundamento de literacias diversas em
conformidade com as Aprendizagens Essenciais e
Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória;
- Melhorar e valorizar os resultados académicos dos
melhores alunos;
- Compilação antológica legada à biblioteca escolar
que não dispunha de bibliografia especializada
- Tempo para a realização da proposta, contemplando: revisão
sobre o tema.
de texto, formatação, publicação nos canais de divulgação.

44

- Desenvolvimento de competências tecnológicas e
digitais na modalidade de ensino a distância,
envolvendo a Experimentação e Criação Musical no
âmbito disciplinar;
- Mobilização de literacias artísticas diversas através
das ferramentas disponíveis no programa;
- Inclusão de alunos com medidas adicionais.
Nada a referir.

170

O facto de esta atividade ter sido desenvolvida no
período de E@D e ainda assim ter sido tão bem
sucedida.
- Obtenção de quatro Prémios:
1.º lugar Nacional- Viviane Soares- 6.º C
3.º lugar nacional- Joana Emídio
Prémio especial do Júri - Ana Corte
Prémio especial do Júri -Iker Leonardo

2.º Período

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ, 6.º - E - NJ

- Participação ativa dos alunos de 4 turmas;
- Incentivo à leitura;
- Excelente qualidade das ilustrações realizadas;
- Projeção da escola na comunidade belas boas
práticas e prémios obtidos.
Nada a referir
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Departamento

Nome da atividade

Exposição de
Departament trabalhos de ETo de
Fibras têxteis Expressões Tecelagem

Departament
o de
Recriar obras de
Expressões arte em 3D

Departament
o de
Concurso "Água
Expressões Jovem 2021"

Departament Concurso "Canção
o de
à espera de
Expressões palavras"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Realização de uma exposição com os trabalhos
desenvolvidos com os alunos no âmbito do estudo do
conteúdo Materiais básicos- Fibras têxteistecelagem/tapeçarias.
Desenvolver aptidões técnicas e manuais;
Estudar as fibras têxteis, as suas propriedades,
instrumentos e técnicas de trabalho;
Desenvolver a criatividade e o sentido estético;
Valorizar e divulgar os trabalhos realizados pelos alunos.
Paula Maria Martins Pereira

2.º Período

Produção e divulgação de um vídeo com as recriações
feitas pelos alunos.
Dar a conhecer o trabalho de diversos pintores;
Partilhar universos artísticos diversos;
Perceber várias formas de recriação de obras artísticas;
Desenvolver competências no domínio da expressão e
comunicação;
Desenvolver o espírito crítico;
Estimular a criatividade;
Incentivar à criação artística;
Contribuir para um outro olhar sobre o mundo;
Contribuir para a formação estética e artística dos alunos.
Paula Maria Martins Pereira

Participação no Concurso promovido pela Agência
Portuguesa do Ambiente I.P. – Administração da Região
Hidrográfica do Algarve, que tem como principal objetivo
Maria João Martins Teixeira,
sensibilizar os jovens para o conhecimento e a
Ana Sofia Martins Bexiga
preservação do património água, através da Arte.
Veríssimo
A Associação Portuguesa de Educação Musical (APEM)
está a promover no presente ano letivo o 1º Concurso
"Canção à espera de palavras". O objetivo deste concurso
é a criação, em grupo turma, de uma letra para uma
canção original, sendo este ano o compositor convidado Mário Laginha.
Maria João Martins Teixeira

Realização de uma exposição com os trabalhos
desenvolvidos pelos alunos no âmbito do estudo do
conteúdo Espaço/Representação de elementos no
espaço.
Conhecer as interações dos elementos no espaço;
Representar graficamente elementos físicos num espaço
utilizando os recursos adequados;
Aplicar diferentes técnicas de pintura;
Exposição de
Desenvolver a criatividade e o sentido estético;
Departament naturezas- mortas- Desenvolver nos alunos o gosto pela arte;
o de
Técnica com pastel Comemorar o Dia da mãe;
Expressões seco e óleo.
Valorizar e divulgar os trabalhos realizados pelos alunos.
Paula Maria Martins Pereira
Departament
o de
Projeto interdisciplinar com turmas do 9º ano no âmbito da Maria João Rodrigues Pereira
Expressões Projeto sustent´Arte transversalidade do curriculo através da Educação Artística Jacinto

3.º Período

Turmas

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ, 6.º - E - NJ

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ, 6.º - E - NJ

Grau de
consecução dos
objetivos

Muito Bom

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Foi realizada uma exposição de mandalas com 90
trabalhos criativos e de elevada qualidade artística,
a qual animou e enriqueceu o espaço escolar e foi
visitada por toda a comunidade escolar e muitos
encarregados de educação. Foi realizado um vídeo
com os diversos trabalhos, o qual foi divulgado nos
meios de comunicação do agrupamento, projetando
positivamente a imagem da escola na comunidade
pela difusão de boas práticas. Com esta atividade
os alunos desenvolveram a criatividade, o sentido
estético e artístico, o gosto pela arte e as aptidões
técnicas e manuais.
Nada a referir.

90

Produção e divulgação de um vídeo com as
recriações de obras de arte famosas, feitas pelos
alunos, o qual foi um êxito junto da comunidade
educativa e alargada. Com esta atividade, os
alunos:
Conheceram o trabalho de diversos pintores;
partilharam universos artísticos diversos; contataram
com várias formas de recriação de obras artísticas;
desenvolveram competências no domínio da
expressão e comunicação e foram incentivados à
criação artística. Enriqueceram a formação estética
e artística e desenvolveram o espírito crítico e
criativo e um novo olhar sobre o mundo.
Muito Bom

Nada a referir

95

Nada a referir.

24

Os alunos envolveram-se ativamente na construção
da letra da canção; aplicaram conhecimentos de
outras áreas disciplinares (Português, Cidadania e
Desenvolvimento); desenvolveram competências no
domínio da interpretação vocal.
Nada a referir.

20

Os alunos tiveram oportunidade de experimentar
diferentes técnicas no domínio de diversas áreas
artísticas.
O trabalho elaborado obteve um honroso 2º lugar.
3.º Período

3.º Período

3.º Período

3.º Período

5.º - D - NJ

Muito Bom

5.º - C - NJ

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ, 6.º - E - NJ

9.º - C - NJ, 9.º - D - NJ

Foi realizada uma exposição de naturezas- mortas
com 95 trabalhos com elevada qualidade artística, a
qual animou e enriqueceu o espaço escolar e foi
visitada por toda a comunidade escolar e muitos
encarregados de educação. Foi realizado um vídeo
com os diversos trabalhos, o qual foi divulgado nos
meios de comunicação do agrupamento, projetando
positivamente a imagem da escola na comunidade.
Com esta atividade os alunos desenvolveram a
criatividade, o sentido estético e artístico, o gosto
pela arte e as aptidões técnicas e manuais.
Muito Bom
Aprendizagem dos alunos.
Articulação disciplinar, integração na Semana das
Artes.

Nada a referir

100

Nada a referir.
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Os workshops referidos e inseridos na Semana das Artes,
envolveram uma parceria externa com um construtor de
cordofones (luthier) e tiveram por objetivos:
- Enriquecer conhecimentos sobre conteúdos trabalhados
na disciplina de Educação Musical;
- Garantir o acesso dos alunos à fruição artística e
produção cultural;
- Assegurar a centralidade das artes e do património na
formação ao longo da vida;
- Contribuir para a capacitação do sistema educativo para
que a educação artística seja um instrumento para o
desenvolvimento das competências do Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade
Workshps "O luthier Obrigatória;
veio à escola"/"Sala - Fomentar a colaboração entre agentes artísticos, a
exploratória de
comunidade educativa e outros intervenientes, de forma a
Departament instrumentos
desenhar estratégias de ensino e aprendizagem que
o de
tradicionais
promovam um currículo integrador, sem muros entre a
Ana Sofia Sousa Fonseca
Expressões portugueses"
Escola e a sua envolvente.
Rosa

Calendarização da
atividade

Turmas

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Muito Bom

- O contacto dos alunos: com o luthier; com os
materiais e processos de trabalho relatados na 1.ª
pessoa;
- O aprofundamento de conhecimentos sobre a
proveniência geográfica das matérias primas e a
história de alguns cordofones tradicionais
portugueses;
- A exploração sonora de alguns instrumentos
tradicionais portugueses.

Departament
o de
Expressões Semana das Artes

Paula Maria Martins Pereira,
Maria Júlia Gomes Romão
Ayala Sousa, Maria João
Rodrigues Pereira Jacinto,
Maria João Morais Sousa,
Maria João Martins Teixeira,
Maria Gertrudes Baptista
Lanita, Maria Conceição
Madeira Pires Sousa Graça,
Julieta Maria Cavaco Botelho
Coelho, Isabel Maria Reis
Almeida Trindade, Inês Amaral
Exposição de trabalhos, worshops, instalações,
Férin, Filipa Raquel Batista,
performances de teatro , música e dança num percurso
Eduardo Jorge Fontes Seruca,
artístico distribuído por vários espaços da escola, no
Claudia Maria Chartier Martins
âmbito da na Semana das Artes. Tem por finalidade
Benedito, Carla Brazão
apresentar o trabalho desenvolvido no decorrer do ano
Ferreira Mendes, António José
letivo, estimulando assim, a criatividade e a produção
Gambóias Martins da Silva,
artística. Pretende-se que sirva de modelo para o futuro,
André Lopes Lara Ramos,
quer pela forma e conteúdos, quer pela audácia intelectual André Domingos Pereira
e inteligência criadora dos alunos.
Rodrigues, Anabela Camacho
Esta atividade tem os seguintes objetivos: promover
Gomes Silva, Ana Sofia Sousa
situações que valorizem o trabalho dos alunos e sua
Fonseca Rosa, Ana Cristina
divulgação à comunidade local.
Nabais de Oliveira
3.º Período

Muito Bom

- Excelente acolhimento por parte de toda a
comunidade educativa nas atividades propostas,
durante essa semana.
- Excelente participação, dos alunos e professores
dos diferentes departamentos e graus de ensino
(básico e secundário), na exposição/mostra de
trabalhos, worshops, instalações, performances de
teatro , música e dança realizadas.

Departament
o de
Expressões Reciclar com Arte

Realização de painéis com materiais reciclados, apelando
à sustentabilidade do planeta.
Anabela Camacho Gomes
Atividade realizada com os alunos do CAA.
Silva

Muito Bom

Departament " Workshop de Tie
o de
dye" inserido na
Expressões Semana das Artes

Dinamização de um workshop de Tye die para uma turma
de 5.º ano, inserido na semana das artes da escola.
Paula Maria Martins Pereira,
Esta atividade pretende desenvolver nos alunos a
Anabela Camacho Gomes
criatividade, a sensibilidade estética e o gosto pela arte.
Silva

3.º Período

3.º Período

3.º Período

6.º - A - NJ, 6.º - D - NJ

Muito Bom

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

O curto tempo que foi dado para a organização do evento em
condições, de modo a:
- arranjar-se e preparar-se uma sala com o espaço e
arrumação adequados ao workshop;
- publicitar-se o workshop com a devida antecedência,
rentabilizando a disponibilidade horária do luthier de acordo
com a inscrição prévia das turmas.

Nada a referir.
Trabalhos a partir de materiais reciclados e que, na Expressão
Plástica (CAA) os alunos reciclaram com Arte, painéis que
apelam à preservação dos Oceanos e à Sustentabilidade do
Planeta. Estes foram expostos no espaço exterior da escola,
na Semana das Artes.

- Empenho e participação ativa dos alunos no
wokshop que foi dinamizado no espaço exterior e
muito bem sucedido;
- O tingimento das T. shirts com Tie dye suscitou
muito entusiasmo e interesse, não só nos
intervenientes como também em todos os alunos
que passavam no local.
- Desenvolvimento da criatividade e de aptidões
técnicas e manuais;
- Divulgação do trabalho realizado nos meios de
difusão do agrupamento de forma a dar a conhecer
as boas práticas.
Nada a referir

66
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Ação de limpeza na praia de Faro e construção de
esculturas na areia utilizando os resíduos recolhidos que,
depois da atividade, serão colocados nos ecopontos. Tudo
será organizado e programado, salvaguardando para que
todas as regras de segurança e distanciamento social. O
transporte será assegurado pelos pais.
Objetivos da atividade
- Desenvolver o gosto pelas saídas de campo em prática
pedagógica;cial sejam cumpridas.
- Alertar e sensibilizar para a quantidade de resíduos
provenientes do mar;
- Consciencializar a população para o impacto do plástico
e do desperdício nos ecossistemas;
- Conhecer melhor os ecossistemas costeiros da região
algarvia;
- Sensibilizar os participantes para a importância da
preservação do ambiente;
- Promover momentos de diversão e socialização;
Ação de limpeza na - Sensibilizar para a promoção de comportamentos éticos
Departament praia de Faro e
e sustentáveis;
o de
construção de
- Desenvolver a criatividade e a sensibilidade estética;
Expressões esculturas na areia - transformar os resíduos em arte.
Departament
o de
Expressões "Festival do Ar".

Dinamizadores da atividade

Paula Maria Martins Pereira,
Ana Sofia Martins Bexiga
Veríssimo, Ana Sofia Sousa
Fonseca Rosa, Maria Fatima
Milho Vaia Assis

Lançamento de Papagaios de Papel, lançamento e
demonstração de papagaios de papel com a finalidade de
sensibilizar para as energias alternativas.
Eduardo Jorge Fontes Seruca

Realização de um workshop sobre o Tangran em
Departament
articulação com matemática, onde os alunos foram
o de
Workshop -Tangran convidados a recortar as peças do tangran e com as
Expressões - Semana das Artes mesmas construir criativamente uma figura.

Calendarização da
atividade

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

3.º Período

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ

Muito Bom

Foram realizadas duas visitas de estudo, no dia 31
de maio com o 6.ºB e no dia 5 de junho com o 6.ºA
que decorreram de forma excelente e onde foram
cumpridas todas as regras de higiene e segurança.
- Projetar a escola na comunidade pelas boas
práticas de solidariedade ambiental;
- Interesse, empenho e civismo demonstrados pelos
alunos;
- Articulação curricular e aprendizagens
interdisciplinares;
- Desenvolvimento da sociabilidade;
- Contributo positivo na inclusão de alunos;
- Contacto direto com o património natural e
desenvolvimento da consciência ambiental através
da ação de limpeza da ria, onde os alunos ficaram
sensibilizados com a quantidade de resíduos
provenientes do mar e deixados na praia;
- Desenvolvimento da criatividade e da sensibilidade
estética através da construção de lindas esculturas
de animais marinhos na areia;
- Contacto direto com obras de arte - cavalo
marinho de Bordalo II e com o termo "Artivismo";
- Riqueza da experiência que teve um contributo de
excelência no desenvolvimento do Projeto
Interdisciplinar das turmas A e B do 6.º ano.
Nada a referir.

3.º Período

5.º - A - NJ, 5.º - B - NJ, 5.º
- C - NJ

Muito Bom

O grau de participação e entusiasmo revelado pelos
alunos no desenvolvimento da atividade.
O vento fraco que se fez sentir durante a atividade.

63

Muito Bom

- Articulação curricular;
- Empenho dos alunos na realização da atividade;
- Foi realizada uma exposição de trabalhos na
semana das artes;
- Os alunos desenvolveram competências na área
da Matemática, bem como na área da Educação
visual, nomeadamente as aptidões técnicas e
manuais, a criatividade e a sensibilidade estética.

20

Muito Bom

À semelhança de muitos artivistas, como Bordalo II,
que utilizaram a arte utilizando "lixo" para
transmitirem mensagens apelando à proteção do
ambiente, os alunos envolveram-se ativamente na
construção de animais marinhos/terrestres com
materiais reutilizáveis do ecoponto amarelo, os
quais foram expostos no jardim da escola na
Semana das Artes, projeto este que foi apreciado
por toda a comunidade devido ao excelente trabalho
desenvolvido. A comunidade educativa foi
sensibilizada para o consumo desenfreado, para a
importância da separação de resíduos/reciclagem e
para os efeitos nocivos do "Lixo" no ambiente.
Verificou-se uma efetiva articulação curricular entre
Educação Visual, Educação Tecnológica e
Educação Musical.
Os alunos desenvolveram ainda a consciência
ambiental, a capacidade de intervenção, o
empreendedorismo, a capacidade crítica e criativa,
as aptidões técnicas e manuais e a sensibilidade
estética e artística.
Nada a referir.

Maria Fatima Milho Vaia Assis,
Paula Maria Martins Pereira
3.º Período

À semellança de diversos artistas plásticos, como Bordalo
II que utilizam o "Lixo" como matéria prima para a criação
de obras de arte, que para além da sua natureza estética
passam uma mensagem de consciencialização ambiental,
despertando a comunidade para o consumismo
desenfreado e os seus efeitos negativos no ambiente, o 6.º
B pretende construir esculturas de animais
marinhos/terrestres em vias de extinção, utilizando
diversos tipos de resíduos, e sensibilizar a comunidade
educativa para as problemáticas referidas, bem como para
"6.ºB - Artivista" a importância da reutilização/reciclagem de resíduos.
Projeto
Com esta atividade os aluntos desenvolvem ainda a
Departament Interdisciplinar/Expo capacidade de intervenção, o empreendedorismo, a
o de
sição de trabalhos capacidade crítica e criativa, as aptidões técnicas e
Expressões no jardim da escola. manuais e a sensibilidade estética e artística.
Paula Maria Martins Pereira

Turmas

3.º Período

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ

6.º - B - NJ

Nada referir
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

De forma a sensibilizar e despertar a comunidade
educativa para a importância da separação de
resíduos/reciclagem, pretende-se que os alunos construam
Projeto
flores com resíduos plásticos.
interdisciplinar 6.ºC - Com esta atividade os aluntos desenvolvem ainda a
Departament " Reciclagem com capacidade de intervenção, o empreendedorismo, a
o de
Arte - "Jardim de
capacidade crítica e criativa, as aptidões técnicas e
Expressões plástico"
manuais e a sensibilidade estética e artística.
Paula Maria Martins Pereira

Projeto
interdisciplinar 6.ºA Desenvolvimento
Sustentável "Reciclar com arteInstrumentos
Departament musicais"o de
Exposição de
Expressões trabalhos

De forma a sensibilizar e despertar a comunidade
educativa para a importância da separação de
resíduos/reciclagem, pretende-se que os alunos construam
instrumentos musicais com materiais reutilizáveis.
Com esta atividade os aluntos desenvolvem ainda a
capacidade de intervenção, o empreendedorismo, a
Paula Maria Martins Pereira,
capacidade crítica e criativa, as aptidões técnicas e
Ana Sofia Sousa Fonseca
manuais e a sensibilidade estética e artística.
Rosa

Calendarização da
atividade

3.º Período

3.º Período

Turmas

6.º - C - NJ

6.º - A - NJ

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Muito Bom

À semelhança de muitos artivistas que utilizaram a
arte para transmitirem mensagens apelando à
proteção do ambiente, os alunos envolveram-se
ativamente na construção de peixes em materais do
ecoponto amarelo/reutilizáveis, com os quais foi
feita uma instalação"Aquário" no jardim, a qual foi
apreciada por toda a comunidade devido ao
excelente trabalho desenvolvido. A comunidade
educativa foi sensibilizada para a importância da
separação de resíduos/reciclagem e para os efeitos
nocivos do plástico na vida marinha. Em simultâneo,
sensibililizaram a comunidade educativa para a
importância da política dos 3R.
Com esta atividade, os aluntos desenvolveram a
consciência ambiental, a capacidade de
intervenção, o empreendedorismo, a capacidade
crítica e criativa, as aptidões técnicas e manuais e a
sensibilidade estética e artística.
Nada a referir.

27

Muito Bom

À semelhança de muitos artivistas que utilizaram a
arte utilizando "lixo" para transmitirem mensagens
apelando à proteção do ambiente, os alunos
envolveram-se ativamente na construção de
instrumentos musicais com materiais reutilizáveis,
com os quais foi feita uma exposição na Semana
das Artes, a qual foi apreciada por toda a
comunidade devido ao excelente trabalho
desenvolvido. A comunidade educativa foi
sensibilizada para a importância da separação de
resíduos/reciclagem e para os efeitos nocivos do
"Lixo" no ambiente. Verificou-se uma efetiva
articulação entre Educação Visual, Educação
Tecnológica e Educação Musical.
Os alunos desenvolveram ainda a consciência
ambiental, a capacidade de intervenção, o
empreendedorismo, a capacidade crítica e criativa,
as aptidões técnicas e manuais e a sensibilidade
estética e artística.

24

De forma a sensibilizar e despertar a comunidade
educativa para a importância da separação de
resíduos/reciclagem, pretende-se que os alunos construam
peixes com materiais reutilizáveis, nomeadamente o
Projeto
plástico. Esta atividade visa ainda sensibilizar para os
interdisciplinar 6.ºE efeitos nocivos do plástico na vida marinha.
"SOS vida marinha"- Com esta atividade os aluntos desenvolvem ainda a
Departament Construção de um capacidade de intervenção, o empreendedorismo, a
o de
aquário no jardim
capacidade crítica e criativa, as aptidões técnicas e
Expressões da escola
manuais e a sensibilidade estética e artística.
Paula Maria Martins Pereira

3.º Período

6.º - E - NJ

Muito Bom

Dinamização do Workshop "Autorretrato" para alunos com
medidas adicionais, integrado na Semana das Artes.
Paula Maria Martins Pereira,
Esta atividade pretende desenvolver a criatividade, a
Anabela Camacho Gomes
sensibilidade estética e promover a inclusão.
Silva

3.º Período

7.º - C - NJ, 6.º - A - NJ, 5.º
- C - NJ

Muito Bom

Departament
o de
Expressões "Autorretrato"

Aspetos positivos a destacar

Nada a referir.

À semelhança de muitos artivistas que utilizaram a
arte para transmitirem mensagens apelando à
proteção do ambiente, os alunos envolveram-se
ativamente na construção de peixes em materais do
ecoponto amarelo/reutilizáveis, com os quais foi
feita uma instalação"Aquário" no jardim, a qual foi
apreciada por toda a comunidade devido ao
excelente trabalho desenvolvido. A comunidade
educativa foi sensibilizada para a importância da
separação de resíduos/reciclagem e para os efeitos
nocivos do plástico na vida marinha. Em simultâneo,
sensibililizaram a comunidade educativa para a
importância da política dos 3R.
Com esta atividade, os aluntos desenvolveram a
consciência ambiental, a capacidade de
intervenção, o empreendedorismo, a capacidade
crítica e criativa, as aptidões técnicas e manuais e a
sensibilidade estética e artística.
Nada a referir.
- Contribuição para a inclusão dos alunos com
medidas seletivas/adicionais;
- Empenho e participação ativa dos alunos no
wokshop que foi muito bem sucedido e dinamizado
no espaço exterior;
- Desenvolvimento da criatividade e de aptidões
técnicas e manuais;
- Foi realizada uma exposição dos trabalhos
desenvolvidos na semana das artes.
Nada a referir.

27
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Turmas

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

A Visita de Estudo surge no seguimento do prémio ganho
no ano letivo anterior através do Concurso "Água Jovem
2020", onde a turma obteve o primeiro lugar na categoria
segundo ciclo do Ensino Básico, com o projeto "Teatro de
Sombras".

Departament
o de
Visita de Estudo Expressões Zoomarine

Objetivos:
- Desenvolver competências em diferentes áreas artísticas;
- Contactar com artistas de diferentes áreas do mundo do
espetáculo;
- Despertar o interesse dos alunos e sensibilizá-los para as
questões ambientais;
- Fomentar o interesse dos alunos em relação ao cuidado
e melhoria do meio ambiente;
- Promover valores de mudança de atitudes e de
comportamentos face ao ambiente;
- Estimular a adoção de comportamentos compatíveis com
o desenvolvimento sustentável no seu dia-adia, ao nível
pessoal, familiar e comunitário;
Maria João Martins Teixeira,
- Estimular uma cidadania ativa.
Maysa Stella Silva Matos

Departament
o de
CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE BENS PARA
Expressões, Bem estar animal e AJUDAR OS NOSSOS MELHORES AMIGOS
Projetos
voluntariado

Decoração de máscaras cirúrgicas/tecido com motivos
alusivos a línguas estrangeiras.
Esta atividade visa os seguintes objetivos:
- Alertar a comunidade escolar para a importância da
aprendizagem das línguas e a compreensão intercultural;
Decoração de
- Promover a riqueza da diversidade linguística e cultural;
Departament máscaras alusivas - Fomentar o gosto pela aprendizagem de línguas ao longo
o de Línguas ao Dia Europeu das da vida;
Estrangeiras Línguas
- Desenvolver a criatividade e sentido estético.

Anabela Camacho Gomes
Silva

Neusa Cristiana Conceição
Baltazar, Maria Rita Paquete
Ferreira Silva, Isabel Marques
Sousa, Ercília Carla Oliveira
Valério, Ana Luisa Gabadinho
Melão

Concurso de Vassouras de Bruxa alusivo ao Halloween.
Os alunos deverão trazer de casa as sua vassouras
decoradas no âmbito da festividade. Esta atividade visa os
seguintes objetivos:
- Estimular a criatividade;
- Ampliar o sentido estético;
- Desenvolver a linguagem oral, através da apropriação de
Departament Concurso de
novo vocabulário em Inglês;
o de Línguas Vassouras de Bruxa - Reconhecer aspetos de uma cultura diferente,
Isabel Marques Sousa, Ercília
Estrangeiras - Halloween 2020
estimulando o respeito por outras culturas e tradições.
Carla Oliveira Valério

3.º Período

3.º Período

1.º Período

1.º Período

7.º - B - NJ

8.º - C - NJ, 8.º - E - NJ, 7.º
- A - NJ, 7.º - C - NJ, 7.º E - NJ, 7.º - D - NJ, 6.º - B PEC

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ, 6.º - D - NJ, 6.º E - NJ, 6.º - F - NJ, 5.º - A NJ, 5.º - B - NJ, 5.º - C NJ, 5.º - D - NJ, 5.º - E NJ, 5.º - F - NJ

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ, 6.º - D - NJ, 6.º E - NJ, 6.º - F - NJ, 5.º - A NJ, 5.º - B - NJ, 5.º - C NJ, 5.º - D - NJ, 5.º - E NJ, 5.º - F - NJ

Muito Bom

Os alunos foram extremamente cumpridores no que
diz respeito às regras estabelecidas.
A Visita proporcionou o contacto com outra
realidade do Zoomarine (os alunos visitaram o
centro de reabilitação, tiveram contacto com o
Veterinário...) e, talvez o mais importante e
marcante para os alunos, a interação com os
Golfinhos.
Nada a referir.

26

Muito Bom

Grande empenho dos alunos do 7º A na
consecução desta atividade, em articulação com o
7º E, onde promoveram uma campanha de
angariação de bens diversos para ajudar os nossos
patudos.
Esta campanha foi alargada à Escola da Lejana e à
Escola Pinheiro e Rosa, procurando sensibilizar o
maior número de alunos possível.
O desenvolvimento de uma cidadania ativa e das
competências cívicas faz parte integrante das novas
prioridades a nível da formação e educação que
enfatizam o papel desta na promoção e na
transmissão de valores fundamentais.
Os bens angariados foram entregues a duas
Associações de Faro, designadamente Adoções
Cabana da Meia Noite e Movimento Animal de
Faro, numa cerimónia presidida pelo Sr. Diretor.
A participação da comunidade educativa foi muito
expressiva.

150

Muito Bom

- Reconhecimento de aspetos culturais diferentes,
estimulando o respeito por outras tradições;
- Envolvimento da comunidade escolar para a
importância da aprendizagem das línguas e a
compreensão intercultural;
- Promoção da riqueza da diversidade linguística e
cultural;
- Fomentar o gosto pela aprendizagem de línguas
ao longo da vida;
- Desenvolvimento da criatividade e do sentido
estético;
- Impacto na comunidade escolar com o
envolvimento das famílias dos alunos na atividade
desenvolvida;
- Sensibilização para a utilização de máscaras
atendendo à situação pandémica atual.

Nada a assinalar.

63

Muito Bom

- Estimulação da criatividade e ampliação do
sentido estético;
- Promoção da riqueza da diversidade linguística e
cultural;
- Reconhecer aspetos de uma cultura diferente,
estimulando o respeito por outras culturas e
tradições;
- Impacto na comunidade escolar com o
envolvimento das famílias na atividade
desenvolvida.

Nada a assinalar.
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Departamento

Nome da atividade

Departament
o de Línguas Día de la
Estrangeiras Hispanidad

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Turmas

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Exposição celebrativa do dia nacional de Espanha.

Sílvia Margarida Conceição
Dias

1.º Período

9.º - PIEF PR, 7.º - C PEC

Muito Bom

A atividade atingiu os seus objetivos. O alunos
participaram de forma entusiasta e positiva.

Departament
o de Línguas Día Europeo de las Exposição de balões de cartolina com palavras em
Estrangeiras Lenguas
espanhol.

Sílvia Margarida Conceição
Dias

1.º Período

1.º CEF 2 - ERB_PEC, 9.º C - PEC, 9.º - PIEF3º, 7.º C - PEC

Muito Bom

Todos os alunos aderiram com grande entusiasmo.
Na turma de iniciação foi uma boa forma de motivar
os alunos para o estudo da língua espanhola.

Departament
o de
Galeria dos
Matemática Matemáticos
e Informática Famosos

Paula Maria Martins Pereira,
Maria Fatima Milho Vaia Assis 1.º Período

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- F - NJ

Maria João Morais Sousa,
Maria Fatima Milho Vaia Assis,
Isa Maria Reis Correia Martins,
Elsa Maria Sena Morgado
1.º Período

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ, 6.º - D - NJ, 6.º E - NJ, 6.º - F - NJ

Vera Apolo Borges Faísca,
Maria Fatima Milho Vaia Assis,
Isa Maria Reis Correia Martins Ao longo do ano

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ, 6.º - F - NJ

Departament
o de
Matemática
e Informática "MAT- NATAL"
Departament
o de
Matemática Matemática
e Informática Divertida

Departament
o de
Matemática Projeto "Jogo de
e Informática Xadrez"

Conhecer os matemáticos famosos e o contributo que
deram para a matemática.
Trabalhar a imagem dos matemáticos famosos.
A atividade MAT-NATAL consiste na construção de
sólidos geométricos, a partir das respetivas planificações,
sendo posteriormente decorados com motivos alusivos
ao Natal.
Esta atividade foi desenvolvida, no âmbito da disciplina de
Matemática, pelos alunos do 6º ano da Escola Neves
Júnior e teve como objetivo aumentar o gosto pela
disciplina e introduzir o estudo da atividade “Sólidos
Geométricos” de forma lúdica.
O cartaz de apresentação da exposição foi elaborado na
disciplina de EVT por uma aluna do 6º D.
Posteriormente será selecionado o sólido geométrico mais
criativo ao qual será atribuído um prémio.

Elaboração e divulgação de um livro digital sobre desafios
Matemáticos e charadas matemáticas.
Organização de um torneio de xadrez;
Construção do tabuleiro e das peças;
Modelação das peças de xadrez;
Pintura do tabuleiro e das peças de xadrez:
Construção de um paralelepípedo (urna) para as inscrições
do torneio;
Construção de um cartaz;
Visualização de um serie sobre Xadrez;

Departament
o de
Matemática SuperTmatik e Informática Cálculo Mental

Jogo online de cálculo metal, condicionado a tempo
definido para resposta. Pretende-se que os alunos
desenvolvam a capacidade de cálculo, nomeadamente o
cálculo de expressões, tendo em consideração as regras
estudadas.

Departament
o de
Matemática Exposição
e Informática LivroMAT

A exposição “LivroMat” com livros de Matemática
destinados a várias idades. Esta exposição pretendeu dar
a conhecer um outro lado da Matemática que não só a
resolução de problemas e exercícios rotineiros da sala de
aula e sugeriu uma leitura interessante e divertida de
desafios/charadas que poderão conduzir numa viagem
pelo mundo matemático

Departament
o de
Matemática Maquetes do
e Informática número Pi.

Departament
o de
Matemática Olimpíadas da
e Informática Economia

Departament
o de
Matemática
e Informática Canais Digitais

-Elaboração de maquetes sobre o número Pi.
-Exposição na biblioteca da escola Neves Júnior.
-Elaboração de um vídeo sobre a aexposição.
Este concurso procura unir o mundo do ensino superior ao
mundo do ensino secundário através do
empreendedorismo na área da educação, reforçando o
gosto pela ciência económica nos mais jovens e
desenvolvendo um sentido crítico mais apurado
relativamente à atualidade económica.
A importância da educação financeira digital.
Fraudes através da Internet.
Cuidados a ter na utilização do telemóvel.
Riscos associados às redes sociais.
Medidas de prevenção nas compras online.
O que fazer em caso de fraude.

Pedro Miguel Martins Cabrita,
Julieta Maria Cavaco Botelho
Coelho, Humberto Alexandre
Silva Mendes, Filipa Alexandra
Vaz Cabrita, Elisabete Maria
Letras Rosa Bravo, Ana Rita
Sampaio Ponte
Ao longo do ano

Luís Filipe Lima Santos

Maria de Fátima Fernandes
Cardoso

9.º - PIEF3º, 6.º - PIEF2º

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

- O número de participantes;
- A qualidade dos trabalhos realizados.

Muito Bom

-O número de participantes;
-Os trabalhos realizados.
O livro digital elaborado pelos alunos foi muito
produtivo na medida em que com a elaboração do
mesmo os alunos desenvolveram o raciocínio lógico
e matemático e a capacidade de resolver
problemas de uma forma lúdica.

Muito Bom

Articulação curricular e o envolvimento positivo por
parte dos alunos;
Motivação, empenho e responsabilidade de todos
os intervenientes, pelo que foi apresentado um
projeto de excelente qualidade;
O grau de participação e entusiasmo revelado pela
comunidade escolar no desenvolvimento da
atividade.

45

90

29

Nada a considerar

40

Ao longo do ano
- O número de alunos que consultou e requisitou os
livros expostos na Biblioteca e que permitiu a
pesquisa de charadas matemáticas para o trabalho
individual;
- Os alunos ficaram a conhecer os livros de
matemática existentes na Biblioteca.
2.º Período

150

Maria João Morais Sousa,
Maria Fatima Milho Vaia Assis,
Isa Maria Reis Correia Martins,
Elsa Maria Sena Morgado
2.º Período

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ, 6.º - D - NJ, 6.º E - NJ, 6.º - F - NJ

Muito Bom

-A participação dos alunos;
- A diversidade e a qualidade dos trabalhos
realizados.

Estela Maria Oliveira Campos
Fernandes

2.º Período

12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C

Muito Bom

Três alunos passaram à fase Regional

Estela Maria Oliveira Campos
Fernandes

2.º Período

12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C

Muito Bom

Contribuiu para um maior conhecimento sobre a
utilização dos canais digiatais

74

O numero de participantes teria sido maior se tivesse sido
possível realizar as Olimpíadas no regime presencial, em sala
de aula

12

17
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Departamento

Nome da atividade

Departament
o de
Matemática
e Informática Canais Digitais
Departament
o de
Matemática
e Informática Sessão Pordata

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

A importância da educação financeira digital.
Fraudes através da Internet.
Cuidados a ter na utilização do telemóvel.
Riscos associados às redes sociais.
Medidas de prevenção nas compras online.
O que fazer em caso de fraude.
Esta sessão tem como objetivos:
a)Ensinar a explorar informação estatística através da
PORDATA;
b) Adquirir competências em literacia estatística

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Turmas

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Estela Maria Oliveira Campos
Fernandes

2.º Período

10.º - D

Muito Bom

Contribuiu para reforçar a necessidade da utilização
responsável dos canais digitais para compras on line

Estela Maria Oliveira Campos
Fernandes

2.º Período

12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 10.º - D

Muito Bom

A sessão contribuiu para uma melhor utilização do
portal Pordata

No regime presencial os alunos seriam mais participativos

34

17

Departament
o de
Matemática
e Informática Canais Digitais

A importância da educação financeira digital.
Fraudes através da Internet.
Cuidados a ter na utilização do telemóvel.
Riscos associados às redes sociais.
Medidas de prevenção nas compras online.
O que fazer em caso de fraude.

Estela Maria Oliveira Campos
Fernandes

2.º Período

10.º - D

Muito Bom

Contribuiu para um melhor conhecimento acerca
dos canais digitais

nada a referir

35

Departament
o de
Matemática Global Money
e Informática Week

Na semana de 22 a 28 de março decorre a edição de
2021 da Global Money week sob o tema " Take care of
yourself, take care of your money ". Este evento
internacional tem como objetivo sensibilizar os jovens para
a importância das questões financeiras. Os alunos irão
responder a um questionário enviado pelo Plano nacional
de formação financeira- Todos Contam e a partir daí será
realizado um debate e uma sessão formação, dinamizada Estela Maria Oliveira Campos
pelo Banco de Portugal, sobre os Canais Digitais
Fernandes

2.º Período

12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 10.º - D

Muito Bom

Os temas abordados contribuíram para um melhor
conhecimento acerca dos canais digitais e da sua
utilização em segurança

Em regime presencial os alunos seriam muito mais
participativos

30

Departament
o de
Matemática Canguru
e Informática Matemático

Concurso de resolução de problemas com escolha múltipla
de respostas. Pretende-se que os alunos desenvolvam a
capacidade de raciocínio com vista à resolução de
problemas simples.
Luís Filipe Lima Santos

2.º Período

Departament
o de
Matemática Ação formação
e Informática "Canais Digitais "

Dar a conhecer a importância da educação financeira
digital, prevenção de Fraudes através da Internet.
Cuidados a ter na utilização do telemóvel e os Riscos
associados às redes sociais.
Medidas de prevenção nas compras online e o que fazer
em caso de fraude.

2.º Período

12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C

Muito Bom

Os aspetos abordados na formação foram de muita
utilidade para uma utilização dos canais digitais em
segurança

Departament
o de
Matemática pinheiriadas "
e Informática Quebra Tolas"

Desenvolvimento e aplicação de conhecimentos de
matemática de forma lúdica

Departament
o de
Olimpíadas
Matemática Nacionais da
e Informática Informática
Departament
o de
Galeria dos
Matemática Matemáticos
e Informática Famosos

Estela Maria Oliveira Campos
Fernandes
Vasco João Santos Coelho,
Palmira da Luz André Valente
Ferreira, Luís Miguel
Fernandes Vilhena, Isabel
Cristina Pereira Leonel,
António Manuel Martins
Caetano, Ana Gabriela da
Cruz Gomes Glória

As Olimpíadas Nacionais de Informática são um concurso
de âmbito nacional, promovido e organizado pela APDSI Associação para a Promoção e Desenvolvimento da
Sociedade da Informação -, em colaboração com o
Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade
de Ciências da Universidade do Porto e a Universidade do
Algarve, destinado aos jovens que frequentam o ensino
secundário ou o ensino básico em todo o território
nacional, constituído por uma prova nacional realizada em
duas fases.
As Olimpíadas Nacionais de Informática têm como
objectivo promover o gosto pela programação e pelas
tecnologias de informação entre os jovens, constituir um
ponto de encontro de âmbito nacional para professores e
alunos interessados nestes temas e servir para selecionar
uma equipa para representar Portugal nas Olimpíadas
Internacionais de Informática.
Orlando Miguel Moreno
Mendonça
Dar a conhecer alguns dos matemáticos famosos e o seu
contributo para a matemática.
Exploração da imagem dos matemáticos famosos com
varias técnicas.
Filipa Alexandra Vaz Cabrita,
Exposição dos trabalhos na biblioteca da escola.
Ana Rita Sampaio Ponte

19

3.º Período

3.º Período

12.º - C.TGPSI, 11.º C.TGPSI, 10.º - D.TGPSI

3.º Período

6.º - A - PEC, 6.º - B PEC, 6.º - C - PEC

Bom

Muito Bom

-

A prova realizou-se durante o confinamento o que não permitiu
o trabalho preparativo com os alunos.
À distância quase impossível promover a participação e
empenho dos alunos.

O grau de participação e entusiasmo revelado pelos
alunos no desenvolvimento da atividade.
Qualidade dos trabalhos apresentados
Nada a considerar

20

60
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

10.º - D

Muito Bom

Reforçar junto dos alunos a importância de começar
o mais cedo possível a fazer uma poupança e a
gerir um orçamento

Muito Bom

Calendarização da
atividade

Turmas

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Departament
o de
Matemática Sessão formação
e Informática "Poupança"

Importância da poupança.
Definição de objetivos de poupança e a sua importancia.
Conhecer os produtos financeiros para aplicação de
poupança e sua remuneração e ostTipos de risco dos
produtos financeiros.
Fundo de Garantia de Depósitos.

Departament
o de
Matemática Ludoteca
e Informática Matemática

Comemoração do Dia Mundial da Criança. No dia 1 de
junho, os alunos foram para o exterior , estiveram sentados
em mantas e almofadas e, em grupos de trabalho,
realizaram atividades lúdico-didáticas utilizando jogos
matemáticos. Esta atividade serviu para aumentar o gosto
pela Matemática, desenvolver o raciocínio lógicomatemático e promover as regras de trabalho de grupo.
Maria Fatima Milho Vaia Assis 3.º Período

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- F - NJ

Departament
o de
Matemática Workshop de
e Informática Matemática

Foi realizado um Workshop de Matemática em que os
alunos inicialmente ouviram a história do Tangran e
construíram tangrans em acrtolina.

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- F - NJ

-Assinalar o Dia Mundial da Criança;
-Aumentar o gosto pela disciplina de Matemática;
-Quebrar a monotonia do dia a adia na sala de aula.
-A qualidade dos trabalhos realizados;
-Os alunos gostaram muito de realizar estas
atividades o que contribuiu para aumentar o gosto
pela disciplina e rever conhecimentos sobre áreas,
figuras equivalentes e figuras geometricamente
iguais.

Departament
o de
Matemática Robôs e animais
e Informática Fantásticos

-“Exposição Robôs e Animais Fantásticos”, elaborados
com materiais reciclados em forma de sólidos geométricos
em articulação com as disciplinas de
MAT/EV/ET/CEA/CIDADANIA e a Academia Ponto Verde Nelly Maria Figueiredo
(turmas 5ºA, B, C e 6ºA, B, F); Concurso “Exposição
Guerreiro C.Almeida, Maria
Robôs e Animais Fantásticos.
Fatima Milho Vaia Assis

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- F - NJ, 5.º - A - NJ, 5.º - B
- NJ, 5.º - C - NJ

Muito Bom

- O número de participantes;
- A qualidade dos trabalhos realizados que culminou
numa exposição grandiosa na Biblioteca e divulgada
nas redes sociais.

Muito Bom

Qualidade dos trabalhos apresentados;
Articulação curricular, integração na semana das
artes;
Envolvimento positivo por parte dos alunos;
Consolidação de conteúdos (isometrias)

Nada a considerar

40

Conseguimos mostrar aos visitantes o trabalho
desenvolvido ao longo do ano

Gostariamos de ter mostrado também aos alunos da EB23
Emiliano da Costa.

60

Estela Maria Oliveira Campos
Fernandes

3.º Período

Maria Fatima Milho Vaia Assis 3.º Período

3.º Período

21

73

150

Construção de Kirigamis (a arte de cortar papel).

Departament
o de
Matemática Kirigami - arte
e Informática matemática

Objetivo: Utilização do kirigami como uma ferramenta
didática que pode auxiliar na construção, na demonstração
e na aplicação de conceitos geométricos a partir da
manipulação e criação de formas e figuras.
Exposição dos kirigamis na Escola.

Departament
o de
Dia aberto do Clube Apresentação dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do
Matemática de programação e clube de programação e robótica
e Informática Robótica
Apresentação do curso TGPSI

Departament
o de
Matemática
e Informática Poupança

Departament
o de
Matemática
e Informática TOPAS

Departament
o de
Blog das 77
Português
Palavras

Ana Rita Sampaio Ponte
3.º Período
Orlando Miguel Moreno
Mendonça, Mário Augusto
Silva Quaresma de Almeida,
Lisete Manuela Martins Santos
Freitas
3.º Período

Importância da poupança.
Definição de objetivos de poupança e a sua importancia.
Conhecer os produtos financeiros para aplicação de
poupança e sua remuneração e ostTipos de risco dos
produtos financeiros.
Estela Maria Oliveira Campos
Fundo de Garantia de Depósitos.
Fernandes
A saída da escola e o contacto com a realidade exterior,
nas suas múltiplas vertentes, é uma estratégia que
contribui para uma aprendizagem mais ativa e significativa.
Além de contribuir para uma aprendizagem com sentido,
na inter-relação estreita com a realidade, desenvolve
igualmente o espírito investigativo e fomenta a
sociabilização dos jovens.
Na perspetiva da interdisciplinaridade, a visita de estudo é
uma excelente atividade de integração de diversas
perspetivas da realidade, fomentando a articulação
curricular.
Orlando Miguel Moreno
Mendonça

Projeto de escrita criativa. Levar os alunos à criação de
pequenos textos, compostos por 77 palavras, e tendo
como ponto de partida diferentes desafios.

Graça Maria Ferraz Ribeiro,
Maria Manuel de Matos
Rodrigues Patrício

6.º - B - PEC, 6.º - C - PEC

11.º - C.TGPSI, 10.º D.TGPSI

Contribuiu para reforçar a importância da poupança
para uma gestão financeira mais saudável.
Problemas com a internet

18

12.º - C.TGPSI, 11.º C.TGPSI, 10.º - D.TGPSI

-

0

6.º - A - PEC, 6.º - B PEC, 6.º - C - PEC, 5.º - A NJ, 5.º - B - NJ, 5.º - D NJ, 5.º - E - NJ

Os alunos mostraram-se muito empenhados na
realização das atividades propostas. Foram
envolvidos também os encarregados de educação,
na medida em que algumas das propostas
requeriam maior desenvoltura ao nível do
vocabulário e da escrita. Foi criado um mural, no
qual os alunos colocaram os textos que realizaram,
conseguindo desta forma partilhá-los com colegas
das minhas quatro turmas.

3.º Período

10.º - D

3.º Período

2.º Período

Bom

Muito Bom

Bom

-

Nem todos os alunos quiseram participar. As turmas que
revelaram maior interesse e empenho na redação das
propostas foram o 5ºA e o 5ºD.
78
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Departamento

Nome da atividade

Departament
o de
Olimpíadas da
Português
Língua Portuguesa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Departament
o do 1.º Ciclo

Departament
o do 1.º Ciclo

Turmas

Grau de
consecução dos
objetivos

12.º - D.TTur, 12.º - A.TAS,
12.º - B.TDesp, 12.º D.TRB, 12.º - B.TJuv, 11.º B.TTur, 11.º - C.TSSMA,
11.º - D.TJuv, 10.º - A.TAS,
10.º - D.TGPSI, 10.º D.TOE, 10.º - C.TTur

Muito Bom

Os alunos tiveram oportunidade de conhecer melhor Devido à pandemia foi necessário adiar várias vezes a
os hábitos e a cultura dos países de origem dos
realização da atividade e foi necessário e das 3 sessões
colegas.
previstas apenas foram realizadas duas.

25

Muito Bom

Foi criado um site que permite qualquer docente
trabalhar a literatura de tradição oral e assim
desenvolver competências do foro de comunicação
oral nos discentes. Foram selecionados e
trabalhados textos om os alunos de literatura oral,
tendo sido criados ficheiros audio e vídeo. As
docentes criaram fichas temáticas e fichas
pedagógicas que orientarão so docentes no seu
trabalho. O projeto foi divulgado numa conferência à Infelizmente, dada a situação pandémica vivida não foi possível
comunidade educativa.
experimentar com os nossos alunos os materiais produzidos.

200

Muito Bom

Os diversos grupos envolvidos no Projeto Erasmus
+ e na Oficina de Formação tiveram oportunidade
de destacar as vantagens e elencar os
constrangimentos encontrados na implementação
da metodologia da Pesquisa Inclusiva. A partilha de
experiências com a comunidade educativa permitiu
despertar outros agrupamentos para esta
metodologia de trabalho que permite dar voz aos
alunos de forma a que as aulas se tornem
efetivamente inclusivas e onde todos consigam
participar, mesmo os que tradicionalmente são
considerados mais difíceis de alcançar.

120

Muito Bom

Interação com os alunos proporcionando motivação
para a reflexão e elaboração de hipóteses.
Nada a registar.

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Trata-se de uma iniciativa que visa incentivar o bom uso da
língua portuguesa pelos alunos do 3.º Ciclo do Ensino
Básico e do Ensino Secundário, aumentando o seu
interesse pelo conhecimento da norma-padrão do
Português Europeu e estimulando o espírito de rigor e de
excelência.
As Olimpíadas da Língua Portuguesa traduzem-se numa
competição nacional destinada aos alunos do 3.º ciclo do Clotilde Maria da Silva Palpista
ensino básico (escalão A) e do ensino secundário (escalão Bárbara, Ana Margarida Reis
B) que se desenrola em duas fases.
Marques Silva
2.º Período
Almoço/exposição de trabalhos:
janeiro- América Latina
fevereiro - Índia e Nepal
março - Marrocos

Objetivos:
Entender, de modo genérico, a perspetiva de diferentes
culturas e da cultura portuguesa.
Estabelecer relações entre a cultura de língua materna e a
da língua estrangeira, compreendendo as diferenças e
semelhanças;
Reconhecer a importância das competências
comunicativas nas competências interculturais.
Explicar diferenças culturais, com respeito pelas diferentes
Departament
formas de interpretar o mundo.
o de
PLNM- Atividade de Incentivar a interação com os seus pares e com os
Ana Margarida Reis Marques
Português
Interação cultural
docentes em contexto sociocultural e transdisciplinar.
Silva

Departament Projeto Erasmus +
o do 1.º Ciclo "Seeds of tellers"

Calendarização da
atividade

Este Projeto tem como objetivo criar um banco de
recursos europeu dedicado à Literatura de Tradição Oral,
sendo disponibilizados textos, vídeos, áudios, fichas
temáticas e pedagógicas que permitam qualquer docente
trabalhar e desenvolver a oralidade dos seus alunos com
recurso à Literatura Oral. Todo o material produzido será
disponibilizado num site de livre acesso.

Divulgação, junto da comunidade educativa, das
conclusões do Projeto Erasmus + "REHARE- Reaching
the hard to reach" a fim de dar a conhecer estratégias que
Conferência final do possibilitam a inclusão de todos os alunos, mesmo aqueles
Projeto Erasmus + que podem ser considerados mais difíceis de alcançar,
"REHARE assim como valorizar os benefícios trazidos pelo trabalho
Reaching the hard colaborativo dos docentes à prática pedagógica de cada
to reach"
um dos envolvidos.
Química da Roda dos Alimentos - Experiências realizadas
com os alunos no sentido de analisar os nutrientes
Química da Roda
existentes nos alimentos e funções que estes possuem no
dos Alimentos
organismo.

2.º Período

Silvina de Sousa Paulo Rita,
Patrícia Maria Catarino
Barreira Palma, Maria
Madalena Carmo Santos
Rosário, Helena Maria Almeida
Martins, Fernanda Filipe
Rebelo Silva, Bruno Miguel
Vaz Fernandes
Ao longo do ano

Patrícia Maria Catarino
Barreira Palma, Maria Daniela
Pereira, Dilar Maria Rodrigues
Martins
1.º Período
Mónica da Luz Correia
Agostinho, Magda Silvério
Gomes Dias

1.º Período

4.º - T37_LEJ

O contexto pandémico impediu que se desse continuidade ao
trabalho dos trios de professores, pois devido à criação das
denominadas "turmas bolha" não foi possível quer aos alunos,
quer aos professores, circular pelas turmas.
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Departamento

Nome da atividade

Departament
o do 1.º Ciclo Culturarte

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Atividades promovidas por diversas instituições (Biblioteca
Municipal, Museu Municipal, Museu Regional, Teatro das
Figuras, Teatro Lethes, entre outras) com o objetivo de
conhecer o património cultural, artístico, etnográfico e
histórico do concelho.
Professores Titulares de
Turma do 1.º Ciclo

Dinamizar a recolha de tampas plásticas, pilhas e
separação de resíduos; *Construir e e tomar consciência
da identidade pessoal e da condição de Cidadão com
direitos e deveres associados; *Estimular a participação de
todos na construção de ambiente melhor; *Promover a
prática dos 5 R`s: reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar e
responsabilizar; *Comemoração do Dia Mundial da árvore
e reconhecimento do valor desta na vida do Homem;
*Comemorar o Dia Mundial do Ambiente e
reconhecimento da necessidade de preservar a Natureza;
Departament
*Recolha de lixo no recinto escolar e realização de
Professores Titulares de
o do 1.º Ciclo Clube do Ambiente experiências para verificar a sua degradação.
Turma do 1.º Ciclo

Calendarização da
atividade

Turmas

Ao longo do ano

4.º - T8_VC, 4.º - T9_VC,
4.º - T10_VC, 4.º T15_CON, 4.º - T16_CON,
4.º - T20_EST, 4.º T22_BOR, 4.º - T25_SBN,
4.º - T35_LEJ, 4.º T36_LEJ, 4.º - T37_LEJ,
3.º - T6_VC, 3.º - T7_VC,
3.º - T13_CON, 3.º T14_CON, 3.º - T19_EST,
3.º - T24_SBN, 3.º T32_LEJ, 3.º - T33_LEJ,
3.º - T34_LEJ, 2.º - T3_VC,
2.º - T4_VC, 2.º - T5_VC,
2.º - T12_CON, 2.º T18_EST, 2.º - T21_BOR,
2.º - T29_LEJ, 2.º T30_LEJ, 2.º - T31_LEJ,
1.º - T1_VC, 1.º - T2_VC,
1.º - T11_CON, 1.º T17_EST, 1.º - T23_SBN,
1.º - T26_LEJ, 1.º T27_LEJ, 1.º - T28_LEJ

Ao longo do ano

4.º - T8_VC, 4.º - T9_VC,
4.º - T10_VC, 4.º T15_CON, 4.º - T16_CON,
4.º - T20_EST, 4.º T22_BOR, 4.º - T25_SBN,
4.º - T35_LEJ, 4.º T36_LEJ, 4.º - T37_LEJ,
3.º - T6_VC, 3.º - T7_VC,
3.º - T13_CON, 3.º T14_CON, 3.º - T19_EST,
3.º - T24_SBN, 3.º T32_LEJ, 3.º - T33_LEJ,
3.º - T34_LEJ, 2.º - T3_VC,
2.º - T4_VC, 2.º - T5_VC,
2.º - T12_CON, 2.º T18_EST, 2.º - T21_BOR,
2.º - T29_LEJ, 2.º T30_LEJ, 2.º - T31_LEJ,
1.º - T1_VC, 1.º - T2_VC,
1.º - T11_CON, 1.º T17_EST, 1.º - T23_SBN,
1.º - T26_LEJ, 1.º T27_LEJ, 1.º - T28_LEJ

Grau de
consecução dos
objetivos

Muito Bom

Muito Bom

Aspetos positivos a destacar

Aquisição de conhecimentos sobre diversos tipos de
produção musical e manipulação de objetos de uso
diário para criação de jogos musicais;
Saída do espaço escolar para assistir a uma peça
de teatro com muito dinamismo e interação com os
alunos;
Partilhar momentos de interação entre a turma,
através do fazer musical, com o material
pedagógico-musical Boomwhacker (tubos
percussivos melódicos);
Apresentação à turma de factos histórios da nossa
região. Participação dos alunos nas atividades
propostas;
Despertar o interesse em participar em eventos de
cultura;
Os alunos tiveram oportunidade de experimentar
ritmos e sonoridades com um instrumento de
percussão;
Os alunos tiveram oportunidade de assistir a uma
peça de teatro e de explorar alguns poemas de
Fernando Pessoa;
Os alunos exploraram diversas obras de Escher,
articulando-as com o domínio da Matemática e
produziram as suas obras de arte;
Contacto com o património cultural e artístico;
Motivação dos alunos para a música.
Aprendizagem/consolidação das notas musicais
Sensibilização para a necessidade de hábitos e
comportamentos que contribuam para um
desenvolvimento sustentável;
Consciencialização dos alunos e famílias para a
sustentabilidade do planeta;
Empenho na realização das tarefas propostas;
Angariação de fundos para aquisição de recursos
escolares;
Consciencialização dos alunos para o desperdício
alimentar, sazonalidade e produtos locais;
Consciencialização dos alunos para a construção de
um ambiente mais saudável e solidário (campanha
de recolha de tampas);
Participação dos alunos nos debates sobre as
temáticas;
Promoção da interdisciplinaridade;
Incentivo aos alunos para a necessidade de
preservar e salvar o ambiente;
Os alunos compreenderam a importância das
diferentes espécies de árvores para o habitat dos
animais, para a qualidade do meio ambiente e ainda
para a economia nacional;
Os alunos associaram os impactos da poluição às
ameaças à biodiversidade;
Desenvolvimento do sentido de saber cuidar, ter
responsabilidade como cuidador;
Consciencialização para a problemática do lixo nos

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Ausência de quadro interativo funcional;
Insuficiente quantidade de instrumentos para trabalhar com os
24 elementos da turma, em simultâneo;
A situação pandémica, não foi possível fazer as visitas à
biblioteca da Escola E.B 2/3 PEC;
A necessidade de distanciamento social;
O facto de ter sido uma atividade dinamizada por intermédio de
um vídeo, não podendo contar com a participação presencial
das pessoas envolvidas;
Ser feito online.
1178

Algumas atividades não estavam adequadas ao nível etário
dos alunos;
Contagem dos resíduos pela FAGAR deveria ser de setembro
a julho;
Durante o E@D, apenas foram desenvolvidas atividades de
caracter teórico, não conseguindo assegurar/verificar a
pratica/cumprimento em contexto exterior à escola;
Participação reduzida por parte dos alunos derivado ao fatcto
de ter sido realizada durante o E@D;
Falta de empenho e interesse por parte de alguns alunos;
Melhorar a participação de todos os encarregados de
educação.
672
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Departamento

Nome da atividade

Departament Ao Encontro das
o do 1.º Ciclo Palavras

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

*Motivar os alunos para a escrita e para a leitura;
*Despertar o gosto pela aprendizagem; *Diminuir o
insucesso escolar; *Leitura de histórias por familiares, em
contexto de sala de aula (por videoconferência);
*Animação e dramatização de histórias tradicionais;
*Sensibilizar os alunos para a importância de escrever com Professores Titulares de
correção e imaginação; *Estimular a criatividade.
Turma do 1.º Ciclo

Departament Página de
o do 1.º Ciclo Facebook na escola Divulgar as boas práticas desenvolvidas nas escolas

Maria do Amparo Carção Vaz

Calendarização da
atividade

Turmas

Ao longo do ano

4.º - T8_VC, 4.º - T9_VC,
4.º - T10_VC, 4.º T15_CON, 4.º - T16_CON,
4.º - T20_EST, 4.º T22_BOR, 4.º - T25_SBN,
4.º - T35_LEJ, 4.º T36_LEJ, 4.º - T37_LEJ,
3.º - T6_VC, 3.º - T7_VC,
3.º - T13_CON, 3.º T14_CON, 3.º - T19_EST,
3.º - T24_SBN, 3.º T32_LEJ, 3.º - T33_LEJ,
3.º - T34_LEJ, 2.º - T3_VC,
2.º - T4_VC, 2.º - T5_VC,
2.º - T12_CON, 2.º T18_EST, 2.º - T21_BOR,
2.º - T29_LEJ, 2.º T30_LEJ, 2.º - T31_LEJ,
1.º - T1_VC, 1.º - T2_VC,
1.º - T11_CON, 1.º T17_EST, 1.º - T23_SBN,
1.º - T26_LEJ, 1.º T27_LEJ, 1.º - T28_LEJ

Ao longo do ano

4.º - T8_VC, 4.º - T9_VC,
4.º - T10_VC, 4.º T15_CON, 4.º - T16_CON,
4.º - T20_EST, 4.º T22_BOR, 4.º - T25_SBN,
4.º - T35_LEJ, 4.º T36_LEJ, 4.º - T37_LEJ,
3.º - T6_VC, 3.º - T7_VC,
3.º - T13_CON, 3.º T14_CON, 3.º - T19_EST,
3.º - T24_SBN, 3.º T32_LEJ, 3.º - T33_LEJ,
3.º - T34_LEJ, 2.º - T3_VC,
2.º - T4_VC, 2.º - T5_VC,
2.º - T12_CON, 2.º T18_EST, 2.º - T21_BOR,
2.º - T29_LEJ, 2.º T30_LEJ, 2.º - T31_LEJ,
1.º - T1_VC, 1.º - T2_VC,
1.º - T11_CON, 1.º T17_EST, 1.º - T23_SBN,
1.º - T26_LEJ, 1.º T27_LEJ, 1.º - T28_LEJ

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Desenvolvimento do sentido de responsabilidade;
Desenvolvimento da capacidade de expressar e
debater ideias;
O aumento de vocabulário e das competências de
escrita;
Leitura de obras e textos individuais em qualquer
lado da escola, para depois apresentá-los à turma;
Desenvolvimento da comunicação oral dos alunos
através do património de literatura oral e criação de
hábitos de narração oral na sala de aula;
Promoção de momentos de leitura e escrita;
Desenvolvimento da criatividade e melhoramento da
produção textual dos alunos;
Motivação dos alunos para escrita de textos e
participação em concursos. Alguns alunos
receberam menções honrosas para motivação das
turmas;
Estimulação/criação de hábitos de leitura;
Disponibilidade e Interação com a BM Faro;
Reforçar a aprendizagem das letras/sons;
Aquisição de novos vocábulos;
Desenvolvimento da imaginação;
A promoção do gosto da leitura de contos, poesia e
outras obras literária entre os educadores, crianças
e comunidade escolar;
Realização de atividades para os alunos por parte
da professora em funções na biblioteca que

Muito Bom

Dar a conhecer à comunidade o que fazemos na
escola. Publicação das ementas e partilha de
informações do Agrupamento.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Cumprimento dos prazos de entrega.
A interrupção de 2 semanas, por causa dos feriados de junho.
Os espaços de leitura foram mais limitados devido as regras da
DGS.
1144

Nada a registar.
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Departamento

Nome da atividade

Departament
o do 1.º Ciclo Crescer Saudável

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

*Promover hábitos de saúde e segurança do seu corpo;
*Sensibilizar os alunos para atitudes e comportamentos
assertivos e adequados; *Promover hábitos de cooperação
e intervenção com a comunidade; *Promover a
consciencialização da necessidade da preservação
ambiental e as suas repercursões; *Incrementar a
serenidade e bem-estar. *Promover estilos de vida
saudáveis em contato com a natureza e o meio natural
envolvente; *Sensibilizar a comunidade escolar e
comunidade envolvente para a importancia da atividade
física; *Conhecer a fauna e a flora da região e os recursos
endógenos existentes; *Promover o contato com a
natureza e relacionar os conhecimentos adquiridos em
sala de aula com o meio natural envolvente e vice versa; *
Articular com Projetos de Instituições da comunidade com Professores Titulares de
o objetivo de promover hábitos de vida saudável.
Turma do 1.º Ciclo

Utilizar dispositivos móveis e explorar aplicações
educativas;
Utilizar o computador e sites educativos;
Explorar os recursos informáticos para criar produtos
digitais.
Desenvolver nos alunos atitudes críticas, refletidas e
responsáveis no uso de tecnologias, ambientes e serviços
digitais;
Promover as competências dos alunos na pesquisa e
análise de informação online;
Departament TIC em contexto de Desenvolver nos alunos a capacidade de comunicar de
o do 1.º Ciclo sala se aula
forma adequada, utilizando meios e recursos digitais;

Professores Titulares de
Turma do 1.º Ciclo

Calendarização da
atividade

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Turmas

4.º - T8_VC, 4.º - T9_VC,
4.º - T10_VC, 4.º T15_CON, 4.º - T16_CON,
4.º - T20_EST, 4.º T22_BOR, 4.º - T25_SBN,
4.º - T35_LEJ, 4.º T36_LEJ, 4.º - T37_LEJ,
3.º - T6_VC, 3.º - T7_VC,
3.º - T13_CON, 3.º T14_CON, 3.º - T19_EST,
3.º - T24_SBN, 3.º T32_LEJ, 3.º - T33_LEJ,
3.º - T34_LEJ, 2.º - T3_VC,
2.º - T4_VC, 2.º - T5_VC,
2.º - T12_CON, 2.º T18_EST, 2.º - T21_BOR,
2.º - T29_LEJ, 2.º T30_LEJ, 2.º - T31_LEJ,
1.º - T1_VC, 1.º - T2_VC,
1.º - T11_CON, 1.º T17_EST, 1.º - T23_SBN,
1.º - T26_LEJ, 1.º T27_LEJ, 1.º - T28_LEJ

4.º - T9_VC, 4.º - T10_VC,
4.º - T15_CON, 4.º T16_CON, 4.º - T20_EST,
4.º - T22_BOR, 4.º T25_SBN, 4.º - T35_LEJ,
4.º - T36_LEJ, 4.º T37_LEJ, 3.º - T6_VC, 3.º T7_VC, 3.º - T13_CON, 3.º
- T14_CON, 3.º T19_EST, 3.º - T24_SBN,
3.º - T32_LEJ, 3.º T33_LEJ, 3.º - T34_LEJ,
2.º - T4_VC, 2.º T12_CON, 2.º - T18_EST,
2.º - T21_BOR, 2.º T29_LEJ, 2.º - T30_LEJ,
2.º - T31_LEJ, 1.º - T1_VC,
1.º - T2_VC, 1.º T11_CON, 1.º - T17_EST,
1.º - T23_SBN, 1.º T26_LEJ, 1.º - T27_LEJ,
1.º - T28_LEJ

Grau de
consecução dos
objetivos

Muito Bom

Aspetos positivos a destacar

Incentivar os alunos e pais para a necessidade de
hábitos de alimentação saudáveis.
Promoção de hábitos de saúde e crescer saudável.
Desenvolvimento de temáticas que levam os alunos
a compreender a necessidade de proteger o seu
próprio corpo e de se defender de eventuis
aproximações abusivas.
Consciencializar para a necessidade de conhecer
Constrangimentos decorrentes das restrições impostas pela
regras básicas de segurança em caso de sismos,
DGS face à situação pandémica em que vivemos.
para a sua proteção.

Os alunos aprofundaram os seu conhecimentos no
âmbito das competências digitais.
Aplicação prática de uma nova ferramenta digital,
pelos alunos.
A utilização de um recurso digital para interação em
confinamento, nomeadamente no E@D.
Motivação dos alunos na utilização da plataforma,
para responder a questionários sobre a matéria e
realizar jogos educativos/lúdicos.
Motivação dos alunos para a consolidação dos
conhecimentos. Os alunos aprofundaram os seus
conhecimentos na utilização dos tablets.
O entusiasmo dos alunos na descoberta nas
pesquisas e na superação dos obstáculos nos jogos
que já vinham nos tablets, pela professora TIC, que
vão exatamente ao encontro dos conteúdos e dos
interesses dos alunos.
Maior capacitação na utilização dos meios e
recursos digitais. Através da realização de jogos
interativos e exercícios estimularam nos alunos o
pensamento lógico, computacional e a resolução de
problemas.
Desenvolvimento de atitudes responsáveis e críticas
na utilização das tecnologias.
Muito Bom

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

3454

Dificuldade em reunir os recursos necessários para
concretização da ação.
Não existir um tablet para cada aluno.
Os conhecimentos informáticos dos alunos.
Falta de cobertura de rede.
382
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

*Conhecer lendas; *Preservar, valorizar e dar continuidade
às tradições populares; *Educar para os valores estéticos
e artísticos; *Valorizar a solidariedade e sensibilizar as
crianças para o espírito de Natal; *Interpretar vocalmente e
instrumentamente canções; *Proporcionar momentos de
convívio e diversão num ambiente diferente do habitual;
*Fomentar o interesse e sensiblizar os alunos para a
compreensão, apreciação e o respeito pelas diferentes
Festas e Tradições culturas; *Divulgar informação sociocultural; *Estimular a
(S. Martinho;
capacidade de participação ativa e a cooperação;
Halloween; Natal;
*Promover a socialização; * Estimular e motivar a família
Charolas; Janeiras; para a importância de “todos” na vida escolar; *Sensibilizar
Departament Carnaval; Páscoa; para a tradição; * Proporcionar momentos de alegria e
Professores Titulares de
o do 1.º Ciclo Dia da Criança)
divertimento.
Turma do 1.º Ciclo

Calendarização da
atividade

Turmas

Ao longo do ano

4.º - T8_VC, 4.º - T9_VC,
4.º - T10_VC, 4.º T15_CON, 4.º - T16_CON,
4.º - T20_EST, 4.º T22_BOR, 4.º - T25_SBN,
4.º - T35_LEJ, 4.º T36_LEJ, 4.º - T37_LEJ,
3.º - T6_VC, 3.º - T7_VC,
3.º - T13_CON, 3.º T14_CON, 3.º - T19_EST,
3.º - T24_SBN, 3.º T32_LEJ, 3.º - T33_LEJ,
3.º - T34_LEJ, 2.º - T3_VC,
2.º - T4_VC, 2.º - T5_VC,
2.º - T12_CON, 2.º T18_EST, 2.º - T21_BOR,
2.º - T29_LEJ, 2.º T30_LEJ, 2.º - T31_LEJ,
1.º - T1_VC, 1.º - T2_VC,
1.º - T11_CON, 1.º T17_EST, 1.º - T23_SBN,
1.º - T26_LEJ, 1.º T27_LEJ, 1.º - T28_LEJ

Ao longo do ano

2.º - T30_LEJ, 2.º T31_LEJ

Grau de
consecução dos
objetivos

Muito Bom

Aspetos positivos a destacar

Conhecer e dar continuidade a tradições.
Participação dos alunos nas atividades de
pesquisa/trabalhos de expressão plástica sobre os
temas.
A motivação e o empenho revelados pelos alunos.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Restrições devido à pandemia.
Limitações do E@D.

5364

O projeto pretende:
- Chamar a atenção dos alunos para a importância das
profissões dos membros da família para a satisfação das
suas necessidades e desejos.
- Tomar consciência dos tipos de profissões do membros
da família.
- Promover nos alunos a compreensão do modo como
cada pessoa contribui para o bem-estar da família.
- Ajudar os alunos a tomar consciência da importância do
trabalho para pagar aquilo que necessitamos e
desejamos.
- Chamar a atenção dos alunos para a importância da
educação.
Departament Programa Júnior
o do 1.º Ciclo Achievement

Maria Emília Ascenção,
Margarida Elisabete Gil
Raposo Ferreira

Foi um projeto muito motivador para os alunos com
atividades e materiais bastante interessantes.
Permitiu ainda desenvolver competências
fundamentais relacionadas com o tema “ família.”
Nenhum aspeto a destacar.

48
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Departamento

Nome da atividade

Departament Atividades de
o do 1.º Ciclo Acolhimento

Departament Projeto Luscoo do 1.º Ciclo Fusco

Departament
o do 1.º Ciclo Ser Solidário

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

*Motivar os alunos para a sua integração na comunidade
escolar; *Alertar os enc. de educação para a importância
da sua participação no processo educativo; *Conhecer as
regras do funcionamento interno da escola; *Estabelecer
regras, direitos e deveres; *Conhecer os colegas, partilhar
vivências e opiniões* Acolher os alunos na escola;
*Apresentar e integrar os novos alunos na turma;
*Relembrar aos alunos da importância das regras básicas
de convivência social e normas de contexto escolar;
*Realizar atividades de acolhimento/ integração ao longo Professores Titulares de
do ano.
Turma do 1.º Ciclo

Coadjuvação do apoio educativo em contexto de sala de
aula (alunos de etnia cigana);
Dinamização de sessões de cidadania e direitos humanos
para os alunos;
Professores Titulares de
Mediação entre a escola e a comunidade cigana.
Turma do 1.º Ciclo

*Promover atividades diversificadas em articulação com a
Educação Especial; *Sensibilizar os alunos para a
problemática das pessoas com deficiência; *Desenvolver
espírito de solidariedade; *Promover o respeito pela
diferença; *Dotar as crianças de conhecimentos, atitudes e
valores que os ajudem a crescer de forma íntegra e a
serem pessoas responsáveis e solidárias; *Desenvolver,
envolver e realçar nos alunos, a cooperação, a
socialização, a autonomia e a auto-estima; * Sensibilizar
os alunos para a necessidade de proteger os animais e a
preservação de todas as espécies; *Mostrar a importância
dos animais na vida das pessoas. *Promover a
reutilização de materiais e objetos; *Doar o excedente de Professores Titulares de
objetos a famílias carenciadas da escola/ localidade.
Turma do 1.º Ciclo

Calendarização da
atividade

Turmas

Ao longo do ano

4.º - T8_VC, 4.º - T9_VC,
4.º - T10_VC, 4.º T15_CON, 4.º - T16_CON,
4.º - T20_EST, 4.º T22_BOR, 4.º - T25_SBN,
4.º - T35_LEJ, 4.º T36_LEJ, 4.º - T37_LEJ,
3.º - T6_VC, 3.º - T7_VC,
3.º - T13_CON, 3.º T14_CON, 3.º - T19_EST,
3.º - T24_SBN, 3.º T32_LEJ, 3.º - T33_LEJ,
3.º - T34_LEJ, 2.º - T3_VC,
2.º - T4_VC, 2.º - T5_VC,
2.º - T12_CON, 2.º T18_EST, 2.º - T21_BOR,
2.º - T29_LEJ, 2.º T30_LEJ, 2.º - T31_LEJ
4.º - T25_SBN, 4.º T35_LEJ, 4.º - T36_LEJ,
4.º - T37_LEJ, 3.º T24_SBN, 3.º - T32_LEJ,
3.º - T33_LEJ, 3.º T34_LEJ, 2.º - T29_LEJ,
2.º - T30_LEJ, 2.º T31_LEJ, 1.º - T23_SBN,
1.º - T26_LEJ, 1.º T27_LEJ, 1.º - T28_LEJ

Ao longo do ano

4.º - T8_VC, 4.º - T9_VC,
4.º - T10_VC, 4.º T15_CON, 4.º - T16_CON,
4.º - T20_EST, 4.º T22_BOR, 4.º - T25_SBN,
4.º - T35_LEJ, 4.º T36_LEJ, 4.º - T37_LEJ,
3.º - T6_VC, 3.º - T7_VC,
3.º - T13_CON, 3.º T14_CON, 3.º - T19_EST,
3.º - T24_SBN, 3.º T32_LEJ, 3.º - T33_LEJ,
3.º - T34_LEJ, 2.º - T3_VC,
2.º - T4_VC, 2.º - T5_VC,
2.º - T12_CON, 2.º T18_EST, 2.º - T21_BOR,
2.º - T29_LEJ, 2.º T30_LEJ, 2.º - T31_LEJ,
1.º - T1_VC, 1.º - T2_VC,
1.º - T11_CON, 1.º T17_EST, 1.º - T23_SBN,
1.º - T26_LEJ, 1.º T27_LEJ, 1.º - T28_LEJ

Ao longo do ano

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Muito Bom

Os alunos conheceram novos colegas e sentiram-se
integrados no grupo turma; mostraram-se
entusiasmados no conhecimento do meio escolar,
no conhecimento de regras, direitos e deveres;
Compreenderam a importância das regras básicas
de convivência e normas do contexto escolar.
Revelaram-se bastante entusiasmados com esta
nova etapa das suas vidas.
O reencontro após as inúmeras restrições da
pandemia.
Interação entre professor/aluno e alunos/alunos.
Motivação dos alunos para iniciarem o 2.º Ciclo na
Escola Neves Júnior.
Abordagem de assuntos relacionados com o
confinamento - a possibilidade de opinar e sugerir
Proporcionar aos alunos do 1º ano um dia diferente:
conhecer a escola.
Neste ano atípico o início do ano foi para dar a
conhecer aos alunos os percursos de cada turma,
os horários diferenciados, os lugares na cantina, as
regras no pátio e claro dar-lhes as boas vindas e
fazê-los sentir seguros nesta época de receios e
ansiedade.
Motivação dos alunos para a sua integração na
comunidade escolar dando a conhecer as regras do
funcionamento interno da escola, as regras, os
direitos e deveres; Atividades de apresentação que

Muito Bom

O trabalho em parceria desenvolvido entre os
professores da escola e os técnicos do projeto;
A disponibilidade demonstrada pelos técnicos;
O apoio prestado pelos técnicos, especialmente
durante os períodos de confinamento ao nível da
comunicação escola-famílias;
O trabalho realizado em prol dos alunos, com
resultados muito positivos.
Permitiu desenvolver atitudes positivas e de ajuda
ao outro.
Sensibilização dos alunos para a problemática de
pessoas com deficiência e desenvolvimento do
espírito de solidariedade.
Desenvolvimento do espírito de solidariedade, do
respeito pelo outro e valorização da amizade por
parte dos alunos.
Os alunos perceberam a importância da bondade e
que os nossos comportamentos condicionam o bem
estar e o comportamento dos outros. Motivação
para melhorarem as suas atitudes perante os
outros.
A sensibilidade dos alunos em reconhecer que
embora todos tenhamos direitos a realidade é
diferente para muitas crianças.
Realçar a importância da partilha. Promover o valor
da solidariedade.
Tomar conhecimento de como os alunos devem
crescer em Segurança com alguns conselhos da
GNR
Treinar os alunos para um eventual Tremor de Terra
e o que fazer.
Despertar nos alunos o interesse e envolvência de
outras realidades.
Alertar os alunos para as diferentes realidades
económicas.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

A impossibilidade dos pais não estarem presentes no
acolhimento e reconhecimento do espaço escolar preparado
para os alunos, face a situação pandémica e as normas
emanadas pela DGS.
Restrição do contacto de proximidade com os colegas da sua
turma e das outras.
Distanciamento social.

386

Nada a salientar.

315

Limitações devido à situação pandémica.
Vários alunos não participaram.
Fazer mais vezes este tipo de sessões de informação
Num outro simulacro treinar-se com o bombeiros e policia
Devido à situação pandémica e respetivas diretrizes da DGS,
não poder haver maior contato entre os alunos e pessoas
externas à escola.

1272
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Departamento

Nome da atividade

Departament
o do 1.º Ciclo Matematicar

Departament
o do PréA Ciência é
Escolar
Divertida

Departament Cidadania e
o do Prédesenvolvimento
Escolar
sustentável

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

*Desenvolver o gosto pela matemática; *Desenvolver o
cálculo mental no âmbito do Super T Matik; *
Desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático Canguru matemático; *Promover a interligação entre
diferentes turmas e escolas; *Envolver as famílias através
de desafios matemáticos; *Manipulação e utilização de
materiais estruturados e não estruturados; *Divulgar
trabalhos realizados ao longo do ano; * Resolver situações Professores Titulares de
problemáticas diariamente.
Turma do 1.º Ciclo

Realização de atividades práticas e experimentais de
ciências no jardim de infância/pré-escolar. Através da
abordagem a múltiplas temáticas, de acordo com
protocolos específicos, pretende-se iniciar a criança no
método experimental e nas suas diferentes etapas. De
acordo com as OCEPE, pretende-se promover o
conhecimento do ambiente natural nas suas múltiplas
formas.

Subprojetos: "Articular é bom", "Cuidar dos oceanos",
"Criar comPET" e "Hortinhas". Este projeto permite a
realização de atividades de acordo com as Orientações
Curriculares para a Educação Pré-Escolar adaptando-as à
realidade em que nos encontramos (Covid-19).
Objetivos:
- enriquecer aprendizagens e troca de experiências em
articulação com diferentes parceiros educativos;
- consciencializar as crianças, as famílias e a comunidade
educativa para a necessidade da preservação ambiental;
- promover uma consciência ecológica e hábitos de vida
saudável.

Calendarização da
atividade

Ao longo do ano

Turmas

4.º - T8_VC, 4.º - T9_VC,
4.º - T10_VC, 4.º T15_CON, 4.º - T16_CON,
4.º - T20_EST, 4.º T22_BOR, 4.º - T25_SBN,
4.º - T35_LEJ, 4.º T36_LEJ, 4.º - T37_LEJ,
3.º - T6_VC, 3.º - T7_VC,
3.º - T13_CON, 3.º T14_CON, 3.º - T19_EST,
3.º - T24_SBN, 3.º T32_LEJ, 3.º - T33_LEJ,
3.º - T34_LEJ, 2.º - T3_VC,
2.º - T4_VC, 2.º - T5_VC,
2.º - T12_CON, 2.º T18_EST, 2.º - T21_BOR,
2.º - T29_LEJ, 2.º T30_LEJ, 2.º - T31_LEJ,
1.º - T1_VC, 1.º - T2_VC,
1.º - T11_CON, 1.º T17_EST, 1.º - T23_SBN,
1.º - T26_LEJ, 1.º T27_LEJ, 1.º - T28_LEJ

Virginia Augusta Colaço Assis
Pacheco, Patrícia Santos
Pedro, Noemi Nogueira
Borges, Moisés Silva Nunes
Neves, Marília Catarina
Assunção Apolónia, Maria
Adília Silva César, Luísa Maria
Rodrigues Leitão, Elisabete
Azevedo Almeida, Daniela
Santos Lopes, Ana Maria Brito
Palma
Ao longo do ano

P5 - G4_SBN, P5 G5_BOR, P5 - G9_EST,
P5 - G6_LEJ, P5 G7_LEJ, P5 - G8_LEJ, P5 G1_CON, P5 - G2_CON,
P5 - G3_CON

Virginia Augusta Colaço Assis
Pacheco, Patrícia Santos
Pedro, Noemi Nogueira
Borges, Moisés Silva Nunes
Neves, Marília Catarina
Assunção Apolónia, Maria
Adília Silva César, Luísa Maria
Rodrigues Leitão, Elisabete
Azevedo Almeida, Daniela
Santos Lopes, Ana Maria Brito
Palma
Ao longo do ano

P5 - G4_SBN, P5 G5_BOR, P5 - G9_EST,
P5 - G6_LEJ, P5 G7_LEJ, P5 - G8_LEJ, P5 G1_CON, P5 - G2_CON,
P5 - G3_CON

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Envolvimento das famílias no processo de
ensino/aprendizagem das crianças;
Interesse pela atividade e pela disciplina;
Desenvolvimento da interpretação, do raciocínio
lógico-matemático e do cálculo mental;
Os alunos trabalharam com números da ordem dos
milhões que estão associados aos dados do INE
sobre a população portuguesa, dando assim um
sentido concreto aos números desta grandeza;
Melhoramento do desempenho dos alunos ao nível
da resolução de situações problemáticas;
A não realização da atividade durante o E@D.
Muito Bom

411

Muito Bom

O fato das atividades assumirem um caráter
essencialmente prático e pouco expositivo. A grande
adesão e envolvimento das crianças na sua
realização. Apesar de se centrarem na área do
conhecimento do mundo, estas atividades permitem
uma abordagem tranversal a todas as áreas de
conteúdo. A possibilidade das crianças contactarem
diretamente com diferentes tipos de materiais,
estados físicos, espécies animais, etc.

Muito Bom

As atividades foram realizadas de acordo com as
especificidades de cada grupo, englobando todas
as áreas de conteúdo. Tendo este projeto, quatro
subprojetos, foi possível utilizar nestas, uma grande
diversidade de recursos, proporcionando às
crianças propostas mais atrativas e lúdicas mas
sempre com caráter pedagógico.

A concretização de um maior investimento em equipamentos
de ciências ou da possibilidade de os grupos de pré-escolar
poderem ter acesso aos equipamentos existentes no
Agrupamento, por exemplo a titulo de empréstimo: lupas
binoculares, termómetros atmosféricos, etc.

200

Não havendo propriamente aspetos a melhorar, existiram
alguns constrangimentos, tais como: o tempo de confinamento
e o cumprimento das orientações exigidas pela DGEstE, DGE
e Plano de Contingência do Agrupamento, devido à pandemia
COVID-19. Também devido a estes fatores não foi possível a
realização de algumas atividades práticas e visitas de estudo.
200
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Turmas

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Muito Bom

As comemorações das efemérides foram
vivenciadas respeitando as orientações da
DGESTE. É de salientar que foram realizadas
múltiplas atividades em contexto sala
proporcionando às crianças momentos de
confraternização e convívio.
A Plataforma Classdojo, Facebook e WhatsApp
foram uma mais-valia, possibilitaram a partilha com
as famílias de publicações das atividades realizadas
em contexto escolar.

Muito Bom

O ter oportunizado às crianças que promovessem a
importância e o reconhecimento dos alimentos
saudáveis e não saudáveis. Bem como, as
consequências e os benefícios que cada um
direciona no seu organismo para um
desenvolvimento saudável, aliado à prática de
exercício físico. A Plataforma Classdojo, o
Facebook e WhatsApp foram uma mais valia,
possibilitaram a partilha com as famílias de
publicações das atividades realizadas em contexto
escolar.

Não havendo propriamente aspetos concretos a melhorar,
existiram alguns constrangimentos tais como: o tempo de
confinamento e o cumprimento das orientações exigidas pela
DGESTE devido á situação pandémica COVID 19, que
impediram a realização de algumas atividades práticas.

300

Muito Bom

As atividades previstas foram realizadas no seio de
cada grupo através de uma articulação global das
áreas de conteúdo e do saber artístico e estético
nas suas vertentes de expressão e criação, técnica
e execução e apreciação, numa configuração
holística, integrando e articulando os sub-domínios
Artes Visuais, Jogo Dramático/Teatro, Música e
Dança no domínio mais amplo da Educação
Artística. A Plataforma ClassDojo, Facebook,
Messenger e WhatsApp foram uma mais-valia,
possibilitando a partilha com as famílias das
atividades realizadas, bem como em contexto
escolar promoveram-se exposições de trabalhos de
Artes Visuais para serem partilhados e apreciados
pelos alunos, pessoal docente e não docente de
cada estabelecimento escolar.

Não havendo propriamente aspetos concretos a melhorar,
existiram alguns constrangimentos, tendo em conta o tempo de
confinamento e o cumprimento das orientações exigidas pela
DGEstE, DGE, DGS e Plano de Contingência do
Agrupamento, devido à situação pandémica COVID 19: não foi
possível concretizar a frequência de espetáculos e/ou a
realização de visitas a exposições, por parte das crianças;
estas atividades presenciais foram substituídas por
visionamento de imagens e vídeos relativos às diversas formas
de expressão e arte.

300

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Vivências/comemoração das efemérides: Dia das Bruxas,
Dia de S. Martinho, Natal, Dia de Reis, Carnaval, Páscoa,
e
Santos Populares.
- As festividades serão comemoradas respeitando as
orientações da DGS em articulação com os princípios
definidos nas OCEPE.
Objetivos:
- Dar a conhecer os costumes, tradições e valores
associados a cada época festiva;
- Vivenciar as épocas festivas e suas tradições;
- Promover momentos de convívio e confraternização.
Objetivos:
- Manter tradições; estreitar os laços com a família e
comunidade.
Será promovido o intercâmbio entre a escola/família
através da Plataforma ClassDojo, E-mail, Facebook e
Departament Vamos Festejar em WhastApp, permitindo a partilha de mensagens,
o do PréTempos de Covid- informações, publicações de evidências das atividades
Escolar
19.
desenvolvidas em contexto escolar.

Departament
o do Pré«Ser saudável a
Escolar
comer»

Sub-projetos: "Ser saudável a comer" e "Relaxamento e
Meditação"
Ao longo do ano letivo serão realizadas atividades que
visam modificar os hábitos alimentares e prevenir a
obesidade infantil.
- Comemoração do Dia Mundial da Alimentação;
-Atividades de sensibilização que promovam uma
alimentação saudável;
- Atividades que envolvam a prática de exercício físico;
- Atividades de relaxamento, descontração e meditações
ativas ou não, de acordo com os seus níveis etários.
Tendo como objetivo principal sensibilizar as crianças e as
famílias para a importância de uma alimentação saudável
aliada à meditação e relaxamento por forma de tomarem
uma maior consciência do seu esquema corporal, terem a
capacidade de controle sobre as suas emoções, atitudes
resultando numa maior disciplina em sala de aula.
- A atividade/projeto "A das Artes" visa uma articulação
global do saber numa configuração holística, através da
exploração e da dinamização de atividades/projetos
artísticos e estéticos, nomeadamente no âmbito e da área
de conteúdo Expressão e Comunicação (domínio da
Educação Artística: sub-domínios Artes Visuais, Jogo
Dramático/Teatro, Música, Dança).

Virginia Augusta Colaço Assis
Pacheco, Patrícia Santos
Pedro, Noemi Nogueira
Borges, Moisés Silva Nunes
Neves, Marília Catarina
Assunção Apolónia, Maria
Adília Silva César, Luísa Maria
Rodrigues Leitão, Elisabete
Azevedo Almeida, Daniela
Santos Lopes, Ana Maria Brito
Palma
Ao longo do ano

Virginia Augusta Colaço Assis
Pacheco, Patrícia Santos
Pedro, Noemi Nogueira
Borges, Moisés Silva Nunes
Neves, Marília Catarina
Assunção Apolónia, Maria
Adília Silva César, Luísa Maria
Rodrigues Leitão, Elisabete
Azevedo Almeida, Daniela
Santos Lopes, Ana Maria Brito
Palma
Ao longo do ano

P5 - G4_SBN, P5 G5_BOR, P5 - G9_EST,
P5 - G6_LEJ, P5 G7_LEJ, P5 - G8_LEJ, P5 G1_CON, P5 - G2_CON,
P5 - G3_CON

P5 - G4_SBN, P5 G5_BOR, P5 - G9_EST,
P5 - G6_LEJ, P5 G7_LEJ, P5 - G8_LEJ, P5 G1_CON, P5 - G2_CON,
P5 - G3_CON

- Prevê o contato e o conhecimento relativo a formas de
expressão e de arte, artistas, técnicas de execução,
ambientes artísticos, obras de arte, espetáculos e
exposições.
- Assume a articulação horizontal com outros grupos do
pré-escolar e vertical com turmas do 1º Ciclo, visando a
apropriação gradual de instrumentos e técnicas, o acesso
à arte e à cultura artística, o desenvolvimento da
criatividade e do sentido estético, sem perder de vista os 3
vetores da educação artística (expressão e criação/
técnica e execução/ apreciação).

Departament
o do PréEscolar
A das Artes

- A possibilidade de frequência de espetáculos e/ou a
realização de visitas a exposições dependerão da
evolução da situação pandémica relativa à Covid-19,
realizando-se umas e outras, se for o caso, apenas e
sempre de acordo com as diretrizes da DGS e do Plano
de Contingência do agrupamento.

Virginia Augusta Colaço Assis
Pacheco, Patrícia Santos
Pedro, Noemi Nogueira
Borges, Moisés Silva Nunes
Neves, Marília Catarina
Assunção Apolónia, Maria
Adília Silva César, Luísa Maria
Rodrigues Leitão, Elisabete
Azevedo Almeida, Daniela
Santos Lopes, Ana Maria Brito
Palma
Ao longo do ano

P5 - G4_SBN, P5 G5_BOR, P5 - G9_EST,
P5 - G6_LEJ, P5 G7_LEJ, P5 - G8_LEJ, P5 G1_CON, P5 - G2_CON,
P5 - G3_CON

Não havendo propriamente aspetos concretos a melhorar,
existiram alguns constrangimentos tais como: o tempo de
confinamento e o cumprimento das orientações exigidas pela
DGESTE devido à situação pandêmica COVID 19, que
impediram a comemoração de algumas efemérides, das que
foram vivenciadas não foi possível realizá-las com toda a
comunidade educativa.
300
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Departamento

Nome da atividade

Projeto "Pequenos
Departament leitores:
o do Préouvir;recontar,
Escolar
imaginar"

Departament
o do PréEscolar,
Departament Formação de
o do 1.º Ciclo docentes

Projetos

Projetos

provocARTE

Projeto da
Academia Ponto
Verde

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Comemoração do mês das Bibliotecas Escolares;
Visitas à Biblioteca Escolar e Biblioteca Municipal;
Semana da Leitura;
Partilha na ClassDojo; Facebook; e-mail ou WhatsApp de
algumas histórias; poemas; canções exploradas na sala (
estas atividades pretendem implementar estratégias de
sensibilização às crianças da importância da leitura de
modo a promover a expressão oral, a literacia emergente,
desenvolver competências linguísticas; a criatividade e
imaginação. Partilhar com a família algumas atividades
realizadas que favoreçam a leitura em família e a troca de
aprendizagens .

No âmbito do Programa de Educação Artística, pretendese conduzir os docentes do 1º ciclo e pré-escolar a
fazerem formação na Oficina "Educação Artística, uma
abordagem curricular" em concertação com o CFAE de
Professores Levante Algarvio.
O projeto provocARTE visa uma perspetiva crítica a partir
da arte.
O olhar provocador a partir da arte (provocARTE) instituise, assim, como um
desafio transversal e indisciplinado à nossa capacidade de
ver e ser.
Num mundo em que a imagem é tudo e a voracidade com
que esta se
descarta é a norma, pretende-se reaprender a olhar,
redescobrir o oculto no
exposto, perceber que no olhar de um tempo se
entretecem múltiplas realidades...
Este concurso, com provas tão diferentes como
passatempos divertidos, desafios criativos, um plano de
compromisso com a recolha de embalagens na escola
(ecoponto amarelo) e um Quiz final, incentiva professores,
alunos e toda a comunidade a participar nesta iniciativa,
somando pontos que dão prémios, ao mesmo tempo que
se adotam gestos diários que contribuem para um planeta
mais sustentável.
Esta projeto tem como objetivo sensibilizar a comunidade
escolar para a prática da separação seletiva de resíduos e
correto encaminhamento dos mesmos para a reciclagem,
nomeadamente os resíduos do ecoponto amarelo, de
forma a proteger o ambiente e promover o
desenvolvimento sustentável.

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Ana Maria Brito Palma,
Daniela Santos Lopes,
Elisabete Azevedo Almeida,
Luísa Maria Rodrigues Leitão,
Maria Adília Silva César,
Marília Catarina Assunção
Apolónia, Moisés Silva Nunes
Neves, Noemi Nogueira
Borges, Patrícia Santos Pedro,
Virginia Augusta Colaço Assis
Pacheco
Ao longo do ano

Maria João Rodrigues Pereira
Jacinto

António José Gambóias
Martins da Silva, Ana Cristina
Nabais de Oliveira

Turmas

P5 - G4_SBN, P5 G5_BOR, P5 - G9_EST,
P5 - G6_LEJ, P5 G7_LEJ, P5 - G8_LEJ, P5 G1_CON, P5 - G2_CON,
P5 - G3_CON

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Muito Bom

Neste projeto, cada grupo participou nas atividades
previstas desenvolvendo aprendizagens e interesse,
quer pelas histórias lidas e contadas, quer pela
aposta na capacidade de as crianças inventarem as
suas histórias de modo ativo e comparticipado com
os seus pares. As educadoras foram a ponte entre a
fala e a escrita, proporcionando, ferramentas ao
nível da linguagem escrita; da consciência
fonológica; das ilustrações; dramatizações e outras.
Assumindo o projeto uma transversalidade na área
da expressão e comunicação tanto no domínio da
educação artística como da linguagem oral e
escrita. A partilha com as famílias foi facilitada
pelas plataformas digitais a que cada educadora
recorreu. De salientar, a participação dos grupos em
atividades promotoras da leitura e da importância
dos livros, melhorando o interesse e aprendizagens
dos “Pequenos leitores”.

Ana Paula Paquete Barras,
Ana Paula Silva Gonçalves
Salgado, Paula Maria Martins
Pereira, Ana Sofia Sousa
Fonseca Rosa, Ana Luísa
Gouveia Gonçalves Neto,
Maria Fatima Milho Vaia Assis,
Atividades a desenvolver:
Maria Clara Anjos Mendes
•Divulgação do concurso à comunidade escolar;
Freitas, Virgínia Maria Sá
•Investigar e avaliar os resíduos produzidos e a prática de Pimenta Castro, Vanda Maria
reciclagem na escola/encaminhamento dos resíduos
Correia Santos Sousa,
produzidos;
Orlandina Maria do Vale
•Aplicação de questionários;
Barros, Maria João Martins
•Debate em cada turma sobre soluções para aumentar a Teixeira, Sílvia Isabel Pereira
separação de resíduos;
Palma, Carla Isabel Cavaco
•Estruturação de um plano de ação que permita aumentar Martinho, Ercília Carla Oliveira
a separação de resíduos e encaminhar para reciclagem as Valério, Vera Apolo Borges
embalagens do ecoponto amarelo;
Faísca, Dilar Domingues
•Campanha para que todos levem para a escola os
Viegas
Ao longo do ano

Todas as escolas deviam ter uma biblioteca escolar, o que não
acontece em Santa Bárbara e em Estoi, o que facilitaria a
dinamização de outras atividades, e melhorias ao nível
oralidade e escrita. Neste ano letivo, continuaram as limitações
tendo em conta o tempo de confinamento e o cumprimento
das orientações exigidas pela DGEstE, DGE, DGS e Plano de
Contingência do Agrupamento, devido à pandemia do COVID
–19, o que impossibilitou as visitas programadas e colaboração
em atividades envolvendo toda a comunidade escolar.

Empenho dos participantes e excelência dos
trabalhos realizados no âmbito da Educação
Artística e em contexto de sala de aula. com os
alunos do 1º ciclo e do pré-escolar
Objetivos propostos amplamente alcançados
Cooperação nas bos práticas entre o Agrupamento,
Centros de formação Ria Formosa e Levante
Algarvio, a Autarquia Local e da Direção Regional
da Cultura.
Relevância das boas práticas dos Agrupamento a
nível nacional e da DGE, atarvés do PEEA.
Nada a referir

2.º Período

Ao longo do ano

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 11.º - C, 11.º - B,
10.º - C

Muito Bom

9.º - A - NJ, 9.º - B - NJ, 9.º
- C - NJ, 9.º - D - NJ, 8.º A - NJ, 8.º - B - NJ, 8.º - C NJ, 8.º - D - NJ, 8.º - E NJ, 7.º - A - NJ, 7.º - B NJ, 7.º - C - NJ, 7.º - E NJ, 7.º - F - NJ, 7.º - D NJ, 6.º - A - NJ, 6.º - B NJ, 6.º - C - NJ, 6.º - D NJ, 6.º - E - NJ, 6.º - F NJ, 5.º - A - NJ, 5.º - B NJ, 5.º - C - NJ, 5.º - D NJ, 5.º - E - NJ, 5.º - F - NJ

Muito Bom

-O despertar para um olhar informado e crítico a
partir da arte;
-A estética e a conceção artística enquanto
elementos provocadores do pensamento
estabelecido e instalado;
-O apelo à criatividade individual alicerçado em
perspetivas artísticas fundamentadas.
Nenhum constrangimento a registar.
A Escola Dr. José Neves Júnior obteve um honroso
1.º lugar distrital no Concurso Nacional da
Academia Ponto Verde e a coordenação foi
distinguida com um diploma de mérito.
Este concurso anual da Sociedade Ponto Verde
envolveu ativamente vinte e um professores e
mobilizou um elevado número de turmas da escola
em diversas provas, como passatempos interativos
e divertidos, desafios criativos e um Quiz final. Foi
posto em prática um plano de ação que promoveu a
separação/recolha de embalagens na escola e
incentivou professores, alunos e toda a comunidade
educativa a participar e a adotar gestos diários que
contribuíram para desenvolver uma maior
consciência ambiental e para a sustentabilidade do
planeta.
A escola receberá como prémio um conjunto de
ecopontos e a quantia de 100 euros.
Este concurso promoveu a articulação curricular em
variadíssimas atividades e para além das
aprendizagens disciplinares, contribuiu para
desenvolver todas as competências do perfil do
aluno.
A imagem da escola foi promovida de forma muito
positiva a nível nacional e foi noticiada na
comunicação social.
https://postal.pt/cultura-sul/ensino/2021-06-09-EBNada a referir
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Departamento

Projetos

Projetos

Projetos

Projetos

Nome da atividade

Estágio curricular
do curso de
dietética e nutrição

Clube Ciência Viva
na Escola

provocARTE "Dor
Habitada"

Estágio à ordem
dos nutricionistas

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Realização de atividades no âmbito do estágio curricular
do Curso de Dietética e Nutrição que o agrupamento
acolhe em parceria com a Universidade do Algarve. As
atividades a realizar têm como principal objetivo a
promoção
de hábitos alimentares saudáveis, através da realização de
sessões de educação alimentar, da comemoração de
datas relativas à saúde e à alimentação, da divulgação de
materiais informativos, bem como do acompanhamento no Andreia Cristina Pedro de
aconselhamento alimentar.
Sousa

Atividades de promoção do ensino prático das ciências,
nas várias escolas do agrupamento, que inclui palestras,
ações de sensibilização, oficinas e workshops de ciência,
saídas de campo, aulas laboratoriais e/ou experimentais.

Cartaz intitulado "Dor Habitada", alusivo ao Dia
Internacional da Erradicação da Violência Contra as
Mulheres.
Trabalho de fotografia e conceção de cartaz a partir de
frases-chave que sintetizem o drama da violência contra
as mulheres, e apelo à possibilidade de quebra do ciclo de
violência/conformismo social.
No período de 2 de novembro a 30 de abril do presente
ano letivo, o Agrupamento
Pinheiro e Rosa acolherá um Estágio à Ordem dos
Nutricionistas, integrado no âmbito
do Projeto PES.
No decorrer do estágio, as atividades a realizar consistem
na promoção de uma
alimentação saudável, através da realização de sessões
de educação alimentar
relativas a diversos temas, de acordo com o referencial de
educação para a saúde, a
comemoração de datas relacionadas com a saúde e a
alimentação, a avaliação do
consumo do pequeno-almoço dos alunos de 2o e 3o ciclos
e de ensino secundário do
Agrupamento, a realização de ações de formação com os
professores e assistentes
operacionais e o aconselhamento nutricional individual nos
Gabinetes de Apoio aos
Alunos (GAA) nas diferentes escolas.
O acompanhamento nutricional e alimentar é destinado a
todos os alunos, docentes,
não docentes e encarregados de educação interessados e
ocorrerá em presença
rotativa nos três Gabinetes de Apoio ao Aluno em data e
horário definido.

Sandra Cristina Monteiro da
Silva Alves, Magda Silvério
Gomes Dias

António José Gambóias
Martins da Silva, Ana Cristina
Nabais de Oliveira

Andreia Cristina Pedro de
Sousa

Calendarização da
atividade

Turmas

Ao longo do ano

Ao longo do ano

1.º Período

12.º - A, 12.º - B, 12.º - C

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Muito Bom

Elevada qualidade de todos os materiais
construídos para apresentar à comunidade escolar.
Elevado grau de motivação/satisfação demostrada.

2532

Muito Bom

Apesar dos condicionalismos do presente ano letivo,
devido ao COVID-19,o Clube Ciência Viva na
Escola conseguiu dinamizar atividades no 1º, 2º e 3º
ciclos, bem como no secundário.«, quer nos cursos
científico-humanísticos quer nos cursos de dupla
Algumas atividades tiveram de ser reagendadas, devido às
certificação.
normas impostas pelo COVID 19;

520

Muito Bom

-Envolvimento dos alunos em todas as fases do
projeto: pesquisa do contexto e envolvência da
violência contra as mulheres;
conceção do cartaz/divulgação e realização do
"teaser" com a concretização da mensagem.
-Pesquisa a partir de casos reais da imprensa
nacional; partilha anónima de experiências vividas
na primeira pessoa.
-Organização de discussão informada/orientada
pelos alunos das turmas de 12º Teatro e 2ºano de
TAS (disciplina de CRI).

24

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Algumas questões técnicas específicas de realização/edição
do "teaser".

Elevada qualidade de todos os materiais
construídos para apresentar à comunidade escolar.
Número de atendimento aos alunos efetuado
através dos GAA.
Elevado grau de motivação/satisfação demostrada.
Ao longo do ano

Muito Bom

2532
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Departamento

Projetos

Projetos

Projetos

Projetos

Projetos

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Ana Cristina Nabais de
Oliveira, Francisco Manuel
Mateus Domingos Conde
Entrega dos Diplomas e troféus de Quadro de Excelência Soares, António José
aos alunos que se destacaram no ano letvo 2019/2020.
Gambóias Martins da Silva,
Serão realizadas três sesssões de entrega de prémiosBruno Miguel Vaz Fernandes,
Escola Básica Dr José Neves Júnior; Escola Secundária
Maria Clara Anjos Mendes
Pinheiro e Rosa e Escola Básica Poeta Emiliano da Costa. Freitas, Maria João Martins
Entrega dos
Será, posteriormente, realizado um vídeo deste evento
Teixeira, Paula Maria Martins
Diplomas e troféus para ser divulgado à comunidade.
Pereira, Maria Conceição
de Quadro de
Objetivos:
Madeira Pires Sousa Graça,
Excelência aos
- Reconhecer os alunos pelos excelentes resultados
Isabel Maria Reis Almeida
alunos que se
escolares obtidos;
Trindade, Ilda Maria de Sousa
destacaram no ano - Motivar os alunos para o investimento na vida escolar;
Miguel, Paulo Jorge Rita
letvo 2019/2020
- Projetar a escola na comunidade.
Leandro

Projeto Erasmus+
Europia

De um modo global, pretende-se envolver docentes e
alunos em novos processos de ensino e de aprendizagem,
proporcionando um impacto positivo nos resultados
escolares, nomeadamente ao nível do desenvolvimento
das competências-chave para o século XXI. •desenvolver
estratégias de ensino e pedagogias inovadoras cuja
sustentabilidade eleve a qualidade das aprendizagens e
promova a valorização do SABER junto de alunos e da
comunidade educativa.
Objetivos específicos:
•Reuzir o insucesso escolar; •Fomentar a igualdade de
oportunidades •Promover a inclusão e o acesso aos bens
culturais; •Melhorar a qualidade do ensino através da
promoção de práticas pedagógicas mais ativas e
inovadoras; •Reforçar as competências de gestão e
liderança •Valorizar a monitorização e a articulação
curricular na formação profissional dos docentes;
•Promover uma educação para a cidadania que se traduza Ana Clara Abegão Valente
em benefícios nos domínios profissional, social e pessoal. Jesus, Ilda Maria de Sousa
•Divulgar e partilhar boas práticas.
Miguel

Letras para a
reciclagem

Desenvolvida no âmbito dos desafios da Academia Ponto
Verde, esta atividade visa a produção de letras de música
(raps) que mobilizem para a urgência de reciclar
embalagens e proteger o ambiente, de modo a serem
submetidas a concurso.
O processo criativo envolve as disciplinas de Educação
Tecnológica (consolidação de conhecimentos relativos à
separação de resíduos), de Português (produção das
letras das músicas) e Educação Musical (preparação da
gravação dos raps).
Os alunos participam na criação colaborativa do livro digital
“Letras para a reciclagem”, na aplicação Book Creator,
para divulgação junto da comunidade educativa.

Criação colaborativa de livros digitais, na aplicação Book
Creator, projeto de articulação entre as disciplinas de
Matemática (pesquisa e elaboração de biografias),
Galeria de
Português (revisão de texto) e Educação Visual (recriação
matemáticos
dos retratos dos matemáticos), para divulgação junto da
famosos
comunidade educativa.
Sessões de educação alimentar para o pré-escolar jardim
Projetos de
de infância e 1º ciclo dinamizadas pelo serviço de nutrição
educação alimentar da União de freguesias (S.Pedro e Sé).

Paula Maria Martins Pereira,
Graça Maria Ferraz Ribeiro,
Ana Sofia Sousa Fonseca
Rosa

Calendarização da
atividade

1.º Período

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Paula Maria Martins Pereira,
Maria Fatima Milho Vaia Assis,
Graça Maria Ferraz Ribeiro
Ao longo do ano
Andreia Cristina Pedro de
Sousa

Ao longo do ano

Turmas

12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 12.º - A.TPC, 12.º D.TTur, 12.º - C.TGPSI,
12.º - C.TDist, 12.º A.TAS, 12.º - B.TDesp,
12.º - D.TRB, 12.º B.TJuv, 11.º - A, 11.º - D,
11.º - C, 11.º - B, 11.º B.TDesp, 11.º - B.TTur,
11.º - C.TGPSI, 11.º C.TSSMA, 11.º - D.TJuv,
11.º - A.TAS, 11.º - D.TOE,
11.º - A.CozPast, 11.º - ,
11.º - , 11.º - , 11.º - , 11.º , 10.º - A, 10.º - B, 10.º - C,
10.º - D, 10.º - E, 10.º A.TAS, 10.º - B.TCozPast,
10.º - D.TGPSI, 10.º D.TOE, 10.º - A.TPC, 10.º B.TRB, 10.º - C.TTur, 10.º C.TDesp, 9.º - A - NJ, 9.º B - NJ, 9.º - C - NJ, 9.º - D NJ, 9.º - A - PEC, 9.º - B PEC, 9.º - C - PEC, 9.º PIEF3º, 9.º - PIEF PR, 8.º A - NJ, 8.º - B - NJ, 8.º - C NJ, 8.º - D - NJ, 8.º - E -

11.º - C

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Muito Bom

As cerimónias de entrega de Quadros de Excelência
foram realizadas e muito bem sucedidas em todas
as escolas.
- Excelente organização e dinamização dos
eventos;
- Reconhecimento dos alunos pelos excelentes
resultados escolares obtidos com a atribuição de
diplomas, troféus/canetas personalizadas;
- Esta atividade motivou os alunos para o
investimento na vida escolar;
- Projeção do agrupamento na comunidade, pelas
boas práticas de reconhecer o mérito escolar dos
alunos.

O facto de a cerimónia ter sido adiada devido ao Covid 19 e
dos familiares dos alunos não poderem ter assistido à mesma
em virtude de terem de ser cumpridas as normas de
distanciamento social.

250

Muito Bom

Os alunos envolveram-se muito ativamente no
projeto, desenvolvendo competências de diversos
níveis. Em conjunto com os alunos das escolas
parceiras, definiram possíveis soluções para o
cumprimentos dos Objectivos do Desenvolvimento
Sustentável, comprometendo-se na sua
concretização em prol de um futuro mais
sustentável.

Nada a acrescentar.

50

Muito Bom

Envolvimento, autonomia e criatividade dos alunos
Educação ambiental na área da reciclagem
Articulação curricular
Mobilização e transferência de conhecimentos de
diferentes áreas e desenvolvimento de
competências transversais
Produção de obras significativas (letras de música,
gravação de raps, livro digital) para divulgação na
comunidade.

Nada a assinalar.

70

Muito Bom

Envolvimento, autonomia e criatividade dos alunos
Mobilização e transferência de conhecimentos e
desenvolvimento de competências transversais
Produção de obras significativas (livros digitais) para
divulgação na comunidade.
Nada a referir.

70

Muito Bom

A atuação da nutricionista só decorre nas escolas pertencentes
Elevado grau de motivação/satisfação demostrada. à União de freguesias (S.Pedro e Sé).

500

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes
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Departamento

Projetos

Projetos

Nome da atividade

Atividades no
âmbito do
Programa EcoEscolas

Academia Ponto
Verde

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Promover a educação ambiental de toda a comunidade
escolar
Promover uma cidadania ativa de toda a comunidade
escolar
REalizar ações para tornar a escola mais sustentável

Dinamizadores da atividade

Turmas

Rui Paulo da Conceição
Lourenço Poeira, Mário
Augusto Silva Quaresma de
Almeida, Magda Silvério
Gomes Dias, José Maria
Mendes Inácio, Isabel Maria
Morais Nascimento, Inês
Amaral Férin, Claudia Maria
Chartier Martins Benedito,
André Domingos Pereira
Rodrigues, Ana Bela Viegas de
Sousa Guita
Ao longo do ano

Projeto/concurso promovido pela sociedade ponto verde,
que incide na Educação para a Sustentabilidade, mais
especificamente sobre o porquê, como e onde devemos
reciclar resíduos sólidos. O projeto decorre no ano letivo
presente e conta com uma plataforma web onde se
encontram disponíveis materiais de suporte ao
desenvolvimento de atividades em sala de aula e onde vão
sendo disponibilizados, num timeline, passatempos e
planos de ação que os alunos terão de cumprir de modo a
angariarem pontuação para a escola. Existem prémios
associados ao projeto/concurso. Paralelamente, incentiva
os alunos a reciclar em casa e na escola de modo a reunir,
em pesagem, os resíduos sólidos destinados ao ecoponto Ana Sofia Sousa Fonseca
amarelo. Essa atividade também é pontuada na mesma
Rosa, Cláudia Esteves
lógica referida anteriormente.
Salvado

Enriquecimento pessoal através de dinâmicas de grupo e
exercícios de descoberta pessoal.

Calendarização da
atividade

António José Gambóias
Martins da Silva, Ana Cristina
Nabais de Oliveira

Projetos

Clube de Teatro

Projetos

Ensino Pré- Escolar: Sessões de educação para a saúde
oral no jardim de infância; Aplicação de verniz de flúor.
1.º ciclo do ensino básico: Sessões de educação para a
Atividades de
saúde oral às turmas do 2.º e 4.º ano; Observação
Saúde Oral no
dentária das crianças nascidas em 2013 e 2010 para o
âmbito do
Programa dos Cheque Dentista do SNS; Bochecho
Programa Nacional quinzenal de flúor na escola.
de Promoção para 2.º e 3.º ciclo do ensino básico: Sessões de educação para
a saúde oral do
a saúde oral às turmas do 5.º e 8.º ano; Observação
SNS
dentária das crianças nascidas em 2007 para o Programa Andreia Cristina Pedro de
dos Cheque; Dentista do SNS.
Sousa

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Muito Bom

Foi possível através das atividades realizadas no
âmbito do Programa Eco-Escolas concretizar o
respetivo plano de ação bastante abrangente,
incidindo em temáticas diversificadas, tais como:
resíduos, energia, água, espaços exteriores,
biodiversidade, mobilidade sustentável, alimentação
equilibrada e sustentável. No que respeita aos
espaços exteriores/biodiversidade/resíduos, foram
realizadas ações de limpeza dos espaços exteriores
da escola por parte de várias turmas da escola;
foram colocados novos recipientes de recolha de
resíduos (ecopontos) em locais estratégicos da
escola; foi iniciado o processo de compostagem
(parceria com a Fagar e CMF) para fabricação do
compostor; foram recuperados bancos e
transformados recipientes de lixo obsoletos em
floreiras; foram plantadas árvores autóctones,
desenvolveram-se atividades na horta biológica;
foram construídos bebedouros e comedouros para
aves e identificadas espécies do nosso jardim; foi
lançada uma campanha de recolha de papel em
parceria com o Banco Alimentar (foram recolhidos
6260 kg de papel, que reverteram em alimentos
para a instituição MAPS). Relativamente à água e
energia, foram realizadas monitorizações
relativamente aos gastos efetuados e colocada
sinalética alusiva à poupança de água e energia.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Comunicação mais eficaz com os Diretores de Turma de
forma a conseguir maior adesão ao programa Eco-escolas,
promovendo a realização de maior número de atividades junto
do conselho de turma e do seu grupo turma.

250

Nada a referir.

22

Devido ao contexto de pandemia que ainda se vive não se
puderam realizar exercícios de contacto físico entre os atores e
os ensaios com a máscara facial condicionaram o trabalho de
projeção de voz e de articulação da dicção.
Houve condicionamento de público, o que impediu que mais
pessoas interessadas pudessem ver o espetáculo.

80

Todos os objetivos foram alcançados com
qualidade, uma vez que os alunos revelam
consciência cívica e sensibilidade para com os
temas da sustentabilidade ambiental, colocando em
prática as aprendizagens sobre a redução, a
reutilização e a reciclagem.
Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ao longo do ano

6.º - A - NJ

11.º - C, 11.º - B, 10.º - C,
9.º - B - NJ

Muito Bom

Muito Bom

Realizou-se um espetáculo na escola que contribuiu,
não só para um aumento dos níveis de autoestima e
satisfação dos alunos intervenientes, como
promoveu a ida de encarregados de educação, de
responsáveis pelas forças vivas da região, para
além de professores e educadores, à escola para
apreciarem e fruírem de um momento cultural.

Elevada participação e interesse por parte do
alunos/EE.

1000
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Turmas

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Intervenção da enfermeira escolar no âmbito do projeto de
intervenção e educação para a saúde nas seguintes
temáticas: intervenção com alunos- Educação Sexual;
Higiene Corporal; Cuidados a ter com o Sol; Vacinação –
Prevenir, Proteger e Vacinar; Hábitos de Sono e Repouso:
Projeto Sono em dia + Energia; intervenção/Comunidade
escolar Docentes Não Docentes Pais/Encarregados de
Educação Associação de Pais: Alergias e Intolerâncias
Alimentares em Meio Escolar; Crises Convulsivas em Meio
Escolar; Diabetes em Meio Escolar.
Finalidade: Contribuir para mais saúde, mais educação,
mais equidade e maior participação e responsabilização
de todos/as com o bem-estar e a qualidade de vida da
comunidade escolar (PNSE, 2015).
Objetivos (PNSE, 2015)
literacia para a saúde da comunidade educativa;

Projetos

Projeto de
Intervenção de
Educação para a
Saúde

Projetos

Pequeno almoço
saudável

Projetos

escolar e para a minimização dos riscos para a saúde;
educativa e reduzir o impacto dos problemas de saúde no
desempenho escolar.
No próximo dia 16 de outubro celebra-se, uma vez mais, o
Dia Mundial da Alimentação. Nesse
sentido, as equipas de formadores e formandos do CEF
Restaurante/Bar e do PES, pretendem
dinamizar, no dia 21 de outubro, um “Pequeno-almoço
saudável”.
Esta atividade compreende a confeção e serviço de uma
refeição saudável, com produtos
adequados a uma alimentação correta, como forma de
divulgar as melhores práticas
alimentares e de tentar contribuir para um crescimento
saudável, sustentado e equilibrado
dos nossos jovens.

Para assinalar o mês da Prevenção contra os Maus Tratos
a Crianças e Jovens, a CPCJ de Faro propôs às escolas
várias ações que tornem visível a adesão a esta causa.
A equipa de eventos decorou toda a escola com laços
"Abril - Mês da
azuis, construiu um painel sensibilizando para a temática,
prevenção contra os entre outras ações, promovendo também a participação
maus tratos na
ativa dos alunos na decoração criativa de laços. Este
infãncia"- Laços
projeto articula com a coordenação da escola e a
azuis
biblioteca escolar

Andreia Cristina Pedro de
Sousa

Luís Filipe Lima Santos,
Andreia Cristina Pedro de
Sousa, David Cristóvão
Correia do Rio Filipe

Ao longo do ano

Motivação demostrada durante as sessões; Elevado
grau de envolvimento dos participantes.

1500

1.º Período

200

Ana Paula Silva Gonçalves
Salgado, Paula Maria Martins
Pereira, Anabela Camacho
Gomes Silva

2.º Período

9.º - A - NJ, 9.º - B - NJ, 9.º
- C - NJ, 9.º - D - NJ, 8.º A - NJ, 8.º - B - NJ, 8.º - C NJ, 8.º - D - NJ, 8.º - E NJ, 7.º - A - NJ, 7.º - B NJ, 7.º - C - NJ, 7.º - E NJ, 7.º - F - NJ, 7.º - D NJ, 6.º - A - NJ, 6.º - B NJ, 6.º - C - NJ, 6.º - D NJ, 6.º - E - NJ, 6.º - F NJ, 5.º - A - NJ, 5.º - B NJ, 5.º - C - NJ, 5.º - D NJ, 5.º - E - NJ, 5.º - F - NJ

Marise Vicente, Anabela
Camacho Gomes Silva

3.º Período

7.º - A - NJ, 7.º - E - NJ

Muito Bom

Elevada participação dos alunos e professores.
Grau de satisfação dos participantes muito elevado.
Excelente metodologia de trabalho para as
disciplinas práticas do curso CEF.

Muito Bom

A equipa de eventos decorou toda a escola com
laços azuis e construiu um painel sensibilizando para
a temática da prevenção dos maus tratos na
infância, entre outras ações, promovendo também a
participação ativa de muitos professores e alunos na
decoração criativa de laços. Este projeto articulou
diversas áreas disciplinares e estruturas da escola,
nomeadamente departamentos curriculares, a
coordenação da escola e a biblioteca escolar. Por
outro lado a divulgação deste projeto positivamente
a escola na comunidade pelas boas práticas e
defesa de causas sociais.
Nada a referir.

350

Muito Bom

O empenho dos alunos e da comunidade educativa. Nada a referir

100

Organizar e dinamizar campanha de voluntariado de
recolha de bens alimentares e outros, para o bem-estar
animal.
Os bens recolhidos serão entregues a associações sem
fins lucrativos de ajuda animal do concelho de Faro.
Objetivos:
Envolver os alunos e a restante comunidade educativa em
ações de solidariedade.
Conhecer o trabalho desenvolvido por associações locais
no âmbito do bem-estar animal.
Reconhecer a importância do voluntariado.
Desenvolver o trabalho colaborativo.
Projetos

Bem estar animal e
voluntariado.
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Turmas

Grau de
consecução dos
objetivos

“Aulas ao Ar Livre” é um projeto de aulas dinamizadas no
exterior mas dentro do recinto escolar, que pretende
promover aulas ao ar livre com relativa frequência, tendo
em conta as condições climatéricas com o objectivo de
gerar motivação e interesse nos alunos, uma vez que as
crianças passam menos tempo do que nunca ao ar livre o
que está claramente a afetar a sua saúde física e mental,
bem-estar e ligação com o mundo natural.
O projeto teve início na disciplina de Matemática, contudo
a intensão será abranger as restantes áreas de
conhecimento
Prevê-se que o projeto “Aulas ao Ar Livre” seja
desenvolvido ao logo de todo o ano letivo, para que todas
as crianças tenham diariamente mais contacto com a
natureza.
Assinalado numa data específica, dia 20 de maio, em que
os professores podem proporcionar tempo ao ar livre para
aprender. Em resposta à crise do coronavírus, a
celebração será ainda de maior importância.

-Tornar as crianças mais saudáveis, contribuindo também
para que criem bons hábitos que ficarão para o resto das
suas vidas.

Projetos

Projetos

Este projeto de articulação curricular envolve as disciplinas
de HGP (contextualização histórica, escolha dos
biografados e pesquisa de informação), Português (análise
da letra de uma canção de José Afonso, tratamento da
informação sobre o biografado, elaboração das biografias,
Biografias de
revisão de texto e edição do livro digital) e EM
personalidades que (interpretação e gravação do tema musical de José
contribuíram para a Afonso), tendo como objetivo a criação colaborativa de
democracia em
livros digitais, na aplicação Book Creator, para divulgação
Portugal
junto da comunidade educativa.

SPO

SPO

SPO

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

-A participação ativa dos alunos.
-Diversificar o formato de aulas tradicionais.
-Inspirar professores e pais a colocar a
aprendizagem lúdica como parte do dia a dia dos
alunos.

-Diversificar o formato de aulas tradicionais.

Sala de aula ao ar
livre

Aspetos positivos a destacar

Paula Maria Martins Pereira,
Nelly Maria Figueiredo
Guerreiro C.Almeida, Maria
Fatima Milho Vaia Assis

-Envolver a turma ou escola e concretizar aulas ao
ar livre.
3.º Período

Virgínia Maria Sá Pimenta
Castro, Graça Maria Ferraz
Ribeiro, Ana Sofia Sousa
Fonseca Rosa, Ana Cristina
Gregório Palma Balbina
3.º Período
Claudia Maria Chartier Martins
Nesta atividade promoveu-se o debate em sala de aula as Benedito, Rodrigo Silva
vantagens e desvantagens do ensino à distância e
Fragoso, Sérgio Pedro, Ana
consequências psicológicas associadas à vida de cada um Rita Abreu Matos Cercas,
devido às contingências impostas neste momento de
Carla Guerreiro Santos
A tua opinião conta pandemia mundial.
Silvestre
1.º Período
A atividade Descobrir a leitura e as palavras visa
desenvolver a leitura , adequando os níveis leitores ao
esperado no plano nacional de leitura bem como
Descobrir a Leitura desenvolver e colmatar algumas dificuldades dos alunas
Carla Guerreiro Santos
e as Palavras
na escrita.
Silvestre
Ao longo do ano

Desenvolvimento e promoção de competências pessoais e
sociais;
Desenvolvimento pessoal e autonomia;
Raciocínio e resolução de problemas;
Informação e comunicação;
Ser ou Estar? Eis a Adequação e ajustamento do comportamento ao contexto
questão
escolar
Filipa Raquel Batista

Ao longo do ano

Muito Bom

6.º - A - NJ, 6.º - B - NJ, 6.º
- C - NJ

Muito Bom

Bom
12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 12.º - A.TPC, 12.º D.TTur, 12.º - C.TGPSI,
12.º - C.TDist, 12.º A.TAS, 12.º - B.TDesp,
12.º - D.TRB, 12.º B.TJuv, 11.º - A, 11.º - D,
11.º - C, 11.º - B, 11.º B.TDesp, 11.º - B.TTur,
11.º - C.TGPSI, 11.º C.TSSMA, 11.º - D.TJuv,
11.º - A.TAS, 11.º - D.TOE,
11.º - A.CozPast, 11.º - ,
11.º - , 11.º - , 11.º - , 11.º , 10.º - A, 10.º - B, 10.º - C,
10.º - D, 10.º - E, 10.º A.TAS, 10.º - B.TCozPast,
10.º - D.TGPSI, 10.º D.TOE, 10.º - A.TPC, 10.º B.TRB, 10.º - C.TTur, 10.º C.TDesp

75

Envolvimento, autonomia e criatividade dos alunos
Mobilização e transferência de conhecimentos e
desenvolvimento de competências transversais
Produção de obras significativas (livros digitais) para
divulgação na comunidade
Articulação curricular
Nada a assinalar.

68

Atividade transversal a todos os níveis de ensino e o
número de participantes.
Fazer 100% das turmas.

2300

Colaboração com os titulares de turma.

O cronograma teve de ser alterado devido ao confinamento.

215

Reconhecimento e partilha de emoções muito
associadas ao momento pandémico.

Sessões em pequeno grupo e constituição de grupos de auto
ajuda (aprofundamento dos processos de mentoria)

248
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

A atividade os sons tem letras visa o desenvolvimento da
associação fonema/ grafema a exploração verbal do
significado das palavras e sua representação em fonema,
palavra, frase.
SPO

SPO

Don´t stress, do
your best

SPO

Juntos temos +
Sucesso - ESPR

SPO

Juntos temos +
Sucesso - ATE

SPO

SPO

SPO

Carla Guerreiro Santos
Silvestre

Os sons tem letras

Ao longo do ano

Quanto medes? &
Que me dizes?

SPO

Colab Associações de
Pais

1.º - T1_VC, 1.º - T2_VC,
1.º - T11_CON, 1.º T17_EST, 1.º - T23_SBN,
1.º - T26_LEJ, 1.º T27_LEJ, 1.º - T28_LEJ

Grau de
consecução dos
objetivos

Bom

Webinar sobre trabalho cooperativo com as associações
de pais das escolas do Agrupamento.

Alterações no cronograma inicial, devido aos atrasos
provocados pelo confinamento não foi possível intervir em duas
turmas do 1º ano, T27 e T1

119

Muito Bom

Claudia Maria Chartier Martins
Benedito, Filipa Raquel Batista,
Sérgio Pedro
Ao longo do ano

Muito Bom

O trabalho colaborativo entre professor tutor e SO e
o conteúdos criados para os alunos
Maior envolvimento dos Diretores de turma e alunos.

18

Sérgio Pedro, Rodrigo Silva
Fragoso, Filipa Raquel Batista,
Ana Rita Abreu Matos Cercas Ao longo do ano

Muito Bom

O trabalho colaborativo desenvolvido com os
Professores tutores

Mais horas de intervenção direta do SPO com os alunos.

25

Muito Bom

O envolvimento de diretores de turma e alunos
sobretudo na PEC

Criação na JNJ da mesma dinamica que se conseguiu
implementar na PEC

40

Muito Bom

Houve um envolvimento positivo do SPO na
assembleias de delegados/sub delegados/alunos
tendo os alunos tido um papel muito ativo e
participado levando com que a atividade fosse
publicitada nos meios de comunicação.

Tendo em conta as condições pandémicas as assembleias de
alunos tiveram que ser mais reduzidas.

50

Muito Bom

Os alunos participaram de forma espontânea e foi
criado um momento de partilha muito interessante

Os grupo não serem tão grandes

235

Muito Bom

Feedback positivo por parte dos professores e
encarregados de educação

Sinalizações serem efetuados mais precocemente.

30

Filipa Raquel Batista

Avaliação Psicológica e Psicopedagógica feita pelos
psicólogos em colaboração com a Terapeuta da Fala
quando abrangida pelo público alvo do Projeto "a falar é
que nos entendemos
No âmbito de avaliação psicológica e psicopedagógica
identificam-se os processos psicológicos e
compreende-se o indivíduo integrado nos contextos.
Importa, ainda, ter em consideração um conjunto
diverso de aspetos, nomeadamente, quanto ao processo
de sinalização, aos procedimentos de recolha
de dados, à elaboração de relatórios de avaliação, à
partilha e devolução dos resultados e à
intervenção e recomendações subsequentes.

Dinamização e colaboração com os titulares de
turma e a participação ativa e empenhada dos
alunos

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Ao longo do ano

Métodos de estudo;
Planificação;
Como lidar com a ansiedade em fases criticas;

No âmbito do trabalho desenvolvido pelos professores de
apoio tutorial o SPO irá desenvolver sessões em pequeno
grupo com os alunos por forma a criar dinâmicas positivas
que visem a uma melhor assiduidade dos alunos ao apoio
tutorial e subsequente redução de insucesso escolar.
No âmbito do trabalho desenvolvido pelos professores de
apoio tutorial específico o SPO irá desenvolver sessões
em pequeno grupo com os alunos por forma a criar
dinâmicas positivas que visem a uma melhor assiduidade
dos alunos ao apoio tutorial e subsequente redução de
insucesso escolar.

Aspetos positivos a destacar

Através desta atividade foi possível desenvolver um
conhecimento da realidade educativa explorar e
identificar o perfil do aluno à saída da escolaridade
obrigatória. Identificou-se e intervimos em vários
casos em que os níveis de ansiedade eram muito
Uma maior envolvência dos professores tutores no trabalho
elevados devido a uma gestão de stress incorreta. desenvolvido.

Ana Rita Abreu Matos Cercas,
Isabel Maria Lacueva Cardoso
Lopes, Claudia Maria Chartier
Este programa visa acolher os alunos que chegam ao
Martins Benedito, Filipa Raquel
PAAE - Programa nosso Agrupamento promovendo o seu acompanhamento Batista, Sérgio Pedro, Carla
de Acolhimento ao para promovermos e colaborarmos no seu sucesso
Guerreiro Santos Silvestre,
Aluno Estrangeiro
educativo.
Rodrigo Silva Fragoso
Ao longo do ano
Potenciar a participação dos alunos no Projeto de
Educação para a Cidadania do Agrupamento.
O SPO trabalhará em articulação com os Diretores de
Isabel Maria Lacueva Cardoso
Turma e Professores Tutores para potenciar a participação Lopes, Filipa Raquel Batista,
Eu participo. E tu já dos alunos em projetos que se encontram a ser
Sérgio Pedro, Claudia Maria
participas?
dinamizados na Escola Secundária.
Chartier Martins Benedito
Ao longo do ano
Estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e
comportamentos;
-Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e
argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista,
desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na
sociedade;
-Consciência de si próprios a nível emocional, cognitivo,
psicossocial, estético e moral por forma a estabelecer
consigo próprios e com os outros uma relação harmoniosa
Pensar nas
e salutar.
Emoções
Filipa Raquel Batista
Ao longo do ano

SPO

Turmas

Ana Rita Abreu Matos Cercas,
Filipa Raquel Batista, Sérgio
Pedro, Rodrigo Silva Fragoso,
Carla Guerreiro Santos
Silvestre
Ao longo do ano

Sérgio Pedro

Ao longo do ano

Bom

A partilha com a associação de pais da EB de Vale
Carneiros sobre problemas e soluções para uma
Não termos conseguido envolver as restantes associações de
melhoria do sucesso escolar dos alunos
pais do Agrupamento

280

10
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Departamento

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Programa de Orientação Escolar para as turmas de 2.º e
3.º anos profissionais e 11.º e 12.º anos dos Cursos
Científico-Humanísticos, com um carater iminentemente
online visando coadjuvar os alunos a tomarem decisões
planeadas.

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Turmas

Grau de
consecução dos
objetivos

Aspetos positivos a destacar

O atendimento personalizado aos alunos e a
colaboração prestada aos DT's e Professores do
CAA para coadjuvarem a reorientação escolar dos
alunos.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Não se terem desenvolvido sessões presenciais em turma.

SPO

SUP - Secundário,
Universidade e
Profissões

Sérgio Pedro

Ao longo do ano

Muito Bom

Os conteúdos colocados na página do SPO.

SPO

P@D - Psicologia à Nesta atividade irá ser promovido online a partilha via
Distância de um
facebook, pinterest, blogger e google sites sobre psicologia
"click"
e efemérides relacionadas com a educação e psicologia. Sérgio Pedro

Ao longo do ano

Muito Bom

Os comentários positivos da comunidade educativa O site ter mais conteúdos no 1.º período de aulas

SPO

SPO

SPO

SPO

SPO

Burocracia

Burocracia associada à diligências necessárias tomar no
âmbito do desempenho das funções

Novas Tecnologias:
Do abuso à
dependência
Palestra em sala de aula sobre adição sem substância.

Paro, exploro e
decido

COLAB - Famílias

"Paro, Exploro e
Decido"

Ana Rita Abreu Matos Cercas,
Claudia Maria Chartier Martins
Benedito, Rodrigo Silva
Fragoso, Sérgio Pedro, Isabel
Maria Lacueva Cardoso Lopes,
Carla Guerreiro Santos
Silvestre
Ao longo do ano

Bom

Redução de impressão de documentos

Os alunos de 12.º ano não manifestaram necessidade de
orientação escolar

Quantidade de burocracia associada ao serviço que não é fácil
de identificar.

150

650

600

Não se ter realizado em formato presencial a ação de
sensibilização.
Sérgio Pedro

O conteúdo criado ter ficado disponível para toda a
comunidade educativa

O baixo número de visualizações do vídeo criado para o efeito.

25

Muito Bom

O número de alunos encaminhados.

Sessões de sensibilização no início do ano letivo

72

Muito Bom

As reuniões para cada grupo; Participação da
Coordenadora do Departamento de Pré Escolar em
todas as reuniões; Colaboração e presença da
responsável da EMAEI permanente para o Pré
Escolar desde a planificação até à conclusão da
As reuniões terem um carater presencial; Uma melhor
tarefa.
mobilização dos Encarregados de Educação

54

Muito Bom

Todos os alunos propostos pelos diferentes
Professores do 2º e 3º ciclo em risco de abandono
e/ou em insucesso escolar, realizaram provas de
orientação escolar para reorientação do seu
percurso escolar, assim como, atendimento aos
Um trabalho realizado mais atempadamente, o que por ficou
encarregados de educação para melhor articulação inviabilizado por condições externas à escola devido ao
entre escola e família.
confinamento obrigatório.

10

Ao longo do ano

Orientação escolar efetuada aos alunos do ensino
secundário

Sérgio Pedro

Atendimento e desenvolvimento de um trabalho
cooperativo com as Famílias

Claudia Maria Chartier Martins
Benedito, Isabel Maria
Lacueva Cardoso Lopes,
Rodrigo Silva Fragoso, Sérgio
Pedro, Ana Rita Abreu Matos
Cercas, Carla Guerreiro
Santos Silvestre
Ao longo do ano

Ao longo do ano

Trabalhar individualmente com os alunos do 2.º ciclo e 3.º
e as suas famílias que, por diferentes razões, estejam em
insucesso escolar, na Escola Básica Dr. José Neves Júnior Ana Rita Abreu Matos Cercas,
e Escola Básica Poeta Emiliano da Costa.
Rodrigo Silva Fragoso
Ao longo do ano

12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 12.º - A.TPC, 12.º D.TTur, 12.º - C.TGPSI,
12.º - C.TDist, 12.º A.TAS, 12.º - B.TDesp,
12.º - D.TRB, 12.º B.TJuv, 11.º - A, 11.º - D,
11.º - C, 11.º - B, 11.º B.TDesp, 11.º - B.TTur,
11.º - C.TGPSI, 11.º C.TSSMA, 11.º - D.TJuv,
11.º - A.TAS, 11.º - D.TOE,
11.º - A.CozPast, 11.º - ,
11.º - , 11.º - , 11.º - , 11.º , 10.º - A, 10.º - B, 10.º - C,
10.º - D, 10.º - E, 10.º A.TAS, 10.º - B.TCozPast,
10.º - D.TGPSI, 10.º D.TOE, 10.º - A.TPC, 10.º B.TRB, 10.º - C.TTur, 10.º C.TDesp

8.º - A - NJ, 8.º - B - NJ, 8.º
- C - NJ, 8.º - D - NJ, 8.º E - NJ, 8.º - A - PEC, 8.º B - PEC, 8.º - C - PEC, 7.º A - NJ, 7.º - B - NJ, 7.º - C NJ, 7.º - E - NJ, 7.º - F NJ, 7.º - D - NJ, 7.º - A PEC, 7.º - B - PEC, 7.º - C PEC, 6.º - A - PEC, 6.º - B PEC, 6.º - C - PEC, 6.º - A NJ, 6.º - B - NJ, 6.º - C NJ, 6.º - D - NJ, 6.º - E NJ, 6.º - F - NJ
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Departamento

SPO

SPO

SPO

SPO

Nome da atividade

Dinamizadores da atividade

Calendarização da
atividade

Sessão
"Importância da
Atividade Física e
do Desporto
Escolar"

Visionamento do pequeno vídeo "Como a prática
desportiva beneficia o seu corpo", utilizando a metodologia
de descoberta guiada para realizar a síntese dos
benefícios da atividade física/ desportiva e divulgar/
reforçar a oferta das atividades do Desporto Escolar do
Claudia Maria Chartier Martins
Agrupamento PR
Benedito
Ao longo do ano

Juntos temos mais
Sucesso Desportistas

Pretende ser um trabalho individualizado com alunosatletas que conciliam dupla carreira - académica e
desportiva - para conciliar sucesso escolar e desportivo.
Tomará as características de uma tutoria e pretende
desenvolver atividades promotoras de métodos e hábitos
de estudo, gestão do tempo pessoal, (des)motivação para
a aprendizagem, aprendizagem autorregulada, entre
outras. Do lado dos docentes irá reforçar-se a importância
da educação inclusiva para estes alunos.
Tentar-se-á a replicação de boas práticas implementadas Sérgio Pedro, Claudia Maria
noutros ambientes/ casos/ escolas.
Chartier Martins Benedito

Saber Agir

SPO

Colab - docentes
Reuniões
Multidisciplinares

SPO

AEPROSA +
Próximo

SPO

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Quiz Sport
AEPROSA

Programa de desenvolvimento da atenção e concentração
em sala de aula e melhoria do relacionamento interpessoal
e comportamento quer dentro da sala de aula, quer nos
intervalos. Este programa utiliza estratégias e dinâmicas
com base no Mindfulness e Psicologia Cognitivo
Comportamental
Rodrigo Silva Fragoso

Desenvolvimento de um trabalho de consultoria com os
docentes, potenciando as estratégias de trabalho
cooperativo.
Reuniões Multidisciplinares no âmbito da Educação
Inclusiva
Contato via telefone para docentes ou não docentes que
estejam infetados com COVID19 ou que tenham alunos
nas suas turmas infetados com COVID19 contatando
também famílias que se considere que existem maiores
riscos psicológicos ou económicos.

Turmas

6.º - A - PEC, 6.º - B PEC, 6.º - C - PEC, 6.º - A NJ, 6.º - B - NJ, 6.º - C NJ, 6.º - D - NJ, 6.º - E NJ, 6.º - F - NJ, 5.º - B PEC, 5.º - A - NJ, 5.º - B NJ, 5.º - C - PEC, 5.º - C NJ, 5.º - D - NJ, 5.º - E NJ, 5.º - F - NJ, 5.º - A PEC

Ao longo do ano

Ao longo do ano

2.º - T3_VC, 2.º - T4_VC,
2.º - T5_VC, 2.º T12_CON, 2.º - T18_EST,
2.º - T21_BOR, 2.º T29_LEJ, 2.º - T30_LEJ,
2.º - T31_LEJ

Carla Guerreiro Santos
Silvestre, Isabel Maria Lacueva
Cardoso Lopes, Rodrigo Silva
Fragoso, Sérgio Pedro, Ana
Rita Abreu Matos Cercas,
Claudia Maria Chartier Martins
Benedito
Ao longo do ano
Sérgio Pedro

Ao longo do ano

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Muito Bom

Nada a referir.

264

Bom

Os alunos que no ano anterior já tinham sido
abrangidos divulgaram o projeto a alunos que
entraram este ano na secundária, o que foi positivo.
Os alunos que pretenderam tiveram sessões com
nutricionista.

Devido à pandemia, e aos constrangimentos que causou nas
épocas desportivas destes dois anos, os alunos sinalizados
poderiam não ter as condições mínimas desportivas (em
termos de qualidade).

20

A excecional aceitação das atividades realizadas,
quer pelos alunos, quer pelos professores e
encarregados de educação. A mudança de
comportamento em sala de aula e na relação
interpessoal entre os alunos dentro e fora da sala de
aula. Envolvimento e convite à participação das
atividades dos encarregados de educação em casa As interrupções obrigatórias devido ao confinamento, apesar
através de gravações aúdio disponibilizadas.
de se terem realizado sessões via ensino à distância.

125

Muito Bom

Ao longo do ano

Muito Bom
1.º CEF 2 - ERB_PEC,
12.º - A, 12.º - B, 12.º - D,
12.º - C, 12.º - A.TPC, 12.º D.TTur, 12.º - C.TGPSI,
12.º - C.TDist, 12.º A.TAS, 12.º - B.TDesp,
12.º - D.TRB, 12.º B.TJuv, 11.º - A, 11.º - D,
11.º - C, 11.º - B, 11.º B.TDesp, 11.º - B.TTur,
11.º - C.TGPSI, 11.º C.TSSMA, 11.º - D.TJuv,
11.º - A.TAS, 11.º - D.TOE,
11.º - A.CozPast, 10.º - A,
10.º - B, 10.º - C, 10.º - D,
10.º - E, 10.º - A.TAS, 10.º B.TCozPast, 10.º D.TGPSI, 10.º - D.TOE,
10.º - A.TPC, 10.º - B.TRB,
10.º - C.TTur, 10.º C.TDesp, 9.º - A - NJ, 9.º B - NJ, 9.º - C - NJ, 9.º - D NJ, 9.º - A - PEC, 9.º - B PEC, 9.º - C - PEC, 9.º PIEF3º, 9.º - PIEF PR, 8.º A - NJ, 8.º - B - NJ, 8.º - C NJ, 8.º - D - NJ, 8.º - E -

Aspetos positivos a destacar

A disponibilidade dos alunos para participar
oralmente quando questionados. A motivação
intrínseca nestas idades para o tema da atividade
física.
Regista-se também, neste ano atípico, que muitos
alunos referiram não participar no DE por
dificuldades de horário e os EE não autorizarem
(por receios relacionados com o Covid).

Muito Bom

Isabel Maria Lacueva Cardoso
Lopes, Sérgio Pedro
Ao longo do ano

Elaboração e aplicação de questionário aplicado à
população discente do Agrupamento para caracterizar as
necessidades e motivações relacionadas com atividade
física e desporto, que correspondam às expetativas dos
alunos, com o objetivo de criar conteúdos de interesse
para o site https://sites.google.com/view/servico-psicologiaaeprosa/home
Divulgação e ou criação de conteúdos de promoção da
Sérgio Pedro, Claudia Maria
atividade física e estilos de vida saudáveis.
Chartier Martins Benedito

Grau de
consecução dos
objetivos

O trabalho colaborativo desenvolvido no âmbito do
apoio tutorial e da EMAEI.
O trabalho colaborativo desenvolvido com todos os
intervenientes

Dificuldade em contabilizar a colaboração prestada.

150

O trabalho desenvolvido com a Educadora Maria José Teixeira

80

O trabalho desenvolvido no âmbito da REEI e da
Escolas UNESCO e projeto saber agir

Melhor monitorização do trabalho desenvolvido.

190

Boa participação dos alunos, conseguiram-se 150
respostas de alunos dos 10º, 11º e 1º e 2º Cursos
Profissionais.

Foi aplicado apenas na secundária, dado que se considerou
que a hipótese de intervenção será mais direcionada a esta
escola.

150
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Departamento

SPO

SPO

SPO

SPO

SPO

Nome da atividade

Acolher, partilhar e
crescer

A melhor forma de
prever o futuro é
criá-lo

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos
específicos

Nesta atividade iremos potenciar valores como é o da
partilha, da amizade, redução de estigma relativamente a
outras comunidades e promover competências de trabalho
cooperativo.
Sérgio Pedro
-O programa visa promover e incentivar o discentes a
estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos,
com sentido de responsabilidade e autonomia; Identificar
áreas de interesse e de necessidade de aquisição de
novas competências;
Filipa Raquel Batista

A atividade Brincar com os sons das palavras visa
desenvolver a consciência fonológica e melhorar
competências prévias ao ensino formal dotando assim os
alunos de maiores estratégias/ recursos para o ensino
Brincar com os sons formal da leitura e escrita.
das palavras
Desenvolvimento de atividades por forma a coadjuvar as
docentes de Pré-Escolar e Encarregados de Educação
Passo a Passo
nos pedidos de adiamento de matrícula.
Webinar COLAB A colaboração
Webinar que visa abordar juntos dos professores e outros
como caminho para técnicos sobre estratégias de consultoria e trabalho
o sucesso
cooperativo e desenvolvimento de soft skill's

SPO

Parentalidade
Responsável

SPO,
Bibliotecas

Os selos visitam a
biblioteca

Dinamizadores da atividade

Carla Guerreiro Santos
Silvestre
Carla Guerreiro Santos
Silvestre, Sérgio Pedro,
Rodrigo Silva Fragoso

Sérgio Pedro

Sérgio Pedro, Rodrigo Silva
Palestra aos alunos csobre a sexualidade e gravidez na
Fragoso, Ana Rita Abreu
adolescência.
Matos Cercas
Mostras filatélicas sobre diferentes temáticas por forma a
sensibilizar os alunos para inúmeros temas históricos e de
cidadania
Sérgio Pedro

Calendarização da
atividade

Turmas

Ao longo do ano

2.º Período

2.º Período

P5 - G4_SBN, P5 G5_BOR, P5 - G9_EST,
P5 - G6_LEJ, P5 G7_LEJ, P5 - G8_LEJ, P5 G1_CON, P5 - G2_CON,
P5 - G3_CON

2.º Período

Grau de
consecução dos
objetivos

Ao longo do ano

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados Nº de participantes

Muito Bom

As sessões poderem ser presenciais e com convidados
externos.

1200

Muito Bom

Os alunos ao longo das sessões partilharam
projetos de vida preocupações em relação ao seu
futuro, descobriram instrumentos importantes que
os ajuda à tomada de decisão planeada.

Aumentar o número de turmas abrangidas.

235

Colaboração com as educadoras , registos das
observações realizadas em contexto de sala
registos das mesmas em equipa multidisciplinar.

Devido ao confinamento o projecto sofreu um atraso
considerável na calendarização .
Aspectos a melhor aumentar a frequência e o numero de
sessões em sala de aula .

191

O trabalho em articulação com a EMAEI

O atraso na dinamização do programa devido aos sucessivos
confinamentos.

205

Bom

Muito Bom

2.º Período

3.º Período

Aspetos positivos a destacar

O número de sessões e de participantes nas
diferentes sessões do "Cá das 5". Várias iniciativas
desenvolvidas em parceria com outras estrutura
internas e externas ao agrupamento.

8.º - A - NJ, 8.º - B - NJ, 8.º
- C - NJ, 8.º - D - NJ, 8.º E - NJ, 8.º - A - PEC, 8.º B - PEC, 8.º - C - PEC

Satisfaz

O número de participantes da atividade em direto e
feedback recebido por quem viu o webinar
O cenário da apresentação.

172

A colaboração da Enf.ª Rita Morgadinho

A sessão ter-se realizado mais cedo no ano letivo

150

O feedback positivo prestado pelos diferentes
membros da comunidade

Só se ter realizado uma mani9festação filatélica.

25
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