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Domínios de intervenção previstos no projeto educativo 

 

DOMÍNIOS OBJETIVOS/DESCRIÇÃO 

Pedagógico 

1. Promover o sucesso educativo, o conhecimento multidisciplinar e a formação integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

2.  Criar condições para a adequação do processo educativo às necessidades dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens e uma prática reflexiva dos valores. 

3. Assegurar que a maioria dos alunos atinja um nível adequado de competências em Língua Materna, 
Matemática e Ciências. 

4. Criar uma Cultura de Escola. 

5.  Assegurar que o maior número possível de alunos complete a sua educação e formação 

6.  Aumentar a participação dos adultos, em particular dos adultos pouco qualificados, na aprendizagem 
ao longo da vida. 

Administração 

1. Promover uma gestão partilhada e de cariz democrático. 

2. Otimizar os diferentes serviços, espaços e equipamentos. 

3.  Melhorar os processos de informação e comunicação da Escola. 

Relação com a Comunidade 
1. Potenciar a comunicação com os encarregados de educação (EE) e envolvê-los na vida da Escola 

2. Aprofundar as parcerias com as instituições. 
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Calendário de lançamento do Ano Letivo 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro 
2014 

 
Hora 

 
Atividade Intervenientes Local 

08  Reunião Coordenadores de Departamento 
Diretor e Coordenadores 

de Departamento 
Sala de Reuniões 

08  Reunião do Conselho Administrativo 
Elementos do Conselho 

Administrativo 
Gabinete do Diretor 

08 14h00m Reunião Geral Todos os professores Sala Azul 

09 9h30m Reunião de Departamentos Todos os professores Salas 

10 e 11 Ao longo do dia Reuniões de Áreas Disciplinares Todos os professores Salas 

12 
9h00m 

11h00m 
Reunião com alunos e Encarregados de Educação do 7º 

Receção aos alunos de 10ºano 
Direção, Diretores de 

Turma, Alunos 
Ginásio 

15 8h30m Início das Atividades Letivas Todos os professores Toda a escola 
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Elaboração, Aprovação e Divulgação de Documentos Orientadores do Funcionamento da Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO 2014 

Propostas de critérios de avaliação por disciplina/ano de escolaridade a apreciar em CP; 
Aprovação de critérios de avaliação por disciplina/ano de escolaridade.  
Planificações por Departamento Curricular 
Aprovação das Planificações dos Departamentos Curriculares 
 

OUTUBRO 2014 

Divulgação dos Critérios de avaliação 
Proposta de funcionamento da componente não letiva dos professores 
Apresentação de propostas para o PAA 

NOVEMBRO 2014 

Implementação do Plano de Plena Ocupação dos Tempos Escolares 
Elaboração do PAA 2014-2015 

DEZEMBRO 2014 

Aprovação de Visitas de Estudo 2014-2015/ Conselho Pedagógico 
Aprovação do PAA 2014 – 2015 / Conselho Geral 
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Equipas de Trabalho 2014 – 2015 

Designação Professor responsável Professores Envolvidos 

Plano Tecnológico de Educação (PTE) Sónia Pimentel Sónia Pimentel, Márcia Martins 

Apoio Aluno na Biblioteca (POTE) 

Carlos Serra 

Antónia Marques, Armanda Cabral, Conceição Pais, Fernando Martinho, Isabel Henriques, 
Jorge Vilhais, Luísa Candeias, Teresa Nascimento, Mariano Costa Pinto, Sónia Ribeiro, 
Fátima Martins, José Camoesas, Fátima Fernandes, Elsa Pires, Branca Martins, Júlia Amaral, 
António Carreiras, Mª do Rosário Mendes, Mª Cristina Figueiredo, Paula Alegre, Ana Paula 
Pádua, Gonçalo Viegas, João Vicente, Mª da Luz Louro, Sandra Jordão, Fátima Moura, 
Lourenço Almeida, Beatriz Quezada, Mª Alzira Nunes, Manuel Pinheiro, Filomena Ribeiro. 

 
Equipa BECRE 
 

Olívia Barreiros, Rosa Brito, Francisco Rolo, António Caldeira, Helena Palmeiro, Fernando 
Martinho, Rui Vieira, Ana Amélia Nunes, Sónia Ribeiro, António Jacques. 

Equipa de Apoio (POTE)  

Mª da Luz Louro, Armanda Cabral, Mª Fátima Martins, António Carreiras, Mª Filomena 
Matos, Francisco Rolo, José Camoesas, Gonçalo Viegas, Lourenço Almeida, José Manuel 
Coelho, João Lopes Luís, Mª José Gonçalves, Mª Conceição Cachiço, Mariano Costa Pinto, 
Fátima Moura, Anabela Carvalho, Helena Nabais, Isabel Henriques, Júlia Amaral, Ana Paula 
Pádua, Manuel Fernandes 

Desporto Escolar Fernando Raimundo  
António Jacques, António Teixeira, Mafalda Cortez, Paulo Rodrigues, Rogério 
Mendonça 

Gabinete de promoção para a saúde (PES) Filomena Ribeiro Todos os professores 

Núcleo de Avaliação Interna Maria da Conceição Fé 
João Teixeira, Anabela Carvalho, Manuel Fernandes, Mª José Gonçalves 
 

Gabinete de Imprensa – Relações Públicas José Coelho José Coelho 

Clube Europeu Luísa Moreira Jorge Vilhais 

Clube de Pintura e Artes Decorativas Helena Nabais Helena Nabais, Branca Martins, Helena Antunes 

Agulhas e companhia Ana Paula Pádua Ana Paula Pádua 

Pet Club Helena Castro Helena Castro 

Gabinete de educação especial Alcino Silva  Pedro Ceríco, Crisálida Farinha, Marta Reis 

SPO Psicóloga - Bárbara Nora Diretores de Turma 
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Apoios educativos  

 

 
Enriquecimento Curricular 
 

Oficinas e Clubes da ESSL Projetos 

Clube de Pintura e Artes Decorativas  

Clube Agulhas e Companhia 

Clube Europeu 

Pet Club 

Hallituna 

Desporto Escolar 

Projeto Educação Para a Saúde 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
Atividades de Apoio Educativo 

 
Local 

 
Objetivos/Orientações 

 

Apoios ao aluno Biblioteca Apoio a alunos/preparação de exames nacionais 

Apoio Pedagógico Acrescido  Sala de aula conforme horário Apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem 

Apoio pedagógico para alunos com NEE 
 

Sala de aula conforme horário Apoio a alunos com NEE 
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VISITAS DE ESTUDO 

Locais a visitar Turmas Disciplinas Professores responsáveis Data 
Centro Ciência Viva – Constância; Parque 
Ambiental de Santa Margarida 

7ºA e 7ºB C.F.Q. 
C. Naturais 

Mº do Rosário Mendes 
Elsa Pires 

 
Abril 2015 

Visitas ao Parque natural da Serra da S. 
Mamede 

8º A,B,C C. Naturais Mº do Rosário Mendes 
Março de 2015 

Exploratório e museu da ciência a Coimbra 8º A, B, C C.F.Q. 
C. Naturais 

Docentes de Física e Química do 8 º 
Ano 

Abril 2015 

Lisboa 9º Ano Português Mª Fátima Fernandes e Mª Luísa 
Moreira 

15 Janeiro 

Mérida 10º Ano Espanhol e História Júlia Amaral 
Sandra Jordão 

Professores de História 
2º Período 

Centro de Ciência Viva de Estremoz Alunos da disciplina de 
Biologia e Geologia do 11º 

Ano 

Biologia e Geologia Fátima Laima 
Filomena Matos 
Filomena Ribeiro 

Maio 2015 

Museu da Eletricidade e Aspetos geológicos 
da região de Lisboa 

Alunos da disciplina de 
Biologia e Geologia e de 

Física e Química A do 10º 

Biologia e Geologia 
Física e Química A 

 

Luís Romão; Fátima Laima; 
Docentes de Física e Química A do 10º 

 
Abril 2015 

Participação no dia aberto da Faculdade de 
Ciência e Tecnologia 

11º Ano de Ciências e 
Tecnologias 

Física e Química A Docentes de Física e Química A do 11º 
Ano de Ciências e Tecnologias 

Abril 2015 

Sintra – Percurso Queirosiano e Quinta da 
Regaleira 

11º Ano 
Português 

Conceição Pais, Branca Martins, Mª da 
Luz Louro, Cristina Figueiredo 

11 e 12 Março 2015 

Visita de estudo a Lisboa Teatro e Museu da 
Presidência da República  

10º Ano 
Português 

Branca Martins Mª Luísa Moreira e 
Teresa Nascimento 

10 Fevereiro 2015 

Mafra – Palácio Nacional de Mafra 12º A , B, C, D, E, F, G, H Português Conceição Pais, Teresa Nascimento; 
Helena Antunes; Fátima Fernandes 
Fernando Martinho; Vasco Cordeiro 

10 Dezembro 2014 

Fundação Champalimaud Alunos 12º Ano de Biologia Biologia Rosa Brito Abril 2015 

Visita de Estudo a uma unidade fabril a 
designar 

Alunos do 12º Ano Física e 
Química 

Física 
Química 

Docentes de Física e Química do 12º 
Ano de Ciências e Tecnologias 

Abril 2015 

SELENIS - Portalegre Alunos do 12º Ano Química Química 
Docentes de Física e Química do 12º 

Ano de Ciências e Tecnologias 
Maio 2015 
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Direção 

 Plano de Atividades 2014 - 2015 

Objetivos do Projeto Educativo Calendarização 

Tipo de atividade/ 

Designação da 

atividade 

Recursos Humanos 
Identificação do 

proponente 
Tipo de Avaliação 

 

Realização da 
Atividade 

DP - 4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

Ao longo do ano 

Atribuição de 
prémios e louvores 

 

Quadros de Valor 
e Excelência 

Direção 
Serviços Técnicos 
Coordenadores 
Departamentos 

Conselhos Turma 
NAI 

Direção, 
Conselho 

Pedagógico 
Registos e Atas  

DP - 4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

Ao longo do ano 

Procedimentos 
formais: 

Avaliação de 
Desempenho 

docente (ADD) e 
não docente 

(SIADAP) 

Direção 
Coordenadores 
Departamentos 

Serviços Técnicos 

Direção Conselho 
Pedagógico, Serviços 
Técnico/Pedagógicos 

Registos e Atas  

DP - 4 - Criar uma Cultura de 
Escola 
DRC -1 - Potenciar a 
comunicação com os 
encarregados de educação (EE) 
e envolvê-los na vida da Escola 

12 de Setembro de 
2014 

Reunião com alunos 
e Encarregados de 

Educação do 7º ano 

Receção aos alunos 
de 10ºano 

Direção 
Docentes e não 

Docentes 
Direção Registos  

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade 
que é cada aluno. 

31 de Outubro 2014 

Sessão Solene 
Cerimónia de 

entrega de Prémios 
e Diplomas 

Direção 
Docentes e não 

Docentes 

Direção, 
 

Relatório Anual 
Divulgação na 
Imprensa local 
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DP - 4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

Ao longo do ano 

Almoços e jantares 
de Convívio: 

-Jantar “Magusto” 
-Almoço de Natal 

-Almoço de Páscoa 
-Festa de final de 

ano 

Direção 
Docentes e não 

Docentes 
Alunos 

Direção 

 
Registos  

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade 
que é cada aluno 1-  
DP - 2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores. 

Ao longo do ano 

Plena Ocupação dos 
Tempos Escolares no 

Ensino Básico 
 

Direção 
Docentes 

Não Docentes 
 

Direção 
Relatórios 

 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade 
que é cada aluno 

Ao longo do ano 

Apoio a alunos com 
dificuldades de 

aprendizagem e com 
NEE 

Direção, Docentes, 
Professores de 

Ensino Especial e 
SPO 

Direção Relatórios  

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade 
que é cada aluno 
DP - 4 - Criar uma Cultura de 
Escola 

Ao longo do ano 

Atividades propostas 
pelos alunos; 

Apoio às iniciativas 
dos alunos; 

Tuna,;Associação de 
Estudantes e outros 

projetos 

Alunos, Docentes e 
não Docentes 

 
Direção Relatórios  

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à realidade 
que é cada aluno 
DP -2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 

Ao longo do ano 
 

Criação de grupos de 
trabalho; 
Tutorias; 

Organização e 
gestão dos 
processos 

disciplinares 

Direção, 
Alunos, 

Docentes e não 
Docentes 

 

Direção 
Conselho 

Pedagógico 

Registos 
Relatórios 
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alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores.  

DP -2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores. 

Ao longo do ano 

Contratação de 
docentes e não 

docentes; 
Renovação de 

contratos 
 

Docentes, não 
Docentes 

 
Plataforma DGRHE 

Direção Efetivação da 
contratação 

 

DP -2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores. 

Ao longo do ano 

Ação direta: 
Preservação e 

limpeza dos espaços 
e equipamentos; 

Aplicação das 
sanções em caso de 

incumprimento 

Direção 
Docentes 

Não Docentes 
Alunos 

Direção 
Registo e síntese das 

ocorrências 
verificadas 

 

DP -2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores. 

Final dos períodos e 
do ano 

Síntese das atas de 
avaliação 

 

Adjuntos da Direção 
 
 

Direção Registos  

DA – 2 - Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos. 
DA -3 - Melhorar os processos 
de informação e comunicação 
da Escola. 
DRC-1- Potenciar a comunicação 
com os encarregados de 
educação (EE) e envolvê-los na 
vida da Escola 

Ao longo do ano 

Procedimentos 
formais: 

Matrículas; 
Organização das 

turmas; 
Distribuição do 

serviço docente; 
Exames; 

Plano de ocupação 
dos tempos 
escolares; 

Serviços técnicos e 
administrativos 

Direção 
Docentes e não 

Docentes 
 
 
 

Direção 
 

Inspeção  

DP -2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 

Ao longo do ano 
Convocatórias: 

Reuniões formais; 
Reuniões dos 

Docentes, não 
Docentes e alunos 

 
Direção Atas  
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alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores. 
DA - 1 - Promover uma gestão 
partilhada e de cariz 
democrático 
DA -3 - Melhorar os processos 
de informação e comunicação 
da Escola. 

diversos órgãos: 
conselho 

geral;conselho 
pedagógico; 

conselho 
administrativo; 
Conselhos de 

diretores de turma; 
Conselhos de turma; 

Encarregados de 
educação; 

Delegados e alunos; 
Eleição dos 

elementos que 
integrarão os 

diferentes órgãos da 
escola 

 

DA – 2 - Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos. 
 

Ao longo do ano 

Eventos e ações 
diversas; 

Rentabilização dos 
espaços e 

equipamentos; 
Empréstimos 

Docentes 
Não docentes 

Alunos 
Comunidade 
envolvente 

Direção 
Relatório de 

utilização 
 

DA – 2 - Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos. 
 Ao longo do ano 

Intervenções 
HACCP 

colaboração com a 
Unidade de Saúde 

do Norte Alentejano 
Supervisão das 

ementas e alimentos 

Direção 
SASE e ULSNA 

 
 

Direção 
SASE 

Relatório e 
Informações 

 

DA – 2 - Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos. 
 

Ao longo do ano 

Gestão de: 
Quadros interativos; 

Projetores; 
Equipamentos áudio 

visuais; 
Equipamentos de 
climatização da 

escola; 
Quadros elétricos; 

Docentes 
Não docentes 

Técnicos 
especializados 

externos 
 
 
 

Direção 
Equipa PTE 

Registos  
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Mestria de chaves; 
Relógio; 

Rede informática; 
Equipamentos da 

cozinha e bar; 
Manutenção dos 

espaços exteriores da 
escola 

DA -3 - Melhorar os processos 
de informação e comunicação 
da Escola. 
 

2º Período 
 
 

“Semana da escola” 
Visitas à escola com 

o intuito de dar a 
conhecer como é a 
escola e o que aqui 

se faz. 

Direção, 
Docentes 

Não docentes 
Alunos 

 

Direção 
 

Registos 
 

 

DRC-1- Potenciar a comunicação 
com os encarregados de 
educação (EE) e envolvê-los na 
vida da Escola 

Ao longo do ano 
 

Reuniões com EE; 
Entrega das 
avaliações; 

Atendimento 
personalizado; 

Inscrição plataforma 
moodle 

Promover o uso do 
correio eletrónico; 

Eventos; 
Contactos com a 

Associação de pais e 
Encarregados de 

Educação 

Direção 
Docentes 

Não Docentes 
DTs 

Encarregados de 
Educação 

Direção Relatórios  

DRC – 2 - Aprofundar as 
parcerias com as instituições 

 

Ao longo do ano 
 

Eventos culturais e 
desportivos; 

Atividades de 
cooperação com 

instituições, como 
por exemplo, 

ULSNA, IPP, IPDJ, 
CPCJ, Caritas, Banco 

Alimentar, etc.; 
Representações em 

nome da escola; 

Direção, 
Docentes 

Não Docentes 
Alunos 

Direção Registos 
Relatórios 
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Apoio às atividades 
de desporto escolar; 
Intercâmbio escolar 

nacional e 
internacional 

DA -3 - Melhorar os processos 
de informação e comunicação 
da Escola. 
 

Ao longo do ano 

 

Criar nos 
professores hábitos 
de consulta regular 

da legislação 
relevante e 

documentação 
interna através do 
Correio eletrónico; 

página web da 
Biblioteca escolar, 

Blog da BE. 

Docentes 
Não docentes 

Alunos 
Encarregados de 

Educação 
Biblioteca da Escola 

Direção Registos  

DA -3 - Melhorar os processos 
de informação e comunicação 
da Escola. 
 

Ao longo do ano 

 

Atualização 
permanente da 
página da Escola 
e fomentar a sua 

consulta pela 
Comunidade 

Educativa (horários 
dos alunos, manuais, 

menus da cantina, 
atividades previstas 
no Desporto Escolar, 
concursos e demais 

informações 
disponíveis na área 

pública). 

Docentes e Não 
docentes 

Alunos 
Encarregados de 

Educação 
Biblioteca da Escola 

Direção 
Equipa PTE 

Registos  

DP -2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores. 

Ao longo do ano 

 

Incentivar o uso da 
plataforma Moodle 
para disponibilizar 
exercícios e outros 

materiais. 

Direção 
Equipa Plano PTE 

Docentes e Alunos 
Direção Relatórios  
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DA – 2 - Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos. 
DA -3 - Melhorar os processos 
de informação e comunicação 
da Escola. 

Ao longo do ano 

 

Reduzir a produção 
de documentos em 

papel 

Direção 
Docentes 

Não Docentes 
Alunos 

Direção 
Registos 

 

DP -2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades dos 
alunos, fomentando a qualidade 
das aprendizagens e uma prática 
reflexiva dos valores. 

Ao longo do ano 

Diversificar e 
adaptar ao nível 

etário dos alunos a 
utilização dos 

registos de 
ocorrências, assim 
como as medidas 

corretivas de modo 
a promover a 
autonomia. 
Promover a 

mediação de 
conflitos, com 

recurso ao 
Coordenador dos 
DT, Conselho de 

Turma e estruturas 
técnico-pedagógicas. 

Direção 
Diretores de Turma 

Docentes 
Não docentes 

EE 
Escola Segura 

 

Direção 
Registos 

 

DA – 2 - Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos 

Em data a definir 

Simulacro 
Reinstituir os 
exercícios de 
simulação de 

evacuação em 
situação de 
emergência. 

Direção 
Parque Escolar 
Docentes, não 

Docentes 
Alunos 

Direção Parque 
Escolar 

Registos  

DA – 2 - Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos. Ao longo do ano 

Monitorizar os 

espaços comuns 

interiores e 

exteriores 

Videovigilância Direção Registos 
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Departamentos /Grupos Disciplinares 
 
 

 
 

Plano Anual de Atividades - 
Ano letivo 2014/2015 

Departamento Ciências Sociais e Humanas Identificação da Área Disciplinar Economia 

Objetivos do Projeto 
Educativo 

Calendarização Tipo de atividade 
Designação da 

atividade 
Recursos 

Humanos  
Identificação do 

proponente 
Tipo de Avaliação 

Realização da 
Atividade 

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

Ao longo do ano 
Criação de 

produto inovador 
Junior 

Achievement 

Alunos; Professor 
responsável; 

Acompanhante 
externo 

Manuel Fernandes 

Proficiência 
conferida em 

concurso 
Regional/nacional 

  

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 
  

Dez 2014 a Jan 
2015 

Acompanhar 
processo no 

Tribunal de 1ª Inst. 
de Portalegre 

Aula em contexto 
Institucional 

Alunos do 12º 
A.C.D, e F/ Turmas 

de cursos 
profissionais 

Manuel Fernandes 
e Maria da 

Conceição Cachiço 

Debate em sala de 
aula do 

desenvolvimento 
processual 

  

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

04-dez-14 Visita à Valnor Aula no exterior 
Alunos do 10ºF e 

11º G cursos 
profissionais 

Mª da Conceição 
Cachiço e Ana 
Maria Costa 

Relatório   
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Plano Anual de Atividades - 

Ano letivo 2014/2015 
Departamento  Ciências Sociais e Humanas Identificação da Área Disciplinar 

História e 
Geografia 

Objetivos do Projeto 
Educativo 

Calendarização Tipo de atividade 
Designação da 

atividade 

  
Recursos 
Humanos 

 

Identificação do 
proponente 

Tipo de Avaliação 
Realização da 

Atividade 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 2º Período e 

Semana anterior 
às atividades da 
Semana da ESSL 

Visita guiada ao 
património 

construído da 
Cidade 

Roteiro cultural e 
Histórico da 
Cidade de 
Portalegre 

Professores e 
turmas do 

Secundário com a 
disciplina 

Professores de 
História/Biblioteca 

Empenho e 
participação dos 

alunos/Relatórios-
síntese 

  DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

2º e 3º períodos 

Visitas 
acompanhadas e 

trabalhos dos 
alunos 

Levantamento das 
Áreas Funcionais 

da Cidade 

Professores e 
turmas do 

Secundário com a 
disciplina 

Professores de 
Geografia/Biblioteca 

Empenho e 
participação dos 

alunos/Relatórios-
síntese 
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Plano Anual de Atividades - 
Ano letivo 2014/2015 

Departamento Ciências Sociais e Humanas Identificação da Área Disciplinar Filosofia 

Objetivos do Projeto 
Educativo 

Calendarização Tipo de atividade 
Designação da 

atividade 
Recursos 

Humanos  
Identificação do 

proponente 
Tipo de Avaliação 

Realização da 
Atividade 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

1ºPeríodo 
Novembro 

Elaboração de 
trabalhos de 

pesquisa 

Dia Internacional 
da Filosofia 

Professores de 
Filosofia e alunos 

Professores de 
Filosofia 

Relatório da 
Atividade 

Mês de novembro 
DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

 

Plano Anual de Atividades - 
Ano letivo 2014/2015 

Departamento Ciências Sociais e Humanas Identificação da Área Disciplinar Informática 

Objetivos do Projeto 
Educativo 

Calendarização Tipo de atividade 
Designação da 

atividade 
Recursos 

Humanos  
Identificação do 

proponente 
Tipo de Avaliação 

Realização da 
Atividade 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 2ºPeríodo 

Fevereiro 

Visualização de 
uma reportagem 
sobre os perigos 
das redes sociais  

Dia da Internet 
Segura 7ºAno 

Professores 
proponentes e 

alunos do 7º ano 

Márcia Martins e 
Maria José 
Gonçalves 

Relatório da 
Atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
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qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

Final do ano letivo 
Exposição de 

trabalhos 
Exposição 

Professores 
proponentes e 

alunos do 7º e 8º 
ano 

Maria José 
Gonçalves 

Relatório da 
Atividade 

  

Plano Anual de Atividades - 
Ano letivo 2014/2015 

Departamento Expressões Identificação da Área Disciplinar Artes 

Objetivos do Projeto 
Educativo 

Calendarização Tipo de atividade 
Designação da 

atividade 
Recursos 

Humanos  
Identificação do 

proponente 
Tipo de Avaliação 

Realização da 
Atividade 

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

Dezembro 
Decoração da 

escola 

Construção de 
decorações de 

Natal 

Vocacional, 3º 
ciclo, 10º ano 

Todos os docentes 
da área 

Avaliação de 
trabalhos e da 
participação na 

montagem 

  DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP-6 - Aumentar a 
participação dos adultos, em 
particular dos adultos pouco 
qualificados, na 
aprendizagem ao longo da 
vida. 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 

2º Período Exposição 
Tripla Projeção 

Ortogonal 
10º ano 

Docentes da 
disciplina: Ana 

Pádua e Helena 

Avaliação de 
trabalhos e da 
participação na 
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integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

Palmeiro montagem 

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

DP-5 - Assegurar que o maior 
número possível de alunos 
complete a sua educação e 
formação. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

27 a 30 de Abril 
Exposições, 

conferências, work 
shops 

Semana Cultural 
da Escola 

Todos os alunos 
Direção da escola 

e docentes da 
Área 

Relatórios 
elaborados pelos 

preponentes e 
avaliação da 

participação dos 
alunos 

  

DP-5 - Assegurar que o maior 
número possível de alunos 
complete a sua educação e 
formação. 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que formação 
integral, é cada aluno.  

3º Período 
Atividade lúdico 

cultural 
Feira das velharias Todos os alunos Docentes da Área 

Relatórios 
elaborados pelos 

preponentes e 
avaliação da 

participação dos 
alunos 

  
DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP-6 - Aumentar a 
participação dos adultos, em 
particular dos adultos pouco 
qualificados, na 
aprendizagem ao longo da 
vida. 
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DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

Ao longo do ano 
letivo 

Exposição 
Exposições de 

trabalhos 
Todos os alunos Docentes da Área 

Avaliação de 
trabalhos e da 
participação na 

montagem 

  

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DA-2- Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos.  

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

4as feiras das 14 às 
17h 

Clube 
Agulhas e 

companhia 

Alunos, 
professores, 
funcionários, 

encarregados de 
educação e antigos 

alunos da escola 

Docente Ana Paula 
Pádua 

Relatório final 
elaborado pela 

professora 
dinamizadora 

  

DA-2- Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos.  

DRC-1- Potenciar a 
comunicação com os 
encarregados de educação 
(EE) e envolvê-los na vida da 
Escola. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

Ao longo do ano Clube Clube das artes 

Alunos, 
professores, 
funcionários, 

encarregados de 
educação e antigos 

alunos da escola 

Docentes Helena 
Nabais, Branca 

Martins, Helena 
Antunes 

Exposição final e 
relatório 

  

DA-2- Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos.  

DRC-1- Potenciar a 
comunicação com os 
encarregados de educação 
(EE) e envolvê-los na vida da 
Escola. 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

A definir conforme 
disponibilidade da 

oradora 
Palestra 

Palestra Prof 
Manuela Grazina  

da UC "efeitos 
nocivos do álcool e 
drogas no cérebro 

a definir: básico ou 
secundário 

Docente Ana 
Pádua 

Relatório final 
elaborado pela 

professora 
dinamizadora 
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DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

humano 

DP-5 - Assegurar que o maior 
número possível de alunos 
complete a sua educação e 
formação. 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

Ao longo do ano Visitas de estudo 
Visitas de estudo 
património local 

Ensino básico e 
secundário 

Docentes da Área 
Relatório 

elaborado pelo 
docente 

  

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

DP-5 - Assegurar que o maior 
número possível de alunos 
complete a sua educação e 
formação. 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. Ao longo do ano 

durante o tempo 
de aula 

Aulas exteriores 

Aulas exteriores: 
visitas museus e 

exposições da 
cidade 

Ensino básico e 
secundário 

Docentes da Área 

Questionários aos 
alunos e avaliação 

dos trabalhos 
resultantes 

  DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
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valores. 

DP-5 - Assegurar que o maior 
número possível de alunos 
complete a sua educação e 
formação. 

DP-5 - Assegurar que o maior 
número possível de alunos 
complete a sua educação e 
formação. 

A definir, 
conforme convite 

da entidade 
Workshops 

Visitas e 
participação em 

atividades da ESTG 
oferta de ensino 

da ESTG 

Turmas 12º ano Docentes da Área 
Relatório 

elaborado pelo 
docente 

  

DRC-2 – Aprofundar as 
parcerias com as instituições. 

DP-5 - Assegurar que o maior 
número possível de alunos 
complete a sua educação e 
formação. 

3º Período Divulgação ESSL 
Palestras e 
exposições 

6º ano de outras 
escolas 

Docentes da Área 
Relatório 

elaborado pelo 
docente 

  DA-2- Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos.  

DRC-2– Aprofundar as 
parcerias com as instituições. 

.DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. Ao longo do ano e 

semana da escola 
Oficina e 

exposição 
Projeto Arte-eco 10º e 12º 

Docente Helena 
Nabais 

Avaliação dos 
trabalhos 

  
DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DA-2- Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos.  

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 

A definir 
Oficina durante a 

aula 

Oficina de Teatro 
com "teatro do 

convento" 

Vocacional, 3º 
ciclo 

Docente Ana 
Nunes 

Avaliação da 
unidade 
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Plano Anual de Atividades - 
Ano letivo 2014/2015 

Departamento 
 

Expressões Identificação da Área Disciplinar Educação Física 

Objetivos do Projeto 
Educativo 

Calendarização Tipo de atividade 
Designação da 

atividade 
Recursos 

Humanos  
Identificação do 

proponente 
Tipo de Avaliação 

Realização da 
Atividade 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

Ao longo de todo o 
ano letivo 

dependente das 
datas agendadas 
pela estrutura do 
Desporto escolar 

Atividade Interna 
do Desporto 

Escolar 

Corta mato; 
fitnessgram; 

torneio (3 x 3) 
basquetebol; 
Inter-turmas 
torneios de 

encerramento; 
Projeto mega 

atleta; 
Torneio de 

abertura para 
divulgação das 

modalidades do 
desporto escolar 

da escola; 

Alunos, 
Professores e 
Funcionários 

Professores de 
Educação Física 

Ficha de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
professores 

dinamizadores 

  DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

2º Período 
 Atividade Interna 

do Desporto 
Caminhada  

Toda a 
comunidade 

Professores de 
Educação Física 

Ficha de avaliação 
da atividade a 

  

valores. 

DP-6 - Aumentar a 
participação dos adultos, em 
particular dos adultos pouco 
qualificados, na 
aprendizagem ao longo da 
vida. 

DRC-2– Aprofundar as 
parcerias com as instituições. 
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DRC-1- Potenciar a 
comunicação com os 
encarregados de educação 
(EE) e envolvê-los na vida da 
Escola. 

Escolar escolar preencher pelos 
professores 
dinamizadores 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

3º Período 

Atividade Interna 
do Desporto 

Escolar Semana da 
ESSL  

Dança; Aula de 
Zumba; 

Orientação; Jogos 
tradicionais 

Toda a 
comunidade 

escolar 

Professores de 
Educação Física 

    

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

 
 

Plano Anual de Atividades - 
Ano letivo 2014/2015 

Departamento Línguas 

Objetivos do Projeto 
Educativo 

Calendarização Tipo de atividade 
Designação da 

atividade 
Recursos 
Humanos 

Identificação do 
proponente 

Tipo de Avaliação 
Realização da 

Atividade 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

Ao longo do ano 
letivo 

Workshops Clube das Artes 

Professores, 
alunos e 

elementos da 
comunidade 

exterior 

Branca Martins, 
Helena Nabais e 
Helena Antunes 

Exposição no final 
do ano letivo 

  

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

1º. Período Concurso 
Texto/poema - 

Crescer com 
valores 

Professor e alunos Branca Martins 
Avaliação 
formativa 

  

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

1º. E 2º. Períodos 
Oficina de escrita 
lúdica e criativa 

Blogues 
Professores e 

alunos 

Helena Antunes - 
Branca Martins - 
Maria de Fátima 

Fernandes - Sónia 
Ribeiro - Teresa 

Avaliação de 
acordo com os 

critérios 
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Nascimento 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

3º. Período 
Leitura encenada de 

contos e poemas 

Semana da escola 
- Jornadas de 

leitura 

Professores e 
alunos 

Branca Martins e 
Helena Antunes 

Relatório crítico   

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

Ao longo do ano 
letivo 

Utilização da 
plataforma Moodle - 
Quadros interativos 

e escola virtual 

Utilização das TIC 
na sala de aula 

Professora e 
alunos 

Branca Martins Relatório crítico   

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

3º. Período Concurso literário 
Produção de 

contos 
Professores e 

alunos 

Branca Martins, 
Helena Antunes, 

Fátima Fernandes, 
Teresa 

Nascimento e 
Sónia Ribeiro 

Relatório crítico   

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

10-dez Visita de estudo 
Mafra -Palácio 

Nacional de Mafra 
Professores e 

alunos de 12ºano 

Conceição Pais, 
Teresa 

Nascimento, 
Helena Antunes, 

Júlia Amaral 

Relatório crítico   

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

11 e 12 março Visita de estudo 

Sintra - Percurso 
queirosiano e 

Quinta da 
Regaleira 

Professores e 
alunos de 11ºano 

Conceição Pais, 
Branca Martins, 
Mª da Luz Louro, 

Cristina Figueiredo 

Relatório Crítico   

. DP – 1 - Promover o 
sucesso educativo, o 
conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

15 de janeiro 
Complemento 

curricular 
Visita de estudo a 

Lisboa 
Turmas de 9º ano 

Mª Fátima 
Fernandes e Mª 

Luísa Moreira 
Relatório   

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 
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DA-1 - Promover uma gestão 
partilhada e de cariz 
democrático.  

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

10 de fevereiro 

Complemento 
Curricular e 

transdisciplinaridade 
História 

Visita de estudo a 
Lisboa Teatro e 

Museu da 
Presidência da 

República 

Turmas 10º ano 

Branca Martins Mª 
Luísa Moreira e 

Teresa 
Nascimento 

Relatório   

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

Semana da Escola 

Complemento 
curricular/ 

Transdisciplinaridade 
História 

Reescrita e 
dramatização da 

Peça "Iate 
Infernal" 

9º A Mª Luísa Moreira 
Registo de 

presenças e 
relatório 

  
DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. Semana da Escola 

Complemento 
Curricular 

À Sombra da 
Poesia 

9º A e 10º D Mª Luísa Moreira Relatório   

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
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dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

Semana da Escola 
Promoção de 

competências de 
cidadania 

À Conversa com a 
atualidade 

Alunos de 10º ano Mª Luísa Moreira Relatório   

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

Semana da Escola Teatro 
Teatro em Língua 

Inglesa 
Profª Helena 

Castro 
Helena Castro 

Relatório de 
atividade 

  

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

Semana da Escola Concurso Peddy Paper 

Professoras e 
alunos de Inglês? 
25 Euro para um 
prémio no final 

Professoras de 
Inglês 

Relatório de 
atividade 

  

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

31-out Concurso/ Exposição 
Jack o' Lantern 

Contest 

Professoras e 
alunos de Inglês. 
25 Euro para um 
prémio no final 

Professoras de 
Inglês 

Relatório de 
atividade 

  

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

13-fev-14 
Troca de 

correspondência 
Valentine's Day 

Professores/ 
alunos de Inglês 

Professoras  de 
Inglês 

Relatório de 
atividade 

  

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 

Semana da Escola Filme 
Projeção de um 
filme em Língua 

Inglesa 

Professoras e 
alunos de Inglês 

Professoras de 
Inglês 

Relatório de 
atividade 
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realidade que é cada aluno. 

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

Finais de 
Novembro 2013 e 

Maio de 2014 
Projeto Banco Alimentar 

Professora Helena 
Castro e alunos da 
escola/ Fotocópias 

- 5 euros aprox. 

Helena Castro 
Relatório após 

cada campanha 
  

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

Ao longo do ano 
letivo 

Projeto Pet Club 
Professora Helena 
Castro e alunos da 

escola 

Professora Helena 
Castro 

Relatório de 
atividade 

  

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

Semana da Escola Karaoke Karaoke 
Professoras e 

alunos de Inglês 
Professoras de 

Inglês 
Relatório de 

atividade 
  

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

Semana da Escola 
Curtas- metragens 

em Espanhol 

VI Festival de 
Cortometrajes  

ESSL 

Professoras de 
Espanhol 

Alunos do Ensino 
Secundário 

Área disciplinar de 
Espanhol 

Relatório de 
atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 

Semana da Escola Dramatizações Ahora Español 
Professoras de 

Espanhol 
Área disciplinar de 

Espanhol 
Relatório de 

atividade 
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multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

Alunos do Ensino 
Básico 

 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DRC-1- Potenciar a 
comunicação com os 
encarregados de educação 
(EE) e envolvê-los na vida da 
Escola. 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

Semana da Escola Concurso 
Concurso 

"Banderas de 
España" 

Cristina Figueiredo 
Alunos do 7º ano 

Área disciplinar de 
Espanhol 

Relatório de 
atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

Terceiro Período Venda de tapas De Tapeo 
Júlia Amaral 

Sandra Jordão 
Alunos do 12º ano 

Área disciplinar de 
Espanhol 

Relatório de 
atividade 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DA-2- Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos.  
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 DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

Segundo Período 
Visita de estudo a 

Mérida 

Mérida: 
testimonio 

romano 

Júlia Amaral 
Sandra Jordão 
Professores de 

História 
Alunos do 10º ano 

Área disciplinar de 
Espanhol 

Relatório de 
atividade  

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

Semana da Escola 
ou outra data a 

definir 

Palestra (a 
confirmar) 

El Instituto 
Cervantes y tu 

futuro 

Professoras de 
Espanhol  

Alunos do Ensino 
Secundário 

Área disciplinar de 
Espanhol 

Relatório de 
atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

DA-2- Optimizar os 
diferentes serviços, espaços 
e equipamentos.  

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. Dezembro Atividades de Natal Feliz Navidad 

Professoras de 
Espanhol 

Alunos dos 
Ensinos Básico e 

Secundário 

Área disciplinar de 
Espanhol 

Relatório de 
atividade  

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
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qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP – 1 - Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno. 

Segundo Período Intercambio 
Intercambio 

escolar 

Professoras de 
Espanhol 

Alunos dos 
Ensinos Básico 

Área disciplinar de 
Espanhol 

Relatório de 
atividade 

  

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

 
 

Plano Anual de Atividades 
- Ano letivo 2014/2015 

Departamento Matemática e Ciências Experimentais Identificação da Área Disciplinar Biologia 

Objetivos do Projeto 
Educativo 

Calendarização Tipo de atividade 
Designação da 

atividade 
Recursos 

Humanos/Materiais 
Identificação do 

proponente 
Tipo de 

Avaliação 
Realização da 

Atividade 

DP – 1 - Promover o 
sucesso educativo, o 
conhecimento 
multidisciplinar e a 
formação integral, 
atendendo à realidade que 
é cada aluno. 

abril de 2015 
 

Visita de estudo 
 

Visita de Estudo 
ao Centro de 

Ciência Viva de 
Constância e ao 

Parque Ambiental 
de S. Margarida 

Alunos das Turmas A 
e B do 7º ano 

Autocarro + 2 euros 
por aluno 

Professores: 
Mº do Rosário 

Mendes 
Elsa Pires 

Relatório final da 
atividade 

 

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja 
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um nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP – 1 - Promover o 
sucesso educativo, o 
conhecimento 
multidisciplinar e a 
formação integral, 
atendendo à realidade que 
é cada aluno. Março de 2015 Visita de estudo 

Visitas ao Parque 
natural da Serra 
da S. Mamede 

Alunos da Turmas A, 
B, e C do 8º ano 

 

Professores:  
 Mº do Rosário 
Mendes e Rosa 

Brito 

Relatório final da 
atividade 

Compilação de 
imagens da visita 

 

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja 
um nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

 

DP – 1 - Promover o 
sucesso educativo, o 
conhecimento 
multidisciplinar e a 
formação integral, 
atendendo à realidade que 
é cada aluno. abril de 2015 Visita de estudo 

Museu da 
Eletricidade e 

Aspetos 
geológicos da 

região de Lisboa 

Alunos da disciplina 
de Biologia e 

Geologia do 10º  
Autocarro 

Docentes do 10º 
Biologia e 
Geologia   

Fátima Laima 
Luís Romão 

Relatório final da 
atividade 

 

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja 
um nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a 
formação integral, 
atendendo à realidade que 
é cada aluno.  

Maio de 2015 Visita de estudo 
Centro de Ciência 
viva de Estremoz 

Alunos da disciplina 
de Biologia e 

Geologia do11º 
Autocarro 

Docentes do 11º 
Biologia e 
Geologia   

Fátima Laima 
Filomena Matos 
Filomena Ribeiro 

Relatório final da 
atividade 

 

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja 
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um nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a 
formação integral, 
atendendo à realidade que 
é cada aluno.   

abril de 2015 
 

Visita de estudo 

 
Fundação 

Champalimaud 

 
Alunos do 

12º Biologia, 
autocarro. 

 
Docente do 12º 

Rosa Brito 
 

 
Relatório final da 

atividade 

 

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja 
um nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a 
formação integral, 
atendendo à realidade que 
é cada aluno.  

Março de 2015 Saída de campo 
Parque Natural 
da Serra de São 

Mamede 

Alunos de Biologia 
Geologia Turmas A, 

B, C do 12º ano 
 

Docente de 
Biologia e 

Geologia do 12º 
ano 

António Carreiras 
Rosa Brito 

Relatório final da 
atividade 
Exposição 
fotográfica 

 

DP-2 - Criar condições para 
a adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das 
aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos 
valores. 

A definir Concurso 
Olimpíadas 

internacionais da 
Biologia 

Docentes e alunos 
Sala para realização 

das provas 
Ordem dos 

Biólogos 

Número de 
participantes e 

classificação 
obtida pelos 

mesmos 

 

DRC-2– Aprofundar as 
parcerias com as 
instituições. 
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Plano Anual de Atividades - 
Ano letivo 2014/2015 

Departamento Matemática e Ciências Experimentais Identificação da Área Disciplinar Eletrotecnia 

Objetivos do Projeto 
Educativo 

 
Calendarização 

 
 

Tipo de atividade 
Designação da 

atividade 

Recursos 
Humanos 

 

Identificação do 
proponente 

Tipo de Avaliação 
Realização da 

Atividade 

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

Novembro Aula no Exterior 

Coca-Cola 
(processo 

produtivo) Central 
Termoelétrica do 

Pego 

Docente: Práticas 
Oficinais 

Lenine Mata Relatório 
 

DRC-1- Potenciar a 
comunicação com os 
encarregados de educação 
(EE) e envolvê-los na vida 
da Escola. Abril de 2015 

 

Escola Aberta – 
Laboratórios 

Abertos 
Palestra sobre 

dádiva de sangue 
e colheita de 

medula de 
sangue 

Alunos de 10º, 11º e 
12º, anos 

Tendo como público-
alvo os alunos do9º 

Ano turmas (A,B e C) 
 
 
 
 

Professores da 
área de Biologia e 

Geologia 

 
 

 

DRC-2– Aprofundar as 
parcerias com as 
instituições. 

Durante o 
terceiro período 

letivo 

Ofertas de ensino 
superior local 

Visita às várias 
escolas do IPP 

Alunos dos Cursos 
Profissionais de 

Técnicos Auxiliares 
de Saúde 

 e alunos do 12º ano 
de escolaridade 

Professores da 
área disciplinar 

de Biologia e 
Geologia, 
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DRC-2 – Aprofundar as 
parcerias com as instituições. 

DA-3 – Melhorar os 
processos de informação e 
comunicação da Escola.  

27 a 30 Maio Exposição Trabalhos práticos 
Docente: Práticas 

Oficinais 
Lenine Mata 

  
DRC-1- Potenciar a 
comunicação com os 
encarregados de educação 
(EE) e envolvê-los na vida da 
Escola. 

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

Maio Aula no Exterior 

Segurex - Fil (Salão 
internacional de 

proteção e 
segurança) 

Docente: Práticas 
Oficinais 

Lenine Mata Relatório   

DRC-2 – Aprofundar as 
parcerias com as instituições. 

 
 
 

Plano Anual de Atividades - 
Ano letivo 2014/2015 

Departamento Matemática e Ciências Experimentais Identificação da Área Disciplinar Física e Química 

Objetivos do Projeto 
Educativo 

Calendarização Tipo de atividade 
Designação da 

atividade 
 Recursos 

Humanos/Materiais 
Identificação do 

proponente 
Tipo de Avaliação 

Realização da 
Atividade 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que  é cada aluno.  

Novembro de 
2015 

Exposição “ Física 
no dia-a-dia” e 

outras atividades 

Comemoração do 
Dia da Cultura 

Científica 

Professores, alunos 
e comunidade 

Professores da 
Área Disciplinar de 

Física e Química 

Ficha de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
participantes 

Síntese da Ficha de 
Avaliação 

  

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 
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DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

Data e Local 
indicados pela SPF 

Olimpíadas de 
Física 2015 

Olimpíadas 
Regionais de Física 

2015 

Docentes de FQ do 
11º Ano 

Alunos de FQ 11º 
Ano 

Ajudas de custo p/ 
Transporte 

Professores da 
Área Disciplinar 
Física e Química 

Ficha de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
participantes 

Síntese da Ficha de 
Avaliação 

  

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

Março de 2015-  
7º Ano 

Visita de estudo 
Visita de estudo ao 

Centro Ciência 
Viva de Constância 

Autocarro; 
 

Custos a suportar 
pelos alunos:  

± 12 Euros 

Docentes de Física 
e Química, e C. 

Naturais do 7º Ano 

Ficha de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
participantes 

Síntese da Ficha de 
Avaliação 

  

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso  
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

Abril 2015  
11º Ano 

Visita de estudo 

Participação no dia 
aberto da 

Faculdade de 
Ciência e 

Tecnologia 

Autocarro; 
Custos a suportar 

pelos alunos:  
±15 Euros 

Docentes de Física 
e Química A do 

11º Ano de 
Ciências e 

Tecnologias 

Ficha de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
participantes 

Síntese da Ficha de 
Avaliação 

  

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 

Janeiro 2015 
10º Ano 
Lisboa 

Visita de estudo 

Visita ao Museu da 
Eletricidade 

 
Aspetos 

Autocarro; 
Custos a suportar 

pelos alunos:  
±15 Euros 

Docentes de Física 
e Química do 10º 
Ano de Ciências e 

Tecnologias 

Ficha de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
participantes 
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realidade que é cada aluno.  geológicos da 
região de Lisboa 

Síntese da Ficha de 
Avaliação 

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

Maio de 2015 
12º Ano Química 

 
Visita de estudo 

Visita à Empresa 
Selenis 

Autocarro; 
Custos a suportar 

pelos alunos:  
± 5 Euros 

Docentes de Física 
e Química do 12º 
Ano de Ciências e 

Tecnologias 

Ficha de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
participantes 

Síntese da Ficha de 
Avaliação 

  

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

Abril de 2015 
12º Física e 
Química 

Visita de estudo 
Visita de Estudo a 

uma unidade fabril 
a designar 

Autocarro; 
Custos a suportar 

pelos alunos:  
± 12 Euros  

Docentes de Física 
e Química do 12º 
Ano de Ciências e 

Tecnologias 

Ficha de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
participantes 

Síntese da Ficha de 
Avaliação 

  

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 
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DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

Abril de 2015 
8º Ano 

Visita de estudo 
Exploratório e 

museu da ciência a 
Coimbra 

Autocarro; 
Custos a suportar 

pelos alunos:  
± 15 Euros 

Docentes de Física 
e Química do 8 º 

Ano  

Ficha de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
participantes 

Síntese da Ficha de 
Avaliação 

  

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

Semana da Escola 
9º Ano 

Prevenção 
Rodoviária 

Alkocart e 
apresentação de 

vídeos elaborados 
pelos alunos 

Custos a suportar 
pelos alunos: 2,5 

Euros 

Docentes de Física 
e Química do 9º 

Ano 

Fichas de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
participantes. Os 

vídeos elaborados 
farão parte da 

avaliação sumativa 
dos alunos 

  

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

Semana da Escola 
Palestra Atelier 

Observação 
astronómico 

Um dia com os 
astrónomos 

Aguarda-se 
contacto do NUCLIO 

Docentes de Física 
e Química 

Ficha de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
participantes 

  DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 
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DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

Semana da Escola Palestra 
Evolução histórica 

e aplicações do 
Laser 

Aguarda-se 
contacto do 

Professor Gonçalo 
Figueira 

Docentes de Física 
e Química 

Ficha de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
participantes 

  

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

Durante todo o 
ano letivo 

Sala de estudo 
Sala de estudo de 
Física e Química A 
– 10 º e 11º Ano 

Docentes 
Salas 

Orçamento: sem 
custos adicionais 

Docentes que 
lecionam o 10º e 

11º ano de 
Ciências e 

Tecnologias 

Ficha de avaliação 
da atividade a 

preencher pelos 
participantes 
Relatório do 

funcionamento da 
sala de estudo 

  

 
 

Plano Anual de Atividades - 
Ano letivo 2014/2015 

Departamento Matemática e Ciências Experimentais Identificação da Área Disciplinar Informática 

Objetivos do Projeto 
Educativo 

Calendarização Tipo de atividade Designação da atividade 
Recursos 
Humanos 

Identificação do 
proponente 

Tipo de Avaliação 
Realização da 

Atividade 

DRC-1- Potenciar a 
comunicação com os 
encarregados de educação 
(EE) e envolvê-los na vida 
da Escola. 

Ano Letivo/Essl Projeto 
Manutenção/Atualização 

da Página da Escola 
  

Prof. Sónia 
Pimentel  

Relatório   
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DA-3 – Melhorar os 
processos de informação e 
comunicação da Escola.  

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DA-2- Otimizar os 
diferentes serviços, espaços 
e equipamentos.  

Ano Letivo/Essl JPM 
Manutenção da 

Aplicação Gestor GIAE 
  

Prof. Sónia 
Pimentel 

Relatório    
DP-6 - Aumentar a 
participação dos adultos, 
em particular dos adultos 
pouco qualificados, na 
aprendizagem ao longo da 
vida. 

 
Plano Anual de Atividades - 

Ano letivo 2014/2015 
Departamento Matemática e Ciências Experimentais Identificação da Área Disciplinar Matemática 

Objetivos do Projeto 
Educativo 

Calendarização Tipo de atividade 
Designação da 

atividade 
 Recursos 

Humanos/Materiais 
Identificação do 

proponente 
Tipo de Avaliação 

Realização da 
Atividade 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

 
Ao longo do ano 

Apoio aos alunos 
propostos no ano 

anterior 

Aulas de apoio 
pedagógico 

Alunos/Professores 
Docentes da Área 

disciplinar de 
Matemática 

Relatórios nos 
finais dos períodos 

  

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

Ao longo do ano Apoio aos alunos 
Salas de Estudo 
(apoio ao aluno) 

Alunos/Professores 
Docentes da Área 

disciplinar de 
Matemática 

Relatórios nos 
finais dos períodos 

  

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que  é cada aluno.  

Ao longo do ano 
Desenvolvimento 
de atividade letiva 
com recurso às TIC 

Integração das TIC 
nas atividades 

letivas 

Computadores 
Quadros interativos  

Projetores  
Internet 

Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   
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DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

1ª Eliminatória 
12 de Novembro 

de 2014 
2ª Eliminatória 

14 Janeiro de 2015 

Resolução do teste 
enviado pela SPM 

Olimpíadas da 
Matemática 

Alunos 
Spm 

Fotocópias 

Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   DRC-2 – Aprofundar as 
parcerias com as 
instituições. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

Todo o Ano/ sala 

Sensibilização para 
os jogos 

matemáticos e 
desenvolvimento 

de capacidades de 
resolução dos 

mesmos 

Jogos 
Matemáticos 

Alunos 
Spm 

Fotocópias 

Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   DRC-2 – Aprofundar as 
parcerias com as 
instituições. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

Fevereiro 2015 
Concurso interno 
de apuramento 

para afinal 
nacional 

Jogos 
Matemáticos 

Alunos 
Spm 

Fotocópias 

Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   DRC-2 – Aprofundar as 
parcerias com as 
instituições. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

 
Março 2015. 

Resolução do teste 
enviado pela SPM 

 
Canguru 

Matemático 

Alunos 
Spm 

Fotocópias 

Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   DRC-2 – Aprofundar as 
parcerias com as 
instituições. 

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. Data a designar. 

Rotas 
matemáticas? 

 
Visitas de Estudo 

Alunos (10º,11º e 
12º Anos) 

Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   
DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DRC-2– Aprofundar as 
parcerias com as 
instituições. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 

Todo o Ano/ 
Biblioteca 

Visionamento dos 
vídeos na 

biblioteca/bar 

Divulgação do 
programa “Isto é 
Matemática” da 

Alunos/ professores 
Docentes da Área 

disciplinar de 
Matemática 

Relatório final 
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integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

seguido de debate 
e comentário dos 
temas abordados 

SPM  
 
 
 
 
 

 
 
  

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DRC-2 – Aprofundar as 
parcerias com as 
instituições. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

Semana da escola 
Sensibilização para 
aprendizagem da 

Matemática 

Jogos 
Matemáticos 

Alunos/ professores 
Docentes da Área 

disciplinar de 
Matemática 

Relatório final 

  
  

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DRC-2– Aprofundar as 
parcerias com as 
instituições. 

  

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

Semana da escola 
Sensibilização para 
aprendizagem da 

Matemática 

Exposição 
temática com 

colaboração APM 
Alunos/ professores 

Docentes da Área 
disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   
DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DRC-2– Aprofundar as 
parcerias com as 
instituições. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

Maio/Junho 2015 Outro… Escola Aberta Alunos 
Docentes da Área 

disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 
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DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

Data a designar. 

Concurso interno 
de apuramento 

para afinal 
nacional 

Radical estatística Alunos 
Docentes da Área 

disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   DRC-2 – Aprofundar as 
parcerias com as 
instituições. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

Todo o Ano/sala Coadjuvância Salas de aula Alunos 
Docentes da Área 

disciplinar de 
Matemática 

Relatório final   
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PTE – Plano Tecnológico de Educação 
 

PLANO DE ATIVIDADADES 2014- 2015 

Objetivos do Projeto 
Educativo 

Calendarização Tipo de atividade Designação da atividade 
Recursos 
Humanos 

Identificação do 
proponente 

Tipo de Avaliação 
Realização da 

Atividade 

DRC-1- Potenciar a 
comunicação com os 
encarregados de educação 
(EE) e envolvê-los na vida 
da Escola. 

Ano Letivo Projeto 
Manutenção/Atualização 

da Página da Escola 
  

Prof. Sónia 
Pimentel 

Relatório    DA-3 – Melhorar os 
processos de informação e 
comunicação da Escola.  

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP-2 - Criar condições para 
a adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das 
aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos 
valores. 

Ano Letivo Projeto 
Manutenção/Atualização 

do Moodle da Escola 
  

Prof.Sónia 
Pimentel 

Relatório    DP-6 - Aumentar a 
participação dos adultos, 
em particular dos adultos 
pouco qualificados, na 
aprendizagem ao longo da 
vida. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DA-2- Optimizar os 
diferentes serviços, espaços 
e equipamentos.  

Ano Letivo PTE 
Manutenção de todo o 
parque informático da 

escola 
  

Prof.Sónia 
Pimentel 

Relatório 
Trimestral 
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Biblioteca 
 

PLANO DE ATIVIDADES 2014-2015 

Objetivos do Projeto 
Educativo 

Calendarização Tipo de atividade 
Designação da 

atividade 
Recursos 
Humanos 

Identificação do 
proponente 

Tipo de Avaliação 

 
Realização da 

Atividade 

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

Semana da ESSL Leitura 
V Jornadas de 

Leitura 
Equipa BE / Alunos BE Relatório 

 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

Semana da ESSL Roteiro 

Roteiro Cultural 
(património 

arquitetónico e 
histórico de 
Portalegre) 

Alunos de História 
e Geografia do 

SEC. Professores 

Área de História de 
Geografia/BE 

Relatório 

 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  
DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

01-02-2015 Palestra 

Convite a um 
Escritor/Jornalista 
(Rodrigues Guedes 

de Carvalho) 

Equipa BE / Alunos 
Escritor Convidado 

Profª Luísa 
Moreira BE 

Relatório 

 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que  é cada aluno.  

Ao longo do ano Apoio Educativo 

Apoio a alunos nas 
disciplinas de 

Português, Inglês, 
Matemática, Física 
e Química, História 

Equipa BE BE Relatório 

 

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

Ao longo do ano Divulgação 
Sugestão mensal 

de leitura 
Equipa BE BE Relatório 
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DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

Ao longo do ano 
Enriquecimento da 

coleção 

Aquisição de 
novidades 

literárias, de 
outros materiais 

didáticos e 
renovação da 
assinatura de 

jornais e revistas. 

Equipa BE BE Relatório 

 

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. 

Ao longo do ano Apoio Educativo 

Apoio a atividades 
livres de leitura, 

pesquisa, estudo e 
realização de 

trabalhos 
escolares 

Equipa BE BE Relatório 

 

DP-2 - Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das aprendizagens 
e uma prática reflexiva dos 
valores. Ao longo do ano Apoio Educativo 

Reforço da ação da 
BE no apoio ao 

funcionamento da 
escola e às 

atividades de 
ensino 

aprendizagem. 

Equipa BE BE Relatório 

 

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

DA-2- Optimizar os 
diferentes serviços, espaços 
e equipamentos.  

Ao longo do ano 
 

Atualização do 
blogue facebook 

da BE 
(http://poemaspar
aofuturo.blogspot.

pt/) 
(facebook.com/bib
lioteca.s.lourenco) 

Divulgação das 
potencialidades da 

BE através das 

Equipa BE BE Relatório 

 

DA-3 – Melhorar os 
processos de informação e 
comunicação da Escola.  
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ferramentas da 
web 2.0 

DA-2- Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos.  

Ao longo do ano 
Manutenção de 
equipamentos 

Manutenção dos 
equipamentos e 

software 
existentes na BE 

Equipa BE BE Relatório 

 

DA-2- Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos.  

Ao longo do ano Catalogação 

Catalogação das 
novas aquisições e 
dos livros antigos e 
inventariação das 
necessidades da 

BE e dos 
utilizadores 

Equipa BE BE Relatório 

 

DP-1 – Promover o sucesso  
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que é cada aluno.  

Ao longo do ano 
Produção de 

materiais 

Produção, em 
colaboração com 
outros docentes, 

de materiais e 
recursos para os 

alunos. 

Equipa BE BE Relatório 

 

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja um 
nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

DP-5 - Assegurar que o maior 
número possível de alunos 
complete a sua educação e 
formação. 

DP-1 – Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a formação 
integral, atendendo à 
realidade que, é cada aluno.  Ao longo do ano Apoio Educativo 

Apoio a 
projetos/clubes da 

ESSL 
Equipa BE BE Relatório 

 

DA-3 – Melhorar os 
processos de informação e 
comunicação da Escola.  

DP-3 - Assegurar que a 
maioria dos alunos atinja um 

out-14 Visitas Guiadas 
Visitas guiadas à 

BE (alunos de 7º e 
Equipa BE BE Relatório 
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nível adequado de 
competências em Língua 
Materna, Matemática e 
Ciências. 

10º anos) 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 

Ao longo do ano Exposições 

Exposição de 
trabalhos dos 
alunos de  Ed. 
Visual e Artes 
Visuais na BE 

Equipa BE 

Professores 
António Caldeira, 
Helena Palmeiro, 

Ana Amélia Nunes, 
BE 

Relatório 

 

DA-2- Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos.  

Ao longo do ano 
Reciclagem e arte 

pública 
Arte Eco - 

Apaixona-te 

Profª. Helena 
Nabais, alunos do 

10º E, 12º G, 
equipa BE 

Profª Helena 
Nabais 

Relatório 

 
 
 
 DRC-2 – Aprofundar as 

parcerias com as instituições. 

DP-4 - Criar uma Cultura de 
Escola. 
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Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) 

PLANO DE ATIVIDADES 2014-2015 

 

Objetivos do Projeto 

Educativo 

 

Calendarização Tipo de atividade 

 

Designação da 

atividade 

 

Recursos 

humanos 

 

Identificação do 

proponente 

 

Tipo de Avaliação 
Realização da 

Atividade 

DP-1. Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a 
formação integral, 
atendendo à realidade que 
é cada aluno. 
 
DP-2 Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das 
aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos 
valores. 
 
DP-5 Assegurar que o maior 
número possível de alunos 
complete a sua educação e 
formação 
 
DRC-1. Potenciar a 
comunicação com os 
Encarregados de Educação 
(E.E.) e envolvê-los na vida 
da Escola. 
 

 
Ao longo do ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessões de 
esclarecimento 

individuais / grupo 
de alunos / 

turmas; 
Aplicação 

individual e / ou 
em pequeno 

grupo de 
instrumentos de 

avaliação no 
âmbito da 

orientação escolar 
e profissional; 

Reuniões / 
contatos diversos 
com Docentes e 
Encarregados de 
Educação (EE); 

Organização dos 
Processos 

Individuais; 
Elaboração e/ou 

divulgação de 
documentos 

diversos através 
de diferentes 

canais de 
comunicação 

 
Orientação 
Escolar e 

Profissional: 
 

- “Programa de 
Desenvolvimento 

Vocacional” 
 

- “Acesso ao 
Ensino Superior“ 

 
 

 
Todos os alunos 

da Escola que 
desejem 

informar-se sobre 
o seu percurso 
educativo e/ou 

profissional 
futuro 

 
 
 
 
 
 
 

Agentes 
educativos 

intervenientes 
 
 
 

 
Psicóloga Bárbara 

Xavier 

 
Processos 
Individuais 
Relatórios 

Questionários 
Registos diversos 
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DRC-2. Aprofundar as 
parcerias com as 
Instituições. 
 
DA-3. Melhorar os 
processos de informação e 
comunicação da Escola. 

 
No decorrer do 
mês de maio / 

junho 
 
 
 
 
 
 

Mês de julho 

 
Ações de 

Informação com 
duração prevista 

de 2 horas / turma 
ou grupo de 

alunos. 
 
 
 
 

Participação na 
Equipa de 

Matrículas da ESSL 

- “Percursos 
Educativos e 

Formativos na 
ESSL”. 

(Divulgação dos 
cursos da ESSL 

nos 
Agrupamentos / 
Escolas EB 2,3 de 

Marvão, 
Portagem, Castelo 

de Vide, Crato, 
Monforte, 

Arronches e 
Portalegre) 

- “Informação no 
Processo de 
Matricula” 

 
Alunos do 9º ano, 
Docentes, D.T. e 

Direção das 
Escolas 

envolvidas 
 
 
 
 
 

Todos os alunos e 
respetivos E.E. 
que solicitem o 
apoio do SPO. 

 

 
Psicóloga Bárbara 

Xavier (com a 
colaboração de 

alguns Docentes 
e Direção da 

ESSL) 
 
 
 
 

Psicóloga Bárbara 
Xavier (com a 

colaboração de 
alguns Docentes 

e Direção da 
ESSL) 

 
Relatórios 

Questionários 
Registos diversos 

 
 
 
 
 

Registos diversos 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DP-.1. Promover o sucesso 
educativo, o conhecimento 
multidisciplinar e a 
formação integral, 
atendendo à realidade que 
é cada aluno. 
 
DP-2 Criar condições para a 
adequação do processo 
educativo às necessidades 
dos alunos, fomentando a 
qualidade das 
aprendizagens e uma 
prática reflexiva dos 
valores. 
 
DP-5 Assegurar que o maior 
número possível de alunos 
complete a sua educação e 
formação 
 

 
 
 

Ao longo do ano 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atendimento 
individual. 

 
Reuniões/contatos 

de natureza 
diversa com os 

diferentes agentes 
educativos e / ou 

técnicos 
implicados na 

situação 
 

Elaboração e/ou 
divulgação de 
documentos 

diversos através 
de diferentes 

canais de 

 
 
 

Apoio 
Psicopedagógico 

 
Identificação e/ou 
acompanhamento 
das situações (de 

acordo com a 
competência 

técnica e 
regimento do 

SPO) e/ou 
encaminhamento 

para outros 
Serviços 

Especializados / 
Instituições 

 
 

 
 
 

Todos os alunos 
da Escola que 
apresentem 

dificuldades no 
domínio 

intelectual, 
emocional e 

social 
 
 

E.E. / Docentes e 
Direção 

 
 

Serviços 
especializados 
internos e / ou 

externos 

 
 
 

Psicóloga Bárbara 
Xavier. 

 
 
 

Processos 
Individuais. 
Relatórios 

Questionários 
Registos diversos 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                          PAA - 2014/2015 

52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRC-1. Potenciar a 
comunicação com os 
Encarregados de Educação 
(E.E.) e envolvê-los na vida 
da Escola. 

comunicação 
 

Organização dos 
Processos 
Individuais 

  
 

DA-2 Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos. 
 
DA-3. Melhorar os 
processos de informação e 
comunicação da Escola. 
 
DRC-2. Aprofundar as 
parcerias com as 
Instituições. 
 
 

 
 

Ao longo do ano 

Sessões de 
trabalho para a 
preparação e 

desenvolvimento 
das diferentes 
atividades dos 

Serviços 
Reuniões com a 

Direção/ 
diferentes Órgãos 
Serviços/agentes 

educativos da 
Escola 

Contatos de 
natureza diversa 

que visem a 
cooperação e 

articulação entre o 
SPO e demais 

Serviços / 
Instituições 

externas 

 
 

Organização dos 
Serviços de 
Psicologia e 
Orientação 

 
 

Comunidade 
Escolar 

 
 
 
 
 
 

Técnicos 
especializados, 
nomeadamente 

das áreas da 
Educação, Saúde, 

Emprego e 
Formação 

Profissional 

 
 

Psicóloga Bárbara 
Xavier 

 
 

Relatórios 
Atas 

Questionários 
Registos diversos 
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Educação especial 

 
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES- 2014 - 2015 

LINHAS DE INTERVENÇÃO 
DO PLANO DE ATIVIDADES 

OBJETIVOS ATIVIDADES 
INTERVENIENTES 

(organização/dinamização) 
CALENDARIZAÇÃO 

 

 

Envolver a comunidade educativa na 
dinâmica do agrupamento. 

 

 Atualizar os documentos existentes de 
acordo com as necessidades atuais. 

 Ter em conta a toda a legislação em vigor. 

 Atualizar o conhecimento. 

 Ajustar procedimentos. 

- Reformulação do Mapa de alunos; 
Adendas aos PEI; Realização de 
protocolos e dos PIT’s; Realização dos 
Relatórios circunstanciados. 
- Contribuição para a atualização do 
Regimento Interno. 
- Análise da legislação em vigor. 

 

 Docentes de Educação 
Especial 

 

 Órgão Diretivo 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

Promover a existência de protocolos 
de cooperação entre entidades 
/instituições que possam contribuir 
para o desenvolvimento do processo 
educativo. 

 

Estabelecer protocolos no âmbito da 
implementação dos Planos 
Individuais de Transição para a vida 
ativa. 

 

 Realizar a avaliação especializada dos 
alunos. 

 Apoiar os Diretores de Turma na 
elaboração, implementação e 
acompanhamento de P.E.I.. 

 Desenvolver respostas educativas no 
âmbito da Ed. Especial, entre outras, o 
acompanhamento psicológico. 

 Apoiar a transição dos alunos para vida 
pós-escolar.  

 Implementar atividades funcionais no 
âmbito dos Planos Individuais de Transição. 

- Dar continuidade aos protocolos de 
cooperação com as Instituições da 
comunidade local e regional.  
 
- Estabelecer novos protocolos e 
parecerias com empresas e 
instituições. 

 

 Órgão Diretivo 
 

 Docentes de Ed. Especial 
 

 Diretores de turmas 
 

 Alunos 
 

 Pais/Enc. de Educação 
 

 Outros parceiros da 
comunidade 

 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
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LINHAS DE INTERVENÇÃO 
DO PLANO DE ATIVIDADES OBJETIVOS ATIVIDADES 

INTERVENIENTES 
(organização/dinamização) CALENDARIZAÇÃO 

- Articular com todos os 
intervenientes no processo 
educativo dos alunos com NEE, no 
desenvolvimento das medidas 
previstas no Dec.-Lei 3/2008 de 7 de 
janeiro.  

 

- Proporcionar a todos os alunos com 
NEE e com Currículo Especifico 
Individual, a pré-profissionalização 
ou atividades ocupacionais, 
atendendo às suas capacidades e à 
especificidade da sua problemática. 

 

- Implementar estratégias 
conducentes à melhoria dos níveis 
de sucesso escolar. 

 Avaliar as Nec. Educativas nas várias 
dimensões. 

 Desenvolver competências de acordo 
com o PEI de cada aluno. 

 Reforçar as aprendizagens 

 Articular toda a informação pertinente no 
sentido de facilitar o desenvolvimento dos 
alunos. 

 Promover uma intervenção 
transdisciplinar. 

 Adequar e organizar o Currículo Específico 
Individual em função do perfil do aluno. 

 Articular com os diversos interve-nientes 
na avaliação do processo educativo dos 
alunos com NEE. 

 Orientar a organização do PIT, adequando 
ao perfil de cada aluno e adequado a 
inserção social e familiar do aluno. 

 Orientar a organização do PIT, de modo a 
possibilitar ao aluno a experiência em 
diferentes áreas “profissionais”. 

 Promover a transição para a vida ativa/ 
profissional. 

 
- Participação na elaboração e 
reformulação dos Programas 
Educativos Individuais (PEI) que sejam 
necessários. 
- Articulação com os diversos serviços e 
técnicos envolvidos que apoiam os 
alunos com NEE. 

 
- Participação nas Reuniões dos 
Conselhos de Turma. 
 

- Participação na avaliação dos 
Programas Educativos dos alunos com 
NEE. 
 

-  Participação na elaboração e 
reformulação dos Planos Individuais de 
Transição (PIT) que sejam necessários. 
 

 

 Órgão Diretivo 
 

 Conselhos de Turmas 
 

 Prof. Educação Especial 
 

 Pais e Enc. de Educação 
 

 Aux. de Ação Educativa 
 

 Alunos com NEE 
 

 Psicóloga 
 

 Empresas/Instituições 
 

 Outros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ao longo do ano 

- Realizar uma actividade de 
“formação/sensibilização” para os 
docentes sobre a temática da 
Educação Especial 

 Melhorar a formação pessoal dos 
docentes, para lidar com alunos com NEE. 

- Panfleto sobre “O Papel da Educação 
Especial” para a comunidade escolar. 

 Docentes de Educação 
Especial 1º período 

Dia Internacional 
das Pessoas c/ 

Deficiência 

 

- Participar nas atividades de-
senvolvidas pelo Departa-mento. 

 Participar nas atividades do 
departamento. 

- Recolha de informação sobre pessoas 
c/ deficiência que marcaram a 
diferença. 

 Docentes de Educação 
Especial Semana da E.S.S.L. 
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- Realizar uma atividade no âmbito 
da Ed. Especial para toda a 
comunidade escolar (Seminário/ 
palestra/ jogos/ materiais, jogos, 
etc). 

 Valorizar as problemáticas dos alunos 
com NEE 

- A definir consoante a atividade a ser 
realizada. 

 Docentes de Educação 
Especial A definir 3º 

período 

 

Articular com todos os 
intervenientes no processo 
educativo dos alunos com NEE, no 
desenvolvimento das medidas 
previstas no Dec. Lei 3/2008 de 7 de 
janeiro. 

- Avaliar o trabalho desenvolvido durante o 
presente ano letivo 
- Analisar, definir e /ou reformular as 
estratégicas e metodologias de ensino/ 
aprendizagem mais adequadas para cada 
aluno para o próximo ano. 
- Preparar o próximo ano letivo, planeando 
a intervenção mais adequada a cada aluno 
com NEE. 

- Avaliação Final dos Programas 
Educativos e PITs. 

 
- Realização dos Relatórios 
Circunstanciados 

 

- Aprovação em C. Pedagógico 

 Docentes Ed. Especial 

 Cons. de Turmas 

 Enc. de Educação 

 Outros intervenientes no 

processo educativo cada 

aluno com NEE 

 
 

 
Junho/julho de 

2015 

 
 
Recursos necessários: 

- Computador; - impressora; - projetor, - internet; - papel e fotocopiadora; - materiais didáticos diversos e software educativo; - material de desgaste; - biblioteca; - Espaço/sala para 

a intervenção; - telefone/correio - outros modelos de referência; - legislação em vigor; -bibliografia específica; - documentação interna da Escola (Projeto Educativo, Regulamento 

Interno);  
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Serviços Administrativos 

 
PLANO DE ACTIVIDADES 2014/ 2015 

Objetivos 
Designação da 

Atividade 
Data/Local 

Identificação do 
proponente 

Intervenientes 
Recursos e meios 

necessários 
Avaliação da 

Atividade 

 
Realização da 

Atividade 

 
 
 

Promover uma gestão 
partilhada e de cariz 
democrático. 

Gestão de todos 
os procedimentos 
administrativos 
da 
responsabilidade 
da escola, 
distribuídos pelas 
seguintes áreas: 
Alunos; Pessoal; 
Contabilidade; 
Tesouraria, 
Inventário. 
Maior 
flexibilidade e 
autonomia na 
resolução de 
problemas; 
Criação de um 
espaço 
permanente de 
discussão dos 
problemas. 

 
 
 

 
 
 

ESSL 

 
Direção da Escola 
Coordenadora 
técnica 
Assistente técnico 

 
 

Assistentes 
técnicos 

 

 
 
 
 
Assistência 
técnica à rede 
informática 

 
 
 
Ao longo do ano 

 

 
Promoção de Atividades não 
letivas 

Promoção de 
eventos ao longo 
do ano para toda 
a comunidade 
educativa 
Participação nas 
atividades 
realizadas na 

 
 

ESSL 

Direção da Escola 
Coordenadora 
técnica 

Direção da Escola 
Coordenadora 
técnica 

Material de 
escritório custo 
anual cerca de 
7500€ 

Ao longo do ano  
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escola sempre 
que necessário 

 
 

 
Otimizar os diferentes 
serviços, espaços e 
equipamentos 

Manutenção, 
atualizando o 
reforço dos 
equipamentos de 
modo a garantir 
um ensino de 
qualidade, 
Ações de 
Formação de 
acordo com as 
necessidades 
individuais e 
organizacionais. 

 
 
 
 

Cefopna 
 

ESSL 
Portalegre 

 
 

 
 
 

Direção da Escola 

 
 
 
 
 
Coordenadora 
técnica 

 
 

 
 

Cefopna e  
Outras entidades 
formadoras 

 
 
 
 
 
Ao longo do ano 

 

 
Atuação ao nível do apoio à 
comunidade educativa 

Prestar apoio de 
retaguarda a 
profs., 
funcionários e 
alunos ao nível de 
cuidados 
primários de 
saúde. 

 
 

ESSL 

 
Assistentes 
técnicos 

Coordenadora 
técnica 

Assistentes 
técnicos 
Coordenadora 
técnica 

Materiais 
necessários para 
prestar os 
primeiros 
socorros (custos 
cerca de 400€) 

 
 
Ao longo do ano 

 

 
Melhorar os processos de 
informação e comunicação 
da Escola 

Dinamização da 
página da escola, 
Utilização das 
novas tecnologias 
e dos media para 
divulgação e 
informação 
interna e externa 
da escola, 
Garantir 
informação sobre 
diversos 
percursos  

 
 
 
 
 

ESSL 

 
 
 

Coordenadora 
técnica 

 
Assistentes 
técnicos 
Coordenadora 
técnica 

 
 
 
Material de apoio 
disponíveis 
Assistentes  
Coordenadora  

 
 
Ao longo do ano 
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Assistentes operacionais 

 
PLANO DE ATIVIDADES 2014 / 2015 

Objetivos 
Designação da 

Atividade 
Data/Local 

Identificação do 
proponente 

Intervenientes 
Recursos e meios 

necessários 
Avaliação da 

Atividade 

 
Realização da 

Atividade 

A.1, C.1, C.4, C.5 
Assegurar uma boa 
prestação de serviços em 
todos os locais 

Reprografia / 
Papelaria 
Bar 
Portaria 
Balneários 
Laboratórios 
Pisos 

 
 
 
ESSL 

 
Direção da Escola 
Encarregada 
Operacional 

 
 
 
Assistentes 
Operacionais 

  
 
 
Ao longo do ano 

 

A.1, B.2, B.4, C.1, C.4, C.5 
Melhorar a qualidade da 
prestação de serviços 

Reuniões com a 
Direção da Escola 

 
ESSL 

 
Direção da Escola 

 
Encarregada 
Operacional 

 
ESSL 

 
Ao longo do ano 

 

A.1 
Colaborar nas atividades 
letivas 
Colaborar com a Direção da 
Escola 

Dar apoio aos 
Docentes e 
Alunos, 
colocando e 
retirando 
material didático 
das salas de aulas 
Apoiar a Direção 
da Escola nas 
várias (entrega de 
prémios, e 
atividades fora 
dos horários 
normais, mesmo 
em fim de 
semana) 

 
 
 
ESSL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Encarregada 
Operacional 

 
 
Assistentes 
Operacionais 
Encarregada 
Operacional 

 
 
 
Material de 
apoios 
disponíveis 
Assistentes 
Operacionais 
Encarregada 
Operacional 

 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 

 

A.1, C.1 
Apoiar os alunos 
Reduzir situações de 
indisciplina 

Intervenção junto 
dos alunos em 
caso de 
indisciplina e 

 
 
 
ESSL 

 
Direção da Escola 
Encarregada 
Operacional 

 
Assistentes 
Operacionais 
Encarregada 

  
 
 
Ao longo do ano 
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Melhorar o ambiente 
escolar a vários níveis 

problemas, com o 
devido 
acompanhament
o dos mesmos à 
Direção da Escola 

Operacional 

B.1, B.2, B.6 
Apoiar os alunos, fazendo os 
primeiros socorros até o 
INEM chegar 
Caixas dos primeiros 
socorros em todos os locais 
(Bar, Pisos, Portaria, 
Reprografia/ Papelaria, 
Balneários, Refeitório e 
Laboratórios 

Acompanhament
o dos alunos ao 
Hospital em caso 
de acidente ou 
indisposição 
Verificar as caixas 
dos primeiros 
socorros para que 
não falte o 
material 
necessário 

 
 
 
ESSL 
 
Hospital 

 
 
Encarregada 
Operacional 

Assistente 
Operacional do 
Piso ou área em 
que se dê a 
ocorrência 
 
Encarregada 
Operacional 

 

Bombeiros 
INEM 
Betadine, 
tesoura, soro 
fisiológico, pensos 
rápidos, fita 
adesiva, 
compressas 

 
 
 
 
 
Ao longo do ano 

 

A.1, B.1, B.2, B.3 
Resolver situações que 
possam surgir a todos os 
níveis, dirigida aos 
Assistentes Operacionais e 
Encarregada Operacional 

 
 
 
Reuniões gerais 
 
 

 
 
 
ESSL 

 
 
Direção da Escola 

Assistentes 
Operacionais 
Direção da Escola 
Encarregada 
Operacional 

 
 
 

 
 
 
Ao longo do ano 

 

B.6, D.1, C.4 
Melhorar o aspeto dos 
espaços interiores e 
exteriores da Escola 
Limpeza do interior da 
Escola, sempre que a 
limpeza faça as interrupções  

 
 
Limpeza de todo 
o exterior da 
Escola  

 
 
 
ESSL 

 
 
Encarregada 
Operacional 

 
Assistentes 
Operacionais 
Encarregada 
Operacional 

Equipamentos 
específicos 
Entidades 
externas para o 
devido efeito 
 

 
 
 
Ao longo do ano 

 

 
Realização de inquéritos 
sobre o atendimento e 
funcionamento dos vários 
serviços 

Reprografia / 
Papelaria 
Bar 
Portaria 
Balneários 
Laboratórios 
Pisos 

 
 
 
ESSL 

 
 
 
Direção da Escola 
 

 
 
 
Encarregada 
Operacional 

  
 
 
Dois por ano 
letivo 

 

Colaboração com outros 
serviços da Escola, 
nomeadamente com a 

 
 
Apoio aos 

 
 
ESSL 

 
Direção da Escola 

 

Assistentes 
Operacionais 
Encarregada 

 
 
Humanos 

 
 
Ao longo do ano 
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Direção da Escola, serviços 
Administrativos, Cozinha e 
Bufete 

serviços referidos Operacional 

 
 
 
 
 
 
 

Associação de Estudantes 
 

Designação da atividade Objetivos Local Calendarização 

Reunião com o Poder Local 
(vereadora Dulce Reis e restante 
equipa técnica para a educação e 

associativismo) 

 Apresentação do novo organismo associativo e o respetivo projeto de 
intervenção; 

 Auscultação por parte da câmara municipal de Portalegre das atividades a 
concretizar ao longo do ano e consideração da capacidade de apoio da autarquia 
para a realização das mesmas, em termos de recursos financeiros, materiais e 
humanos; 

 Demonstração da total disponibilidade de todos os membros da associação para 
participar a apoiar ativamente nas atividades/eventos dinamizadas pelo 
município. 

Câmara Municipal de 
Portalegre 

8 de Outubro de 2014 
(11h30) 

Mini Torneio de Futsal inter-
associações de estudantes 

 Promoção do espírito associativo e amigável entre as associações de estudantes 
das duas secundárias da cidade de Portalegre; 

 Envolver os alunos das duas escolas num ambiente de convívio, em prole da 
cooperação e pela valorização da atividade desportiva. 

Polidesportivo da 
Escola Secundária de S. 

Lourenço (ESSL) e 
Pavilhão da Escola 

Secundária Mouzinho 
da Silveira 

15 de Outubro e 26 de 
Novembro de 2014 

(15h00) 

Torneio de Futsal Interturmas 

 Incentivo à participação desportiva e ao desenvolvimento do espírito de fair play; 

 Criar um espírito de união intra-turmas e de competição “saudável” interturmas; 

 Realização da fase de grupos, apuramento para os quartos-de-final, meias-finais e 
final. 

Polidesportivo da ESSL 
22 de Outubro de 2014 

– 1 de Abril de 2015 
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Legalização da AE 

 Aprovação dos estatutos e início de atividade da associação no Registo Nacional 
de Pessoas Coletivas; 

 Inscrição no Registo Nacional de Pessoas Coletivas; 

 Candidatura ao Plano de Apoio Estudantil atribuído pelo IPDJ 

 
Até ao final do 1º 

período 

Redefinição dos produtos 
alimentares para venda nas 

máquinas automáticas 

 Organização de uma parceria com a Delegação de Saúde do Alto Alentejo para a 
promoção do projeto “Educação para a Saúde” juntamente com a professora 
Filomena Ribeiro 

Máquinas automáticas 
Até ao final de 

Novembro 2014 

Ação de sensibilização e 
intervenção no bar da escola 

 Promoção do civismo e respeito pelos outros; 

 Consciencialização de todos os utilizadores do bar para a responsabilidade na 
utilização dos bens coletivos, de forma a garantir a limpeza do espaço e a 
eliminar alguns comportamentos inadequados com que nos deparamos.  

Bar 
Durante todo o ano 

letivo 

Project Runaway 

 Promover o espírito criativo e prático junto dos alunos de Artes Visuais e 
respetivos professores para a confeção de roupas a serem utilizadas por 
manequins (alunos), num desfile de moda, a decorrer no final do ano letivo; 

 Incentivar o contacto entre alunos e empresas que se insiram no ramo têxtil. 

 
A partir de 29 de 
Outubro de 2014 

Desfile – 29 de Maio 

Arraial do Caloiro 

 Apresentação da nova equipa da associação a toda a Comunidade Local, num 
espaço de tradição para muitos portalegrenses; 

 Assinalar os dois primeiros meses da chegada dos novos alunos (7º e 10º anos) 
juntamente com a restante Comunidade Escolar num espírito de amizade e 
companheirismo entre alunos, professores, funcionários, pais e todos os 
portalegrenses. 

Espaço Convívio - 
Satélite d`Alegria 

(antigo salão de baile 
do clube Desportivo) 

7 de Novembro de 
2014 

Natal na ESSL 

 Envolver toda a escola num espírito natalício e de solidariedade característico 
desta época; 

 Decorar o Hall de entrada com a árvore de natal AE-ESSL; 

 Exposição de um presépio vivo durante a manhã de 11 de Dezembro. 

Espaços de convívio da 
escola 

De 8 a 12 de Dezembro 
de 2014 

Comemoração dos 130 anos da 
criação da ESSL 

 Festejar os 130 anos de história da escola juntamente com ex-alunos de 
diferentes gerações numa partilha de experiências e vivências; 

 Envolver toda a Comunidade Escolar num sentimento de afirmação da identidade 
da sempre recordada Escola Industrial. 

Auditório da ESSL 
3 de Dezembro de 

2014 

Noite de Fados 

 Desenvolver atividades para uma antiga geração de alunos da ESSL e todos os 
amantes deste estilo musical unicamente português – o Fado; 

 Proporcionar aos portalegrenses tradições antigas que sempre marcaram a 
toponímia de Portalegre. 

Espaço Convívio - 
Satélite d`Alegria 

(antigo salão de baile 
do clube Desportivo) 

5 ou 6 de Dezembro de 
2014 
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Assembleia de Delegados 

 Auscultar as necessidades de todos os alunos através de uma recolha de 
sugestões e críticas construtivas por parte de todos os delegados nas respetivas 
turmas; 

 Transmitir informações do funcionamento da AE e das respetivas atividades aos 
delegados, com o objetivo de chegar a todos os alunos. 

Sala Azul 

19 de Novembro de 
2014 

11 de Fevereiro e 6 de 
Maio de 2015 

Torneio da Sueca 

 Promover as velhas tradições de um jogo tão popularmente português, como é a 
Sueca; 

 Dinamização de atividades que vão ao encontro das preferências do maior 
número de alunos. 

Sala de Convívio ou Bar 
19 de Novembro de 

2014 

Momentos doces 

 Angariação de fundos para a instalação do sistema de som da rádio escolar e para 
legalizar a AE; 

 Venda de crepes, bolos e outros produtos confecionados pelos membros da 
associação  

Bar 
Durante todo o ano 

letivo 

2ª edição do “Escola de Portas 
Abertas” 

 Promover a cultura portalegrense e a apresentação dos talentos de alguns alunos 
através da 2ª edição de um evento feito para todos os portalegrenses; 

 Festejar em ambiente de festa o término das atividades letivas 

 Sorteio de um cabaz de natal, cujos lucros se destinam à aquisição do sistema de 
som e legalização da AE. 

Auditório da ESSL 
12 de Dezembro de 

2014 

Instalação do sistema de som 

 Cobrir grande parte dos espaços de convívio da escola com um sistema de som, 
cuja central se localizará na rádio escolar; 

 Dinamizar os intervalos e horas de almoço, criando um ambiente mais agradável 
e menos monótono. 

Bar, refeitório, hall de 
entrada e espaços 

exteriores 

Até 30 de Janeiro de 
2015 

Construção da rádio escolar  Criar um espaço reservado à rádio escolar na atual sala de convívio, onde possa 
ser guardado todo o material de som com a segurança necessária. 

Sala de convívio 
Até 30 de Janeiro de 

2015 

Torneio de Matraquilhos 
 Promover o espírito de fair play entre pares; 

 Corresponder às preferências de alguns alunos e dinamizar os recursos de que a 
escola tem à disposição. 

Sala de convívio 
Janeiro/Fevereiro de 

2015 

II Concurso de Fotografia 

 Desenvolver o espírito criativo de cada um e “dar asas à imaginação” dos diversos 
alunos em plena era da selfie; 

 Recolher projetos de qualidade alusivos ao tema: “A ESSL e as pessoas” para uma 
posterior exposição, a decorrer na Galeria Municipal de S. Sebastião; 

 
Entre 12 de Janeiro e 
13 de Março de 2015 

Festa das Comissões  Proporcionar o espírito de união entre comissões de finalistas e associações de 
estudantes da cidade de Portalegre; 

A definir Final de Janeiro 
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 Eliminar possíveis rivalidades existentes entre secundárias através deste exemplo 
de cooperação. 

Concerto com “Los Romeros” 

 Promover a cultura alentejana junto dos portalegrenses através de um grupo de 
jovens que “já dá cartas a nível nacional”; 

 Proporcionar um momento de divertimento e convívio entre a Comunidade 
Escolar e Local 

Mercado Municipal de 
Portalegre 

Fevereiro/Março 2015 

Concurso “ESSL têm talento” 

 Organização de um concurso inspirado no programa televisivo “Portugal tem 
talento” através de eliminatórias, com a participação de um júri composto por 
especialistas na área; 

 Promover os dotes de cada um, muitas vezes escondido e não reconhecidos. 

Audições – Sala Azul 
Eliminatórias e Final - 

Auditório da ESSL 

Entre 25 de Fevereiro e 
20 de Maio de 2015 

Torneio de Basquetebol 3X3 
 Promover o espírito de fair play entre pares; 

 Corresponder às preferências de alguns alunos e promover a prática desportiva 
junto dos alunos e o espírito de envolvência de toda a escola; 

Polidesportivo da ESSL Março a Abril de 2015 

Visita de estudo à Futurália 

 Participação na 8ª edição da Futurália – Oferta Educativa, Formação e 
Empregabilidade; 

 Disponibilizar todas as informações necessárias aos alunos de 9º e 12º ano, com 
o objetivo de os auxiliar nas suas escolhas educativas futuras, combatendo 
algumas incertezas; 

FIL, Lisboa 
Entre 11 e 14 de Março 

de 2015 

Torneio de Voleibol  Corresponder às preferências de alguns alunos e promover a prática desportiva 
junto dos alunos e o espírito de envolvência de toda a escola; 

Polidesportivo da ESSL Abril/Maio de 2015 

Torneio de Futsal Interescolas 

 Valorizar a cooperação, interação e troca de experiências entre norte 
alentejanos; 

 Dinamizar o gosto pela prática desportiva e reconhecer o mérito a cada equipa 
apurada no respetivo interturmas realizado em cada Secundária; 

 Disputar o trofeu “Portalegre, cidade do Alto Alentejo” atribuído pelo Município 
de Portalegre 

Espaços desportivos 
das secundárias do 
distrito e Pavilhão 

Municipal Portalegre 
(final) 

Entre 15 de Abril e 4 
de Junho de 2015 

“ESSL e o teu futuro” 

 Semana dedicada a cada curso científico-humanístico de secundário, onde se 
contará com a presença de ex-alunos das respetivas áreas no ensino superior e 
outros especialistas/convidados; 

 Contactar com experiências reais relativamente ao mundo académico e ao 
mercado de trabalho após o ensino secundário. 

Auditório da ESSL 
Entre 20 e 24 de Abril 
de 2015 (semana da 

escola) 

Caminhada Convívio com 
almoço 

 Promover a atividade física entre alunos, professores, funcionários, pais e os 
demais que se queiram juntar a esta iniciativa; 

Centro histórico de 
Portalegre 

15 de Maio de 2015 
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 Dinamizar o centro histórico da cidade e dar a conhecer o seu potencial. 

Passeio de bicicleta 

 Cooperar com a equipa de BTT do Desporto Escolar na promoção de um desporto 
característico da região; 

 Promover um passeio de convívio e competição entre toda a Comunidade 
Escolar. 

Percurso a definir 18 de Abril de 2015 

Prova de Paintball 

 Promover uma prática há muito desejada por alunos da ESSL e pelos 
portalegrenses de uma forma geral; 

 Envolver a cidade e a Comunidade Escolar num espírito de divertimento, 
competição e convívio, durante o almoço. 

Parque de campismo 
de Portalegre e Centro 

Vicentino da Serra 
30 de Maio de 2015 

Torneio de Ténis de Mesa 
 Promover o espírito de fair play entre pares; 

 Corresponder às preferências de alguns alunos e promover a prática desportiva 
junto dos alunos e o espírito de envolvência de toda a escola; 

Sala de Convívio Maio/Junho de 2015 

Festival AE`s Secundárias 
Distrito de Portalegre 

 Dinamizar a cidade através de um encontro entre jovens de todo o distrito num 
evento que promete um grande cartaz musical e muita animação à população; 

 Atrair visitantes à cidade de Portalegre e promover o bom nome da ESSL. 

Jardim da Avenida da 
Liberdade (Tarro) 

30 e 31 de Maio de 
2015 

Baile de Finalistas 

 Festejar o término de um ciclo e a chegada de uma nova etapa – o secundário 
para os alunos de 9º ano e o ensino académico para os veteranos de 12º ano; 

 Assinalar uma importante mudança para cada um dos alunos, junto daqueles que 
sempre os acompanharam durante esse importante percurso de vida (amigos, 
familiares, professores, funcionários…). 

A definir 
9º ano – a definir 

12º ano – 9 de Junho 
de 2015 

Pintura e decoração da Sala de 
Convívio 

 Transformar o espaço correspondente à Sala de Convívio, dando-lhe mais cor e 
adaptando-o aos gostos dos alunos, proporcionando um ambiente mais 
agradável e juvenil; 

 Atrair um maior número de alunos para a Sala de Convívio, por forma, a evitar 
alguma instabilidade que possa ser criada nos corredores das salas de aula e 
gabinetes administrativos. 

Sala de Convívio 
Até 30 de Janeiro de 

2015 

 


