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Departamento Objetivo da Atividade Atividade Dinamizador Destinatários Data Local Recursos Humanos Recursos Materiais Custo Avaliação

1º ciclo - 1º ano

Promover e criar regras e hábitos de higiene e de 

convivência no espaço escolar.

Reconhecer e identificar as características do Outono.

Atividades desenvolvidas na 

sala e nos diferentes espaços 

escolares.

A chegada do Outono.

Prof. titulares de turma Alunos setembro Escola

Alunos;

Professores.

tintas, papel 

autocolante, papel 

cenário, colas, fita-

cola larga, “pionés”, 

bostik…

50 euros

Observação do 

envolvimento e do 

interesse dos alunos e da 

qualidade dos trabalhos 

realizados.

1º ciclo - 1º ano

Participar na decoração dos espaços comuns.

Conhecer os frutos e os produtos da época.

Contribuir para o enriquecimento cultural dos alunos. 

Celebração do Dia de São 

Martinho:

Decoração dos espaços 

comuns.

Magusto na escola. 

Prof. titular de turma Alunos novembro Escola

Alunos

Professores

Assistentes 

Operacionais

tintas, cartolinas, 

colas, fita-cola larga…

Castanhas 
50 euros

Observação do 

envolvimento e interesse 

dos alunos e da qualidade 

dos trabalhos realizados.

1º ciclo - 1º ano

Participar na decoração dos espaços comuns;

Participar no desfile de Carnaval; Promover o convívio 

entre a comunidade educativa.

Desfile de Carnaval em 

colaboração com as Juntas de 

Freguesia.  

Prof. titulares de turma; 

Junta de Freguesia
Alunos fevereiro

Escola; Ruas do 

centro histórico 

de Algés

Alunos

Professoras

Assistentes 

Operacionais

Cartolinas;Papéis 

decorativos;colas 60 euros

Observação do 

envolvimento e do 

interesse dos alunos e dos 

trabalhos realizados.

1º ciclo - 1º ano

Conhecer a escola, os colegas, os professores.

Adaptar-se às rotinas diárias da sala e da escola.
Receção e acolhimento dos 

novos alunos, na nova escola.
Professores titulares Alunos setembro Escola

Alunos

Professores

Assistentes 

Operacionais

Sem custos

Observação do 

envolvimento e do 

interesse dos alunos

1º ciclo - 1º ano

Analisar a Roda dos Alimentos e reconhecer os 

alimentos fundamentais para uma alimentação 

equilibrada.

Identificar hábitos de higiene alimentares e oral.

Dia Mundial da Alimentação
Professorees Titulares de 

Turma
Alunos outubro Escola

Alunos

Professores Sem custos

Observação do 

envolvimento e do 

interesse dos alunos.

1º ciclo - 1º ano

Contactar com a Biblioteca Escolar - um espaço de 

descoberta, de pesquisa, de aprender de forma 

diferente.

Despertar o interesse pelos livros e pela leitura.

Comemoração do Dia 

Internacional da Biblioteca 

Escolar

Prof. titulares de turma; 

responsáveis pela BE/CRE
Alunos outubro Escola

Alunos, 

Professores,

Professorada 

BECRE

Lápis de cor; lápis de 

cera; folhas; livros; 
 Sem custos.

Observação do 

envolvimento e interesse 

dos alunos e da qualidade 

dos trabalhos realizados.

1º ciclo - 1º ano
Reconhecer alguns sentimentos (amor/amizade) e 

suas manifestações.

Dia de São Valentim/Dia dos 

Afetos

Professores titulares de 

turma
Alunos fevereiro Escola

Alunos, 

Professores

Material de desgaste 

(lápis de cera; lápis 

de cor, 

papel),projetor, 

PowerPoint.

Sem custos.

Observação do 

envolvimento e do 

interesse dos alunos e dos 

trabalhos realizados.

1º ciclo - 1º ano Despertar o interesse pelos livros e pela leitura.
Comemoração da Semana da 

Leitura.

Profs. titulares de turma 

e Professora responsável 

BE/CRE

Alunos março Escola

Alunos, 

Professores

Professora da 

BE/CRE

Livros , folhas , lápis 

de cera, lápis de cor, 

projetor. 

Sem custos

Observação do 

envolvimento e do 

interesse dos alunos e dos 

trabalhos realizados.

1º ciclo - 1º ano Realçar os valores familiares. Comemoração do Dia do Pai Profs. titulares de turma Alunos março Escola Alunos Professores 

Materiais de 

desgaste: cartolina, 

colas e outros 

matérias a definir.

150euros

Observação do 

envolvimento e do 

interesse dos alunos e da 

qualidade dos trabalhos 

realizados.

1º ciclo - 1º ano

Sensibilizar para preservação do meio ambiente 

(natureza, escola…).

Sensibilizar para a importância da água e fomentar 

atitudes que promovam uma boa utilização.

Dia Mundial da Árvore/Água Profs titulares de turma Alunos março Escola
Alunos, 

Professores e CMO

Folhas, lápis de cera, 

lápis de cor; Projetor 
Sem custos

Observação do 

envolvimento e do 

interesse dos alunos e da 

qualidade dos trabalhos 

realizados.

1º ciclo - 1º ano Conhecer as tradições pascais. Comemoração da Páscoa
Professores titulares de 

turma
Alunos março Escola

Alunos, 

Professoras

Audiovisuais

Materiais de desgaste 150 euros

Observação do 

envolvimento e do 

interesse dos alunos e da 

qualidade dos trabalhos 

realizados
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1º ciclo - 1º ano

Proporcionar momentos de convívio entre alunos. 

Aprofundar e consolidar conhecimentos de Estudo do 

Meio.

Ida ao Museu da Criança no 

âmbito do programa de Estudo 

do Meio (Os órgãos dos 

sentidos).

profs titulares de turma Alunos abril
Museu da Criança-

Lisboa

Alunos, 

Professores, 

assistentes 

operacionais.

1100 euros

Observação do 

envolvimento e do 

interesse dos alunos

1º ciclo - 1º ano Realçar os valores familiares
Comemoração do Dia da Mãe

Profs titulares de turma alunos maio Escola

Alunos, 

Professoras
Material de desgaste

150 euros

Observação do 

envolvimento e do 

interesse dos alunos e da 

qualidade dos trabalhos 

realizados.

1º ciclo - 1º ano

Explorar situações de partilha e de convívio.

Sensibilizar para a importância do desporto para a 

saúde do corpo.
Dia da Escola Ativa

Profs Titulares de Turma 

da EBI de Miraflores
alunos maio

Escola EBI de 

Miraflores

Professores

Alunos sem custos

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades.

1º ciclo - 1º ano Proporcionar momentos de convívio entre alunos.
Comemoração do Dia Mundial 

da Criança
Profs titulares de turma alunos junho

Escola/Cinema(M

iraflores)

Alunos,professores 

e assistentes 

operacionais

Material de desgaste
600 euros

Observação do 

envolvimento e do 

interesse dos alunos e dos 

trabalhos realizados

1º ciclo - 1º ano

Desenvolver o respeito pelo património ambiental;

Despertar a curiosidade acerca do mundo natural – 

seres vivos.

Visita de estudo ao Jardim 

Zoológico. Profs titulares de turma alunos junho
Jardim Zoológico-

Lisboa

Alunos

Professores

Assistentes 

Operacionais

2145 euros

Preenchimento da ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades.

1º ciclo - 1º ano
Proporcionar o convívio com toda a comunidade 

Educativa.
Festa de Final de ano Profs titulares de turma alunos junho Escola

Alunos,Professores 

e Assistentes 

Operacionais.

Material de desgaste.
 A referir.

Observação do 

envolvimento e do 

interesse dos alunos e dos 

trabalhos realizados.

1º ciclo - 1º ano Promover o gosto pela leitura Atividades no âmbito do PNL.
Professores titulares de 

turma
alunos

Ao longo do ano 

letivo.
Escola

Alunos e 

Professores.

Livros; papel; lápis de 

cor; lápis de cera; 

projetor.

Sem custos.
Grelha Trimestral.

1º ciclo - 2º ano Reconhecer os alimentos para uma vida saudável.

“Dia Mundial da Alimentação” 

– Convívio entre alunos, com 

atividades realizadas no âmbito 

do PES 

Coordenador do PES; 

Professores Titulares de 

Turma

Alunos outubro Escolas

Professores

Alunos Alimentos saudáveis. Sem custo Debate e Cartazes 

1º ciclo - 2º ano

Contactar com a Biblioteca como um espaço de 

descoberta, de pesquisa, de aprender de forma 

diferente

Comemoração do Dia 

Internacional da Biblioteca:

- Ida à biblioteca escolar no 

sentido de promover a sua 

utilização.

Prof. Titulares de Turma; 

Departamento da BE
Alunos outubro Escola

Professores

Alunos Biblioteca Sem custo

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades.

1º ciclo - 2º ano

Contactar com a Biblioteca como um espaço de 

descoberta, de pesquisa, de aprender de forma 

diferente

Projeto “ Entre Linhas”
Responsáveis da 

Biblioteca da Algés;
Alunos

Durante o 

primeiro período

Biblioteca de 

Algés

Professores; 

alunos; 

animadores

Biblioteca Sem custos Trabalhos dos alunos

1º ciclo - 2º ano

Conhecer e valorizar tradições;

Contribuir para o enriquecimento cultural dos alunos.

Realização de um Magusto.

Canções e trabalhos alusivos 

ao tema.
Prof., Titulares de Turma Alunos novembro Escolas

Professores

Alunos Castanhas Sem custo

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades.

1º ciclo - 2º ano Divulgar canções e tradições da época Comemoração do Dia de Reis Prof. Titulares de Turma Alunos janeiro Escolas
Alunos, 

Professores
Sem custo

Observação do 

envolvimento e do 

interesse dos alunos e dos 

trabalhos realizados.

1º ciclo - 2º ano
Reconhecer alguns sentimentos (amor/amizade) e 

suas manifestações

Comemoração do Dia de São 

Valentim/Dia dos Afetos:

 - Construção de rimas, leitura 

de poemas e trabalhos de 

expressão plástica alusivos ao 

tema. 

Prof. Titulares de Turma Alunos fevereiro Escolas

Professores

Alunos

Internet

Papel e material de 

escrita e pintura
Sem custo

Observação do 

envolvimento e do 

interesse dos alunos e dos 

trabalhos realizados.
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1º ciclo - 2º ano Participar no desfile de Carnaval. Desfile de Carnaval. Prof. Titulares de Turma. Alunos março

Escolas e ruas da 

freguesia de 

Algés

Professores

Alunos

Assistentes 

Operacionais

Cartolinas

Elásticos

(…)

30 euros (5 euros 

por turma)

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades

1º ciclo - 2º ano Conhecer as tradições pascais.

Decoração dos espaços 

comuns;

Elaboração de uma lembrança 

da Páscoa;

Caça ao ovo.

Prof., Titulares de Turma Alunos abril Escolas
Alunos, 

Professoras
Materiais necessários

120 euros (20 euros 

por turma)

Observação do 

envolvimento e interesse 

dos alunos e dos 

trabalhos realizados.

1º ciclo - 2º ano
Fomentar atividades que desenvolvam o gosto pela 

leitura.

Dia Mundial do livro:

- Atividade promovida pelo 

departamento da BE

Departamento da BE/PNL  

Prof. Titulares de Turma 
Alunos abril Escolas

Alunos, 

professores
livros Sem Custos

Observação do 

envolvimento e interesse 

dos alunos e dos 

trabalhos realizados

1º ciclo - 2º ano
Proporcionar o convívio entre os alunos.Proporcionar 

o convívio com toda a comunidade Educativa.

Comemoração do Dia Mundial 

da Criança - Ida ao cinema ou 

Atividades lúdicas.Festa de Fim 

de ano

Prof. Titulares  de Turma; 

Prof. das AEC

Alunos; 

Comunidade 

Educativa

junho Escolas

Alunos,Professores 

e Assistentes 

Operacionais; 

Comunidade 

Educativa

Material de desgaste

 Preço do bilhete; 

150€ (25 € por 

turma)

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades.

1º ciclo - 2º ano

Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita;

Promover o encontro entre a leitura e a expressão 

plástica.

Desenvolver o espírito crítico e explorar os recursos 

do nosso Concelho.

Atividades no âmbito do PNL

Atividades inseridas no PEA da 

Câmara Municipal de Oeiras e 

Museu de Pólvora - Barcarena

Prof. Titulares de Turma Alunos
Ao longo do ano 

letivo

Escolas; Museu 

da Pólvora 

Professores

Alunos

CMO

Livros

Telas

Cartolinas

Tintas

100 euros

Relatório 

Trimestral

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades

1º ciclo - 2º ano

Promover o contato direto com a Natureza;

Proporcionar o convívio entre alunos e professores. Visita de estudo Prof., Titular  de Turma Alunos junho Tapada de Mafra

Alunos Professoras

Assistentes 

Operacionais
1500 euros

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades

1º ciclo - 3º ano

Reconhecer os alimentos para uma vida saudável.

Convívio entre alunos, com apresentação de um 

lanche saudável.

Dia Mundial da Alimentação Prof. Titulares de Turma Alunos outubro Sala de aula

Professores

Alunos Alimentos saudáveis. Sem custo Debate e Cartazes 

1º ciclo - 3º ano

Conhecer e valorizar tradições;

Contribuir para o enriquecimento cultural dos alunos.

Canções e trabalhos alusivos ao tema.

Realização de um Magusto. Prof., Titulares de Turma Alunos novembro
Sala de aula / 

Recinto escolar
Alunos

Castanhas / 

Cartolinas

Tintas / lápis

Colas

Sem custo

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades.

1º ciclo - 3º ano

Conhecer tradições natalícias;

Participar na decoração dos espaços comuns;

 Promover o convívio entre a comunidade educativa

Decoração dos espaços 

comuns / Elaboração de 

presentes / Festa de Natal

Prof. Titulares de turma Alunos dezembro
Sala de aula / 

Ginásio escolar

Comunidade 

Educativa

Cartolinas

Papéis decorativos

Tintas

Colas

(…)

€ 15 por turma.

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades

1º ciclo - 3º ano

Estimular o entusiasmo e interesse pela ciência;

Possibilitar o aprofundamento de conhecimento

Visita de estudo

Planetário Prof., Titular de turma Alunos março/abril Planetário

Alunos Professoras

Assistentes 

Operacionais

2€ por aluno + 

autocarro preço sob 

consulta 

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades

1º ciclo - 3º ano
Proporcionar o convívio entre os alunos.

Ida ao cinema ou Atividades lúdicas

Comemoração do Dia Mundial 

da Criança 
Prof. Titulares de Turma Alunos junho Escola / cinema

Alunos,

Professores e 

Assistentes 

Operacionais 

Preço do bilhete 

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades.

1º ciclo - 3º ano

Promover o contato direto com a Natureza;

Proporcionar o convívio entre alunos e professores.

Visita de estudo "Quinta da 

Granja" Prof., Titular de turma Alunos junho Quinta da Granja

Alunos Professoras

Assistentes 

Operacionais

7€ por aluno + 

autocarro preço sob 

consulta 

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades

1º ciclo - 3º ano
Desenvolver o espírito crítico e explorar os recursos 

do nosso Concelho.

Atividades inseridas no PEA da 

Câmara Municipal de Oeiras e 

Museu de Pólvora - Barcarena

Prof. Titulares de Turma Alunos
Ao longo do ano 

letivo

Escola / Museu 

de Pólvora - 

Barcarena

CMO

Alunos

Professores
Sem custo

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades.
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1º ciclo - 3º ano
Proporcionar o convívio com toda a comunidade 

Educativa.
Festa de Fim de ano

Prof. Titulares de Turma e 

Prof. Das AEC

Comunidade 

Educativa
junho Escola

Comunidade 

Educativa
Material de desgaste € 25 por turma

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades.

1º ciclo - 4º ano Reconhecer os alimentos para uma vida saudável Dia Mundial da Alimentação Prof. Titulares de Turma Alunos Outubro Escola
Professores e 

alunos 
Sem custo

Ficha de avaliação da 

atividade

Debate e Cartazes 

1º ciclo - 4º ano

Contactar com a Biblioteca como um espaço de 

descoberta, de pesquisa, de aprender de forma 

diferente.

Dia Internacional da Biblioteca 

Escolar:

Atividades a desenvolver em 

pareceria com as docentes da 

BE

Prof. Titulares de Turma/ 

coordenador das 

bibliotecas

Alunos Outubro Escola

Coordenadora da 

Biblioteca, 

professores e 

alunos

Sem custo

	

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades

1º ciclo - 4º ano Desenvolver o sentido estético e a gramática visual

Visita ao CAMB

(de acordo com as temáticas 

do serviço educativo)
Alunos

Outubro e 

novembro

Centro de Arte 

Manuel de Brito 

(CAMB)

Professores Sem custo

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades

1º ciclo - 4º ano Reviver e valorizar tradições Realização de um Magusto Prof. Titulares de Turma Alunos Novembro
Sala de aula e 

recreio

Professores e 

Alunos 
Castanhas Sem custo

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de actividades

1º ciclo - 4º ano

Conhecer tradições natalícias;

Colaboração na decoração dos espaços comuns;

Promover o convívio entre a comunidade educativa.
Festa de Natal Prof. Titulares de Turma Alunos Dezembro Escola

A Escola e 

Comunidade 

Educativa

Papel metalizado

Cartolinas

Papéis decorativos
60 euros

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades

1º ciclo - 4º ano

Sensibilizar para a educação sexual Reconhecer 

alguns sentimentos (amor/amizade) e suas 

manifestações

Comemoração do Dia dos 

Afetos
Prof. Titulares de Turma Alunos Fevereiro Sala de aula

Professores

Alunos 

internet

Cartolinas

Papéis decorativos

Tintas

Colas

Sem custo
Cartazes e exposição de 

trabalhos

1º ciclo - 4º ano
Participar no desfile de Carnaval, caso haja 

transporte.
Desfile de Carnaval 

CMO – Junta de 

Freguesia de Algés
Alunos Fevereiro

Pelas ruas de 

Algés (Itinerário a 

definir) 

Alunos 

Professores 

Técnicos 

Operacionais

Cartolinas sem custo

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades

1º ciclo - 4º ano Criar e consolidar hábitos de leitura
Semana da Leitura

Prof. Titulares de Turma  

e Professora responsável 

BE/CRE

Alunos Março
Sala de aula e 

biblioteca

Alunos 

Professores
Sem custo

Cartazes e exposição final 

de trabalhos

1º ciclo - 4º ano Fomentar atividades de escrita e expressões  Comemoração do Dia do Pai Prof. Titulares de turma Alunos Março Sala de aula
Alunos

Professores

Cartolinas

Papéis decorativos

Tintas

Colas

140 euros

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades

1º ciclo - 4º ano
Sensibilizar para preservação do meio ambiente 

(natureza, escola…)

Dia Mundial da Árvore- (C.M.O. 

e/ou Escola)
Prof. Titulares de Turma Alunos Março Escola

Alunos 

Professores 
50 euros

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades

Painel de Trabalhos

1º ciclo - 4º ano
Fomentar atividades que desenvolvam o gosto pela 

leitura.
Dia Mundial do livro 

Prof. Titulares de Turma e  

Departamento da 

biblioteca/PNL

Alunos Abril
Sala de aula e/ou 

biblioteca

Alunos

Professores 
Livros Sem custo

Observação do 

envolvimento e interesse 

dos alunos e dos 

trabalhos realizados

1º ciclo - 4º ano Fomentar atividades de escrita e expressões  Comemoração do Dia da Mãe Prof. Titulares de turma Alunos Maio Sala de aula Alunos Professores

Cartolinas

Papéis decorativos

Tintas

Colas

(…)

140 euros
Ficha de avaliação da 

atividade

1º ciclo - 4º ano Proporcionar o convívio entre os alunos.

Dia Mundial da Criança: 

Ida ao cinema ou atividades 

alusivas a este dia

Prof. Titulares de turma Alunos Junho Sala de aula

Alunos

Professores 

Técnicas 

Operacionais

Cartolinas

Papéis decorativos

Tintas

Colas

(…)

sem custo
Ficha de avaliação da 

atividade
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1º ciclo - 4º ano
Proporcionar aos alunos o convívio em outros meios 

e ambientes

Visita de estudo ao Campo de 

Férias Tempo de aventura Prof. Titulares de turma Alunos Junho Cadaval

Alunos

Professores

Técnicas 

Operacionais

2500euros

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades

1º ciclo - 4º ano
Proporcionar o convívio com toda a comunidade 

Educativa

Festa de Fim de ano
Prof. Titulares de Turma Alunos Junho Escola

Alunos

Professores Material de desgaste 200euros
Ficha de avaliação da 

atividade

Biblioteca Escolar

•Promover o valor da Biblioteca na escola

•Incentivar os alunos a utilizarem o espaço da 

biblioteca

•Esclarecer sobre as formas como a Biblioteca está 

organizada

Receção aos novos alunos
Zelinda Baião /Lídia 

Mendes

Alunos 1º Ciclo

Alunos 5º Ano

Alunos 7ºAno

Outubro 2013

Bibliotecas das 

respetivas 

escolas: Alto de 

Algés, EBI e ESM

Docentes

Alunos

Enc.Educ.

fotocópias (escola 

EBI)
20€  (escola EBI)

Ficha “À descoberta da 

BE" (escola EBI)

Biblioteca Escolar

Incentivar os alunos

a utilizar o espaço

da Biblioteca

Concurso “Decoração da

Árvore de Natal”
Equipa da BE Amigos da BE Novembro Biblioteca

Computador

Enfeites reciclado
30€ Registo em ata

Biblioteca Escolar

•Promover formas positivas de ocupação dos tempos 

livres

•Comemorar o Natal

•Promover o livro e a leitura

Leitura expressiva de textos 

alusivos ao Natal

Professora bibliotecária, 

equipa da BE e do pojeto 

aLeR+

Comunidade 

escolar
Dezembro 2013 Auditório da ESM

Alunos

Docentes
foocópias 20€ 

Relatório BE e projeto 

aLeR+

Biblioteca Escolar

Proporcionar a

aquisição de

referências culturais

diversificadas

Concurso “Viajando no

tempo” (relacionado com

os conteúdos curriculares

de HGP e Estudo do

Meio)

Teresa Mendes
Alunos do 1º Ciclo

Alunos do 2º Ciclo

Ao longo do ano
Biblioteca

Alunos

Docentes

Computadores

Expositores

Livros

Cartolinas

60€
Registo em relatório e ata

da BE

Biblioteca Escolar Fomentar o gosto pela leitura Concurso “O melhor leitor” Equipa Biblioteca Alunos do 2º Ciclo
Ao longo do ano

Biblioteca
Alunos

Docentes

Computadores

Expositores

Livros

Cartolinas

60€
Registo em relatório e ata 

da BE

Biblioteca Escolar
Fomentar o gosto

pela leitura
Escrita criativa

Rita Cipriano - Voluntária 

da leitura
Alunos do 1º Ciclo 1º/2º períodos Biblioteca Alunos Livros 60€

Registo em relatório e ata 

da BE

Biblioteca Escolar

.Promover formas positivas de ocupação dos tempos 

livres

•Desenvolver e promover a criatividade. 

Realização de um  concurso de 

escrita criativa  

Equipa da Biblioteca e do 

Projeto aLeR+

Alunos do ensino 

básico e secundário 
Semana da Escola Biblioteca

Docentes 

Alunos
fotocópias 20€ 

Relatórios da BE e do 

projeto alEr+

Biblioteca Escolar

•Comemorar o dia Internacional das Biblioteca 

Escolares

•Promover o gosto pela leitura

Comemoração do Dia 

Internacional das Bibliotecas 

Escolares 

- Leitura dramatizada de 

contos “Hora do Conto”

- Poemas com o “Zacarias

SandraSurgy Alunos
28 e 29 de 

outubro
Biblioteca

Professores

Alunos
10€ Relatório da BE

Biblioteca Escolar •Incentivar a leitura de autores consagrados 

ESCRITOR DO MÊS

- em cada mês é escolhido um 

autor

e expostos vários livros desse 

autor

SandraSurgy
Comunidade 

educativa
Mensal Biblioteca

Professore 

Alunos
0€ Relatório da BE

Biblioteca Escolar
Comemorar o dia das Bibliotecas Escolares

Promover o gosto pela leitura

Comemoração do Dia

Internacional das

Bibliotecas Escolares:

- Atuação da banda

sinfónica da PSP no

refeitório da escola;

-Exposição de instrument.

musicais, livros, desenhos

sobre a BE. Projeção de

filme.

- Escritor Lança Coelho

Lídia Mendes e 

professora titular 2º B

Alunos do 1º e 

2ºCiclo

1ºA e 1ºB

2º A e 2ºB

24,28 e 30 de 

outubro
BE 

Professores

Alunos

Computadores

Expositores

Livros

Ficha(1º ano)

60€ Relatório da BE
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Biblioteca Escolar

Envolver a Comunidade Escolar na frequência plena e

autónoma da Biblioteca;

Comemorar datas significativas

Comemoração de

efemérides “ao ritmo do

calendário”.

Concurso “Desafio do

Mês” (cada mês está

relacionado com uma

disciplina ou efeméride:

out.-mês da Música e das

BE; nov-mês de Port.;

dez.-Inglês, EV; jan. –

jograis; fev-mês das C.N.

e afetos; março-semana

da leitura; maio-mês de

HGP e Ed. Física.

Equipa da BE;.ALLM e 

Projeto Literatura e 

Literacias; Nova Atena

Alunos do 1º e 2º 

ciclos

Ao longo do ano 

letivo
Biblioteca

Professores: 

prorfessora 

colaboradora 

voluntária da 

leitura; prof. 

Conceição Rolo e 

Drª Joana Marques 

de Almeida

Alunos

Computador

Livros 

Expositor

Catolina

60€
Relatório da BE 

Ata

Biblioteca Escolar

Encorajar mais a participação dos alunos em 

atividades livres no âmbito da leitura;

Promover a troca de livros usados

Troca Livros -Alto de Algés

Traz um livro e leva outro- EBI
Sandra Surgy - Alto de 

ALgés; Lídia Mendes -EBI 

Comunidade 

escolar
A longo do ano Biblioteca

Professores

Alunos

Enc.Educação

Computadores

Livros

10€ - Alto de 

Algés;20€ -EBI

Relatório da BE 

Ata

Biblioteca Escolar
Promover o gosto pela leitura e o contacto direto com

o livro
Contadores de Histórias

Lídia Mendes; 

Colaboradora voluntária 

da leitura; Amigos da Be

Alunos do 1º ciclo
Ao longo do ano 

letivo
Biblioteca

Professores

Alunos

Enc.Educação

Computador

Livors
30

Relatório da BE 

Ata

Biblioteca Escolar

•Estimular a criatividade e a imaginação, 

aumentando com isso o desenvolvimento escrito e 

oral criar o hábito de ler com prazer obras literárias, 

enriquecer o vocabulário.

•Desenvolver o gosto pela leitura e adquirir 

habilidades de ouvir, atenção e memorização: 

descobrindo que a escrita é a representação da fala, 

dos pensamentos, das ideias, sendo esta uma forma 

importante de comunicação.

•Mostrar que existem outras formas de comunicação 

além da escrita, representada por mímica, música, 

teatro, leituras, desenhos, etc

Hora do Conto - Dramatização 

de obras literárias -
Sandra Surgy Alunos Quinzenalmente Biblioteca

Professores

Alunos
10 Relatório da BE

Biblioteca Escolar

•Trabalhar os livros do Plano Nacional de Leitura, ou 

o tema mensal da biblioteca através de expressão 

artística.

ARTE NA BIBLIOTECA

A ser desenvolvido com as 

quatro turmas de 1º Ano e com 

o ensino especial.

Sandra Surgy Alunos do 1º ciclo Semanalmente Salas de aula
Professores

Alunos
300€ Relatório da BE

Biblioteca Escolar
Articular o trabalho da BE com a comunidade 

educativa 

BIBLIOTECA ABERTA

convite à participação da 

família e à comunidade 

educativa nas actividades da 

biblioteca, seja para contar 

uma história, para dar uma 

palestra sobre um assunto ou 

profissão. 

Sandra Surgy
Comunidade 

educativa 

Ao longo do ano 

letivo
Bibblioteca 20€ Relatório da BE

Biblioteca Escolar

•	Promover formas positivas de ocupação dos tempos 

livres

•Comemorar o Natal

•Promover o livro e a leitura

.Interagir com a comunidade envolvente (ESM9

Leitura expressiva de textos 

alusivos ao Natal -Alto de 

ALgés e ESM

Sandra Surgy /Zelinda 

Baião

Comunidade 

educativa

dezembro 

dia 13 na ESM

Biblioteca -Alto 

de Algés

Auditório -ESM

Professores

Alunos
Fotocópias

10€ - Alto de 

Algés;10€ -ESM

Relatório da BE

Atas

Biblioteca Escolar

•Promover o gosto pela leitura

•Promover formas positivas de ocupação de tempos 

livres

Representação de um conto de 

Natal

Sandra Surgy /prof. 

Adérito e turma do 3ºA

Comunidade 

educativa
dezembro Biblioteca

Professores

Alunos
50€ Relatório da BE

Biblioteca Escolar
Apoiar as atividades do Departamento de

Línguas e projetos da escola/agrupamento

Atividade de Natal:

jogos, leitura, Karaoke,

resolução de fichas alusivas ao 

Natal,

elaboração de postais de Natal, 

moodle

(decoração de Natal)

Outras atividades.

Alice Duarte
Alunos do 1º e 2º 

ciclos
dezembro Biblioteca

Professores

Alunos

Material de desgaste 

para divulgação dos 

trabalhos

Expositor

Computadore

20€ 
Relatório da BE

Ata
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Biblioteca Escolar

•Dar a conhecer vários autores portugueses da 

literatura e artes plásticas

•Dar a conhecer trabalhos realizados pelos alunos

•Criar hábitos de observação e atenção pelos 

trabalhos expostos

Realização de exposições 

temporárias -Alto de Algés e 

ESM

Sandra Surgy /Zelinda 

Baião

Comunidade 

escolar

Ao longo do ano 

letivo

Biblioteca

Átrio do Pavilhão 

A(ESM)

Professores 

Alunos

Expositor

Materiais diverso
Variável

Relatório da BE

Ata

Biblioteca Escolar

Proporcionar uma maior ligação entre a Biblioteca e 

sala de aula articulando o espaço ao currículo

Apoiar atividades de Departamentos e projetos da 

escola/

agrupamento (CN e PES)

Comemoração do Dia Nacional 

do Coração Restaurante 

Miraletras .

Os Amigos da BE em sala de 

aula e na

Biblioteca (duas turmas do 1º e 

2º ano) – Semana

da “Alimentação Saudável”.

Dia Mundial da Diabetes,

Dia Mundial do Não Fumador, 

Dia Mundial da Luta Contra a 

Sida, Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência.

Lídia Mendes 

/coord.PES/Equipa UCC-

Saúde Escolar/ Grupo de 

CN

Alunos do 1º ciclo

Turmas do 5º e 6º 

anos

26 de setembro 

14 a 19 de 

outubro

14 a 17 de 

novembro

1 de dezembro

3 de dezembro

Biblioteca
Professores 

Alunos

Computadores

Folheto UCC

Ementas

Livros

Ficha de leitura 

recreativa

30€

Registo em ata

Pontos fortes e pontos 

fracos (restaurante 

Miraletras)

Biblioteca Escolar

Comemorar datas significativas

Organizar exposições temáticas interativas

interagir com os diferentes departamentos 

curriculares da escola e/ou outras instituições

Organizar palestras para o debate dos temas em 

destaque

Comemoração de efemérides Zelinda Baião
Comunidade 

educativa

Ao longo do ano 

letivo

Biblioteca/ 

Auditório

Professores

Alunos
Livros 100€

Relatório da BE

Atas

Biblioteca Escolar
Promover a leitura de obras de referência

Incentivar o conhecimento dos autores estudados 
Palestras temáticas José Luís Santos Alunos do 12ºano

18,19 e 21 de 

novembro
Auditório

Professores de 

Português do 12º 

ano

Livros 100€
Relatório da BE

Biblioteca Escolar

•	Promover o gosto pela leitura

•Promover formas positivas de ocupação dos tempos 

livres 

•Realizar uma venda de livros

•Fomentar na comunidade escolar o interesse pelo 

livro e pela leitura

Feira do Livro -Alto de Algés e 

EBI

Sandra Surgy - Alto de 

ALgés; Lídia Mendes -EBI 

Comunidade 

educativa
novembro Biblioteca

ProfeSsores

Alunos
40€ Relatório da BE

Biblioteca Escolar
Promover o gosto pela leitura

Dar a conhecer autores portugueses

Debates com 

escritores/contadores de 

histórias/ilustradores/autores 

de B.D

Equipa do Projeto
Comunidade 

escolar

Ao longo do ano 

letivo
Auditório

Professores

Alunos
Livros dos autores 300€ Relatório da BE

Biblioteca Escolar

Comemorar o dia mundial da alimentação em 

colaboração com o grupo de biologia na promoção de 

uma alimentação saudável

Dia Mundial da Alimentação 

:"Alimenta corpo e mente"

Distribuição de poemas 

alusivos à alimentação.

Equipa da biblioteca Professores 16 de outubro
Sala de 

profesores
Professores

Folhas de papel 

amarelo e vegetal
5€ Relatório da BE

Biblioteca Escolar
Divulgar todos os documentos que regem a 

organização das BE

Atualização dos documentos 

orientadores das BE
Professoras das BE 

Comunidade 

escolar

Ao longo do ano 

letivo
BE Professoras das BE

Impressões, 

fotocópias
10€ Relatórios das BE
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Dep. de ciências 

experimentais - 

biologia e geologia

- Proporcionar uma aula fora do espaço físico 

tradicional.

 - Estimular a aprendizagem dos alunos recorrendo a 

visitas de Campo.

 - Reconhecer a existência de um tempo geológico 

que é superior ao da escala humana. 

 - Analisar de forma crítica episódios da história da 

geologia. 

 - Relacionar a importância do estudo dos fósseis na 

reconstituição da história da Terra. 

 - Relacionar a extinção dos dinossauros com a 

evolução das espécies. 

 - Constatar que em Portugal, nomeadamente na 

Lourinhã, existe um dos maiores espólios de 

dinossauros da Europa, pelo qual têm passado os 

maiores paleontólogos nacionais e internacionais

Visita de estudo ao Museu da 

Lourinhã e praias limitrofes

Ana Sales Fátima 

Lopes,Margarida 

Albergsaria, Susana 

Tavares

alunos de biologia e 

geologia do 10º ano  

turmas C1,C2,C3 e 

C4

C1 e C2 dia 4 de 

Novembro

C3 e C4 dia 5 de 

Novembro

Lourinhã

Professores 

acompanhantes 

Ana Fonseca, Luísa 

Leão Tiago Martins 

e Gabriela Delgado 

fotocópias dos guiões
a pagar pelos alunos 

14€

Elaboração de painéis 

explicativos

Dep. de ciências 

experimentais - 

biologia e geologia

Rever os conteúdos mais significativos de Geologia 

numa perspetiva integrada.

Conhecer e compreender a geologia da região, 

visitando uma pedreira de mármore em exploração

-Centro de Ciência Viva de  

Estremoz

Alcina Chipelo, Maria da 

glória sepulveda e Maria 

Paula Contenças

alunos do 11º ano 

de biologia e 

geologia

turmas C1,C3,C4 e 

C5

30 período maio
Centro de Ciência 

Viva de Estremoz

Professores 

acompanhantes
não tem a confirmar relatório da atividade

Dep. de ciências 

experimentais - 

biologia e geologia

Contato com a dinâmica  de aulas de ensino superior.

aplicação dos conhecimentos adquiridos nas aulas.

 adquirir conhecimentos sobre práticas e 

procedimentos laboratoriais e de investigação.

aula prática na Universidade 

lusófona desenvolvimento 

embrionário e evolução dos 

vertebrados e microbiologia 

dos alimentos

Ana Sales e Rita Alves
alunos de 12º no C1 

e C3

24 e 31 de 

Outubro

Universidade 

Lusófona Lisboa
não tem não tem 0€

Apresentação da atividade 

na escola no dia da 

cultura científca

Dep. de ciências 

experimentais - 

biologia e geologia

conhecerem as características de funcionamento e da 

imagem do microscópio eletrónico
microscópio eletrónico 

Ana Sales Fátima 

Lopes,Margarida 

Albergsaria, Susana 

Tavares

alunos do 10º ano 

turmas C1,C2,C3eC4
Feveriro

Faculdade de 

ciências Lisboa

professores 

acompamhantes
não tem 4€ por aluno relatório da atividade

Dep. de ciências 

experimentais - 

biologia e geologia

Enquadrar numa saída de campo as aprendizagens 

relativas ao tema « Dinâmica externa da Terra»

Observar paisagens cársicas e compreender o seu 

processo de formação

Reconhecer a ação da água enquanto agente 

geológico externo

Identificar rochas sedimentares quimiogénicas

Observar uma colecção de rochas, minerais e fósseis

visita de estudo às Grutas de 

Mira de Aire

Paula Ferreira e Rita 

Alves
alunos do 7º ano 2º período

grutas de Mira de 

Aire

professores 

acompanhantes a 

definir

Autocarros a definir relatório da atividade

Dep. de ciências 

experimentais - 

biologia e geologia

•	Relacionar os componentes do ecossistema.

•	Compreender a influência dos fatores abióticos nos 

seres vivos.

•	Identificar relações bióticas.

•	Reconhecer o modo como as populações 

influenciam o equilíbrio do ecossistema.

•Sensibilizar os alunos para a importância da 

atividade física ao ar livre

Maré na praia das Avencas Alcina Chipelo turmas do 8º ano Novembro 2013 Parede prof de geografia não foi indicado 1€ por aluno relatório da atividade

Dep. de ciências 

experimentais - 

biologia e geologia

Motivar os alunos para a pesquisa

colocar os alunos perante situação de avaliação 

externa no âmbito da biotecnologia

Olimpíadas da biologia Ana Sales
Alunos do 3º ciclo e 

do secundário

Sénior 1ª 

eliminatória 7 de 

fevereiro, 2ª 

eliminatória 25 de 

Maio

júnior 25 de 

ESM
professores para 

vigiar as provas

papel para enunciado 

das provas
0€ resultados obtidos

Dep. de ciências 

experimentais - 

biologia e geologia

motivar os alunos para a temática da biotecnologia olimpíadas da biotecnologia Ana Sales e Rita Alves Alunos do 12º ano
26 de fevereiro e 

26 de março
ESM

professores 

vigilantes

papel para 

enunciados
0€ resultados obtidos
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Dep. de ciências 

experimentais - 

ciências naturais

* Alertar a comunidade educativa para a necessidade 

de uma alimentação saudável.

* Fomentar o hábito de ingerir fruta na merenda da 

manhã.

* Contribuir para a criação de condições de vida 

saudável através de intervenções na comunidade

Semana da Alimentação
Grupo de Ciências 

Naturais - 2º Ciclo

1º e 2º Ciclos da EBI 

de Miraflores

Comunidade 

Educativa

Semana de 14 a 

18 de outubro de 

2013

Escola Básica 

Integrada de 

Miraflores

Professores do 

Grupo 

Disciplinar/Bibliote

ca/PES/UCC-

Cuidar+/Alunos

Pão, Fruta, Cartazes, 

Panfletos, TIC
120 euros

Mês de novembro de 

2013.

Dep. de ciências 

experimentais - 

ciências naturais

Sensibilizar para as temáticas da alimentação e 

nutrição, diabetes e obesidade.

Conhecer a sintomatologia do enfarte do miocárdio e 

como agir em caso de emergência médica.

Projeto Geração Saudável
Grupo de Ciências 

Naturais

Alunos do 4º, 5º e 

6º anos de 

escolaridade.

Comunidade 

Educativa.

12 e 13 de 

novembro
EBI de Miraflores

Professores do 

Grupo disciplinar/ 

Professores de 

outros grupos 

disciplinares/ 

monitores do 

projeto/PES

Autocarro, panfletos, 

Vídeos, pulseiras GS

Disponibilização de 

7 almoços diários

Mês de novembro de 

2013

Dep. de ciências 

experimentais - 

ciências naturais

* Sensibilizar para a biodiversidade vegetal

* Fomentar o gosto pela conservação de espécies 

vegetais

* Proporcionar momentos lúdico-pedagógicos 

agradáveis 

* Estimular a ligação com a família

Feira das Plantas
Grupo de Ciências 

Naturais

Comunidade 

Educativa da EBI de 

Miraflores

31 de Abril e 2 de 

Maio de 2014
EBI de Miraflores

Professores do 

Grupo de Ciências 

Naturais

Plantas, Mesas, 

Aventais, Cartazes

Sem custos - Plantas 

disponibilizadas à 

consignaçã

Mês de Maio de 2014

Dep. de ciências 

experimentais - 

ciências naturais

Aplicar conhecimentos de ciências naturais e 

matemática. Fomentar o gosto pela ciência.

Proporcionar momentos lúdico-pedagógicos 

agradáveis.

Quem quer ser Cientista?
Grupo de Ciências 

Naturais

Alunos do 2º Ciclo 

da EBI

Final dos 2º e 3º 

períodos
EBI Miraflores

Professores de 

ciências/matemátic

a.

Alunos.

Sala de aula.

Recursos TIC. 

PowerPoint.
Sem custos junho de 2014.

Dep. de ciências 

experimentais - 

ciências naturais

Divulgar e informar sobre segurança alimentar:

-Noções básicas de higiene;

-Modo de evitar doenças visando a conservação dos 

alimentos;

- Importância das temperaturas na conservação dos 

alimentos;

-Escolha adequada dos alimentos com base na 

análise de rótulos;

- Modo de fazer distribuição correta de alimentos no 

interior do frigorífico.

Projeto Alimento Seguro- A 

ASAE vai à Escola
ASAE

Alunos do 1º e 2º 

ciclos do Ensino 

Básico

A definir pela 

ASAE.
EBI de Miraflores

Professores de 

Ciências Naturais.

Equipa da ASAE

Janeiro de 2014 Sem custos junho de 2014

Dep. de ciências 

experimentais - 

ciências naturais

Sensibilizar para a biodiversidade vegetal e proteção 

da natureza.

Visita de estudo no âmbito da 

natureza e biodiversidade na 

área da botânica - PEA- Câmara 

Municipal de Oeiras

Grupo de Ciências 

Naturais

6º ano de 

escolaridade.
2º período

Viveiros da 

Fábrica da 

Pólvora- Percurso 

interpretativo e 

observação das 

atividades dos 

viveiros

Professores de 

Ciências Naturais e 

de História e 

Geografia de 

Portugal

Autocarro sem custos 3ºperíodo

Dep. de ciências 

experimentais - 

ciências naturais

Observar a orla costeira de Oeiras: poças de maré; 

fauna; flora;

Sensibilizar para a preservação das espécies.

Observação dos ecossistemas 

da Orla Costeira

Núcleo de Sensibilização 

e Promoção Ambiental
alunos do 5º ano

Final do 2º 

período e início 

do 3º período 

(maré baixa)

Praia de Santo 

Amaro de Oeiras

Professores, alunos 

e monitores

Autocarro da CMO
0€ Terceiro período

Dep. de ciências 

experimentais - 

físico-químicas

Consolidação dos conhecimentos adquiridos em sala 

de aula sobre som e luz;

•	Aprofundamento de alguns conhecimentos sobre a 

luz;

•	Contacto com a vertente lúdica da Ciência.

Visita de Estudo ao Pavilhão do 

Conhecimento	•	

			

Gabriela Delgado
Todas as turmas do 

8ºano

29 de Abril de 

2014 lisboa não indocados não indicados 0 não indicado
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Dep. de ciências 

experimentais - 

físico-químicas

Consolidação dos conhecimentos adquiridos em sala 

de aula;

•	Contacto com os mecanismos de produção e 

distribuição de eletricidade.

	

Visita de Estudo ao Museu da 

Eletricidade	

	

Manuela Lagos	
Todas as turmas do 

9ºano	
2º Período Lisboa não indicado não indicado 0 não indicado

Dep. de ciências 

experimentais - 

físico-químicas

Abordagem de temas relacionados com o meio 

ambiente, tais como a destruição da camada de 

ozono e o efeito de estufa.

		

10º Ano

	Apresentação de trabalhos 

sobre Problemas Ambientais e 

posterior divulgação à 

comunidade escolar	

•		

Luísa Leão
Todas as turmas do 

10ºano

2º Período
ESM não indicado não indicado 0 não indicsdo

Dep. de ciências 

experimentais - 

físico-químicas

•	Integrar conhecimentos acerca dos conteúdos da 

disciplina de FQ

•	Aprofundar conhecimentos acerca de Astronomia

•	Estimular a curiosidade científica dos alunos

palestra" viagem ao sistema 

solar e extraterrestres
sofia Lourenço

alunos do 7º ano -

facultativo

11 de dezembro 

16.30
ESM orador 8 Auditório o€ Debate

Dep. de ciências 

experimentais - 

físico-químicas

Integrar conhecimentos acerca dos conteúdos da 

disciplina de FQ

•Aprofundar conhecimentos acerca de Astronomia

•	Estimular a curiosidade científica dos alunos

Exposição - Constelações		 Sofia Lourenço
Vários alunos do 7º 

ano

Última semana do 

1º período ESM não tem placar 0€ trabalho exposto

Dep. de ciências 

experimentais - 

físico-químicas

Observar estrelas e planetas

•	Relacionar as observações com os conhecimentos já 

adquiridos

•	Estimular a curiosidade científica	

Observação noturna de astros	

•	
Luísa Leão Turmas do 7º ano		

Final do 2º 

Período ESM
Escola aberta à 

noite
Telescópios ? Nº de participantes

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

Economia

Fomentar o espírito de empreendedorismo. Conhecer 

o funcionamento de uma empresa. 

Projeto "A Empresa", em 

colaboração com a Junior 

Achievment Portugal - 

"Aprender a Empreender" 

Alda Coutinho
Alunos de Economia 

C e Sociologia

Ao longo do ano 

letivo 
Escola

Voluntários da 

"Aprender a 

Empreender" - JA 

Portugal 

Computadores, 

cartolinas 

Custo do material a 

ser utilizado na 

apresentação 

Cumprimento dos 

objetivos

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

Economia

Promover o espírito empresarial

Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do ano 

letivo no mundo das empresas

Desenvolver o gosto pelo risco, criatividade e 

inovação

Feira das Empresas
Alda Coutinho Teresa 

Ferreira

Alunos de Economia 

C e Economia A (10º 

ano)

2º Período Escola
Mesas, cadeiras, 

cartolinas

Custo do material a 

ser utilizado na 

apresentação

Cumprimento dos 

objetivos.

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

Economia

Aprofundar os conhecimentos sobre o papel dos 

Descobrimentos portugueses na globalização. 

Visita de estudo ao Museu do 

Oriente 
Alda Coutinho

Alunos de Economia 

C e Sociologia do 

12º ano. 

Novembro de 

2013 

Museu do 

Oriente 
3€/aluno 

Cumprimento dos 

objetivos da visita

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

Economia

Promover o desenvolvimento de alunos do ensino 

secundário para que se tornem sensíveis a temas 

globais como os “Objetivos do Milénio”

Projeto Make it Possible
Alda Coutinho Teresa 

Ferreira

Alunos de Economia 

C, Sociologia e 

Economia A (10º 

ano)

1º Período Escola

Custo dos almoços 

dos voluntários nos 

dias de trab

Cumprimento dos 

objetivos

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

Filosofia

Promover o desenvolvimento do pensamento crítico
Dia da Filosofia: Filosofia e 

Democracia
Professores de Filosofia

Alunos do ensino 

secundário
21 de Novembro Auditório

Professores, alunos 

e convidados 

externos

nenhuns nulo Bom

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

Filosofia

Reflectir sobre os comportamentos éticos nas 

organizações.
Ética das Organizações José Caselas

Alunos EFA e 

comunidade escolar
14/10/2013 Auditório Convidado externo Auditório nenhum Muito Bom

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

Filosofia

. Despertar o interesse e o gosto pela filosofia, através 

de uma abordagem extracurricular;

2. Desenvolver o espírito crítico;
Ciclo de Cinema Filosófico

Profª Alice Santos 

Estagiários Gonzalo 

González, João Vinagre e 

Marta Vasconcelos

10º  anos e a 

Comunidade 

Escolar

Duas edições:

1ª -  Semana da 

Escola (2º 

período);

2ª - Data a definir 

Auditório da 

Escola

FILMES, PROFS E 

ALUNOS
20€ 20€ Bom

Página 11 de 33



AEM Plano Anual de Atividades - 2013/2014

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

Filosofia

1. Apresentar uma abordagem alternativa aos 

conteúdos programáticos;

2. Despertar na comunidade escolar o sentido de 

reflexão e pensamento crítico; 

3. Fomentar a participação e intervenção no meio 

escolar;

4. Estimular o trabalho de grupo  

Dia Mundial da Filosofia – 

UNESCO

(Exibição de pensamentos e 

imagens  estrategicamente 

dispersos pela escola)

Prof. ª Alice Santos 

Estagiários  Gonzalo 

González, João Vinagre e 

Marta Vasconcelos

10º  e 11º anos e a

Comunidade 

Escolar
21 de Novembro Escola

Alunos e 

professores
Nenhuns 20€ Bom

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

Filosofia

1. Despertar o interesse e o gosto pela filosofia, 

através de uma abordagem extracurricular;

2. Desenvolver o espírito crítico;

3. Proporcionar experiências lúdico-didáticas que 

suscitem questionamento e debate.

Semana da Escola 

1ª Edição do Ciclo de Cinema 

Prof. ª Alice Santos 

Estagiários  Gonzalo 

González, João Vinagre e 

Marta Vasconcelos

10º e 11º anos e a 

Comunidade 

Escolar

2º Período Auditório PROFS E ALUNOS 50€ 50€ bOM

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

Filosofia

. Tema Livre de Filosofia: Palestra de Ricardo Araújo 

Pereira;

2.Ecologia e sustentabilidade: Palestra da bióloga 

Clara Silva; 

3. A religião e o sentido da existência: Debate inter-

religioso (Com representantes de religiões 

diferentes);

Semana da Escola 

mini ciclo de palestras/ debates 

Prof.ª Alice Santos 

Estagiários  Gonzalo 

González, João Vinagre e 

Marta Vasconcelos

10º  e 11º anos e a

Comunidade 

Escolar
2º Período Auditório

Ricardo Araújo 

Pereira; e Clara 

Silva

80€ 80€ Bom

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

Filosofia

    Permitir aos alunos a possibilidade de conhecerem, 

na primeira pessoa, a experiencia de um fotógrafo, 

licenciado em filosofia.

2.     Proporcionar a compreensão, através de um 

exemplo prático, da Estética e sua dimensão na 

fotografia.

Exposição oral do fotógrafo 

João Pisco

Prof. ª Alice Santos 

Estagiários  Gonzalo 

González, João Vinagre e 

Marta Vasconcelos

10º E1

(possibilidade de 

alargar a 

participação às 

turmas de arte)

2º Período Sala de aula
Convidado, profs e 

alunos
30€ 30€ Bom

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

Filosofia

1. Despertar o interesse e o gosto pela filosofia, 

através de uma abordagem extracurricular;

2. Desenvolver o espírito crítico;

3. Proporcionar experiências lúdico-didáticas que 

suscitem questionamento e debate.

2ª Edição do Ciclo de Cinema 

Filosófico

Prof.ª Alice Santos 

Estagiários  Gonzalo 

González, João Vinagre e 

Marta Vasconcelo

10º  anos 3º período
Auditório da Esc 

SEC

Professores e 

alunos do 10º ano
20€ 20€ Bom

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

Filosofia

Aumentar a qualidade dos conhecimentos dos alunos 

de Psicologia

Aulas Conjuntas de Psicologia e 

Neuroética

Luísa Amaral e José 

Caselas

Alunos de 

Psicologia do 12º 

Ano C3

Ao longo do ano 

lectivo, às 3ªs 

feiras, às 11.30

Sala F10
Professores e 

alunos
Sala de aula nenhum Bom

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

Filosofia

Articulação de saberes para criação de compet~encias 

de decisão sócio política

Neuroética, Filosofia e 

Psicologia
José Caselas

Alunos do 12º ano 

de Psic e do 10º de 

Filosofia

Terças feiras, ao 

longo do ano, 

14.30

Auditório da 

escola secundária

Professores e 

alunos
Auditório nenhum M. Bom

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

HGP

Promover o interesse acrescido pela Disciplina
Sabatinas grupo de HHP Alunos

Final do 

1ºperíodo; Final 

do 2º período; 

Sala de aula e 

Biblioteca

Professores e 

alunos
80/100 euros  Final do 3º período

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

HGP

Promover o conhecimento de relevantes figuras da 

nossa História
Figuras com História

Professores do grupo de 

HGP

Alunos do 5ª e 6ª 

ano
1º,2º,3º períodos

Casa e sala de 

aula

Professores, alunos 

e encarregados de 

educação

 Jornais; revistas e 

net
0 euro Final do 3º período

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

HGP

Promover a descoberta de locais e espaços 

determinantes da passagem da nossa História
Locais com História Professores de HGP

Alunos dos 5º e 6º 

ano

1º; 2º, 3º 

períodos

Casa e sala de 

aula

Professores, alunos 

e encarregados de 

educação

jornais, revistas, 

livros e net
0 euro Final do 3º período

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

HGP

Mostrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano Exposição final de trabalhos Grupo de HGP

Alunos, professores 

e visitantes da 

Biblioteca

 Meados de maio Biblioteca

Professores do 

grupo, alunos e 

elementos da 

Biblioteca

 Material impresso, 

maquetes, vídeos e 

filmes

0 euro  Final do 3º período
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Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

HGP

Despertar o gosto pela leitura;

Desenvolver nos alunos capacidades de observação;

Desenvolver nos alunos capacidades de 

memorização;

Fomentar o conhecimento de escritores portugueses.

"Na Pista do Livro"- Tendo 

como base o livro " A Árvore" 

de Sophia de Mello Breyner, os 

alunos do 6º ano participarão 

num "Jogo de Pista" realizado 

na Biblioteca da Escola. 

Professores de HGP Alunos do 6ºano
Semana da 

Leitura - março

Biblioteca da 

Escola
Professores

Material elaborado 

para a realização do 

jogo.

sem custos.

Feita pelos alunos na 

folha de respostas;

Apreciação por parte dos 

professores envolvidos.

Dep. de ciências 

sociais e humanas - 

HGP

Desenvolver nos alunos capacidades de 

memorização;

Desenvolver nos alunos capacidades de expressão 

oral;

Conhecer tradições populares.

"Uma Tradição a Preservar" - 

Pretende-se com esta atividade 

levar os alunos a pesquisarem 

junto dos seus familiares 

tradições antigas de forma a 

interiorizarem o seu valor na 

nossa cultura.

Professores de HGP Alunos do 6º ano. 2º Período Salas de aula.
Professores; alunos 

e familiares.

De acordo com os 

trabalhos produzidos 

pelos alunos.

Sem custos.

Trabalhos produzidos;

Apreciação global feita em 

cada turma.

Dep. de educação 

especial

Tomar conhecimento prático com diferentes 

profissões.

Promover a autonomia e aprendizagem em situação 

de jogo (cidade).

Visita de estudo à Kidzânia
Eulália Vilariça e 

Conceição Charneca

Alunos de educação 

especial com a 

medida CEI e do 2º 

CEB com 

Adequações 

2º Período - 

março 2014

Centro Comercial 

Doce Vita Tejo

Docentes de 

Educação Especial 

e Psicóloga

Autocarro para 

deslocação e bilhete 

de entrada (€20,00)

€25,00 por aluno
Inquérito de 

opinião/satisfação

Dep. de educação 

especial

Alertar a

comunidade educativa para a utilização correta e 

segura das tecnologias de informação, 

nomeadamente, Internet e telemóvel.

 Projeto Comunicar em 

Segurança

Voluntariado empresarial 

da Fundação Portugal 

Telecom

Alunos com NEE 

com a medida 

educativa CEI e as 

turmas de pertença.

2º período - 

fevereiro 2014

EB de Miraflores, 

ES de Miraflores

docentes de 

educação especial 

e da disciplina 

onde ocorrer

PC portátil, datashow 

e colunas de som
gratuito

Inquérito de 

opinião/satisfação

Dep. de educação 

especial

No âmbito da disciplina de culinária concretizar uma 

aprendizagem em contexto real, Museu da 

Arqueologia da Falagueira

Atividade do Pão: vamos fazer 

pão

Museu da Arqueologia da 

Falagueira

Alunos NEE com a 

medida educativa 

CEI e com a 

disciplina Curricular 

de Culinária

2º período - 

janeiro 2014

Museu da 

Arqueologia da 

Falagueira

Docentes de 

educação especial

Camionete para a 

deslocação
€ 60,00

Inquérito de 

opinião/satisfação.

Dep. de educação 

especial

Informar, esclarecer, sensibilizar para as diferentes 

problemáticas existentes em salas de aula

Ação de sensibilização sobre 

NEE existentes no AE
Professores do AE

fevereiro ou abril 

de 2014
ES de Miraflores gratuito

Inquérito de 

opinião/satisfação.

Dep. de educação 

especial

A escola para todos é mais do que uma mudança de 

sistema de ensino para o aluno com necessidades 

educacionais especiais. É sim a capacidade da escola 

enquanto grupo de indivíduos, entender e reconhecer 

o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e 

compartilhar com pessoas diferentes. 

Inclusão: a turma e a 

representação social dos pares 

com necessidades educativas 

especiais – PEA

Carla Carvalho e 

Margarida Rodrigues

Alunos das turmas 

1ºD, 2ºA, 2ºB, 3ºA 

da EB Alto de Algés

2º e 3º período

EB Alto de Algés: 

recreios e salas 

de aula

Docentes de 

Educação Especial 

e Professores 

Titulares de Turma

Computadores, 

Powerpoints, 

Biblioteca 

Nenhum
Inquéritos, registos de 

comportamentos

Dep. de educação 

especial

Adaptar livros de contos com a linguagem simbólica 

do SPC

Hora do Conto utilizando a 

linguagem simbólica SPC

Carla Carvalho, 

Margarida Rodrigues, 

Sandra Surgy

Todos os alunos 

autistas utilizadores 

de linguagem 

alternativa - SPC

2º e 3º período

Biblioteca e sala 

da UEE da EB do 

Alto de Algés

Docentes da UEE e 

professora 

Bibliotecária 

Livros de Contos, 

Acesso ao programa 

de símbolos  - SPC, 

impressora, papel, 

tinteiros

€100.00 Inquérito de satisfação

Dep. de expressões - 

artes visuais
Participação no Concurso SIC Esperança

Realização de trabalhos em 

vídeo subordinados ao tema 

Liberdade de expressão e redes 

sociais" - Concurso SIC 

Esperança

Adélia Albuquerque / 

alunos de Oficina 

Multimédia B do 12º A1

Júri do concurso

outros elementos 

da comunidade 

escolar

22 de novembro 

de 2013

escola secundária 

de miraflores

inscrição on-line

prof. Adélia 

Albuquerque /prof. 

Margarida 

Albergaria (GIFTS)

ao encargo dos 

alunos
----------------

Será feita avaliação ao 

nível da disciplina de 

Oficina Multimédia B - 1º 

período

Dep. de expressões - 

artes visuais

Conhecer obras consideradas património mundial

Visitar museus imortantes para o percurso dos alunos 

de Artes

Visita de estudo à cidade do 

Porto

Manuel Teles / Baltazar 

Brito

Alunos da turma 

12º A1

26 e 27 fevereiro 

de 2014

Lisboa - Porto - 

Lisboa

Dinamzadores e 

destinatários

Ao encargo de cada 

aluno

cerca de 55€ por 

aluno
No final do 2º periodo

Dep. de expressões - 

artes visuais

Imagem identitária do Agrupamento a ser utilizada 

em todos os suportes de comunicação 

Criação da Imagem gráfica do 

Agrupamento de Escolas de 

Miraflores

prof. Adélia Albuquerque 

/Direção

Comunidade 

escolar

10 de dezembro 

de 2013

Escola Secundária 

de Miraflores

prof. Adélia 

Albuquerque / 

prof. Margarida 

Albergaria

alunos de Oficina 

Multimédia B

professores do 

grupo de Artes

Direção

equipamento 

instalado na sal B1
a designar

escolha final de uma 

proposta

avaliação no âmbito da 

disciplina no 1º periodo
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Dep. de expressões - 

artes visuais

Cruzar a criatividade da fotografia com o espírito 

desportivo do corta-mato escolar.

Exposição itinerante a circular pelas 4 escolas do 

agrupamento

Concurso de Fotografia do 

Corta Mato Escolar

Adélia Albuquerque/ 

Baltazar Brito / Graça 

Pinto

Comunidade 

escolar

13 de dezembro 

de 2013

Escola Secundária 

de Miraflores

Professores 

envolvidos na 

organização

Membros 

convidados para o 

Júri de seleção dos 

trabalhos

Alunos do 2º, 3º 

ciclo e secundário

Atribuição de três 1º 

prémios - para os 3 

escalões de ensino

90€

A realizar no último dia de 

aulas do 1º período após 

a entrega dos prémios.

Dep. de expressões - 

artes visuais

Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos de Artes

Motivar a comunidade escolar para a praxis artística

Exposição de trabalhos de 

Oficinas de Arte: "A máquina" 
Ana Leonor Tomás

Comunidade 

escolar
novembro 2013

Átrio da 

biblioteca

prof. Ana Leonor 

Tomás

alunos da turma 

12ºA1

a designar -------

a realizar no âmbito da 

disciplina no final do 1º 

período

Dep. de expressões - 

artes visuais

Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos

Motivar a comunidade escolar para a praxis artística

Exposição de trabalhos de 

Oficina de Artes: "Nos passos 

de Peter Callesen"

Ana Leonor Tomás comunidade escolar dezembro 2013 a designar

prof. Ana Leonor 

Tomás

alunos da turma 

12ºA1

a designar ------

a realizar no âmbito da 

disciplina no final do 1º 

periodo

Dep. de expressões - 

artes visuais

Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos de Artes

Motivar a comunidade para a praxis artística
Instalação no pátio da Escola - 

"Voar" 
Ana Leonor Tomás comunidade escolar 2º período pátio da escola

prof. Ana Leonor 

Tomás

alunos da turma 

12º A1

a designar -------------

A realizar no final do 2º 

período no âmbito da 

disciplina

Dep. de expressões - 

artes visuais

Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos de Artes

Motivar a comunidade para a praxis artística

Exposição de trabalhos de 

oficina de Artes

Projeto de desenho sobre 

cartão canelado e/ou prensado 

- Tema urbano

Ana Lenor Tomás comunidade escolar 2º ou 3º período a designar
prof. Ana Leonor 

Tomás
a designar .---------

A realizar  no âmbito da 

disciplina

Dep. de expressões - 

artes visuais

Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos de Artes

Motivar a comunidade para a praxis artística

Exposição de maquetes e 

desenhos - "Projeto de 

arquitetura"

Ana Leonor Tomás comunidade escolar 3º período a designar

prof. Ana Leonor 

Tomás

alunos da turma 

12º A1

a designar -------------

A realizar no final do 3º 

período no âmbito da 

disciplina

Dep. de expressões - 

artes visuais

Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos de Artes

Motivar a comunidade para a praxis artística

Exposição de trabalhos de 

Desenho A - "Desenho e 

colagem" 

Ana Leonor Tomás comunidade escolar novembro 2013 a designar

prof. Ana Leonor 

Tomás

alunos da turma 

11ºA1

a designar ---------------------

A realizar no final do 1º 

período no âmbito da 

disciplina

Dep. de expressões - 

artes visuais

Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos de Artes

Motivar a comunidade para a praxis artística

Exposição de trabalhos de 

Desenho A - "Sequência 

narrativa: O Mágico"

Ana Leonor Tomás comunidade escolar Dezembro 2013 a designar

prof. Ana Leonor 

Tomás

alunos da turma 

11ºA1

a designar ---------------

A realizar no final do 1º 

período no âmbito da 

disciplina

Dep. de expressões - 

artes visuais

Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos de Artes

Motivar a comunidade para a praxis artística

Exposição de trabalhos - 

Anatomias - Desenhos do 

corpo - 

Ana Leonor Tomás comunidade escolar 2º período a designar

Ana Leonor Tomás

alunos da turma 

11ºA1

a designar --------------

A realizar no final do 2º 

período no âmbito da 

disciplina

Dep. de expressões - 

artes visuais

Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos de Artes

Motivar a comunidade para a praxis artística
Instalação no pátio da Escola - 

"Figura Humana"
Ana Leonor Tomás comunidade escolar 2º período

pátio da Escola 

Secundária de 

Miraflores

Ana Leonor Tomás

alunos da turma 

11ºA1

a designar ---------------------

A realizar no final do 2º 

período no âmbito da 

disciplina

Dep. de expressões - 

artes visuais

Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos de Artes

Motivar a comunidade para a praxis artística
Exposição de diários gráficos - 

"Mudar a página" 
Ana Leonor Tomás comunidade escolar 2º período a designar

Ana Leonor Tomás

alunos da turma 

11ºA1

a designar ---------

A realizar no final do 2º 

período no âmbito da 

disciplina

Dep. de expressões - 

artes visuais

Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos de Artes

Motivar a comunidade para a praxis artística
Exposição de trabalhos de 

Desenho A - "Olhares"
Manuel Teles comunidade escolar novembro

átrio da 

biblioteca

prof. Manuel Teles

alunos da turma 

12ºA1

a designar --------------------

A realizar no final do 1º 

período no âmbito da 

disciplina

Dep. de expressões - 

artes visuais

Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos de Artes

Motivar a comunidade para a praxis artística
Exposições temáticas de 

trabalhos de Desenho A
Manuel Teles comunidade escolar

ao longo do ano 

letivo
vitrines do pátio

prof. Manuel Teles

alunos da turma 

12º A1

a designar -----------------
A realizar no âmbito da 

disciplina
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Dep. de expressões - 

ed. física

Conhecer e valorizar a prática do atletismo como 

fator de desenvolvimento pessoal e de melhor 

qualidade de vida

Conhecer e valorizar a prática do atletismo como 

fator de desenvolvimento pessoal e de melhor 

qualidade de vida

Conhecer e valorizar a prática do atletismo como 

fator de desenvolvimento pessoal e de melhor 

qualidade de vida

Conhecer e valorizar a prática do atletismo como 

fator de desenvolvimento pessoal e de melhor 

qualidade de vida

Conhecer e valorizar a prática do atletismo como 

fator de desenvolvimento pessoal e de melhor 

qualidade de vida.

Corta Mato Escolar

Os alunos selecionados 

participarão no Corta Mato 

A.C.O.( regional), previsto para 

janeiro.

Grupo 260 e 620
Todo os alunos do 

Agrupamento

13 de dezembro 

de 2013 ( manhã)
ESM

Todos os 

professores do 

Agrupamento

Material adequado ( 

que se enconta nas 

escolas)

Baias ( C.M.Oeiras)

Adquirir: Medalhas; 

fita balizadora

300 euros

Classificações.

Balanço efetuado pelo 

grupo envolvido, com 

registo em ata.

Dep. de expressões - 

ed. física

Aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas.

Fomentar o trabalho em equipa.

Fomentar o conceito de Espírito Desportivo.

Torneio de Basquetebol
Grupo 260 Alunos do 6º Ano

16 de dezembro 

de 2013 - de 

manhã

EBI Grupo 260
Material existente na 

escola
0

Classificações

Balanço efetuado em 

reunião dos professores 

envolvidos, com registo 

em ata.

Dep. de expressões - 

ed. física

Aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas.

Fomentar o trabalho em equipa.

Fomentar o conceito de Espírito Desportivo.
Torneio de "Mata" Grupo 260 Alunos do 5º Ano

12 de dezembro, 

de manhã
EBI professores 260 Existentes na escola 0

Classificações

Balanço efetuado em 

reunião dos professores 

envolvidos, com registo 

em ata.

Dep. de expressões - 

ed. física

Aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas.

Fomentar o trabalho em equipa.

Fomentar o conceito de Espírito Desportivo.

Dia da Escola Ativa: 

Torneio de Basquetebol - 5º 

Ano

Torneio de Voleibol - 6º Ano

grupo 260

Basquetebol - 5º 

Ano - tarde

Voleibol - 6º Ano - 

manhã

Mês  de maio ( 

data a marcar 

pela Câmara 

Municipal de 

Oeiras) - prevê-se 

dia 15

EBI
professores do 

grupo 260
Existentes na escola 0

Classificações

Balanço efetuado em 

reunião dos professores 

envolvidos, com registo 

em ata.

Dep. de expressões - 

ed. física

Aplicação das matérias lecionadas

Fomentar o trabalho em equipa

Aplicar o conceito de Espírito Desportivo

Torneio de Futebol Grupo 260
5º Ano

6º Ano

5º Ano - 12 de 

junho - manhã

6º Ano - 6 de 

junho - manhã

EBI
Professores do 

grupo 260
Existentes na escola 0

Classificações

Balanço efetuado em 

reunião dos professores 

envolvidos, com registo 

em ata.

Dep. de expressões - 

ed. física

Fomentar o trabalho em equipa

Aplicar o conceito de Espírito Desportivo

Aplicação das matérias lecionadas Torneio de Andebol grupo 620
3º Ciclo

Secundário

Durante os dias 

da ultíma semana 

do 1º Período

ESM
Professores do 

grupo 620
Existentes na escola 0

Classificações

Balanço efetuado em 

reunião dos professores 

envolvidos, com registo 

em ata.
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Dep. de expressões - 

ed. física

Aplicação das matérias lecionadas

Fomentar o trabalho em equipa

Aplicar o conceito de Espírito Desportivo

Torneios de Basquetebol

Torneios de Voleibol
grupo 620

Alunos do 3º Ciclo

Alunos do 

Secundário

Durante os dias 

da ultíma semana 

do 2º Período.

ESM 
Professores do 

grupo 620

Os existentes na 

escola
0

Classificações

Balanço efetuado em 

reunião dos professores 

envolvidos, com registo 

em ata.

Dep. de expressões - 

ed. física

Fomentar o exercício físico como um bem para 

proporcionar uma vida saudável
Dia da Escola Ativa Grupo 620

Toda a população 

da EMS

Um dia, em maio, 

enquadrado na 

Semana Ativa, 

promovida pela 

Câmara Municipal 

de Oeiras.

ESM

Atividade a decidir 

posteriormente 

pelos profs de Ed. 

Física da ESM

Existentes na escola 0

Balanço efetuado em 

reunião dos professores 

envolvidos, com registo 

em ata.

Dep. de expressões - 

ed. física

Medição das capacidades físicas dos alunos e sua 

evolução.
Testes de Fitnessgram Todos os professores Todos os alunos

uma semana em 

cada período 

letivo.

E.S.M. - Pavilhão 

desportivo
Professores/alunos

Material indicado 

para o efeito, de 

acordo com cada 

teste.

0
Resultados obtibos pelos 

avaliados

Dep. de expressões - 

ed. musical

a)	Envolver ativamente os alunos em aprendizagens, 

ensaios e concertos, para a vivência da realidade 

musical que consiste em ler, escrever, compreender a 

matemática e a arquitetura musical, organologia 

instrumental, acústica, obras musicais, canto, 

interpretação, regência e dança;

b)	Incutir a responsabilidade e o ensaio autónomo; 

c)	Incutir a responsabilidade e o respeito pelo treino 

e ensaio em equipa, em atividades de coro, orquestra 

e coreografias de dança;

d)	Desenvolver práticas de aprendizagem de estar em 

palco em várias situações como cantor, músico, 

regente e dançarino/bailarino;

e)	Valorizar a importância das aprendizagens e ensaios 

desenvolvidos nas aulas em performance/concerto 

com os colegas e para a comunidade educativa e 

família;

f)	Promover na comunidade educativa a cultura 

musical;

g)	Apresentar-se como músico em 

performance/concerto na comunidade educativa e 

para a família.

1 - Concertos com a Família. 

(dezembro)

2 - Participação na Festa de 

Natal.

Professores de educação 

musical

1 - Família.

2 - Comunidade 

escolar.

1 - 2,3,4,5,6 de 

dezembro.

2 - Data a 

designar pela 

Associação de 

Pais (se houver 

Festa de Natal)

1 - Sala de 

Música.

2 - Espaço a 

designar pela 

Associação de 

Pais.

1 - Professores e 

alunos.

2 - Professores de 

ed. musical, 

professores, 

alunos, assistentes 

operacionais, 

Associação de Pais.

1 - Os da sala de 

música.

2 - Empresa de som 

com material, PA, 

microfones, leitor de 

Cds.

1 - 0,0€       2 - A 

cargo da Associação 

de Pais

Documento Interno.

Dep. de expressões - 

ed. musical

a)	Envolver ativamente os alunos em aprendizagens, 

ensaios e concertos, para a vivência da realidade 

musical que consiste em ler, escrever, compreender a 

matemática e a arquitetura musical, organologia 

instrumental, acústica, obras musicais, canto, 

interpretação, regência e dança;

b)	Incutir a responsabilidade e o ensaio autónomo; 

c)	Incutir a responsabilidade e o respeito pelo treino 

e ensaio em equipa, em atividades de coro, orquestra 

e coreografias de dança;

d)	Desenvolver práticas de aprendizagem de estar em 

palco em várias situações como cantor, músico, 

regente e dançarino/bailarino;

e)	Valorizar a importância das aprendizagens e ensaios 

desenvolvidos nas aulas em performance/concerto 

com os colegas e para a comunidade educativa e 

família;

f)	Promover na comunidade educativa a cultura 

musical;

g)	Apresentar-se como músico em 

performance/concerto na comunidade educativa e 

para a família.

Concertos com a família. 

(março)

Professores de educação 

musical
Família.

17,18,19,20,21 de 

março
Sala de música.

Professores e 

alunos.
os da sala de música. 0,0€ Documento interno.
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Dep. de expressões - 

ed. musical

a)	Envolver ativamente os alunos em aprendizagens, 

ensaios e concertos, para a vivência da realidade 

musical que consiste em ler, escrever, compreender a 

matemática e a arquitetura musical, organologia 

instrumental, acústica, obras musicais, canto, 

interpretação, regência e dança;

b)	Incutir a responsabilidade e o ensaio autónomo; 

c)	Incutir a responsabilidade e o respeito pelo treino 

e ensaio em equipa, em atividades de coro, orquestra 

e coreografias de dança;

d)	Desenvolver práticas de aprendizagem de estar em 

palco em várias situações como cantor, músico, 

regente e dançarino/bailarino;

e)	Valorizar a importância das aprendizagens e ensaios 

desenvolvidos nas aulas em performance/concerto 

com os colegas e para a comunidade educativa e 

família;

f)	Promover na comunidade educativa a cultura 

musical;

g)	Apresentar-se como músico em 

performance/concerto na comunidade educativa e 

para a família.

1 - Concertos com a família. 

(maio)

2 - Participação na Festa de 

Final de Ano.

1 - Professores de 

Educação Musical      2 - 

Professores de ed. 

musical e Associação de 

Pais

1 - Familia.

2 - Comunidade 

escolar.

1 - 26,27,28,29,30 

de maio.

2 - Data a 

designar pela 

escola e pela 

Associação de 

Pais.

1 - Sala de 

música.

2 - Local a 

designar pela 

Associação de 

Pais.

1 - Professores e 

alunos.

2 - Professores de 

ed. musical, 

professores, 

assistentes 

operacionais, 

Associação de Pais.

1 - Os da sala de 

musica.

2 - Empresa de som: 

PA, microfones, 

colunas, leitor de 

Cds; a cargo da 

Associação de Pais.

1 - 0,0€            2 - A 

cargo da Associação 

de p

Documento interno.

Dep. de expressões - 

ed. tecnológica

Promover o espírito natalício junto da comunidade 

escolar 
Decorações de Natal

 Educação Tecnológica - 

2º ciclo

Comunidade 

escolar

final do 1º 

período
EBI de Miraflores

alunos das turmas 

envolvidas

professoras 

dinamizadoras

material da 

cooperativa
----

A realizar no final do 1º 

periodo

Dep. de expressões - 

ed. visual

Divulgar e promover os trabalhos realizados no 

âmbito da disciplina de Educação Visual

Exposição de trabalhos do 

9ºB/D de Educação Visual - "A 

Natureza vista e revista"

Adélia Albuquerque
Comunidade 

escolar

7 a 17 de 

novembro de 

2013

Vitrines do pátio 

da Escola 

Secundária de 

Miraflores

prof. Adélia 

Albuquerque

alunos das turmas 

9ºB/D

vitrines, cartolinas 

pretas
material já existente

A realizar juntamente com 

a avaliação do 1º período 

das turmas envolvidas

Dep. de expressões - 

ed. visual

Divulgar e promover junto dos alunos técnicas e 

profissões no âmbito das Artes Visuais
Semana das Artes Educação Visual - 2º ciclo

Comunidade 

escolar

final do 2º 

período
EBI de Miraflores

alunos e 

professores de 

Educação Visual

convidados 

exteriores à escola

a definir a definir
a realizar no final do 2º 

período

Dep. de expressões - 

ed. visual
Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos "A prendinha lá para casa" professoras de EV 2º ciclo comunidade escolar 1º período EBI de Miraflores

professoras de EV 

2º ciclo

alunos da 

disciplina

a designar -------------------- final do 1º período

Dep. de expressões - 

ed. visual

Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos

Motivar a comunidade para a praxis artística
"Exposições temporárias 

dentro e fora da escola"
professoras de EV 2º ciclo comunidade escolar

1º,2º e 3 º 

Períodos
EBI de Miraflores

professoras de EV 

2º ciclo

alunos da 

disciplina

a designar ------------------------
a realizar no âmbito da 

discplina

Dep. de Línguas 

Estrangeiras - 

Francês

Desenvolver a autonomia, a responsabilidade e o 

espírito de entre-ajuda

Aprender de forma lúdica;

Praticar a língua francesa em contexto;

Conhecer algum património histórico e cultural da 

França;

Saborear pratos/produtos da gastronomia francesa;

Visita de estudo a França
Professores do grupo de 

Francês

Alunos do 8º e 9ano 

que frequentam 

Francês 

31 de março a 6 

de abril

França - 

Chambord, 

Chartres, Paris ( 

Tour Eiffel, La 

Défense, Notre 

Dame, Louvre, 

Sacré Coeur, 

Place du Tetre, 

Montmartre, 

Seine) 

Eurodisney, 

Versailles Poitiers 

(Futuroscope), 

Salamanca

Professores 

acompanhantes: (1 

por cada dez 

alunos)+ um 

elemento da 

organização

Autocarros

Documentação 

necessária à viagem

472 euros + 70 

euros por aluno
Relatório
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Dep. de Línguas 

Estrangeiras - 

Francês

Desenvolver a autonomia e a responsabilidade;

Dar a conhecer costumes franceses;

Dar a conhecer a culinária francesa.

La Chandeleur - Venda de 

crepes

Professores e alunos de 

Francês

Comunidade 

escolar
Fevereiro Sala de alunos

Professores e 

alunos de Francês

Placas elétricas

Frigideiras, 

guardanapos, garfos, 

facas, Nutella, doces, 

farinha, ovos, óleo, 

manteiga, açúcar, 

canela

Eletrecidade -cerca 

de 50 euros
Breve relatório

Dep. de Línguas 

Estrangeiras - Inglês 

2º ciclo

- Fomentar o gosto pela língua inglesa; 

- Alargar o vocabulário; 

- Desenvolver a autoestima, a autoconfiança e os 

sentidos de interajuda e de responsabilidade.

Atividade de Natal

Alice Duarte, Mafalda 

Duarte, Gabriela 

Gonçalves, Filipa Campos

Todos os alunos do 

2.º ciclo

12, 16 e 17 de 

dezembro 2013

Biblioteca/Centro 

de Recursos

- Professoras da 

disciplina

- Professores que 

dão apoio à BE/CR

- Os próprios 

alunos

Computadores, 

videoprojector, jogos, 

livros, revistas, lápis 

de cor, canetas de 

feltro e de acetato, 

fichas, postais de 

Natal, tesouras, cola.

20 €

- Avaliação do decurso da 

atividade em documento 

próprio a apresentar à 

Direção;

- Avaliação registada em 

ata de reunião de grupo 

disciplinar/conselho de 

turma.

Dep. de Línguas 

Estrangeiras - Inglês 

2º ciclo

- Aplicação de conhecimentos da língua inglesa em 

contexto lúdico; 

- Promover a interdisciplinaridade; 

- Incentivar o espírito de cooperação e de interajuda.

Peddy Paper

Alice Duarte, Mafalda 

Duarte, Gabriela 

Gonçalves, Filipa Campos

Todos os alunos do 

6.º ano.

26 e 27 de 

fevereiro 2014

Todo o recinto 

escolar.

Professoras da 

disciplina e outros 

professores e 

auxiliares de ação 

educativa 

disponíveis para 

colaborar.

Computador, 

fotocópias, papel 

branco e de várias 

cores, canetas e lápis 

de cor, prémios para 

as equipas 

vencedoras.

120 €

- Avaliação do decurso da 

atividade em documento 

próprio a apresentar à 

Direção;

- Avaliação registada em 

ata de reunião do grupo 

disciplinar e de conselho 

de turma.

Dep. de Línguas 

Estrangeiras - Inglês 

2º ciclo

- Proporcionar a participação numa atividade de 

animação e expressão artística e o contacto com 

“native speakers”;

- Despertar o gosto pelo teatro;

- Estimular o espírito crítico e o sentido estético; 

- Alargar o vocabulário.

Learning English through 

Theatre (Aprender inglês 

através do teatro )

Alice Duarte, Mafalda 

Duarte, Gabriela 

Gonçalves, Filipa Campos

Todos os alunos do 

JI, 1.º e 2.º ciclos.
2 e 3 de abril

Ginásios da EBI 

Miraflores e da 

EB1/JI Alto de 

Algés.

- Professoras de 

Inglês;

- Professores das 

várias escolas, que 

acompanharão os 

alunos;

- Atores da E.T.C.;

- Funcionários da 

CMO

Ginásio da EBI, palco 

(CMO) e dois 

biombos. 

Ginásio da EB1/JI AA.

Águas e almoços dos 

atores nos dois dias.

- 2730€ (pagos pelos 

alunos e ASE); 20€

- Avaliação do decurso da 

atividade em documento 

próprio a apresentar à 

Direção.

- Avaliação registada em 

ata de reunião de grupo e 

de conselho de turma.

Dep. de Línguas 

Estrangeiras - Inglês 

2º ciclo

- Aperfeiçoar a ortografia;

- Desenvolver a autoestima, a autoconfiança e o 

sentido de responsabilidade.

Concurso de Ortografia 

Alice Duarte, Mafalda 

Duarte, Gabriela 

Gonçalves, Filipa Campos

Todos os alunos do 

2.º ciclo.

Irão à final os 2 

alunos apurados em 

cada turma.

Apuramento: ao 

longo do mês de 

maio;

Final: 4 de junho.

Duas salas de 

aula.

Professoras de 

Inglês

- Fotocópias.

- Prémios para os 

vencedores.

45€

- Avaliação do decurso da 

atividade em documento 

próprio a apresentar à 

Direção;

- Avaliação registada em 

ata de reunião de 

grupo/conselho de turma.

Dep. de Línguas 

Estrangeiras - Inglês 

3º ciclo e Secundário

- Promover o espírito de solidariedade

- Sensibilizar a comunidade para a angariação de 

fundos  para a UNICEF 
Venda de Natal da UNICEF

professores do grupo 330 Toda a comunidade 

escolar

27 a 29 de 

novembro

entrada do 

pavilhão A

Todos os 

professores do 

grupo

2 estantes 0 euros
janeiro de 2014

Dep. de Línguas 

Estrangeiras - Inglês 

3º ciclo e Secundário

Dar a conhecer aspetos da cultura/tradição 

americana/inglesa
ST Valentine's Day

professores dos 7º e 8º 

anos
Alunos dos 7º e 8º 

anos

14 de fevereiro
sala de aula e 

entrada da 

biblioteca

Professores dos 7º 

e 8º anos

cartolinas, 2 

expositores,canetas 

20 euros
Na reunião de grupo 

seguinte.

Dep. de Línguas 

Estrangeiras - Inglês 

3º ciclo e Secundário

- Motivar os alunos para a aprendizagem da língua 

inglesa
Concurso "Test your English"

Todos os professores do 

grupo 330
Todos os alunos do 

3ºciclo e secundário
semana da escola

Qualquer sala de 

aula

todos os 

professores do 

grupo

0 euros

 

Na reunião de grupo a 

seguir à atividade

Dep. de matemática 

e informática - 2º 

ciclo

Estimular o gosto pela Matemática;

Aprofundar os conhecimentos dos conteúdos 

programáticos da sala de aula.

"Canguru Matemático" Ilídia Sousa e Carmo Lory
Alunos do 1º, 2º e 

3º ciclos.
Abril.

Agrupamento de 

escolas de 

Miraflores.

Professores e 

alunos.

Prova do Canguru, 

lápis, caneta e folha 

de rascunho.

 25€
Grande envolvimento por 

parte dos alunos.

Dep. de matemática 

e informática - 

secundário

desenvolver o cálculo mental
Concurso "O MATEMÁTICO 

MAIS FORTE"

Professores do grupo de 

matemática da ESM

Alunos do 3º Ciclo e 

do Ensino 

Secundário

Nos 3 primeiros 

dias da Semana 

da Escola

Escola Secundária 

de Miraflores

Alunos e 

professores de 

apoio à realização 

do concurso

Computador, 

projetor, folhas de 

papel, marcadores, 

cronómetro

25 euros

registo, em grelha, das 

pontuações obtidas por 

cada aluno
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Dep. de Português - 

2º ciclo
Desenvolver/Aperfeiçoar a competência da escrita Concurso de Ortografia

Maria João Vieira e Maria 

Cristina Nunes

Alunos do 5º e do 

6º ano

1º e 2º Período

Final - 3º Período

1º e 2º Período - 

Sala de aula

Final           - 

Biblioteca              

Professores de 

Português e alunos

 Fotocópias

 Prémios  
60€

Avaliação do decurso da 

atividade em documento 

próprio/ata de reunião de 

grupo 

disciplinar/PCT/relatório 

da coordenadora.

Dep. de Português - 

2º ciclo

Promover o gosto pela leitura e o contacto direto com 

o livro. 

Criar hábitos de leitura através de laços afetivos e 

sociais com o ato de ler. 

Proporcionar a aquisição de referências culturais 

diversificadas. 

Promover o envolvimento da família na vida escolar 

dos alunos

O Livro da Minha Infância:

 -Apresentação de livros pelos 

Encarregados de Educação / 

Pais/Avós

Cada professor de 

Português é responsável 

pela atividade a realizar 

com os E.E/Pais/Avós das 

suas turmas .

Alunos do 5º ano 2º Período

Sala de aula / 

Biblioteca da 

Escola Básica de 

Miraflores

Professores de 

Português 

Alunos do 5º ano

Encarregados de 

Educação/ Pais / 

Avós

Material de desgaste 

para elaboração de 

pequenas ofertas

60 €

Avaliação do decurso da 

atividade em documento 

próprio/ata de reunião de 

grupo 

disciplinar/PCT/relatório 

da coordenadora.

Dep. de Português - 

2º ciclo

Promover o gosto pela leitura e o contacto direto com 

o livro. 

Criar hábitos de leitura através de laços afetivos e 

sociais com o ato de ler. 

Proporcionar a aquisição de referências culturais 

diversificadas. 

Promover o envolvimento da família na vida escolar 

dos

O livro que li com o meu 

filho/neto... -Apresentação de 

livros pelos E.E./ Pais/Avós

Cada professor de 

Português é responsável 

pela atividade a realizar 

com os E.E/Pais/Avós das 

suas turmas .

Alunos do 6º ano 2º Período 

Sala de aula / 

Biblioteca da 

Escola Básica 

Integrada de 

Miraflores

Professores de 

Português 

Alunos do 6º ano

Encarregados de 

Educação/ Pais/ 

Avós

Material de desgaste 

para a elaboração de 

pequenas ofertas

60€

Avaliação do decurso da 

atividade em documento 

próprio/ ata de reunião 

de grupo disciplinar / PCT 

/ relatório da 

coordenadora.

Dep. de Português - 

2º ciclo

Mobilizar conhecimentos e preparar/aprofundar a 

lecionação de conteúdos programáticos de sala de 

aula – Texto Dramático/obra de leitura orientada. 

Proporcionar a participação em atividades de 

animação e expressão artística. Despertar nos alunos 

o gosto pelo teatro. Estimular o espírito crítico e o 

sentido estético. Promover o respeito por espaços 

públicos.

Ida ao Teatro
Maria Libânia Barros, 

Judite Saraiva
Alunos do 5º ano 2º Período

TIL – Teatro 

Infantil de Lisboa

 Auditório 

Armando Cortez

Alunos 

Professores 

Empresa 

Transportadora

5º Ano - +- 6.5 € 

ingresso / +- 6 € = 

viagem

Avaliação do decurso da 

atividade em documento 

próprio/ ata de reunião 

de grupo disciplinar /PCT / 

relatório da 

coordenadora. 

Dep. de Português - 

2º ciclo

Apoiar as atividades do Departamento de Línguas e 

projetos da escola/agrupamento

Semana da Leitura:

- O livro da minha

infância, apresentado por 

familiares para os alunos

do 5º ano;

-Livro que li com os meus pais 

ou familiar,

Coordenadora do 

Departamento de 

Português

Alunos do  6º ano
2º/3ºperíodos Biblioteca e

sala de aula

Professores

Alunos

Encarregados de 

Educação/famil.

Funcionários

Livros 30€ Registo em ata

Dep. de Português - 

3º ciclo

1 - Motivar para o estudo da gramática. 2 - Promover, 

fora da sala de aula, uma atividade que incentive o 

uso correto da língua portuguesa. 3 - Levar os alunos 

a aplicar, de forma lúdica, as estruturas essenciais do 

funcionamento da língua portuguesa.

Concurso de Gramática

Professores de Português 

do 3º Ciclo: Isabel Costa 

Neves, Isabel Diogo, 

Liliana Alexandre, Mª 

Edite Rodrigues, Mª Luísa 

Azenha e Silva, Mª do 

Céu Baiôa, Elsa Oliveira, 

Ana Paula Salvador

Alunos de 7º, 8º e 

9º ano

2º período 

(Semana da 

Escola?)

Escola Secundária 

de Miraflores: 

salas de aula das 

turmas (Fase de 

apuramento) e 

Auditório (Final)

Professores 

dinamizadores

Provas de Gramática, 

a elaborar por ano de 

escolaridade

Custo das fotocópias 

(a definir)

- Ficha de avaliação por 

parte dos alunos

- Relatório a elaborar pela 

profª responsável, com os 

contributos dos 

professores 

dinamizadores

Dep. de Português - 

3º ciclo

1 - Desenvolver o gosto pelo texto dramático. 2 - 

Consolidar conhecimentos adquiridos. 
Ida ao teatro - representação 

da peça "Auto da Barca do 

Inferno" 

Professores de Português 

do 9º ano
Alunos do 9º ano

13 de janeiro de 

2014

Auditório do 

Colégio Pedro 

Arrupe, Parque 

das Nações

Professoras de 

Português do 9º 

ano e professores 

acompanhantes

Autocarro de aluguer

Cerca de 10 euros 

(bilhete: 6,60€ por 

aluno + tran

Relatório elaborado pela 

responsável designada, 

com a colaboração de 

todos os dinamizadores 

envolvidos

Dep. de Português - 

3º ciclo

1 - Motivar para o estudo do texto dramático. 2 - 

Motivar para a leitura orientada da obra "Leandro, rei 

da Helíria". 3 - Contactar com as especificidades da 

representação teatral. 4 - Despertar o gosto pelo 

teatro.

Ida ao teatro - Representação 

da peça "Leandro, rei da 

Helíria"

Professoras de Português 

do 7º ano - Ana Paula 

Salvador, Liliana 

Alexandre, Luísa Azenha 

e Silva, Isabel Diogo 

Alunos do 7º ano 2º ou 3º período

Auditório da 

Associação 

Desportiva e 

Cultural de 

Encarnação e 

Olivais, em Lisboa 

(Teatro 

d'Encantar)

Professoras de 

Português do 7º 

ano e professores 

acompanhantes

Autocarro de aluguer
A definir (Bilhete: 

5,00€ + transporte)

Relatório a elaborar pela 

professora responsável, 

com a colaboração das 

restantes dinamizadoras
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Dep. de Português - 

Secundário

Contextualizar espaço físico, social, histórico-cultural 

do universo ficcional do romance Memorial do 

Convento de José Saramago.

Visita guiada ao Convento de 

Mafra.

Os docentes do 12ºAno - 

Fernanda Matias, Edite 

Rodrigues, Maria João 

Alexandre, Helena Araújo 

Os alunos  do 12º 

Ano. 

23 de janeiro de 

2014
Mafra

Dinamizadores e 

Professores 

acompanhantes.

Autocarro para a 

deslocação a Mafra
15 euros por aluno

Relatório elaborado pelo 

responsável designado, 

enquanto porta-voz de 

todos os dinamizadores 

envolvidos.

Dep. de Português - 

Secundário

Aprofundar a compreensão da obra dramática - 

Felizmente Há Luar - através da sua representação, 

protagonizada por atores de reconhecido mérito

Ida ao teatro: representação da 

peça Felizmente Há Luar de 

Luís de Sttau Monteiro

Professores de Português 

- 12º ano
Alunos do 12º Ano. 2º período Lisboa

Professores 

dinamizadores e 

professores 

acompanhantes.

transportes públicos a definir

Relatório elaborado pelo 

responsável designado, 

enquanto porta-voz de 

todos os dinamizadores 

envolvidos.

Dep. de Português - 

Secundário

Enquadrar o espaço ficcional do romance Os Maias 

no respetivo contexto histórico-cultural 

Roteiro Queirosiano na Baixa 

Pombalina com visita ao 

Grémio Literário 

Professores de Português 

- 11º Ano
Alunos do 11º Ano 2º período Lisboa

Professores 

dinamizadores e 

professores 

acompanhantes

Transportes públicos. a definir

Relatório elaborado pelo 

responsável designado, 

enquanto porta-voz de 

todos os dinamizadores 

envolvidos

Dep. de Português - 

Secundário

Desenvolver o gosto pela poesia de um grande vulto 

literário oitocentista Contextualizar facetas da lírica 

de Cesário Verde nas correntes culturais e literárias 

da época

Sessão poético-cultural 

«Cesário Verde e nós» autoria 

e produção do ator Jorge 

Sequerra

Professores de Português 

- 11º Ano,  em 

colaboração com a 

Biblioteca.

Alunos do 11º Ano 3º período
Escola Secundária 

de Miraflores

Professores 

dinamizadores
a definir

Relatório elaborado pelo 

responsável designado, 

enquanto porta-voz de 

todos os dinamizadores 

envolvidos

Dep. de Português - 

Secundário

Alargar conhecimentos literários respeitantes a obras 

primordiais do programa de português do ensino 

secundário 

Palestras sobre temáticas 

literárias de autores do 

programa do 10º, 11º e 12º 

Anos de Português, pelo 

professor José Luís Santos 

Professores do ensino 

secundário, em 

colaboração com a 

Biblioteca

Todas as turmas do 

ensino secundário

1º, 2º e 3º 

períodos

Auditório 

professor José 

Ferreira, na ESM

Alunos e 

professores de 

Português do 

secundário

Fotocópias de textos A definir

Relatório elaborado pela 

responsável designada, 

com a colaboração dos 

restantes dinamizadores

Dep. de Português - 

Secundário
Motivar para o estudo do texto poético

Visita de estudo ao “Parque 

dos Poetas”

Professores de Português 

do 10º ano
Alunos do 10º ano 2º período

"Parque dos 

Poetas", em 

Oeiras

Todos os 

professores de 

Português do 10º 

ano e professores 

acompanhantes

Transporte a definir A definir

Relatório elaborado pela 

responsável designada, 

com a colaboração de 

todos os dinamizadores 

envolvidos

Direção

Promover a integração dos alunos na escola;

Dar a conhecer a organização e as normas de 

funcionamento da escola (RI)

Receção aos alunos pelos 

DT/professores 

titulares/educadores

Diretores de turma, 

professores titulares e 

educadoras

Alunos

13/09 - JI, 1º e 2º 

ciclo

16/09 - 3ºciclo e 

secundário

Escolas do 

agrupamento

Docentes

Alunos
Sem custos

Percentagem de adesão 

dos elementos da 

comunidade educativa, 

responsáveis e/ou 

intervenientes.

Direção
Sensibilizar os jovens para uma vivência saudável da 

sexualidade.

Gabinete de Atendimento a 

alunos no âmbito da Educação 

Sexual.

PES Alunos
Durante o ano 

letivo.
EBI Miraflores

Professores do PES

Alunos
- -

Percentagem de adesão 

dos elementos da 

comunidade educativa;

Reflexões criticas 

elaboradas pelos serviço 

dinamizador.

Direção
Sensibilizar os jovens para uma vivência saudável da 

sexualidade.

Gabinete de atendimento a 

alunos no âmbito da Educação 

Sexual.

PES Alunos
Durante o ano 

letivo.
ES Miraflores.

Professores do PES

Alunos
- -

Percentagem de adesão 

dos elementos da 

comunidade educativa;

Reflexões criticas 

elaboradas pelos serviço 

dinamizador.

Direção

Favorecer o desenvolvimento da Escola, a sua 

eficácia, a sua capacidade de intervenção 

comunitária, a sua autonomia.

Promover a qualidade do ensino.

Reuniões de trabalho com as 

Associações de Pais.
Direção Associação de Pais.

Durante o ano 

letivo.

Escolas do 

Agrupamento.

Docentes e 

Encarregados de 

Educação.

- -

Percentagem de adesão 

dos elementos da 

comunidade educativa;

Reflexões criticas 

elaboradas pelos serviço 

dinamizador.

Direção

Fomentar a aquisição e a utilização de materiais 

educativos.

Promover a utilização e o domínio das novas 

tecnologias da informação e comunicação.

Promover a qualidade do ensino.

Dotar as escolas de materiais 

pedagógicos.
Direção

Escolas do 

agrupamento.

Durante o ano 

letivo.

Escolas do 

agrupamento.
A definir. A definir. A definir.

Reflexões criticas 

elaboradas pelos serviço 

dinamizador.

Página 20 de 33



AEM Plano Anual de Atividades - 2013/2014

Direção
Promover a valorização e funcionalidade dos espaços 

exteriores.

Fomentar a valorização, 

funcionalidade e 

embelezamento dos espaços 

exteriores.

Direção
Comunidade 

educativa.

Durante o ano 

letivo.

Escolas do 

agrupamento.

Professores, alunos 

e assistentes 

operacionais.

A definir. A definir.

Percentagem de adesão 

dos elementos da 

comunidade educativa;

Reflexões criticas 

elaboradas pelos serviço 

dinamizador.

Direção
Promover a valorização e funcionalidade dos espaços 

escolares e do bem estar dos alunos.

Promover a melhoria do 

parque escolar do 

agrupamento.

Direção
Comunidade 

escolar.

Durante o ano 

letivo.

Escolas do 

agrupamento.

Professores, alunos 

e assistentes 

operacionais.

A definir. A definir.

Percentagem de adesão 

dos elementos da 

comunidade educativa;

Reflexões criticas 

elaboradas pelos serviço 

dinamizador.

Direção

Favorecer o desenvolvimento do agrupamento, a sua 

eficácia, a sua capacidade de intervenção comunitária 

e a sua autonomia.

Avaliação do Projeto Educativo 

e Autoavaliação do 

agrupamento (em parceria com 

a empresa Another Step)

Equipa do PE e Equipa de 

Autoavaliação.

Comunidade 

educativa.

Durante o ano 

letivo.

Escolas do 

agrupamento

Alunos, 

funcionários e 

encarregados de 

educação.

A definir. A definir.
Reflexões criticas 

elaboradas pelo serviço 

dinamizador.

Direção

Testar o nível de prontidão das escolas em caso de 

emergência;

Promover uma cultura de segurança.

Planos de emergência e 

evacuação - atualização e 

execução.

Direção
Comunidade 

escolar.

Durante o ano 

letivo.

Escolas do 

agrupamento.

Comunidade 

escolar.

Bombeiros 

Voluntários de 

Algés

Proteção Civil

- Sem custos
Reflexões criticas 

elaboradas pelos serviço 

dinamizador.

Direção

Dinamizar a vida social e cultural na área de 

influência da escola.

Promover atividades de caráter interdisciplinar.

Comemoração do Dia da 

Alimentação - Lanche saudável.
Direção

Docentes e não 

docentes.
16 de outubro

Sala de 

Professores da 

ESM

Docentes e não 

docentes.

Fruta, pão, queijo 

fresco, doces e outros 

géneros alimentícios.

A definir

Percentagem de adesão 

dos elementos da 

comunidade educativa.

Direção

Dinamizar a vida social e cultural na área de 

influência da escola.

Promover atividades de caráter interdisciplinar.

Comemoração do Dia de 

S.Martinho.
Direção

Docentes e não 

docentes.
11 de novembro.

Escolas do 

agrupamento.

Docentes e não 

docentes.

Castanhas assadas e 

cozidas, romãs, 

diospiros e outros.

A definir

Percentagem de adesão 

dos elementos da 

comunidade educativa.

Direção

Dinamizar a vida social e cultural na área de 

influência da escola.

Promover atividades de caráter interdisciplinar.

Comemoração do Natal - envio 

de postais eletrónicos.
Direção

Docentes e não 

docentes.
dezembro - -

Equipamento 

informático e ligação 

à internet.

-
Reflexão crítica por parte 

dos docentes.

Direção

Dinamizar a vida social e cultural na área de 

influência da escola.

Promover atividades de caráter interdisciplinar.

Comemoração do dia de Reis. Direção
Docentes e não 

docentes.
6 de janeiro

Escolas do 

agrupamento.
-

Bolo-rei, bolo rainha, 

chás
A definir

Reflexão crítica por parte 

dos docentes.

Direção

Dinamizar a vida social e cultural na área de 

influência da escola.

Promover atividades de caráter interdisciplinar.

Comemoração do dia da 

árvore.
Direção

Comunidade 

escolar.
21 de março

Escolas do 

agrupamento.

Comunidade 

Escolar.
A definir. A definir

Percentagem de adesão 

dos elementos da 

comunidade educativa, 

responsáveis e/ou 

intervenientes.

Direção

Dinamizar a vida social e cultural na área de 

influência da escola.

Promover atividades de caráter interdisciplinar.

Comemoração do dia da 

Mulher.
Direção

Comunidade 

escolar.
8 de março - - A definir. A definir

Percentagem de adesão 

dos elementos da 

comunidade educativa, 

responsáveis e/ou 

intervenientes.

Direção

Dinamizar a vida social e cultural na área de 

influência da escola.

Promover atividades de caráter interdisciplinar.

Dia do Diploma. Direção

Docentes, ex-alunos 

e encarregados de 

educação.

2 de outubro ES Miraflores - A definir. A definir

Percentagem de adesão 

dos elementos da 

comunidade educativa, 

responsáveis e/ou 

intervenientes.

Direção

Dinamizar a vida social e cultural na área de 

influência da escola.

Promover atividades de caráter interdisciplinar.

Garage Sale Direção
Comunidades 

Escolar.
Dezembro ES Miraflores A definir. A definir. A definir

Percentagem de adesão 

dos elementos da 

comunidade educativa, 

responsáveis e/ou 

intervenientes.
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Direção

Promover a realização de reuniões entre os grupos de 

recrutamento das diferentes escolas, com o objetivo 

de partilhar experiências pedagógicas, uniformizar 

instrumentos de avaliação, abordagens das 

metodologias sobre as aprendizagens aplicadas por 

disciplina/ano curricular.

Programação de momentos de 

trabalho conjunto/interação 

entre os diferentes níveis de 

educação e ensino.

Direção. Docentes
Durante o ano 

letivo.

Escolas do 

agrupamento.
Docentes A definir. -

Levantamento do número 

de iniciativas;

Avaliação das iniciativas 

realizadas;

Avaliação de resultados.

Direção Promover a interação com a comunidade escolar.

Apoiar a Associação de 

Estudantes nas suas iniciativas;

Apoiar as Associações de Pais 

nas suas iniciativas.

Direção
Comunidade 

escolar.

Durante o ano 

letivo.

Escolas do 

agrupamento.

Comunidade 

escolar.
A definir. A definir.

Percentagem de adesão 

dos elementos da 

comunidade educativa.

Direção
Programar atividades que estreitem as relações entre 

os diferentes ciclos e a comunidade.

Reuniões de articulação 

vertical.
Direção. Docentes.

Durante o ano 

letivo.

Escolas do 

agrupamento.
Docentes. A definir -

Reflexões criticas 

elaboradas pelos 

departamentos 

dinamizadores.

Direção

Favorecer o desenvolvimento do agrupamento, a sua 

eficácia, a sua capacidade de intervenção comunitária 

e a sua autonomia.

Receção ao pessoal docente. Direção. Pessoal Docente. setembro.  ES Miraflores. Docentes - -
Adesão por parte dos 

participantes.

Direção
Dotar o agrupamento de um instrumento de 

comunicação eficaz e atualizado.
Página web do agrupamento. Direção

Comunidade 

educativa.

Durante o ano 

letivo.
- Professor PTE

Equipamento 

informático e ligação 

à internet.

A definir A definir.

Direção

Criar contextos de aprendizagem multicultural onde 

são debatidos, aprofundados e partilhados temas 

discutidos globalmente;

Promover uma participação mais ativa e integrada de 

jovens nas sociedades em que se inserem.

Projeto Make it Possible 

(AIESEC/ISCTE)
Alda Coutinho

Alunos do ensino 

secundário.

de 14 de outubro 

a 22 de novembro
ES Miraflores 4 estagiários A definir.

450€+refeições para 

os estagiários

Reflexão critica elaborada 

pelo departamento 

envolvido.

Direção

Promover processos escolares de maior qualidade e 

desempenhos educativos mais avançados;

Desenvolver conhecimento cientifico sobre as 

dinâmicas educacionais, sociais e culturais locais.

ESCXEL - Rede de Escolas de 

Excelência
Direção

Comunidade 

educativa.

Durante o ano 

letivo.
A definir. A definir. A definir. A definir. A definir.

Direção

Promover a utilização e o domínio das novas 

tecnologias da informação e comunicação;

Promover a qualidade de ensino;

Formação no âmbito das novas 

tecnologias.
Direção - CFECO Docentes

Durante o ano 

letivo
AEM

Docentes

Formadores
A definir A definir

A definir

Formação

Transformar os processos espontâneos da 

inteligência em hábitos científicos, tendo em vista a 

progressiva autonomia na ação;

Interagir dialogicamente;

Clarificar conteúdos e formas lógico-argumentativas;

Exercitar, com fluidez argumentativa, discursos orais 

e escritos, em língua portuguesa;

Desenvolver a dimensão critica e criativa do 

pensamento.

Formação "Prática filosófica 

com crianças e jovens"
Direção - CFECO

Docentes de todos 

os grupos de 

recrutamento

1º e 2º períodos AEM A definir A definir A definir  

Formação

 Permitir a aquisição e consolidação de competências 

técnicas no âmbito do POC – Educação em articulação 

com a aplicação informática desenvolvida para o 

efeito.

Seminário CONTAB-POCE Direção - INA
Conselho 

Administrativo

21 e 22 de 

novembro
INA A definir A definir A definir A definir

Formação

 Identificar os diferentes tipos acidentes;

Reconhecer a importância da prevenção de acidentes 

e de doenças profissionais.

Formação no âmbito dos 

Primeiros Socorros
Direção

Assistentes 

operacionais
Abril EBI Miraflores

Assistentes 

Operacionais

Formadores

A definir A definir A definir
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Formação

 Adquirir conceitos relacionados com a segurança, 

higiene e saúde no trabalho;

Identificar as obrigações do empregador e do 

trabalhador de acordo com a legislação em vigor.

Formação no âmbito da 

higiene e segurança no 

trabalho

Direção - IEFP
Assistentes 

operacionais
Dezembro ES Miraflores

Assistentes 

operacionais
A definir - A definir

Formação

Promover a utilização e o domínio das novas 

tecnologias da informação e comunicação;

Promover a qualidade de ensino;

Formação "Escola Virtual" Direção - PE Docentes 1º período ES Miraflores
Docentes

Formador
A definir - A definir

Formação

Reflexão acerca das linhas orientadoras dos vários 

documentos do agrupamento - Projeto Educativo, 

Plano Anual de Atividades, Regulamento Interno.

Conhecer os documentos 

orientadores do AEM
Direção

Assistentes 

operacionais
A definir ES Miraflores

Assistentes 

operacionais
A definir - A definir

PES - 3º ciclo e 

secundário

Assinalar dais ligados com a saúde.

Chamar a atenção para a necessidade da promoção 

de estilos de vida saudáveis.

Implicar os alunos na dinamização de 

comportamentos saudáveis

Comemoração de dias 

temáticos no âmbito da saúde: 

dia mundial da alimentação; 

dia mundial da visão; dia 

mundial do não fumador; dia 

mundial de luta contra a sida; 

dia mundial da diabetes; 

eEementos do GIFTS; 

grupo 520; 

Comunidade 

escolar e em 

particular os alunos

Ao longo do ano 

letivo
Escola

Professores; 

Alunos; Centro de 

Saúde; Diversas 

entidades da 

comunidade 

envolvente

Cartolinas; materiais 

de escritório; 

placards 

50 euros

Adesão da comunidade 

escolar e em particular os 

alunos

PES - 3º ciclo e 

secundário

Dinamizar o espírito dos projetos de educação sexual 

de turma; Salientar o papel do gabinete (GIFTS)no 

apoio a professores e alunos. Demonstrar algumas 

técnicas passíveis de ser postas em prática nas 

turmas.

Encontro de coordenadores 

PEST
Elementos do GIFTS

Coordenadores 

PEST das diversas 

turmas

15 de novembro
Escola- pavilhão 

D

Elementos do 

GIFTS

Computador; 

material de 

escritório; fotocópias

20 euros

Adesão dos professores e 

análise dos PEST das 

diferentes turmas

PES - 3º ciclo e 

secundário

Tornar o novo espaço no pavilhão D utilizável e 

acolhedor.

Facilitar a procura do espaço pelos alunos.

Organização e decoração do 

novo espaço do gabinete GIFTS
Elementos do GIFTS

Comunidades 

escolar e em 

particular os alunos

Primeiro período. Pavilhão D

Elementos do 

GIFTS; Direção do 

Agrupamento e 

Técnico de 

manutenção dos 

espaços escolares- 

Sr. Vitor

Mobiliário - mesa e 

cadeiras; 

revestimento do 

pavimento; cortinas; 

Pintura da sala; 

Posters de 

identificação do 

espaço

800 euros
Número de utilizadores do 

espaço

PES - 3º ciclo e 

secundário

Divulgar o espaço junto dos novos alunos da Escola.

Facilitar a procura do espaço.
Os 7º anos vão ao GIFTs Elementos do GIFTS Alunos do 7º ano 1 a 4 de outubro Sala do GIFTS

Elementos do 

GIFTS, Turmas do 

7º ano Professores 

das turmas

Papel de cenário e 

material de escrita
20 euros

Adesão dos alunos ao 

trabalho realizado no 

momento. 

PES - 3º ciclo e 

secundário

Chamar a atenção para a promoção da saúde.

Realizar alguns rastreios (diabetes; visão; 

colestrolémia; dentários) 

Atualizar a vacinação contra o tétano.

Mostrar os vídeos sobre saúde, realizados pelos 

alunos do 8ºano.

Fórum da Saúde e Bem estar

Elementos do GIFTS; 

Centro de saúde; grupo 

520

Comunidades 

escolar
1 de abril

Escola Secundária 

de Miraflores

Elementos do 

GIFTS,; Grupo 520; 

Professores de 

informática do 8º 

ano, comunidade 

escolar

Materiais de 

escritório; materiais 

de rastreio

500 euros
Adesão da comunidade 

escolar

PES - 3º ciclo e 

secundário

Promover a dádiva de sangue.

Consciencializar a comunidade escolar para a partilha 

com os outros

Recolha de sangue pelo IPS Ellementos do GIFTS

Adultos da 

comunidade escolar 

e envolvente.

Semana da Escola
Escola Secundária 

de Miraflores

Instituto Português 

do sangue

Espaço próprio (uma 

sala de aula e um 

gabinete)

0 euros Adesão da comunidade

PES - 3º ciclo e 

secundário

Sensibilizar para prevenção de comportamentos de 

risco.

Fornecer alguma informação sobre saúde e 

sexualidade

Projeto Boomerang

Elementos do GIFTS; 

Professora Garça Silva e 

Alunos da Faculade de 

Medicina dea 

Universidade de Lisboa

3 turmas de 7º ano; 

2 turmas de 8º ano 

1 turma de 9º ano

dia 22 e 26 de 

novembro 

Escola Secundária 

de Miraflores

Alunos da 

Faculdade de 

medicina da 

Universidade de 

Lisboa; alunos da 

Escola e 

professores

Computador e 

projetor
0 euros Ficha de avaliação
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PES - 3º ciclo e 

secundário

Promover a comunicação entre os diversos elementos 

da comunidade escolar.

Refletir sobre questões relacionadas com os 

adolescentes e adultos

Sessão com pais Elementos do GIFTS

Encarregados de 

Educação e 

Professores

Semana da Escola

Biblioteca da 

Escola Secundária 

de Miraflores

Professores e 

Encarregados de 

Educação

Espaço da Biblioteca 

e um pequeno lanche
50 euros

Adesão dos participantes 

e respetivo comentário 

final.

PES - 3º ciclo e 

secundário

Reunir os elementos da comunidade escolar 

(professores e técnicos.

Celebrar o espírito de partilha do Natal.

Promover o convívio entre os diversos trabalhadores 

da ESM e EBI

Almoço de Natal
Direção do Agrupamento 

e Margarida Albergaria

Trabalhadores da 

ESM e EBI
18 de dezembro Refeitório da ESM

Trabalhadores da 

ESM

Alimentos e material 

de refeitório
250 euros

Participação dos 

intervenientes.

PES - JI e 2º ciclo

Esta atividade tem como principal objetivo fomentar 

nos alunos a importância para uma vida mais ativa e 

saudável

Promover a inovação e as novas descobertas;

- Valorizar a formação ao longo da vida;

Comemoração do "Dia Mundial 

do Coração"
Equipa do PES

Primeiro e segundo 

ciclos d EBI de 

Miraflores

27 de setembro
Biblioteca da EBI 

de Miraflores
Professores do PES

Biblioteca, 

estetoscópio, modelo 

de coração,power 

point

0€ outubro

PES - JI e 2º ciclo

Alertar a comunidade educativa para a necessidade 

de uma alimentação saudável.

Fomentar o hábito de ingerir fruta na merenda da 

manhã.

Contribuir para a criação de condições de vida 

saudável através de intervenções da comunidade.

Semana da alimentação

PES/ Grupo de CN/ 

Biblioteca/UCC 

cuidar+/alunos

JI ALTO de Algés /1º 

CICLO ALTO de 

Algés/ 1º e 2º ciclos 

da EBI

Comunidade 

educativa.

semana de 14 a 

18 de outubro.
EBI de Miraflores

PES/ professores 

do grupo/ 

biblioteca/UCC 

cuidar+/ alunos

pão, fruta, panfletos, 

cartazes, TIC 
120€ novembro de 2013.

PES - JI e 2º ciclo

Alertar a comunidade educativa para a necessidade 

de uma alimentação saudável.

Fomentar o hábito de ingerir fruta nas merendas da 

manhã e da tarde.

Contribuir para a sensibilização de hábitos 

alimentares saudáveis  através de intervenções da 

comunidade.

Sessões temáticas sobre 

;"alimentação saudável"

Equipa da saúde escolar 

UCC cuidar+

Alunos do 1º ciclo e 

JI

outubro e 

novembro

Escola ALTO DE 

ALGÉS

Equipa da saúde 

escolar UCC 

cuidar+

Professores

TIC

Panfletos

Cartazes
0€ NOVEMBRO

PES - JI e 2º ciclo

Divulgar conhecimentos sobre  noções básicas de 

primeiros socorros .

Desenvolver capacidades para dar respostas a 

situações de acidentes escolares.

Ampliar conhecimentos no que concerne à atuação 

em casos de acidentes escolares. 

Ação de formação : 

"PRIMEIROS SOCORROS"
UCC cuidar+

Assistentes 

operacionais

última semana de 

outubro.

Escola Alto de 

Algés.

Equipa da saúde 

escolar---UCC 

cuidar +

Assistentes 

operacionais

TIC

panfletos
0€ novembro

PES - JI e 2º ciclo
Sensibilização para a temática da diabetes e da 

obesidade.
Projeto Geração Saudável Ordem dos farmacêuticos Alunos da EBI

12 e 13 de 

novembro
EBI de Miraflores

monitores da 

ordem dos 

farmacêuticos e 

professores

autocarro da geração 

saudável
0€ dezembro

PES - JI e 2º ciclo

Compreender os malefícios do tabaco;

-Desenvolver atitudes e hábitos promotores de 

saúde;

-Promover a capacidade de argumentação/decisão 

perante opções de vida.

 

Comemoração do" dia mundial 

do não fumador"

Equipa do PES e 

Enfermeiros da saúde 

escolar.

Alunos da EBI de 

Miraflores
18 de novembro EBI de Miraflores

Alunos , 

enfermeiros, 

professores.

garrafas de plástico , 

cigarros, cartazes, 

filmes

0€ dezembro
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PES - JI e 2º ciclo

-  Contribuir para a proteção e promoção da saúde 

em meio escolar.

- Compreender a importância dos exames de saúde.

 periódicos. 

Avaliar a saúde da comunidade em geral

– Divulgar conhecimento que permita à população 

adotar uma mentalidade crítica e

responsabilização sobre a gestão da própria saúde

– Promover a importância de ser ativo e de ter uma 

boa alimentação

– Valorizar e promover a prática de atividade física 

regular como medida preventiva.

Feira da saúde

Professores do PES e 

parceiros da 

comunidade.

Comunidade 

educativa da EBI de 

Miraflores.

MAIO EBI de Miraflores
Parceiros do PES.

Professores do PES.

Materiais necessários 

à realização da 

atividade

50€ junho

PES - JI e 2º ciclo

-  Contribuir para a proteção e promoção da saúde 

em meio escolar.

- Compreender a importância dos exames de saúde.

 periódicos. 

Avaliar a saúde da comunidade em geral

– Divulgar conhecimento que permita à população 

adotar uma mentalidade crítica e

responsabilização sobre a gestão da própria saúde

– Promover a importância de ser ativo e de ter uma 

boa alimentação

– Valorizar e promover a prática de atividade física 

regular como medida preventiva.

Feira da saúde

Professores do PES e 

parceiros da 

comunidade.

Comunidade 

educativa da EBI de 

Miraflores.

MAIO EBI de Miraflores
Parceiros do PES.

Professores do PES.

Materiais necessários 

à realização da 

atividade

50€ junho

PES - JI e 2º ciclo

Criar “momentos” para a discussão de emoções, 

sentimentos, experiências e memórias, visando a 

autonomia, a responsabilidade, o autoconhecimento 

e a autorrealização, bem como verbalizar 

sentimentos/emoções, valorizar a expressão e 

importância dos afetos no relacionamento 

interpessoal. 

Semana dos afetos.

Professores do PES e 

Enfermeira da saúde 

escolar.

Alunos da EBI de 

Miraflores
fevereiro EBI de Miraflores

Professores , 

Biblioteca da EBI.
cartolinas, filmes, 20€ março

PES - JI e 2º ciclo
Sensibilizar os alunos para a temática do "ser 

diferente".

Comemoração do dia 

internacional das pessoas com 

deficiência

Equipa do PES 4 turmas da EBI 3 de dezembro Biblioteca
alunos e 

professores
Meios audiovisuais 0€ dezembro

PES - JI e 2º ciclo

• Promover a educação do consumidor na sua 

comunidade educativa contribuindo para o reforço 

das competências enquanto consumidores 

informados, conscientes e confiantes.

• Potenciar e estimular ao desenvolvimento de 

projetos educativos e atividades que reforcem a 

educação do consumidor na escola e na comunidade;

projetos dinamizados pelo 

parceiro Deco.

deco e professores do 

PES

Comunidade 

educativa da EBI

ao longo do ano 

letivo
EBI

comunidade 

educativa e 

monitores da Deco

diversificados 0€ junho

PES - JI e 2º ciclo
Sensibilizar os alunos para a importância da 

preservação da água.
Road - show

SIMS de Oeiras e 

Amadora
1º ciclo da EBI 21 de março EBI de Miraflores monitores da SIMS

autocarro do Road-

Show
0€ abril
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PES - JI e 2º ciclo

Promover a construção da autoestima, como recurso 

importante em todos os ciclos da vida .

 sensibilizar e consciencializar os alunos, para 

adquirirem hábitos de alimentação saudável. 

Sessões sobre hábitos 

saudáveis e afetos.
UCC cuidar+

Alunos do Alto de 

Algés-JI e 1º ciclo

ao longo do 1º 

período

Escola Alto  de 

Algés

UCC cuidar+/ 

alunos/ 

professores

diversificados 0€ fevereiro

PES - JI e 2º ciclo •Prevenção de cáries 

•Prevenção das doenças periodontais

.Promoção da saúde oral

Higiene oral
Higienista oral da saúde 

escolar

Alunos da EBI, Alto 

de Algés e  JI Ducla 

Soares 

1º e 2º períodos
EBI, Alto de Algés 

e JI  Ducla Soares

Higienista 

oral/alunos/equipa 

do PES

diversificados 0€ maio

PES - JI e 2º ciclo

Articulação do PES com a disciplina de Ciências 

Naturais;

Sensibilizar os alunos para as problemáticas sociais 

do alcoolismo, tabagismo, consumo de drogas e 

poluição.

Higiene e problemas sociais Equipa da UCC CUIDAR +;
Alunos do 6º ano da 

EBI

Nas duas 

primeiras 

semanas de 

dezembro

Lab 1 e Lab 2 da 

EBI de Miraflores

Equipa da UCC 

CUIDAR +;

Turmas do 6º ano 

Diversificados 0€ Janeiro

PES - JI e 2º ciclo

O gabinete de apoio ao aluno tem, como missão, 

prestar apoio e aconselhamento aos elementos da 

comunidade educativa, assumindo-se como espaço 

de  debate, visando qualquer assunto do seu 

interesse, quer seja relativo ao desempenho escolar, 

quer vise a área afetiva, sexual ou outra. 

Gabinete do aluno Equipa do PES
Comunidade 

educativa
Ao longo do ano

Gabinete do 

aluno (PES)

Alunos/ equipa do 

PES/enfermeira 

Rosa

diversificados 0€ julho

PES - JI e 2º ciclo Responder a dúvidas sobre a Sexualidade e os Afetos. Banco de Dúvidas (BD)
Equipa do PES e do BE 

CRE

alunos da EBI 

Miraflores

ao longo do ano 

letivo
BE CRE Equipa PES

Recursos 

informativos em 

suporte papel, 

eletrónico e outros.

0€ Final do ano letivo

PES - JI e 2º ciclo

 Reconhecer os hábitos e práticas de higiene, 

incentivando as crianças a conhecer e cuidar do 

próprio corpo, de forma que possam levar esse 

conhecimento para sua família promovendo assim o 

cuidado com a saúde em geral

 Promover a importância da afetividade e das 

emoções  contribuindo para o desenvolvimento da 

personalidade e comportamento da criança.

Sessões temáticas sobre "bons 

hábitos alimentares"; "bons 

hábitos de higiene"; "afetos" "o 

sol é nosso amigo" e "vamos 

conhecer o nosso corpo".

Equipa da saúde escolar
Alunos do JI Ducla 

Soares

Ao longo do ano 

letivo.
 JI Ducla Soares

Alunos/Educadoras

/ Equipa da saúde 

escolar /Equipa do 

PES

diversificados 0€ maio

Pré-escolar

-Receber e acolher os alunos e pais/EE 

-Potenciar o desenvolvimento de atitudes de 

integração  e de inclusão entre pares

-Fomentar a construção de relações significativas com 

os pares e os adultos de referência

Reunião de Pais

-Recepção e acolhimento aos 

alunos

-Exploração dos espaços do JI 

(interiores e exteriores

As educadoras dos dois 

Jardins de Infância

Alunos

Pais/ Encarregados 

de Educação

13 de setembro  

(os  2  JI’s)
Em cada um dos 

Jardins de 

Infância

Pessoal Docente

Pessoal Não 

Docente
Papel,

Tintas, cartolinas,
100€

Avaliação escrita na 

plataforma

Ata de reunião

Registo escrito, gráfico e  

Fotográfico 

Pré-escolar
Promover momentos de exploração e de 

conhecimento de Entidades da Comunidade local

- Ida ao CAMB em Algés
 Educadoras do JI LDS

Crianças do JI LDS  

Comunidade 

Educativa
Ao longo do ano 

letivo

Centro de Artes 

Manuel de Brito

Pessoal Docente e 

não Docente

Diferentes tipos de 

papel,

Tintas,

Fotografias

 30€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo escrito 

Fotográfico e filmes

Trabalhos individuais e 

coletivos
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Pré-escolar
Promover momentos de exploração e de 

conhecimento de Entidades da Comunidade local

-Visita a vários espaços de 

comércio local
 educadoras do JI AA

Crianças do JI AA
Ao longo do ano 

letivo
Comércio local 

 Pessoal Docente e 

não Docente

Diferentes tipos de 

papel,

Tintas,

Fotografias

30€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo escrito 

Fotográfico e filmes

Trabalhos individuais e 

coletivos

Pré-escolar

- -Receber e acolher os alunos e pais/EE 

-Potenciar o desenvolvimento de atitudes de 

integração  e de inclusão entre pares

-Fomentar a construção de relações significativas com 

os pares e os adultos de referência

Reunião de Pais

-Recepção e acolhimento aos 

alunos

-Exploração dos espaços do JI 

(interiores e exteriores)

Educadoras do JI AA

Reunião de Pais

-Recepção e 

acolhimento aos 

alunos

-Exploração dos 

espaços do JI 

(interiores e 

exteriores)

 13 de Setembro jardim de infância 

AA

pessoal Docente e 

enão Docente

Papel,

Tintas, cartolinas 50€

Avaliação escrita na 

plataforma

Ata de reunião

Registo escrito, gráfico e  

Fotográfico 

Pré-escolar

- Comemorar o S. Martinho

Promover o contato com o meio/comunidade 

alargada

- Vivenciar a tradição

Dia de S. Martinho Educadoras do JI LDS
Crianças das salas 

do JI LDS
11 de Novembro Algés

Pessoal Docente

Pessoal Não 

Docente

Material de desgaste 

(cenário)

Castanhas

Fotografia

4€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo

 Fotográfico

Pré-escolar

Comemorar o S. Martinho

Promover o contato com o meio/comunidade 

alargada

- Vivenciar a tradição

S. Martinho Educadoras do JI AA
Crianças das salas 

dos JI AA
11 de Novembro EB1/JI AA

Pessoal Docente

Pessoal Não 

Docente

Material de desgaste 

(cenário)

Castanhas

Fotografia

40€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo

 Fotográfico

Pré-escolar

-- Valorizar costumes e tradições 

- Comemorar as datas festivas- Natal

O Natal para as crianças com 

atividades desenvolvidas entre 

salas 

Educadoras do JI LDS
Crianças do JI LDS

13 de Dezembro 

2013
JI LDS

Pessoal Docente e 

não Docente Material de desgaste
100€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo fotográfico

Pré-escolar

-- Valorizar costumes e tradições 

- Comemorar as datas festivas- Natal

O Natal para as crianças com 

atividades desenvolvidas entre 

salas 

Educadoras do JI AA
Crianças do JI AA

13 de Dezembro
EB1/JI AA

Pessoal Docente

Pessoal não 

Docente
Material de desgaste 100€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo

 fotográfico

Pré-escolar Vivenciar outras formas de expressão artística Espetáculo de ballet. Educadoras do JI LDS Crianças do JI LDS 15 de Novembro
 Recreios da 

Amadora

Pessoal Docente e 

não Docente
Autocarro 592€

Avaliação escrita na 

plataforma

Pré-escolar -Vivenciar outras formas de expressão artística 
Espetáculo de ballet

Educadoras do JI AA
Crianças do JI AA

15 de Novembro 

2013

Recreios da 

Amadora
Pessoal Docente e 

não Docente
Autocarro

582€

Avaliação escrita na 

plataforma

Pré-escolar

Comemorar o dia de reis

-valorizar costumes e tradições Dia de Reis - Somos reis por um 

dia

Educadoras do JI LDS
Crianças do JI LDS 6 de Janeiro

Jardim de 

Infância LDS

Pessoal Docente e 

não Docente
material de desgaste

30€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo

 fotográfico

Pré-escolar

-- Valorizar costumes e tradições 

- Comemorar as datas festivas- Natal
Dia de REIS - Cantar as Janeiras

Educadoras  do JI AA
Crianças do JI AA 6 de Janeiro 2014

EB1/JI AA Pessoal Docente e 

não docente
material de desgaste

30€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo

 fotográfico

Pré-escolar

- Vivenciar e promover o contacto e manuseamento 

do livro

- Contribuir para o enriquecimento das relações 

familiares

-Articular com as famílias, criar hábitos regulares de 

leitura em contexto familiar, enriquecer o 

vocabulário, desenvolver a imaginação, a 

interpretação e compreensão de textos

Leitura de Vai e vem (PNL) Educadoras do JI LDS

Crianças do pré-

escolar

Famílias 2º e 3º PERIODOS
JI Luísa Ducla 

Soares

Educadoras e 

Famílias

Livros

Fotocópias

Capas
50€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo da atividade
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Pré-escolar

- Vivenciar e promover o contacto e manuseamento 

do livro

- Contribuir para o enriquecimento das relações 

familiares

-Articular com as famílias, criar hábitos regulares de 

leitura em contexto familiar, enriquecer o 

vocabulário, desenvolver a imaginação, a 

interpretação e compreensão de textos

Leitura Vai e Vem
Educadoras do JI AA

Crianças do pré-

escolar

Famílias 2º e 3º Períodos JI AA
Educadoras e 

famílias

Livros

Fotocópias

Capas

Livros

50€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo da atividade

Pré-escolar
- Promover a aproximação do Jardim de Infância com 

a escola do 1º ciclo Articulação com o 1º Ciclo

Professores do 1º Ciclo e 

Educadoras do JI AA

Alunos do 4º ano 

do 1º ciclo e 

crianças do Pré 

escolar

data a agendar EB1 / JI AA

Professores

Educadoras Livros e fotocópias
40€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registos dos alunos

Fotografias

Pré-escolar

-Vivenciar tradições  

-Promover o contato com o meio/comunidade

-Proporcionar momentos de prazer, alegria e fantasia Desfile de Carnaval 
Junta de Freguesia

Crianças do pré-

escolar

Comunidade 

Educativa

28 de Fevereiro 

2014

Centro histórico 

de Algés

Pessoal Docente e 

não Docente

Famílias

Fotografias

diferentes tipos de 

papeis e material 

desgaste , 

serpentinas colas

20€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo Fotográfico

Pré-escolar

-Vivenciar tradições  

-Promover o contato com o meio/comunidade

-Proporcionar momentos de prazer, alegria e fantasia
Desfile de Carnaval

Junta de Freguesia

Crianças do pré-

escolar

Comunidade 

Educativa

28 de Fevereiro 

2014

Centro histórico 

de Algés

Pessoal Docente e 

não docente

Fotografias

diferentes tipos de 

papeis e material 

desgaste , 

serpentinas colas

20€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo

 Fotográfico

Pré-escolar
Fortalecer os laços familiares

 Comemorar o dia do Pai: 

Passar parte do dia no JI com o 

seu filho

Educadoras do JI LDS
Crianças e os pais 19 de Março JI LDS Crianças e pais

Materiais para a 

construção da prenda 

para o pai

60€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo fotográfico

Pré-escolar
fortalecer os laços familiares

 Dia do Pai -“Venha passar uma 

manhã no JI com o seu filho/a”

Educadoras do JI AA
crianças e pais 19 de março 2014 JI AA

Educadoras , pais e 

crianças

 material de desgaste 

para a prenda do pai

60€

Relatório de avaliação

Registo fotográfico

Pré-escolar

Sensibilizar para a importância da conservação da 

natureza

- Transmitir valores e atitudes de cidadania com vista 

à preservação do ambiente

Programa de Educação 

Ambiental de Oeiras (PEA)

Câmara Municipal de 

Oeiras Crianças do JI LDS

Data a marcar

(Consoante 

proposta de 

agenda do 

serviço) 2º e 3º 

períodos

A determinar pela 

CMO

Animadores da 

CMO
material de desgaste

30€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo fotográfico

Pré-escolar

Sensibilizar para a importância da conservação da 

natureza

- Transmitir valores e atitudes de cidadania com vista 

à preservação do ambiente

Programa de Educação 

Ambiental de Oeiras (PEA)
Animadores da CMO

crianças do JI AA

Data a marcar

(Consoante 

proposta de 

agenda do 

serviço) 2º e 3º 

Data a 

determinar pela 

CMO

Animadores da 

CMO
material de desgaste

30€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo fotográfico

Pré-escolar

-Valorizar costumes e tradições 

- Comemorar as datas festivas- Páscoa Caça ao ovinho da Páscoa  
Educadoras e assistentes 

do JI LDS
Crianças do JI 4 de Abril JI LDS 

pessoal docente e 

não docente

ovos de chocolate, 

outros materiais
180€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo

 fotográfico

Pré-escolar

-Valorizar costumes e tradições 

- Comemorar as datas festivas- Páscoa Caça ao ovinho da Páscoa  
Educadores e assistentes 

do JI AA crianças do JI 4 de Abril JI AA
pessoal docente e 

não docente

ovos de chocolate e 

outros materiais

180€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo fotográfico

Pré-escolar
Promover e dinamizar atitudes de inter-ajuda e de 

solidariedade entre toda a comunidade educativa 

Placar Solidário 

-Levantamento e recolha e 

entrega de materiais e ajudas 

variadas

Crianças

Comunidade 

Educativa 

A partir de 

Janeiro até final 

de junho
JI LDS

Comunidade 

Educativa
material de desgaste

20€

Avaliação escrita na 

plataforma

Feedback dos  diversos 

intervenientes e 

participantes 
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Pré-escolar
- Promover e dinamizar atitudes de inter-ajuda e de 

solidariedade entre toda a comunidade educativa 

Placar Solidário 

-Levantamento e recolha e 

entrega de materiais e ajudas 

variadas

crianças e 

comunidade 

educativa

A partir de 

Janeiro até final 

de junho
JI AA

Comunidade 

Educativa
material de desgaste

20€

Avaliação escrita na 

plataforma

Feedback dos  diversos 

intervenientes e 

participantes 

Pré-escolar

-Celebrar o Dia Mundial do Livro 

- Criar motivação para a Literacia

Troca de educadoras entre as 

salas para efetuar a leitura de 

um livro

Vinda da Vera da BM Algés ao 

JI

crianças do JI AA
23 de Abril JI AA educadoras do JI 

AA
Livros 

20€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo gráfico, escrito e

 fotográfico

Pré-escolar

Celebrar o Dia Mundial do Livro 

- Criar motivação para a Literacia

-Troca de educadoras entre as 

salas para efetuar a leitura de 

um livro

Vinda da Vera aos JIs

Crianças do JI LDS 23 de Abril JI LDS
Pessoal Docente e 

não Docente
Livros do JI LDS

20€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo gráfico, escrito e

 fotográfico

Pré-escolar Fortalecer os laços familiares

Celebrar Dia da Mãe

-Venha tomar o pequeno com 

o seu filho no ji”  Crianças e mães 5 de Maio 2014 JI LDS
Educadoras , 

crianças e mães

material para a 

prenda da mãe

60€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo fotográfico

Pré-escolar Fortalecer os laços familiares

Celebrar Dia da Mãe

-Venha tomar o pequeno com 

o seu filho no ji”  crianças e mães 5 de Maio 2004 JI AA
Educadoras, 

crianças e mães

material para a 

prenda da mãe

60€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo fotográfico

Pré-escolar

-Comemorar o dia Mundial da Criança 

-Fortalecer os laços familiares Peddy-bike e piquenique
crianças do JI LDS 2 de Junho 2014

Parque Urbano 

De Miraflores

Pessoal docente e 

não docente, 

familiares

triciclos, bicicletas e 

trotinetes

30€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registos fotográficos

Pré-escolar

Comemorar o dia Mundial da Criança 

-Fortalecer os laços familiares Peddy-bike e piquenique
Crianças do JI AA

2 de Junho 2014 Zona envolvente 

do JI AA

Pessoal docente e 

não docente, 

familiares

Bicicletas, triciclos, 

trotinetes

30€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registos fotográficos

Pré-escolar

Visitar uma biblioteca

Desenvolver o interesse por ouvir e ler histórias

Desenvolver competências de atenção e participação

Visita à Biblioteca Municipal de 

Algés crianças do JI LDS
Ao longo do mês 

de Maio 2014
Algés 

Educadoras, 

crianças e 

animadora da 

Biblioteca

Livros da Biblioteca
20€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registos fotográficos

Pré-escolar

Desenvolver o interesse por ouvir e ler histórias

Desenvolver competências de atenção e participação Visita à Biblioteca Municipal de 

Algés
Crianças do JI AA

Ao longo do mês 

de Maio de 2014
Algés

Educadoras, 

crianças e 

animadora da 

Biblioteca

Livros da Biblioteca
20€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registos fotográficos

Pré-escolar

Vivenciar momentos lúdicos entre toda a comunidade 

escolar e promover contactos com a comunidade 

próxima
Festa final de ano 

crianças e 

comunidade 

educativa do JI LDS

20 de Junho 2014
Pavilhão 

Desportivo

Comunidade 

Educativa
Material de desgaste

100€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registos fotográficos

Pré-escolar

Vivenciar momentos lúdicos entre toda a comunidade 

escolar e promover contactos com a comunidade 

próxima
Festa final de ano

Crianças e 

comunidade 

educativa do JI AA

20 de Junho de 

2014
EB1/JI AA

Comunidade 

educativa
Material de desgaste

100€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registos fotográficos

Pré-escolar

Valorizar costumes e tradições 

- Comemorar as datas festivas- Páscoa Caça ao ovinho da Páscoa  Crianças do ji LDS 04 DE ABRIL

Jardim de 

infância Luísa 

Ducla Soares

pessoal docente e 

não docente

Material reciclável e 

ovos de chocolate
180€

Avaliação escrita na 

plataforma

Registo otográfico

Projeto aLerMais

•Promover o gosto pela leitura e pela literatura 

•Dar a conhecer novos autores e ilustradores

•Desenvolver e promover a criatividade. 

Lançamento do Livro “Vitória 

conta-me uma História”

- Atelier de ilustração

Sandra Surgy/Editora 

"Educaler"

Comunidade 

escolar
novembro Biblioteca

Professores

Alunos
Livros 20€ Relatório da BE

Projeto aLerMais Divulgar livros que deram origem a filmes Sessão "Um livro, um filme"
Equipa do Projeto/ Aida 

Rocha Pinto
Alunos

Um vez por 

período.
Auditório

Professores 

Alunos
Filmes/Livros 100€ Relatório da BE
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Projeto aLerMais

Comemorar datas significativas

Promover o gosto pela leitura e pela literatura 

organizar uma exposição temática

Comemoração do dia do Livro Equipa do Projeto
Comunidade 

escolar
abril Biblioteca

Professores 

Alunos
Livros 100€ Relatório da BE

Projeto aLerMais

•Dar a conhecer aos encarregados de educação a 

importância do sono

•Ter conhecimento das horas de deitar; quantas 

horas de sono, etc…

•Trabalhar o tema a nível de todas as áreas 

curriculares.

•Incentivar o gosto pela leitura

•Dar a conhecer o que ocorre no nosso organismo 

durante o sono

•Promover o gosto pela leitura

•Promover formas positivas de ocupação dos tempos 

livres

•Conhecer novas culturas e sons

•Identificar os problemas e a importância do sono 

Projeto "Dormir + Ler Melhor" -

Alto de Algés

- Sessão informativa  

-Preenchimento l de tabelas

- Sensibilização sobre o que 

fazer antes de ir dormir 

- Leitura e dramatização de 

livros com a temática a 

trabalhar 

- Concurso de poesia sobre o 

sono e o dormir 

- A minha almofadinha - cada 

aluno do 1 e 2º ano constrói 

uma almofada

- Musical no final do ano

Musicas de embalar de todo o 

mundo

Sandra Surgy/ 

Professores das 

turmas/professor de 

música

Comunidade 

escolar

JL, 1º e 2 anos

Enc.Educação

janeiro 

abril

junho

salas de aulas

Biblioteca

Auditório (a 

designar)

Professores 

Alunos
10€ Relatório da BE

Projeto aLerMais
Apoiar as atividades do Departamento de Línguas e 

projetos da escola/ agrupamento

Projeto “A Ler +”:

-Na pista do livro-5º e 6º ano

-Concurso de Leitura

(parte final)

Semana da Leitura:

- O livro da minha infância, 

apresentado por familiares 

para os alunos do 5º ano;

-Livro que li com os meus pais 

ou familiar,

para os alunos do 6º ano

Isabel Figueiredo/ cood. 

Departamento de 

Português

Alunos do 1º e 2º 

ciclos
2º e 3º períodos

Sala de aula

Biblioteca

Professores

Alunos

Enc. de 

Educação/familiare

s

Funcionários

Livros 30€ Relatório da BE

Projeto aLerMais

Proporcionar aos alunos do 7ºano um contacto mais 

próximo com um colega do 12º ano que dinamiza a 

sessão.

Possibilitar a partilha de informação

Dar voz aos alunos

"dicas para estudar"
Miguel Domingues Alunos do 7º ano

17  a 21 de março 

(Semana da 

Leitura)

Biblioteca
Professores 

Alunos
Fotocópias 10€

Relatório da BE

Avaliação da sessão

Projeto aLerMais

Promover a leitura

Fomentar o gosto pela leitura nas línguas estudadas 

na escola

Concurso "ler em várias 

línguas"
Equapa do projeto Alunos

17 a 21 de março 

(Semana da 

Leitura)

Biblioteca

Professores de 

línguas

Alunos

fotocópias 10€ Relatório da BE

Projeto aLerMais

Despertar o gosto pela leitura;

Desenvolver nos alunos capacidades de observação;

Desenvolver nos alunos capacidades de 

memorização;

Fomentar o conhecimento de escritores portugueses.

Na Pista do Livro

Tendo como base o livro "A 

Árvore" de Sophia de Mello 

Breyner, os alunos do 6º ano 

participarão num "jogo de 

pista" realizado na Biblioteca 

Escolar.

Professores de HGP - 

6ºAno
Alunos do 6º Ano

Semana da 

Leitura - março

Biblioteca da 

Escola

Professores de 

HGP; Professores 

que desenvolvem a 

sua atividade na 

Biblioteca.

Livros; fichas de 

resposta.
sem custos

Opinião expressa pelos 

alunos na própria ficha;

Opinião expressa pelos 

professores 

dinamizadores em 

impresso próprio.

Projeto aLerMais

Desenvolver nos alunos capacidades de 

memorização;

Desenvolver nos alunos capacidades de expressão 

oral;

conhecer tradições populares.

"Uma tradição a Preservar"

Pretende-se com esta atividade 

levar os alunos a pesquisarem 

junto dos seus familiares 

tradições antigas de forma a 

interiorizarem o seu valor na 

nossa cultura.

professores de HGP - 6º 

Ano
Alunos do 6ºAno

Ao longo do 2º 

período.
Salas de aula.

Professores; 

alunos; familiares 

dos alunos.

Da responsabilidade 

de cada aluno(de 

acordo com o 

trabalho realizado)

Sem custos
Opinião expressa por cada 

aluno da turma.

Projeto aLerMais

Valorizar atividades que estimulem o prazer de 

escrever;

despertar o gosto pela leitura;

Desenvolver nos alunos capacidades de observação;

Desenvolver nos alunos a capacidade de expressão 

oral.

"Para Mais Tarde Recordar"

Os alunos serão convidados a 

produzir textos a partir de 

imagens marcantes de forma a 

construir um painel no fim do 

ano com os trabalhos 

realizados.

Professores de HGP - 6º 

Ano

Alunos do 6º Ano 

em particular e 

comunidade 

educativa em geral.

Realização dos 

trabalhos - ao 

longo do ano;

Apresentação dos 

trabalhos - final 

do ano.

Biblioteca
Alunos; 

professores.

Papel de cenário para 

colocar os trabalhos 

finais dos alunos e 

assim construir o 

painel gigante.

sem custos

Registo de comentários 

sobre a exposição;

Opinião dos alunos 

envolvidos na atividade.
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Projeto aLerMais

Desenvolver o pensamento critico;

Desenvolver a competência leitora;

Construir e expressar discursos orais e escritos; 

Conquistar hábitos de leitura e Desenvolver a 

imaginação.

Projeto "Filosofia com crianças: 

Ler, pensar e agir"

Alice Santos/Zelinda 

Baião

Alunos do 1º, 2º e 

3º ciclos

Alunos do ensino 

secundário

Ao longo do ano 

letivo

Biblioteca/sala de 

aula

Alunos

Docentes

Livros

marcadores
20€ Relatório da BE

Projeto aLerMais

Apoiar as atividades do Departamento de Línguas e 

projetos

da escola/ agrupamento

Na pista do livro - Concurso de 

Leitura
Isabel Figueiredo Alunos do 1º e 2º 2ºperíodo 

BE

sala de aula

Professores

Alunos

Encarregados de

Educação/famil.

Funcionários

Materiais

Livros
30€ Registo em ata

Projeto aLerMais
Promover o encontro com escritores portugueses

Divulgar autores/il. portugueses da Literatura Infantil

Diálogo com escritores 

portugueses: José Lança 

Coelho e outros.

Lídia Mendes /APEE Alunos
Ao longo do ano 

letivo
Biblioteca

Professores

Alunos

Divulgação do

evento

Livros

60€
Registo em ata

Relatório da BE

SPO

Divulgação de percursos pós ensino básico com a 

presença de profissionais das escolas profissionais 

Gustave Eiffel, Escola Profissional de Imagem, Val do 

Rio e Profitecla.

Sessão de informação a todas 

as turmas de 9º ano- percursos 

pós 9º na, divulgação de saídas 

dos cursos cientifico-

humanísticos e profissionais.

psicóloga do SPO Alunos de 9ºano Semana da escola
Escola Secundária 

de Miraflores

psicóloga do SPO

diretores de turma

Profissionais das 

escolas 

profissionais 

envolvidas

Auditório

Materiais 

informáticos/ 

projetor

Não necessário
Adesão das turmas à 

sessão de informação

SPO

Divulgação aos encarregados de educação dos alunos 

de 9º ano- esclarecimento sobre percursos pós ensino 

básico, com a presença de profissionais das escolas 

profissionais envolvidas

"9º Ano e Agora"

sessão de informação aos 

encarregados de educação de 

alunos de 9º ano -percursos 

pós 9º ano: cursos cientifico-

humanísticos e cursos 

profissionais - saídas.

psicóloga do SPO

Encarregados de 

Educação de alunos 

de 9º ano

Semana da escola 

- uma sessão em 

horário pós 

laboral

Escola Secundária 

de Miraflores
psicóloga do SPO

Auditório

Equipamentos 

informáticos- 

computador, 

projetor.

sem custos 

adicionais

-Adesão dos encarregados 

de educação à sessão

SPO

Divulgação de percursos pós ensino secundário aos 

alunos de ensino secundário, com a presença de 

profissionais das universidades.

Projeto "Inspiring Future" - 

adesão da escola ao projeto
psicóloga do SPO

Alunos de Ensino 

Secundário, em 

especial 12º ano

A definir com a 

coordenação do 

projeto. Consiste 

num dia de 

divulgação da 

oferta educativa 

das 

universidades, 

com workshops.

Escola Secundária 

de Miraflores

psicóloga do SPO

diretores de turma 

do ensino 

secundário

coordenadores do 

projeto

representantes das 

universidades

Auditório

Equipamentos 

informáticos - 

materiais de projeção

Não envolve 

orçamento extra

Adesão das turmas de 

ensino secundário à 

sessão de informação, 

participação dos alunos 

nos workshops (em 

especial os de 12º ano).

SPO

Divulgação de percursos pós ensino básico a todos os 

alunos de 9º ano e de percursos de ensino superior 

aos alunos de 12º ano.

Visita de Estudo Futurália - 

Feira de Orientação
psicóloga do SPO

Alunos de 9º ano e 

de ensino 

secundário (em 

especial 12º ano).

A calendarizar (de 

26 a 29 de Março 

de 2014)

Expo- Parque das 

Nações

Psicóloga do SPO

Diretores de Turma 

de 9º ano

Diretores de Turma 

de Ensino 

Secundário

Materiais de 

Divulgação da 

atividade

Sem custos 

adicionais

Adesão das turmas de 9º 

ano e ensino secundário à 

visita de estudo Futurália 

(prioridade 9ºs e 12º 

anos)

Despertar o interesse pelos livros e pela leitura.

Realçar os valores familiares;

Sensibilizar a comunidade escolar para a importância 

da água.

Comemoração da Semana da 

Leitura.

Comemoração do Dia do Pai:

- Elaboração da prenda do pai.

Dia Mundial da Água

(Atividade promovida pela 

CMO – SMAS)

Prof. Titulares de Turma e 

Departamento da BE  	 

Prof. Titulares de Turma	 

Departamen-to de 

Matemática e Ciências 

Experimen-tais; Prof. 

Titulares de Turma	

Alunos março Escolas

Alunos e 

Professoras

Prof. da BE

Alunos, 

Professores

Pais

150 euros (25 euros 

por turma)

Observação do 

envolvimento e do 

interesse dos alunos e dos 

trabalhos realizados.

Preenchimento da Ficha 

de acompanhamento e 

avaliação de atividades

Permitir a cada professor aferir o desempenho dos 

seus alunos por referência a padrões de âmbito 

nacional;

Ajudar os alunos a uma melhor consciencialização da 

progressão da sua aprendizagem;

Contribuir para a progressiva familiarização, dos 

alunos, com os exames nacionais.

Projeto Testes intermédios. Direção

Alunos dos 2º, 9º, 

11º e 12º anos de 

escolaridade.

Durante o ano 

letivo.

Escolas do 

agrupamento.

Professores e 

alunos.

Equipamento 

informático, ligação à 

internet, cópias.

A definir.
Reflexão critica elaborada 

pelos departamentos.
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Apoiar as atividades

do Departamento de HGP, Ed. Física,projetos da 

escola/agrupamento ou do Concelho de Oeiras

Sabatina HGP (parte final)

Maio-mês de HGP e Ed.Física

Decoração de envelopes com 

material reciclado

Equipa da Be

Alunos do 5º e 6º 

anos

Alunos do 1º ciclo

maio

novembro

Biblioteca

Professores

Alunos

Enc.Educação

Cartolinas

Livros

Envelopes (livraria 

"Espaço")

Material reciclado

40€ Registo em ata
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