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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Departamento Educação Pré-Escolar

Pré-Escolar - GR100

Tema

6 - Outros
Objetivos

Interiorizar Valores:
Conhecer-se e conhecer os outros;
Respeitar-se e respeitar os outros;
Desenvolver atitudes de tolerância, compreensão e partilha;
Desenvolver atitudes de confiança em experimentar novas
atividades, propor ideias e falar em grupo;
Contribuir para a tomada de consciência do sentido de
pertença a um grupo específico;
Participar na construção e definição das regras do Jardim de
Infância;
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Comemorar o Dia Mundial da Música
- Assistir a espetáculos
-Valorizar a música como fator de identidade social e
cultural;
- Conhecer um reportório diversificado de canções e de
músicas de diferentes géneros, estilos e culturas;
-Criar ocasiões de exploração das características dos sons e
instrumentos convencionais e não convencionais;

Designação da atividade

ADAPTAÇÂO -" Respeitar-me e Respeitar os Outros"

Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Educadores de Infância
Crianças

Data/Local
1º Período
Ao longo do ano

"HEROIS DA MÚSICA"
Designação da atividade
Educadores de Infância
Crianças
1de outubro
Comunidade Educativa
Ao longo do ano

Custo Estimado
0€

0€
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Estruturas Pedagógicas
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Coordenação e Supervisão Pedagógica

Departamento Educação Pré-Escolar

Pré-Escolar - GR100
1 - Sessões Formativas
Tema
- Projeto: "Mês da Alimentação"
- Assinalar o Dia Mundial da Alimentação
- Assinalar o Dia Mundial da Saúde
- Comemorar o Dia Mundial da Dança
- Reconhecer e fomentar hábitos de alimentação e higiene
alimentar;
-Articular entre ciclos, família e comunidade;
-Promover o espírito de cooperação e partilha;
-Fomentar a experimentação de novos alimentos;
-Reconhecer e fomentar hábitos de vida saudável;
Tirar partido dos recursos existentes (espaços e materiais) no
estabelecimento ou na comunidade para desenvolver a
educação motora;
-Criar oportunidades para a criança explorar e desenvolver
as diversas possibilidades do corpo através de movimentos e
jogos
1 - Sessões Formativas
Tema
-Dar a conhecer hábitos de alimentação saudável;
-Associar a prática da atividade motora a hábitos de vida
saudável;
5- Clubes e Projetos
Tema
-Promover o PNL
-Dar continuidade ao projeto aLeR+ com "a Mochila em Vai e
Vem"
-Assinalar o Dia da Biblioteca Escolar
-Participar na Semana da Leitura - "Prazer de Ler"
-Participar no projeto "Pais de Palavra"
-Participar no Aniversário da BE
-Participar em Feiras do Livro
-Comemorar o Dia da Poesia
-Assinalar o Dia Internacional do Livro Infantil
-Assinalar o Dia Mundial do Livro
-Assinalar o Dia do Autor Português
-Desenvolver o prazer e a motivação para a leitura e para a escrita;
-Explorar os espaços e funcionalidades das bibliotecas;
-Promover a articulação com o 1.ºCEB, a família e a comunidade;

Centros de Saúde
Autarquia
Técnicos

Centros de Saúde
Autarquia
Técnico

" HEROIS DA SAÚDE" - PES
Designação da atividade
Comunidade Educativa
1.º período
3.º período

0€

"Alimentação Saudável"/ "Corpo São em Mente Sã"
Designação da atividade
Comunidade Educativa
1.º período
0€
3.º período

"HEROIS DA LEITURA" _ a LeR+
Designação da atividade
Educadores de Infância
Criança
24 de outubro
Município de Pombal _BMP Comunidade Educativa
27 a 31 de março
Bibliotecas Escolares
21 de março
Escritores e Ilustradores
2 de abril
23 de abril
22 de maio
Ao longo do ano

0€
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Departamento Educação Pré-Escolar

Pré-Escolar - GR100
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

- Vivenciar o Dia do Bolinho
- Festejar o S. Martinho- Magusto
- Festejar o Natal
-Estabelecer relações entre o presente e o passado
associando-as a objetos, situações de vida e práticas
culturais;
-Articular entre ciclos e comunidade;
-Envolver a família no processo educativo;
-Promover novas aprendizagens;
-Proporcionar o convívio entre crianças e comunidade;
4- Atividades e Parcerias
Tema
-Participar no Projeto a nível Nacional-Dia do Pijama
-Promover e desenvolver atitudes de cooperação,
solidariedade e igualdade

" HEROIS COM TRADIÇÃO"
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Educadores de Infância
Crianças
outubro/novembro/
Comunidade Educativa
dezembro
1.º período

"HEROIS DA SOLIDARIDADE"
Designação da atividade
Educadores de Infância
Crianças
20 de novembro
Associação Mundos de Vida Comunidade Educativa

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Designação da atividade
- Fazer Visitas ao Meio
Educadores de Infância
Crianças
- Fazer Visitas de Estudo
- Conhecer elementos da sua comunidade, realçando aspetos
físicos, sociais e culturais e identificando semelhanças e
diferenças com outras comunidades;

"HEROIS À AVENTURA"
Ao longo do ano

Custo Estimado
0€

0€

0€
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Departamento Educação Pré-Escolar

Pré-Escolar - GR100
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

- Celebrar o Dia de Reis
- Brincar ao Carnaval
- Valorizar tradições;
- Explorar capacidades expressivas e criativas através de
produções plásticas;
-Utilizar e recriar o espaço e os objetos atribuindo-lhes
significados múltiplos em atividades individuais e com os
outros

" HEROIS DA FANTASIA"
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Educadores de Infância
Crianças
6 de janeiro
Comunidade Educativa
Comunidade Educativa
24 de fevereiro
2.º perríodo

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Assinalar o Dia Escolar da Não Violência e da Paz
- Vivenciar a Semana dos Afetos
-Desenvolver os Valores Matriciais do AEP: atitudes de
cooperação, solidariedade, igualdade, justiça, tolerância e
paz;
-Promover relações interpessoais saudáveis;

"HEROIS DOS AFETOS" - PES
Designação da atividade
Educadores de Infância
Crianças
30 de janeiro
Comunidade Educativa
fevereiro
Ao longo do ano

5- Clubes e Projetos
Tema
Assinalar:
- o Dia Mundial da Árvore e da Floresta;
- o Dia Mundial da Água
-o Dia Mundial do Ambiente;
- Promover a Conservação e Limpeza dos Espaços
Escolares;
- Conhecer elementos da sua comunidade, realçando aspetos
físicos, sociais e culturais e identificando semelhanças e
diferenças com outras comunidades;
- Proporcionar atividades que consciencializem para a
manutenção e embelezamento dos espaços escolares;

Designação da atividade
Educadores de Infância
Crianças

"HEROIS DO AMBIENTE" - PES
21 de março
22 de março
5 de junho
Ao longo do ano

Custo Estimado
0€

0€

0€
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Estruturas Pedagógicas
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Coordenação e Supervisão Pedagógica

Departamento Educação Pré-Escolar

Pré-Escolar - GR100

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Comemorar:
- o Dia do Pai
- a Páscoa
- o Dia da Mãe
- o Dia Mundial da Família
- o Dia Mundial da Criança
-Tomar consciência da sua identidade e pertença a um grupo
e reconhecê-lo como lugar de afetos;
- Valorizar cada membro da família e a família como um
todo

Designação da atividade
Educadores de Infância
Crianças
Pais e EE

" HEROIS DA FAMÍLIA"
2.º período/3.º período

4- Atividades e Parcerias
Tema
Assinalar:
- o Dia Europeu da Segurança Rodoviária
- o Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante
-Promover atitudes e comportamentos de segurança;
-Sensibilizar para a prevenção de acidentes domésticos e
rodoviários;

"HEROIS DA SEGURANÇA"- PES
Designação da atividade
Educadores de Infância
Crianças
27 de abril
0€
Escola Segura
Comunidade Educativa
5 de maio
Bombeiros
Outros parceiros

1 - Sessões Formativas
Tema
-Sensibilizar para atitudes e comportamentos de Segurança

Designação da atividade
Educadores de Infãncia
Crianças
Pais e EE

-"Segurança em Casa, no Campo, na Cidade e na Praia"
3.º período
0€
Ao longo do ano

4- Atividades e Parcerias
Tema
Comemorar:
- o Dia de S. Martinho
- o Dia do Bolinho
- o Natal
- o Dia Mundial da Criança
- Realizar uma Caminhada pela Saúde
- Participar na Semana Aberta
- Promover/participar noutros Projetos
- Organizar o encerramento do Ano Letivo,
em parceria com os Encarregados de Educação.

Designação da atividade
Educadores de Infância e
Crianças
Encarregados de Educação
Parcerias

"ATIVIDADES EXTRACURRICULARES"
Ao longo do ano
0€

0€
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Departamento 1º Ciclo

1º Ciclo - GR110
Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

- Capacitar as famílias para um melhor acompanhamento dos
seus educandos;
Criar resposta adequadas e promotoras de desenvolvimento
integral e equilibrado do aluno;
-Identificar áreas onde o potencial desenvolvimento das
competências de cada aluno pode ser apoiado/ampliado.

Alunos e Famílias em Risco
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Monitores do PMPSE;
Alunos sinalizados
1º e 2º Períodos
Equipa de Saúde Escolar;
Docentes

1 - Sessões Formativas
Tema
- Melhorar as competências pessoais e sociais de alunos e
famílias em risco;
-Apoiar alunos, famílias e escolas para que todos tenham
iguais oportunidades de alcançar sucesso escolar;
- Ampliar conhecimentos para aplicação e desenvolvimento
do projeto.

Trabalho Colaborativo
Designação da atividade
Equipas multidisciplinares
Alunos e famílias sinalizados Ao longo do ano
(AEP/PMPSE)

1 - Sessões Formativas
Tema
- Promover cuidados posturais;
- Desenvolver comportamentos de prevenção dos problemas
musculosqueléticos;
-Sensibilizar para os cuidados a ter com o sol.

Quero ser saudável
Designação da atividade
Equipa de Educação para a
Alunos
Ao longo do ano
Saúde e Educação Sexual
Pais/EE
Docentes do 1.ºciclo
Comunidade Educativa
Centro de Saúde de Pombal
Outros

4- Atividades e Parcerias
Tema
- Sensibilizar alunos e encarregados de educação para a
importância da prática de uma alimentação nutricionalmente
equilibrada;
- Promover a saúde oral;
- Promover atitudes e práticas promotoras de saúde individual
e coletiva.

Saúde a Sério.
Designação da atividade
Equipa de Educação para a
Alunos
Ao longo do ano
Saúde e Educação Sexual
Pais/EE
Docentes do 1.ºciclo
Comunidade Educativa
Centro de Saúde de Pombal
Outros

Custo Estimado
0€

A suportar pela
CMP

0€

0€
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Departamento 1º Ciclo

1º Ciclo - GR110
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

Comemorar efemérides e dias temáticos:
- Dia da Alimentação;
- Natal;
- Semana dos Afetos;
- Semana da Saúde.
5- Clubes e Projetos
Tema
- Equilibrar a autoestima;
- Desenvolver o comportamento e a comunicação assertiva,
a empatia, a cooperação e o respeito pelos outros;
- Desenvolver o espírito de pertença a um grupo sem perda
de identidade;
- Desenvolver o espírito crítico, nomeadamente no que diz
respeito a mensagens publicitárias;
- Desenvolver atitudes próprias e refletidas sobre o consumo
de álcool e tabaco;
- Envolver a família no meio escolar.
5- Clubes e Projetos
Tema
- Estimular o gosto pela leitura;
- Sensibilizar para a leitura como forma de prazer e
aprendizagem;
- Elevar os níveis de literacia dos alunos.
1 - Sessões Formativas
Tema
- Difundir autores nacionais;
-Elevar os níveis de literacia dos alunos;
- Estimular o gosto pela leitura;
- Envolver, na promoção da leitura, os elementos da
comunidade escolar;
- Promover a leitura e o encontro com escritores,
contadores, ilustradores e atores;
- Dinamizar a Hora do Conto.

Semanas e Dias Temáticos
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docentes
Alunos
17 de outubro
Assistentes Operacionais
Pais/EE
16 de dezembro
Pais/EE
Comunidade Educativa
13 a 17 de fevereiro
Comunidade
3 e 4 de abril
Educativa
Designação da atividade
Docentes; Pais/EE e
Alunos
Comunidade Educativa

0€

Prevenir.já
Ao longo do ano letivo

Ler, é que está a dar!
Designação da atividade
Docentes
Alunos
Ao longo do ano
Professores Bibliotecários
Pais/EE
Comunidade Educativa

Docentes; EE;
Editoras

Custo Estimado

Um dia com…
Designação da atividade
Alunos
Ao longo do ano
Pais/EE
Comunidade Educativa

0€

0€

0€
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Estruturas Pedagógicas
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Coordenação e Supervisão Pedagógica

Departamento 1º Ciclo

1º Ciclo - GR110

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Comemorar o Mês Internacional das Bibliotecas
Escolares;
- Participar na Semana da Leitura;
- Dinamizar a Feira do Livro;
- Comemorar o Dia da Poesia;
- Comemorar o Dia Mundial do Livro

Designação da atividade
Docentes
Alunos
Assistentes Operacionais
Pais/EE
Comunidade Educativa

Mimos de leitura
2.º e 3º períodos

1 - Sessões Formativas
Tema
-Capacitar o aluno para a integração na vida em
sociedade;
- Proporcionar a reflexão sobre a importância dos
comportamentos individuais na prevenção de acidentes;
- Desenvolver atividades de formação e sensibilização
sobre prevenção e segurança;
- Estabelecer uma relação de confiança e respeito com os
outros;
- Prevenir riscos no uso das redes sociais digitais;
- Educar comportamentos.

Respeitar-me e respeitar os outros
Designação da atividade
Equipa de Saúde escolar;
Alunos
Ao longo do ano
Psicólogas; Escola Segura;
Pais/EE
Terapeutas; Nutricionistas;
Comunidade Educativa
Bibliotecários; outros

4- Atividades e Parcerias
Tema
-Interiorizar comportamentos adequados em situações de
risco/ emergência;
- Testar o Plano de Segurança da Escola;
- Desenvolver uma cultura de segurança e de resiliência
através da Educação para o Risco.
- Conhecer os diversos fatores de risco e formas de os
evitar; http://www.dge.mec.pt/educacao-para-o-risco
- Reforçar a tomada de consciência e a decisão
informada

Designação da atividade
Docentes
Alunos
Assistentes Operacionais;
Bombeiros; Escola Segura

Escola viva, segurança ativa
Ao longo do ano

0€

0€

0€

Página 11 de 110

Estruturas Pedagógicas
Departamento 1º Ciclo

Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

1º Ciclo - GR110
Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

-- Participar em atividades de articulação desenvolvidas por
escolas parceiras;
- Participar em atividade de articulação com os ciclos
anterior e subsequente;
-Promover visitas a instituições locais (lares, centro de
acolhimento…)
4- Atividades e Parcerias
Tema
- Participar em concursos de âmbito local, regional ou
nacional.

Articulação
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Colégio Cidade Roda
Alunos
IDJV;
A designar
Todos os JI e EB1s do AEP
EB 23 Marquês de Pombal
Ao longo do ano

Docentes

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
- Interagir com os espaços do meio local;
Docentes
- Enriquecer o conhecimento através da observação direta.

Concursos
Designação da atividade
Alunos
Ao longo do ano
Encarregados de educação

Designação da atividade
Alunos

Visita de estudo
Ao longo do ano

Custo Estimado
0€

0€

Valor variável

Local a designar
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Departamento de Português

Português (210, 220, 300)
Tema

6 - Outros
Objetivos

- Estimular a prática da escrita;
- Sensibilizar para a limpeza e preservação da escola.

4- Atividades e Parcerias
Tema
- Promover hábitos de leitura junto dos alunos;
- Criar laços de afetividade com os livros;
- Melhorar a destreza na leitura;
- Incentivar a leitura em casa;
- Aperfeiçoar a leitura expressiva em voz alta.

"Palavras Que Limpam a Escola"
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores de português
2.º, 3.º ciclo e secundário
Ao longo do ano /
Escola MP e
Secundária

Departamento

Designação da atividade
2.º e 3.º ciclo

"Ler para Vencer"
2.º e 3.º período
final: 3 de maio

4- Atividades e Parcerias
Tema
- Promover a leitura;
- Criar e consolidar hábitos de leitura;
- Estimular a prática da leitura entre os jovens;
- Avaliar a competência da leitura e da escrita.

Designação da atividade
Professores de português
Alunos
em parceria com as
Bibliotecas

Concurso Nacional de Leitura
Ao longo do ano letivo,
nos locais definidos
para as diferentes fases
do concurso

4- Atividades e Parcerias
Tema
- Fomentar o gosto pela leitura, a fim de ampliar o
conhecimento da língua portuguesa e do mundo.

Feiras do Livro
Designação da atividade
Departamento em parceria
Comunidade Educativa
MP - final do 1.º
com as Bibliotecas
período
ESP - no 2.º período

Custo Estimado
0€

0€

0€

Despesas de
telefone e bens
consumíveis
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Departamento de Português

Português (210, 220, 300)
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

- Comemorar o Dia Mundial da Poesia;
- Promover o gosto pelo texto lírico.

Dia Mundial da Poesia
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Departamento
Alunos
Nas escolas do
Em parceria com as
Agrupamento
Bibliotecas

Custo Estimado
0€

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita de Estudo ao Convento/Palácio de Mafra
Tema
Designação da atividade
- Sensibilizar para a leitura de "Memorial do Convento", de
Professores que lecionam o Alunos do 12.º ano e 3.º ano
Ao Convento/Palácio
25€ por aluno
José Saramago.
12.º ano
dos Cursos Profissionais
de Mafra, em data
Despesas de
marcada pelos serviços
telefone e bens
administrativos do
consumíveis
convento
6 - Outros
Tema
- Estimular a prática da escrita;
- Divulgar aspetos relevantes da vida escolar.

Departamento

Colaboração no jornal "A Semente"
Designação da atividade
Comunidade Educativa

0€

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita de estudo ao Mosteiro da Batalha
Tema
Designação da atividade
- Redescobrir o património cultural português;
Margarida Cardoso
Professores do departamento 1.º período
0€
- Fortalecer a convivialidade.
Isabel Vicente
Tema

1 - Sessões Formativas

- Reconhecer valores culturais e éticos manifestados nos
textos - texto, contexto e pretexto;
- Criar uma escola amiga dos direitos humanos: uma
comunidade em que a igualdade, a não discriminação, a
dignidade e o respeito subjazem a todos os aspetos da vida
da escola;
- Capacitar os alunos para se tornarem membros ativos da
comunidade global, partilhando conhecimento, compreensão
e aprendizagem com os outros e atuando para criar um
mundo em que os direitos humanos são respeitados,
protegidos e promovidos.

"Somos Muitos, Somos Diferentes, Cronstruímos
Cidadania"
Alunos do 2.º, 3.º ciclo e
Ao longo do ano
0€
secundário

Designação da atividade
Professores do
departamento
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Departamento de Português

Projeto Young Volun Team
Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

- Sensibilizar os alunos do ensino secundário para a
importância da participação no projeto de relevância
nacional;
- Promover a formação pessoal e cívica do jovem enquanto
cidadão do mundo;
- Desenvolver o gosto de praticar ações em regime de
Voluntariado;
- Fomentar o conhecimento e a tolerância por diferentes
realidades sociais e culturais.
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Sensibilizar os alunos para a necessidade de aceitação e
respeito pelo outro;
- Promover a participação ativa e interventiva dos alunos,
desenvolvendo a sua consciência de cidadania;
- Defender o princípio da inclusão e do respeito pelas
diferenças.
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Fomentar o espírito de solidariedade e respeito pelo outro;
- Promover a participação ativa e interventiva dos alunos,
desenvolvendo a sua consciência de cidadania.

Campanha de sensibilização de alunos para o Voluntariado
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Coordenadora do projeto
Comunidade escolar
Setembro/Outubro
Sem custos

Dia Internacional do Idoso
Designação da atividade
Coordenadora do Projeto
Comunidade educativa/
30 de setembro
em colaboração com a
comunidade local
Coordenadora do Clube dos
Diretos Humanos;
Alunos voluntários inscritos
na atividade

Equipa YVT

Sem custos

Participação em campanhas de cariz solidário e social
Designação da atividade
Alunos; professores e
Ao longo do ano letivo
Sem custos
Encarregados de Educação
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Estruturas Pedagógicas
Departamento de Português

Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Projeto Young Volun Team
Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

- Organizar as equipas de voluntários;
- Reunir regularmente para a planificação de sessões de
formação/ atividades/ iniciativas a desenvolver no âmbito do
programa definido;
- Calendarizar as sessões de formação com os alunos do 1º,
2º e 3º ciclos de acordo com as disponibilidades dos
alunos/das turmas envolvidos.
Tema

1 - Sessões Formativas

Construção do projeto YoungVolunTeam
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Coordenadora do projeto
Comunidade escolar
Ao longo do ano letivo
Sem custos

Sessões de formação com turmas do ensino básico do
AEP
Comunidade escolar
1º período
Sem custos

Designação da atividade

- Estabelecer contactos com as escolas do ensino básico;
- Agendar reuniões de trabalho para a planificação das
sessões de formação.

Coordenadora do projeto,
Equipa YVT

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Estabelecer contactos com instituições de solidariedade e
apoio social de Pombal;
- Agendar visitas;
- Planear atividades/ iniciativas a desenvolver;
- Dinamizar atividades.

Colaboração com entidades de solidariedade e apoio social
Designação da atividade
Coordenadora do projeto,
Alunos e professores
Ao longo do ano letivo
Sem custos
Equipa YVT
envolvidos no projeto
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Departamento de Português

Projeto Young Volun Team

- Participar na sessão de formação inicial no âmbito do
programa Young Volun Team

Formação inicial no âmbito do Voluntariado
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Equipa Coordenadora do
Comunidade escolar
Data a definir
Sem custos
projeto; Equipa YVT

1 - Sessões Formativas
Tema
- Desenvolver pelo menos 4 sessões de formação para cada
turma do ensino básico envolvida no projeto, de acordo com
o programa definido.

Sessões de formação para alunos do ensino básico
Designação da atividade
Equipa Coordenadora YVT Comunidade escolar
Ao longo do ano letivo
Sem custos
(alunos do ensino
secundário)

4- Atividades e Parcerias
Tema
- Publicar notícias/ pequenos artigos no Jornal "A Semente"
sobre as atividades/ iniciativas desenvolvidas no âmbito do
projeto.

Divulgação de atividades/ iniciativas no âmbito do projeto
Designação da atividade
Coordenadora do projeto,
Comunidade escolar e
Ao longo do ano letivo
Sem custos
Equipa YVT
comunidade local

Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos
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Estruturas Pedagógicas
Departamento de Português

Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Comboio da Memória
Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

- Contribuir para a formação pessoal e cívica do jovem
enquanto cidadão do mundo;
- Promover o respeito pelo outro, a aceitação das diferenças
e a cooperação;
- Gerar condutas e valores: humanísticos, democráticos,
éticos e morais
.
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos

- Sensibilizar os alunos para a importância da memória e da
identidade;
- Desenvolver as atitudes de respeito e tolerância;
- Recolher, selecionar e tratar a informação de acordo com
os objetivos propostos;
- Aprofundar conhecimentos históricos.
Tema

"Nós en(laços)! - Tolerância e Cidadania"
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Isabel Vicente;
Clube dos Direitos
Comunidade escolar
Ao longo do ano
150 €
Humanos;
A. disicplinar de Português;
Auditório Dra. Gabriela
A. disciplinar de Filosofia;
Coelho
A. disciplinar de História;

Designação da atividade
Isabel Vicente;
A. disciplinar de Filosofia;
A. disciplinar de História;
A. disciplinar de Artes;
Plano Nacional de Cinema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios

- Contribuir para a formação pessoal e cívica do jovem
enquanto cidadão do mundo;
- Promover o respeito pelo outro, a aceitação das diferenças
e a cooperação;
- Recolher, selecionar e tratar a informação de acordo com
os objetivos propostos;
- Gerar condutas e valores: humanísticos, democráticos,
éticos e morais.

Isabel Vicente

Semana em Memória das Vítimas do Holocausto - Ciclo de
cinem

Comunidade escolar

Designação da atividade

de 23 a 27 de janeiro de
2017

100 €

Intercâmbio Internacional - AEPombal - Ol. Romano
(Itália)

Alunos do secundário

1ª fase - 2º período
(Pombal - Portugal)
2ª fase - início do 3º
período
(Olevano Romano Itália)

Sem previsão de
custos
(apenas material de
desgaste e eventuais
telefonemas para
Itália)
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Departamento de Português

Clube de Montanhismo
Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

Percurso pedestre "À Descoberta de Ferraria de S. João"
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo

- Fomentar a cooperação, o espírito de grupo e disciplinar
atitudes;
Coordenadora do Clube
Comunidade escolar
9 de outubro de 2016
5 € (fotocópias)
- Desenvolver o apreço por atividades promotoras da saúde e Em parceria com a Equipa
de bem-estar;
de Educação para a Saúde
Ferraria de S. João - Reforçar laços de camaradagem / solidariedade;
Serra da Lousã
- Cultivar na escola um clima de relações interpessoais;
- Contribuir para a formação pessoal e cívica do jovem
enquanto cidadão do mundo.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Participação na "Minimaratona Vodafone 2017"
Tema
Designação da atividade
- Fomentar a cooperação, o espírito de grupo; disciplinar
Coordenadora do Clube
19 de março de 2017
atitudes;
Em parceria com a Equipa
Comunidade escolar
Lisboa
5 € (fotocópias)
- Desenvolver o apreço por atividades promotoras de saúde e de Educação para a Saúde
de bem-estar;
- Reforçar laços de camaradagem / solidariedade;
- Cultivar na escola um clima de relações interpessoais;
- Contribuir para a formação pessoal e cívica do jovem
enquanto cidadão do mundo
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Percurso pedestre "Fórnea - Alcaria"
Tema
Designação da atividade
- Fomentar a cooperação, o espírito de grupo; disciplinar
Atividade em parceria com
Comunidade escolar
13 de maio de 2017
5 € (fotocópias)
atitudes;
a Equipa de Educação para a
Alcaria / Alvados
- Desenvolver o apreço por atividades promotoras de saúde e Saúde
- Serra d'Aire e
de bem-estar;
Em parceria com a Equipa
Candeeiros
- Reforçar laços de camaradagem / solidariedade;
de Educação para a Saúde
- Cultivar na escola um clima de relações interpessoais;
- Contribuir para a formação pessoal e cívica do jovem
enquanto cidadão do mundo.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Descida do Rio Mondego de canoa
Tema
Designação da atividade
- Fomentar a cooperação, o espírito de grupo; disciplinar atitudes;
Coordenadora do Clube
Comunidade escolar
17 de junho de 2017
5 € (fotocópias)
- Desenvolver o apreço por atividades promotoras de saúde e de
Em parceria com a Equipa
Penacova-Coimbra
bem-estar;
de Educação para a Saúde
- Reforçar laços de camaradagem / solidariedade;
- Cultivar na escola um clima de relações interpessoais;
- Contribuir para a formação pessoal e cívica do jovem enquanto
cidadão do mundo.
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Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Departamento de Português

Plano Nacional de Cinema
Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

Desenvolver a literacia fílmica;
Promover a criação de uma visão crítica sobre um
instrumento de cultura e educação;
Promover a fruição estética de uma forma de arte coletiva;
Formar públicos para o cinema;
Possibilitar a interdisciplinaridade e a intertextualidade;
Educar para os Direitos Humanos e para a Cidadania
Democrática, tendo no horizonte os valores matriciais do
Agrupamento (liberdade, igualdade, justiça, solidariedade,
cooperação, tolerância, paz e defesa do ambiente), e
privilegiando temáticas relacionadas com a luta contra a
discriminação, a violência de género, os problemas
específicos de crianças e jovens em risco e o diálogo
intercultural.

Direitos Humanos e Cidadania Democrática
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Equipa responsável pelo
Turmas selecionadas do
Ao longo do ano letivo, Despesas eventuais
Plano Nacional de Cinema
Agrupamento de Escolas de
em contexto de sala de
com a aquisição de
com a colaboração eventual
Pombal - 3º ciclo e
aula e/ou espaço dentro dvds de filmes
de:
secundário
da escola (auditório ou
selecionados
- Bibliotecas AEP
outro)
- Docentes dos conselhos de
turma de diferentes
disciplinas;
- Clube dos Direitos
Humanos;
- Projeto "Comboio da
Memória":
- Projeto DEMOKLEOS

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Sessões de cinema
Tema
Designação da atividade
Desenvolver a literacia fílmica;
Equipa responsável pelo
Turmas selecionadas do
Uma ou duas saídas por
Promover a criação de uma visão crítica sobre um
Plano Nacional de Cinema
Agrupamento de Escolas de
turma para assistir a
instrumento de cultura e educação;
com a colaboração eventual
Pombal - 3º ciclo e
sessão fílmica em
Promover a fruição estética de uma forma de arte coletiva;
de:
secundário
espaço na cidade, ao
Formar públicos para o cinema;
- Bibliotecas AEP
longo do ano letivo
Possibilitar a interdisciplinaridade e a intertextualidade;
- Docentes dos conselhos de
Educar para os Direitos Humanos e para a Cidadania
turma envolvidos;
Democrática, tendo no horizonte os valores matriciais do
- Clube dos Direitos
Agrupamento (liberdade, igualdade, justiça, solidariedade,
Humanos;
cooperação, tolerância, paz e defesa do ambiente), e
- Projeto "Comboio da
privilegiando temáticas relacionadas com a luta contra a
Memória":
discriminação, a violência de género, os problemas
- Projeto DEMOKLEOS
específicos de crianças e jovens em risco e o diálogo
intercultural.

Despesas eventuais
com a aquisição de
dvds de filmes
selecionados
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5- Clubes e Projetos
Tema
CLUBE DE CINEMA
Desenvolver a literacia fílmica;
Promover a criação de uma visão crítica sobre um
instrumento de cultura e educação;
Promover a fruição estética de uma forma de arte coletiva;
Formar públicos para o cinema;
Fomentar o espírito de intervenção na comunidade através
do cinema;
Educar para os Direitos Humanos e para a Cidadania
Democrática, tendo no horizonte os valores matriciais do
Agrupamento (liberdade, igualdade, justiça, solidariedade,
cooperação, tolerância, paz e defesa do ambiente), e
privilegiando temáticas relacionadas com a luta contra a
discriminação, a violência de género, os problemas
específicos de crianças e jovens em risco e o diálogo
intercultural.

Clube de Cinema
Designação da atividade
Alunos e alunas da ES
Comunidade escolar (AEP)
Em espaço apropriado
Pombal
e/ou turmas selecionadas
ao visionamento de
Equipa responsável pelo
filmes, periodicamente,
Plano Nacional de Cinema
ao longo do ano letivo
com a colaboração eventual
de:
- Biblioteca ESP
- Docentes dos conselhos de
turma envolvidos;
- Clube dos Direitos
Humanos;
- Projeto "Comboio da
Memória":
- Projeto DEMOKLEOS

6 - Outros
Tema
CONCURSOS para CRIAÇÃO do LOGÓTIPO e do
CARTAZ do CLUBE DE CINEMA

Concurso
Designação da atividade
Equipa responsável pelo
Alunos e alunas da Escola
Primeiro período
Plano Nacional de Cinema
Secundária de Pombal

Despesas eventuais
com a aquisição de
dvds de filmes
selecionados

100 euros

Fomentar a participação em atividades complementares do
currículo:
Incentivar a criatividade e a expressão artística;
Desenvolver a literacia fílmica;
Promover a criação de uma visão crítica sobre um
instrumento de cultura e educação;
Promover a fruição estética de uma forma de arte coletiva;
Formar públicos para o cinema.
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Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Departamento de Português

Plano Nacional de Cinema
Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

COLABORAÇÃO COM OS DIFERENTES CLUBES E
PROJETOS DO AEP
Desenvolver a literacia fílmica;
Promover a criação de uma visão crítica sobre um
instrumento de cultura e educação;
Promover a fruição estética de uma forma de arte coletiva;
Formar públicos para o cinema;
Possibilitar a interdisciplinaridade e a intertextualidade;
Educar para os Direitos Humanos e para a Cidadania
Democrática, tendo no horizonte os valores matriciais do
Agrupamento (liberdade, igualdade, justiça, solidariedade,
cooperação, tolerância, paz e defesa do ambiente), e
privilegiando temáticas relacionadas com a luta contra a
discriminação, a violência de género, os problemas
específicos de crianças e jovens em risco e o diálogo
intercultural.

Projetos Do AEP
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Equipa responsável pelo
Comunidade escolar
Ao longo do ano letivo
Plano Nacional de Cinema
- Bibliotecas AEP
- Clube dos Direitos
Humanos
- Projeto "Comboio da
Memória"
- Projeto DEMOKLEOS

Custo Estimado
Sem previsão de
custos
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Estruturas Pedagógicas
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Direção de Serviços da Região Centro

Departamento Línguas Estrangeiras

Inglês - GR120
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

- Promover a lingua e cultura de espressão inglesa;
- Divulgar costumes e tradições;
- Consolidar conhecimentos.

Comemoração de efemérides
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docentes de Inglês do 1º
Alunos do 3º e 4º anos
Sala de aula/ ao longo
ciclo.
do ano letivo

Custo Estimado
Sem custos.

1 - Sessões Formativas
Tema
- Promover a aprendizagem de forma lúdica;
- Incentivar contactos com o meio extra-escolar;
- Criar momentos de lazer.

Encontro com uma das autoras do manual escolar adotado
Designação da atividade
Docentes de Inglês do 1º
Alunos do 3º e 4º anos do
A combinar com a
Sem custos
ciclo e coordenador de
agrupamento que seja
autora
departamento.
possível deslocar ao
auditório da escola Marquês
de Pombal

6 - Outros
Tema
- Respeitar-se e respeitar os outros;
- Incentivar o respeito pela diferença;
- Sensibilizar para o valor dos afetos;
- Ser tolerante perante as adversidades;
- Sensibilizar para a limpeza dos espaços escolares.

Regras de sala de aula (classroom rules and routines)
Designação da atividade
Doentes de Inglês do 1º
Alunos do 3º e 4º anos
.Sala de aula/ no
Sem custos.
ciclo.
primeiro período com
exposição na sala de
aula
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Estruturas Pedagógicas
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Coordenação e Supervisão Pedagógica

Departamento de Línguas Estrangeiras

Português e Inglês(220)
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

- Promover a língua e cultura de expressão inglesa;
- Divulgar costumes e tradições;
- Consolidar conhecimentos;
- Sensibilizar para a importância do domínio de línguas
estrangeiras;
- Incentivar para manter as salas de aula e espaços escolares
limpos;
- Motivar os alunos para o recurso às TIC.

Comemoração de efemérides de países anglo-sxónicos
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docentes de inglês do
Comunidade escolar
Ao longo do ano letivo/ Sem custos
2ºciclo
sala de aula

6 - Outros
Tema
- Respeitar-me e respeitar os outros;
- Incentivar o respeito pela diferença;
- Sensibilizar para o valor dos afetos;
- Ser tolerante perante as adversidades

Designação da atividade
Docentes de inglês do 2º
Alunos do 5º ano
ciclo

Regras de sala de aula (classroom rules)
1º período/ sala de aula
Sem custos
com exposição no átrio
da escola

6 - Outros
Tema
- Fomentar o respeito pela diferença;
- Aprender a saber ouvir os outros;
- Contribuir para uma escola mais solidária;
- Potenciar uma sociedade mais justa e fraterna.

Designação da atividade
Docentes de inglês do 2º
Alunos do 6º ano
ciclo

Ser respeitado e saber respeitar (Atividades rotina diária)
2º período/ sala de aula
Sem custos
com exposição no átrio
da escola
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Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Departamento de Línguas Estrangeiras

Francês (320)
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

- Celebrar a diversidade linguística como uma riqueza do
património comum da Europa a preservar;
- Fomentar a ompreensão intercultural;
- Proporcionar a reflexão sobre os valores humanos.

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Fomentar o respeito pela diversidade,
- Promover a língua francesa e culturas francófonas.

Mostra de valores da turma - Dia Europeu das Línguas
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Área disciplinar de Francês Comunidade escolar
Dia 26 de setembro em
Sem custos
sala de aula com
exposição no
Agrupamento do
resultado do trabalho
realizado.
Comemoração de efemérides
Designação da atividade
Área disciplinar de Francês Comunidade escolar
Ao longo do ano letivo
Sem custos
em parceria com BE

4- Atividades e Parcerias
Tema
- Sensibilizar, através do visionamento e análise de filmes,
para a diversidade cultural;
- Promover valores e atitudes de solidariedade e justiça que
devem caracterizar uma cidadania global e responsável.

Sessões de cinema francês - Film à la carte
Designação da atividade
Área disciplinar de Francês Comunidade escolar
Ao longo do ano letivo
Sem custo
no âmbito do Plano
Nacional de Cinema.

6 - Outros
Tema
- Sensibilizar para a importância da limpeza do espaço
escolar;
- Instituir boas práticas ambientais.

Elaboração de cartazes - On fait / on ne fait pas
Designação da atividade
Área disciplinar de Francês Alunos de francês
Segundo Período em
Sem custos
sala de aula com
exposição no
Agrupamento do
resultado do trabalho
realizado.
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Departamento de Línguas Estrangeiras

Francês (320)
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

- Desenvolver uma maior consciência plurilingue e abertura
cultural;
- Promover a interdisciplinaridade e o trabalho
colaborativo;
- Sistematizar os conteúdos abordados na aula de ciências
naturais em língua francesa e em formato digital;
- Partilhar ferramentas da web 2.0 ao serviço da educação;
- Explorar a utilização de podcasts ao serviço do
desenvolvimento da oralidade.

Projeto Europeu de Língua Francesa (SELF)
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professoras Cristina Costa,
7º B e 7º G
Ao longo do ano letivo
Sem custos
Fernanda Vindeirinho e
Fátima Soares (Disciplina
Não Línguística).

Página 26 de 110

Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
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Departamento de Línguas Estrangeiras

Inglês (330)
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

- Promover a língua e cultura de expressão inglesa;
- Divulgar costumes e tradições;
- Consolidar conhecimentos;
- Sensibilizar para a importância do domínio de línguas
estrangeiras.
6 - Outros
Tema
- Fomentar o gosto por diferentes manifestações culturais;
- Promover o convívio e respeito mútuo entre alunos e
professores;
- Aprender inglês de forma lúdica
6 - Outros
Tema
- Promover o gosto pelas diferentes línguas;
- Desenvolver as competências linguísticas;
- Sensibilizar para o valor da aprendizagem das línguas;
- Alargar horizontes culturais.
5- Clubes e Projetos
Tema
- Criar uma cultura empreendedora na escola;
- Promover a aprendizagem através de desafios
empreendedores;
- Promover o espírito de iniciativa, cooperação e
criatividade;
- Facilitar um maior contacto com o mundo real.

Comemoração de efemérides
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docentes do grupo 330
Comunidade escolar
Ao longo do ano letivo/
da sala de aula para o
exterior

Peça de teatro inglês
Designação da atividade
Docentes do grupo 330
Alunos do 9º ano do ensino
2º período/ Teatro Cine
básico e do ensino
de Pombal
secundário

Custo Estimado
Sem custos

A suportar pelos
alunos participantes

Dina Amorim

Concurso “juvenes translatores 2016”
Designação da atividade
Alunos nascidos em 1999
24 de novembro de
5 € (impressão e
2016 / ESP
fotocópias)

Jorge Rodrigues

YouthStart
Designação da atividade
Turmas: 10ºC; 10ºF; 10º G;
Ao longo do ano letivo/
11º C; 11º E; 11ºF
ESP

Sem custos
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Inglês (330)
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

-Sensibilizar os alunos para a necessidade de respeitar os
Princípios e Valores consagrados na Declaração Universal
dos Direitos Humanos;
- Interagir de forma a tomar consciência que cada píncípio
presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos
visa defender e promover a dignidade do ser humano;
- Defender o princípio da inclusão e do respeito pelas
diferenças;
- Ajudar a formar pessoas conciêntes da História Universal
da Humanidade;
- Refletir sobre as atrocidades do passado, promovendo a
liberdade, a aceitação e o respeito pelo outro.
5- Clubes e Projetos
Tema
- Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem, dos
níveis básico ao secundário, nas escolas de toda a Europa;
- Levar os envolvidos a repensar a consciência democrática
que se vive na Europa;
- Sensibilizar os jovens para a importância de assumir uma
responsabilidade coletiva dentro e fora da escola;
- Proporcionar oportunidades para que o pessoal docente
possa desenvolver as suas competências profissionais e
colaborar com parceiros no resto da Europa;
- Apoiar o intercâmbio de boas práticas e a adoção de
abordagens inovadoras para dar resposta a problemas
comuns, como o abandono escolar ou baixos níveis de
competências básicas;
- Incentivar atividades, junto dos alunos, que promoverão
ligações fora do contexto das escolas e noutras áreas da
educação e formação, bem como o estabelecimento de
parcerias estratégicas internacionais com vista à cooperação
sobre questões de interesse comum.

Designação da atividade

CDH - Dia Internacional em Memória das vítimas do
Holocausto

Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Coordenadora do Clube dos Comunidade educativa
Direitos Humanos em
parceria com o projeto "O
Comboio da Memória";
áreas disciplinares;
Alunos inscritos na
atividade

Data/Local
Semana de 27.01.17

Erasmus + - Demokleos
Designação da atividade
Equipa coordenadora do
Comunidade educativa
Ao longo do ano letivo
projeto; alunos envolvidos

Custo Estimado
Sem custos

Suportado pelo
projeto
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Inglês (330)

5- Clubes e Projetos
Tema
Sensibilização:
- Contribuir para a formação pessoal e cívica do jovem
enquanto cidadão do mundo;
- Promover o respeito pelo outro, a aceitação das diferenças
e a cooperação;
- Gerar condutas e valores: humanísticos, democráticos,
éticos e morais;
Fomentar o espírito de Solidariedade e Respeito pelo outro;
- Promover a participação ativa e interventiva dos alunos,
desenvolvendo a sua consciência de cidadania;
- Desenvolver o gosto de praticar ações em regime de
Voluntariado

Clube dos Direitos Humanos - campanhas de solidariedade
Designação da atividade
Clube dos Direitos
Comunidade educativa
Ao longo do ano letivo
Sem custos
Humanos;
Comboio da Memória;
diferentes Áreas
disciplinares;Alunos
inscritos nas atividades

5- Clubes e Projetos
Tema
- Sensibilizar os alunos para a necessidade de aceitação e
respeito pelo outro;
- Promover a participação ativa e interventiva dos alunos,
desenvolvendo a sua consciência de cidadania;
- Defender o princípio da inclusão e do respeito pelas
diferenças.

Clube dos Direitos Humanos - Dia Internacional do Idoso
Designação da atividade
Coordenadora do Clube em Comunidade educativa/
30 de setembro
Sem custos
colaboração com a equipa
comunidade local
YoungVolunTeam;
Alunos voluntários inscritos
na atividade

6 - Outros
Tema
- Promover o respeito pelo espaço escolar e pela
comunidade.
- Refletir sobre a importância da manutenção dos espaços
escolares.
- Envolver os alunos, através de atividades práticas na
colocação do lixo nos caixotes previstos para o efeito nas
diversas salas de aula.

Being green
Designação da atividade
Docentes do departamento
Comunidade escolar
Ao longo do ano letivo
em colaboração com outros
nas escolas do AEP
projetos relacionados com
esta área

Sem custos
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Inglês (330)
Prevenção do bullying
Designação da atividade
Intervenientes
Objetivos
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
- Mobilizar a comunidade educativa para o combate ao
Docentes que lecionam o 7º Comunidade educativa
2º período/ elaboração
bullying escolar;
ano de escolaridade
de frases em sala de
- Respeitar a diferença;
aula com posterior
- Identificar modos de prevenção deste problema.
exposição no átrio da
escola e na sala de
convívio dos alunos.
O Cinema e o Mundo
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Designação da atividade
Desenvolver a literacia fílmica;
Docentes que lecionam o 8º Turmas selecionadas do
Uma ou duas saídas por
Promover a criação de uma visão crítica sobre um
e o 10º anos e a Equipa
Agrupamento de Escolas de
turma para assistir a
instrumento de cultura e educação;
responsável pelo Plano
Pombal - 3º ciclo e
sessão fílmica em
Promover a fruição estética de uma forma de arte coletiva;
Nacional de Cinema
secundário
espaço na cidade, ao
Formar públicos para o cinema;
longo do ano letivo
Possibilitar a interdisciplinaridade e a intertextualidade;
Educar para os Direitos Humanos e para a Cidadania
Democrática, tendo no horizonte os valores matriciais do
Agrupamento (liberdade, igualdade, justiça, solidariedade,
cooperação, tolerância, paz e defesa do ambiente), e
privilegiando temáticas relacionadas com a luta contra a
discriminação, a violência de género, os problemas
específicos de crianças e jovens em risco e o diálogo
intercultural.
Tema

6 - Outros

6 - Outros
Tema
- Clarificar o conceito de substâncias que causam
dependência;
- Melhorar o estado de saúde global dos jovens;
- Fomentar a auto-estima dos jovens

Hábitos de consumo e dependências
Designação da atividade
Docentes que lecionam o 9º Comunidade educativa
2º período/ elaboração
ano de escolaridade
de frases (slogans) em
sala de aula com
posterior exposição no
átrio da escola e outros
locais a selecionar.

Custo Estimado
Sem custos

Despesas eventuais
com a aquisição de
dvds de filmes
selecionados

Sem custos
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Espanhol (350)
Celebración de diversos días festivos
Designação da atividade
Intervenientes
Objetivos
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
- Promover a língua e cultura de expressão espanhola;
Professoras de espanhol
Comunidade escolar
No Agrupamento:
10 euros: papel de
- Divulgar costumes e tradições;
26/09: Día Europeo de
cenário, papel
- Promover o respeito pelos outros;
las lenguas; 12/10: Día
crepe...
- Sensibilizar para a importância do domínio das línguas;
de la Hispanidad;
- Promover a aprendizagem de forma lúdica, estimulando a
31/10: Día de los
criatividade.
Muertos; dezembro
/janeiro: Navidad y
Reyes; 21/03: Día
mundial de la poesía.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita de estudo a Santiago de Compostela.
Tema
Designação da atividade
- Comunicar com falantes espanhóis, compreendendo e
Professoras de espanhol
Comunidade escolar
22 a 24 de abril de
Preço ainda não
produzindo enunciados orais em situações reais de
2017.
definido pois
comunicação, aplicando os conhecimentos adquiridos nas
programa ainda em
aulas;
fase de estudo.
- Promover o respeito pelos outros;
-Identificar /reconhecer aspetos culturais que
aproximam/distinguem a cultura portuguesa.
6 - Outros
Buenas actitudes… con el cine en español
Tema
Designação da atividade
- Promover o respeito pelos outros.
Professoras de espanhol
Comunidade escolar
2º período
Sem custos
- Refletir sobre o tema do bullying e das relações
interpessoais.
- Desenvolver a competência da compreensão auditiva.
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos

6 - Outros
Tema
- Promover o respeito pelo espaço escolar e pela
comunidade.
- Refletir sobre a importância da manutenção dos espaços
escolares.
- Envolver os alunos, através de atividades práticas na
colocação do lixo nos caixotes previstos para o efeito nas
diversas salas de aula.

Operación «Aula limpia»
Designação da atividade
Professoras de espanholComunidade escolar
1º período

Sem custos
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Português e Estudos Sociais/História(200)
Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

- Sensibilizar a comunidade educativa para a problemática
da diferença de género.
- Refletir sobre o papel da Mulher no mundo atual.
- Promover o valor do exercício da cidadania responsável e
em liberdade.

Dia Internacional da Mulher
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores de HGP
Alunos dos 2º e 3º ciclos
8 de março de 2017
Professora Alice Guimarães
ESP/ EBMP

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Promover o sentido crítico sobre temas relacionados com
os conceitos de liberdade, igualdade e democracia.
- Desenvolver hábitos de pesquisa.
- Motivar para o estudo da História.

Designação da atividade
Professores de HGP
Alunos do 6º ano

6 - Outros
Tema
- Recolher lendas relacionadas com fatos históricos
marcantes da História de Portugal.
- Pesquisar/ recolher lendas e expressões que tiveram origem
em acontecimentos e determinados períodos do passado.
- Reconhecer nas lendas importantes marcas de cultura.
- Fomentar a comunicação em História.
- Utilizar diversos tipos de expressão.

Histórias e lendas da História
Designação da atividade
Professores de HGP
Alunos dos 2º e 3º ciclos
ao longo do ano letivo

1 - Sessões Formativas
Tema
- Sensibilizar para a limpeza e preservação dos espaços
escolares;
- Desenvolver o espírito cívico dos alunos.

Aprender numa escola limpa…
Designação da atividade
Professores de HGP
Alunos do 2º ciclo
ao longo do ano letivo

Custo Estimado
10 euros

Comemoração do dia 25 de abril de 1974
24 a 27 de abril
20 euros

sem previsão de
custos

10 euros
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Educação Moral e Religiosa Católica (290)
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

Promover a participação ativa e interventiva dos alunos,
desenvolvendo a sua consciência de cidadania.
Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas da
atualidade.
Desenvolver capacidades de intervenção social responsável,
interventiva e crítica na sociedade democrática

Participação no Concurso Parlamento dos Jovens.
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Coordenadora do projeto e
Alunos do 2.º e 3.º ciclos
Todo o ano letivo/
80 E
alunos inscritos no concurso
Escola/IPJ Leiria

5- Clubes e Projetos
Tema
Esclarecer o tema do concurso "Os jovens e a Constituição Tens uma palavra a dizer" no sentido de dotar os alunos de
conhecimentos suficientes para debater o problema em
análise.
Promover a participação ativa e interventiva dos alunos,
desenvolvendo a sua consciência de cidadania.
Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas da
atualidade.
Desenvolver capacidades de intervenção social responsável,
interventiva e crítica na sociedade democrática.

Palestra
Designação da atividade
Coordenadora do Projeto e
Alunos do 2.º e 3.º ciclos
palestrante a definir.

5- Clubes e Projetos
Tema
Desenvolver capacidades de argumentação e diálogo, dando
a possibilidade aos alunos formas de exercitar e desenvolver
instrumentos /técnicas do debate num espaço aberto ao
público.
Promover a participação ativa e interventiva dos alunos,
desenvolvendo a sua consciência de cidadania.
Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas da
atualidade.
Desenvolver capacidades de intervenção social responsável,
interventiva e crítica na sociedade democrática e em público.

Debate no âmbito do concurso Parlamento dos Jovens
Designação da atividade
Alunos inscritos no projeto
Alunos do 2.º e 3.º ciclos
Auditório da Escola
Sem custos
Marquês de Pombal/
Janeiro

Auditório da Escola
Marquês de Pombal/
janeiro de 2017

50 E
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5- Clubes e Projetos
Tema
Discutir assuntos da atualidade com um deputado em
funções na Assembleia da República, de forma a
proporcionar um contacto direto com uma personalidade que
faz da política profissão.
Debater assuntos da atualidade e promover a participação
ativa e interventiva dos alunos, desenvolvendo a sua
consciência de cidadania.
Desenvolver capacidades de intervenção social responsável,
interventiva e crítica na sociedade democrática
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

- Proporcionar aos alunos experiências diversificadas, tendo
em vista o seu desenvolvimento global;
- Encontro com Organizações de defesa dos direitos
Humanos;
- Promover a relação entre a comunidade escolar e o meio;
- Fomentar o espírito cívico, solidário e de respeito pelos
Direitos Humanos;
- Valorizar a multiculturalidade, promovendo o respeito pela
diferença.
5- Clubes e Projetos
Tema
- Promover o trabalho em equipa, o espírito de partilha e o
respeito pelas normas básicas de convivência em grupo;
- Promover atitudes de diálogo, compreensão e tolerância;
- Possibilitar de uma forma lúdica, através dos temas
selecionados, a interiorização de valores como o respeito
pelo ambiente, a tolerância, a amizade, a cidadania, entre
outros;
- Contribuir para o enriquecimento cultural de toda a
comunidade educativa através, por exemplo, de peças que
divulguem a vida e a obra de personalidades históricas ou
factos históricos;
- Melhorar a participação dos Pais e Encarregados de
Educação na vida escolar;
- Colaborar com as várias estruturas educativas (clubes,
Departamentos, etc.) e instituições locais (Junta de
Freguesia, Câmara Municipal), etc.

Palestra com Deputado da A. R.
Designação da atividade
Coordenadora do projeto /
Alunos do 2.º e 3.º ciclos
Auditório da Escola
alunos inscritos e Deputado
Marquês de Pombal/
da Assembleia da
janeiro de 2017
República.

Sem custos

Humanitatis (Dia Mundial dos Direitos Humanos)
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Maria Hermínia Marques
Alunos 2º e 3º ciclos
Semana de 5 a 10 de
De acordo com as
dezembro
entidades que se
Escola EB 2,3 Marquês deslocam à escola
de Pombal.

Clube de teatro
Designação da atividade
Maria Hermínia Marques
Alunos do 2.º e 3.º ciclos
Ao longo do ano letivo.
Escola EB 2,3 Marquês
de Pombal.

Sem custos.
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Educação Moral e Religiosa Católica (290)
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

- Promover a relação entre a comunidade escolar, a família e
o meio;
- Fomentar o espírito cívico e solidário;
- Proporcionar aos alunos experiências diversificadas, tendo
em vista o seu desenvolvimento global e realização pessoal;
- Valorizar a diferença;
- Promover o voluntariado como projeto de vida.

Vida com sentido (Dia Internacional do Voluntário)
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Maria Hermínia Marques
Alunos dos 3º ciclos e
- 5 de dezembro a junho Material de
secundário
de 2017
papelaria:
- Instituição de
fotocópias /
solidariedade a designar cartolinas e tintas
com os alunos.

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
À descoberta dos Açores
Tema
Designação da atividade
- Promover estilos de vida saudáveis;
Maria Hermínia Marques
Alunos inscritos em EMRC
Interrupção letiva do
-Conhecer o património natural, cultural e religioso da
Luís Augusto Costa
Carnaval
região;
- Contribuir para a formação de novas mentalidades e
formas de estar perante o meio ambiente e a necessidade da
sua preservação;
- Contacto direto dos alunos com os campos da Geologia,
Vulcanismo, Sismologia e Geomorfologia
- Proporcionar aos alunos experiências diversificadas, tendo
em vista o seu desenvolvimento global.

Custo suportado
pelos encarregados
de educação
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História (400)
Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

- Sensibilizar a comunidade educativa para a problemática
da diferença de género.
- Refletir sobre o papel da Mulher no mundo atual.
- Promover o valor do exercício da cidadania responsável e
em liberdade.

Dia Internacional da Mulher
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docentes de História e de
Comunidade escolar
8 de março de 2017
HGP
ESP/ EBMP

Custo Estimado
10 euros

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Reconhecer a importância e valorizar o significado das
datas históricas.
- Promover o sentido crítico sobre temas relacionados com
os conceitos de liberdade, igualdade e democracia.
- Desenvolver hábitos de pesquisa.
- Motivar para o estudo da História.

Comemoração do dia 25 de abril de 1974
Designação da atividade
Docentes de HGP e
Comunidade escolar
24 a 27 de abril
20 euros
História

4- Atividades e Parcerias
Tema
- Sensibilizar os alunos para a importância da memória e da
identidade;
- Desenvolver as atitudes de respeito e tolerância;
- Recolher, selecionar e tratar a informação de acordo com
os objetivos propostos;
- Aprofundar conhecimentos históricos.

Designação da atividade
Alice Guimarães; Anabela
alunos do 9º ano
Bom; Lurdes Tecedeiro

"Dia da memória das vítimas do Holocausto"
27 de janeiro / ESP
sem previsão de
custos

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
"Nos passos do Marquês…" Visita de estudo local.
Tema
Designação da atividade
- Enriquecer a experiência dos alunos pelo contacto com a
José Américo e Alice
alunos do 11 E e F
2.º período
sem previsão custos
arte enquanto fontes históricas;
Guimarães
- Desenvolver o espírito de observação e o espírito crítico;
- Proporcionar momentos de convivência, sentido de
camaradagem e cooperação entre alunos e professores.
Sensibilizar para a limpeza e preservação dos espaços
escolares;
- Desenvolver o espírito cívico dos alunos.
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História (400)
Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

-Diversificar contextos de aprendizagem
-Desenvolver a sensibilidade estética
-Promover a frequência de espaços culturais
-Consolidar os conteúdos lecionados

Designação da atividade
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Lurdes Tecedeiro em
10º F
parceria com Filosofia,

Data/Local

Custo Estimado

Lisboa

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Designação da atividade
-Diversificar contextos de aprendizagem
Lurdes Tecedeiro em
11ºC
-Desenvolver a sensibilidade estética
parceria com Filosofia,
-Promover a frequência de espaços culturais
-Consolidar os conteúdos lecionados
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Designação da atividade
-Diversificar contextos de aprendizagem
Lurdes Tecedeiro
10ºF e 11ºC
-Valorizar a História e o património cultural e artístico
locais.
-Promover a cidadania responsável.
-Motivar/consolidar os conteúdos programáticos.
Tema

Visitas de estudo locais: "Sentir a cidade".
Pombal/Ao longo do
sem custos
ano

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

- Conhecer uma das formas de repressão do Estado Novo.
- Identificar ações individuais e coletivas indutoras do
restabelecimento da democracia.
-Contextualizar aprendizagens através da visita a locais de
interesse histórico.

Forte de Peniche "Liberdade e Democracia"
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professoras Anabela Bom;
Alunos do 9º ano
2º período (data a
10 euros (custeado
Alice Guimarães; Inês
definir)
pelo Encarregado
Jerónimo; Paula Reis
de Educação)
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História (400)
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Designação da atividade
- Contextualizar os acontecimentos relativos à época da
Professoras Anabela Bom;
Alunos do 8º ano
expansão.
Inês Jerónimo
- Proporcionar aos alunos novas experiências e o contacto
com novas situações.
- Motivar para o estudo da História.

World of Discoveries "A Odisseia dos Descobrimentos"
2º período (data a
20 euros
definir)

6 - Outros
Tema
- Reforçar as aprendizagens relativas à civilizações
clássicas.
Conhecer os princípios civilizacionais que estão na base da
nossa civilização.
- Promover o contacto com a comunidade educativa.

Designação da atividade
Professoras Inês Jerónimo;
Alunos do 7ºano
Paula Reis

Exposição de maquetes -"Civilizações Clássicas"
Final do 2º período
sem previsão de
custos

1 - Sessões Formativas
Tema
- Promover atitudes de valorização, de manutenção e
preservação de espaços coletivos.
- Adotar uma atitude responsável em relação ás questões
ambientais na escola.

"Direito de usar, Dever de preservar"
Designação da atividade
Professoras Inês Jerónimo;
Alunos do 3º ciclo
ao longo do ano letivo
sem previsão de
Paula Reis
custos
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Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

Promover a participação ativa e interventiva dos alunos,
desenvolvendo a sua consciência de cidadania.
Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas da
atualidade.
Desenvolver capacidades de intervenção social responsável,
interventiva e crítica na sociedade democrática

Participação no Concurso Parlamento dos Jovens.
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Coordenadora do clube e
Alunos do ensino secundário Todo o ano letivo/
80 E
alunos inscritos no concurso
Escola/IPJ Leiria

5- Clubes e Projetos
Tema
Esclarecer o tema do concurso "40 anos de Constituição
Portuguesa e do Poder Autárquico" no sentido de dotar os
alunos de conhecimentos suficientes para debater o
problema em análise.
Promover a participação ativa e interventiva dos alunos,
desenvolvendo a sua consciência de cidadania.
Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas da
atualidade.
Desenvolver capacidades de intervenção social responsável,
interventiva e crítica na sociedade democrática.

Palestra no âmbito do tema do Parlamento dos Jovens
Designação da atividade
Coordenadora do Clube e
Alunos do ensino secundário Auditório Dra. Gabriela 50 E
palestrante a definir.
Coelho/ janeiro de 2017

5- Clubes e Projetos
Tema
Desenvolver capacidades de argumentação e diálogo, dando
a possibilidade aos alunos formas de exercitar e desenvolver
instrumentos /técnicas do debate num espaço aberto ao
público.
Promover a participação ativa e interventiva dos alunos,
desenvolvendo a sua consciência de cidadania.
Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas da
atualidade.
Desenvolver capacidades de intervenção social responsável,
interventiva e crítica na sociedade democrática e em público.

Designação da atividade
Alunos inscritos no clube

Debate no âmbito do concurso Parlamento dos Jovens
Auditório Gabriela
Sem custos
Coelho/ Janeiro
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5- Clubes e Projetos
Tema
Discutir assuntos da atualidade com um deputado em
funções na Assembleia da República, de forma a
proporcionar um contacto direto com uma personalidade que
faz da política profissão.
Debater assuntos da atualidade e promover a participação
ativa e interventiva dos alunos, desenvolvendo a sua
consciência de cidadania.
Desenvolver capacidades de intervenção social responsável,
interventiva e crítica na sociedade democrática
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

Contactar com jovens que realizaram "Erasmus",
frequentaram ou frequentam Universidades Europeias.
Abrir horizontes mais alargados que ultrapassam as
fronteiras nacionais, como possibilidades de estudo ou de
trabalho.
Contribuir para o desenvolvimento de uma consciência e
cidadania europeia.
Conhecer mais aprofundadamente a realidade europeia e a
sua importância na realidade nacional.
5- Clubes e Projetos
Tema
Fomentar o conhecimento e a tolerância por diferentes
realidades culturais.
Contribuir para o desenvolvimento de uma consciência e
cidadania europeia.
Conhecer mais aprofundadamente a realidade europeia e a
sua importância na realidade nacional

Palestra com Deputado da A. R.
Designação da atividade
Coordenadora do clube e
Alunos do ensino secundário Auditório Gabriela
alunos inscritos no clube e
Coelho/ janeiro de 2015
Deputado da Assembleia da
República.

Palestra - "A Europa - A nossa casa"
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Coordenadora do Clube e
Alunos do ensino secundário Auditório Gabriela
alunos inscritos no clube
Coelho/ 2º período

Sem custos

Custo Estimado
Sem custos

Palestra "Comemoração do Dia da Europa"
Designação da atividade
Coordenadora do clube e
Alunos do ensino secundário Auditório Gabriela
60 Euros
palestrante a definir
Coelho/ maio de 2017
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1 - Sessões Formativas
Tema
Contribuir para a formação pessoal e cívica do jovem
enquanto cidadão do mundo;
Promover o respeito pelo outro, a aceitação das diferenças e
a cooperação;
Gerar condutas e valores: humanísticos, democráticos, éticos
e morais.

"Nós en(laços)!" - Tolerância e Cidadania"
Designação da atividade
Clube dos Direitos
Comunidade escolar.
Ao longo do ano
150 €
Humanos;
Comboio da Memória;
Área disciplinar de História;
Luísa Moura
Helena Coxixo

6 - Outros
Tema
Promover a educação ambiental através de estratégias de
animação, acolhendo, dinamizando e interagindo com o
público;
Alertar para a necessidade de alterar hábitos e práticas
pessoais em prol de um futuro possível;
Consciencializar os atores da escola.

"Concurso de Ideias / Limpeza e Preservação da Escola"
Designação da atividade
Helena Coxixo
Alunos do ensino básico e
Ao longo do ano
50€
Luísa Moura
secundário
Em interdisciplinaridade
com a Área Disciplinar de
Artes Visuais (professora
Augusta Rodrigues)

Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

Conhecer novas formas de abordar os Direitos humanos.
Refletir sobre a importânia dos Direitos Humanos e a sua
aplicação universal.
Dar a conhecer os "Objetivos do Milénio" e a forma como
eles estão a ser implementados.
Consciencializar os alunos de que é possível im mundo
melhor

Palestra "Mexe-te", dinamizada pela Associação Atlas
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Manuela Pinto, Helena
Alunos do 11º ano ensino
Auditório Dra. Gabriela Sem custos
Coxixo, Lurdes Abadesso
secundário
Coelho
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3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita a um museu de arte
Tema
Designação da atividade
Adquirir o gosto e o interesse pelas diversas manifestações
Lurdes Abadesso
Alunos do 3ºs anos dos
2º período
culturais
interdisciplinaridade com
cursos profissionais
Reconhecer a arte como expressão de identidade cultural e
Português
como meio de realização pessoal;
Revelar sensibilidade e recetividade face aos valores
estéticos
Fundamentar os conteúdos lecionados;
Desenvolver o espírito crítico;
Alargar horizontes;
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita ao Museu/Coleção Berardo
Tema
Designação da atividade
Estimular a sensibilidade cultural e estética;
José Cardoso , Luísa Moura Alunos do 10º ano do ensino 2º período/ Lisboa
Desenvolver os processos cognitivos.
em interdisciplinaridade
secundário
Desenvolver o espírito crítico;
com as áreas de Economia e
Alargar horizontes culturais;
História.
Formar cidadãos responsáveis.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita à Assembleia de República
Tema
Designação da atividade
Reconhecer formas de argumentação e de persuasão;
Manuela Pinto, Helena
Alunos do 11º ano do ensino 2º período/ Lisboa
Determinar a intencionalidade comunicativa do discurso
Coxixo e Lurdes Abadesso,
secundário
argumentativo;
em interdisciplinaridade
Identificar a importância e o valor expressivo da linguagem
com as Áreas Disciplinares
não verbal nos enunciados orais;
de Físico-Química, História
Desenvolver capacidades de actuação democrática;
e Geografia
Promover as relações interpessoais.
Assumir o exercício da cidadania, informando-se e
participando no debate dos problemas de interesse público
nacionais.

Sem custos

15 € por aluno

15 € por aluno
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Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

Desenvolver capacidades de intervenção social responsável,
interventiva e crítica na sociedade democrática
Sensibilizar os jovens para a importância da participação
ativa e cívica.
Compreender a necessidade da política, do estabelecimento
de regras e leis na organização social e das instituições.
5- Clubes e Projetos
Tema
- Desenvolver uma cultura empreendedora nos alunos.
- Promover a aprendizagem através de desafios
empreendedores.
- Promover o espírito de iniciativa, cooperação e
criatividade.
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Comemorar o dia da Filosofia.
- Compreender que a ética e a deontologia se encontram em
todas as áreas do nosso quotidiano.
- Refletir sobre a relação entre a Filosofia e a Tecnologia.
- Sensibilizar para a necessidade do uso autónomo/correto
das novas tecnologias.

Palestra "Introdução à Política"
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Lurdes Abadesso
Alunos do ensino secundário 2º período/ Auditório
Dra. Gabriela Coelho

Lurdes Abadesso

Designação da atividade
Turma 11º F

Custo Estimado
Sem custos

Desenvolvimento do Projeto Youthstart
Ao longo do ano letivo/ Sem custos
Escola

Workshop "Filosofia e o Smartphone"
Designação da atividade
Manuela Pinto, Helena
Alunos do 11º ano
1º período/ Auditório
Sem custos
Coxixo e Lurdes Abadesso
Gabriela Coelho
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Geografia (420)
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

Celebrar a diversidade cultural como herança comum da
União Europeia, na promoção da paz, da solidariedade, do
desenvolvimento económico e social e no equilíbrio
ambiental.
-Reforçar os conhecimentos teórico-práticos previstos nos
conteúdos do 7ºano
- Proporcionar à comunidade educativa um conhecimento
mais alargado do espaço europeu.

Um olhar pela Europa
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Carla Bento, Sónia
Alunos do 7º ano
9 de maio
Carvalho e Clara Ferreira

6 - Outros
Tema
. Explicar de que forma a língua, a religião, a arte, os
costumes, a organização social (…) são fatores de identidade
cultural.
. Relacionar o respeito dos direitos humanos com a
construção de sociedades inclusivas.
5. Refletir sobre a importância da construção de
comunidades multiculturais inclusivas, mas também
culturalmente heterogéneas, em diferentes territórios (país,
cidade, escola).

Designação da atividade
Sónia Carvalho e Susana
Alunos do 8º ano
Nunes

Um olhar pelo mundo
3º período

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Sensibilizar a comunidade educativa para os problemas
ambientais;
- Analisar casos concretos do impacto das atividades
humanas sobre o ambiente;
- refletir sobre soluções possíveis para os problemas
ambientais;

Designação da atividade
Isabel Madeira, Clara
Alunos do 9º ano
Ferreira e Susana Nunes

O Homem e o Ambiente
1 a 6 de junho- Escola
Secundária de Pombal

Custo Estimado
sem custos

sem custos

sem custos
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3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
A demografia em Portugal
Tema
Designação da atividade
- Equacionar os principais problemas urbanos;
Clara Ferreira, Isabel
Alunos do 11º ano
2º Período
- Conhecer o processo evolutivo da cidade de Lisboa;
Madeira e Isabel Palma
- Explicar o papel das atividades terciárias na organização
do espaço urbano;
- Explicar a interdependência locativa das diferentes funções
- Relacionar a diferenciação do espaço urbano com os
transportes urbanos.
Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

- Sensibilizar os alunos para a proteção do ambiente;
-Compreender a importância do clima na distribuição da
vegetação.

Território e clima em Portugal
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Nazaré Monteiro
Alunos do 10º TPC
1º Período
Susana Nunes

A avaliar

Custo Estimado
A avaliar
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Economia/ Contabilidade (430)
Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

Conhecer as esferas de intervenção do Estado: política,
económica e social
Explicar os objetivos da intervenção do Estado na esfera
económica e social (garantir a eficiência, a equidade e a
estabilidade
Conhecer os órgãos de soberania segundo a CRP de 1976
1 - Sessões Formativas
Tema
Compreender as principais técnicas de exposição
Definir pontos focais e centros óticos num dado espaço
Saber aplicar as várias técnicas de exposição

O Papel do Estado na Economia
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Luciano Borges e Eugénia
Turmas de Economia A do
2ºperíodo
Pires
10º e 11º
Auditório Gabriela
Coelho

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios

Estimular a sensibilidade cultural e estática
Desenvolver os processos cognitivos
Desenvolver o espírito crítico
Alargar horizontes culturais
Formar cidadãos responsáveis
Compreender a atividade económica

0€

Técnicas de merchandising e vitrinismo
Designação da atividade
Celeste Pimentel, Filomena 1º TC, 2ºTC e 3º TC
2ºperíodo
0€
Girão e Preciosa Alves
Auditório Gabriela
Coelho

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Torres Novas
Tema
Designação da atividade
- Desenvolver o espirito crítico;
Celeste Pimentel, Filomena 1º TC, 2ºTC e 3º TC
2ºperíodo
- Alargar horizontes culturais;
Girão, Amílcar Vítor,
- Formar cidadãos responsáveis;
Preciosa Alves e Ilídio
- Conhecer a estrutura e organização das entidades visitadas; Batista.
- Efetuar a interação dos conhecimentos académicos com as
exigências da vida ativa.
Tema

Custo Estimado

15 €

Visita ao Museu / Coleção Berardo e a um Centro
Comercial
Alunos do 10º ano
2º período/ Lisboa
15 €

Designação da atividade

Eugénia Pires em
interdisciplinaridade com as
áreas com as áreas de
Filosofia e História
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Economia/ Contabilidade (430)
Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

- Desenvolver o espirito crítico;
- Alargar horizontes culturais;
- Formar cidadãos responsáveis;
- Conhecer a estrutura e organização das entidades visitadas;
- Efetuar a interação dos conhecimentos académicos com as
exigências da vida ativa.

Rio Maior
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Celeste Pimentel, Filomena 1º TC, 2ºTC
2ºperíodo
Girão, Amílcar Vítor e Ilídio
Batista.

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Designação da atividade
Estimular a sensibilidade cultural e estática
1º TC, 3ºTC
Desenvolver os processos cognitivos
Celeste Pimentel, Filomena
Desenvolver o espírito crítico
Girão e Preciosa Alves.
Alargar horizontes culturais
Formar cidadãos responsáveis
Compreender a atividade económica

Visitas a empresas locais
1º e 2º período

Custo Estimado
15 €

0€
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Matemática e C. Naturais (230)
Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

- Sensibilizar a comunidade escolar para a necessidade de
proteger os animais, bem como preservar todas as espécies;
- Reconhecer ações do ser humano que podem afetar a
biodiversidade animal;
- Apontar medidas que visem promover a biodiversidade
animal;
- Promover os afetos para com os animais.
6 - Outros
Tema
- Conhecer as horas mais seguras para exposição ao sol;
- Desenvolver práticas quotidianas promotoras da
diminuição da exposição da comunidade escolar à radiação
ultravioleta, em horas menos apropriadas;
- Reconhecer a necessidade de nos protegermos do sol e
consequente prevenção do cancro da pele.
Nota: Os professores do Grupo 230, aquando da sua
participação na Semana da Saúde que se realizou no 3.º
período do ano letivo 2015/16, sugeriram que a atividade
“Cuidados a ter com a exposição solar” tivesse continuidade
e fosse complementada com a pintura de um relógio solar,
no chão ou no muro/parede da escola. Consideraram
pertinente a sua realização em articulação com outros
intervenientes, nomeadamente com alunos de turmas do
Ensino Vocacional, Programa Eco Escolas ou outro.

Comemoração do Dia do Animal
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores de Ciências
Comunidade escolar e
4 de outubro
Naturais do 2º CEB
animais ao cuidado da
Escola E. B. 2, 3
em articulação com a
Associação Ajudanimal.
Marquês de Pombal
associação de Pombal
AjudAnimal.

A indicar.

Pintar o Relógio Solar
Designação da atividade
Comunidade escolar.
1.º Período.
Escola E. B. 2, 3
Nota: em anexo a este
Marquês de Pombal
documento é apresentada a
sugestão do modelo da
pintura mural que pode ser
consultada no seguinte
endereço:
http://apcancrocutaneo.pt/ind
ex.php/prevencao/relógiosolar.

Custo Estimado
Aproximadamente
10 € (fotocópias,
cartaz a cores).

A indicar.
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4- Atividades e Parcerias
Tema
- Aplicar medidas que contribuam para promover a
conservação da Natureza;
- Descrever o papel dos agentes biológicos e dos agentes
atmosféricos na génese dos solos;
- Permitir à escola proceder à valorização dos seus resíduos
orgânicos, no próprio jardim;
- Contribuir para a formação de cidadãos ambientalmente
conscientes;
- Consciencializar a comunidade escolar de que pequenas
mudanças de hábitos podem levar à redução de resíduos
domésticos a enviar para o aterro sanitário;
- Promover a utilização de fertilizantes naturais;
- Consciencializar os alunos para a promoção de um meio
escolar limpo;
- Fomentar o trabalho de equipa e partilha de boas práticas
(Plano de Ação Estratégica 2016/2020, medida n. º8).

Compostagem na Escola
Designação da atividade
Professores de Ciências
Alunos do 2º CEB
Ao longo do ano letivo
Naturais do 2º CEB.
Escola E. B. 2, 3
Marquês de Pombal

4- Atividades e Parcerias
Tema
- Recolher rolhas de cortiça usadas;
- Divulgar material de promoção do Green Cork na escola e
envolventes;
- Desenvolver a consciência de pertença como condómino
da Terra;
- Fomentar, enquanto condómino da Terra, a tomada de
consciência do dever de cuidar do espaço e dos bens de que
cada um usufrui;
- Contribuir para a redução de resíduos;
- Contribuir para a plantação de espécies autóctones através
do retorno da recolha de rolhas que permite o financiamento
de iniciativas apoiadas pelo projeto Floresta Comum.
- Fomentar o trabalho de equipa e partilha de boas práticas
(Plano de Ação Estratégica 2016/2020, medida n.º 8).

Green CorK - Projeto de reciclagem de rolhas de cortiça.
Designação da atividade
Professores de Ciências
Comunidade escolar.
Ao longo do ano letivo
Sem custos.
Naturais do 2º CEB em
Escola E. B. 2, 3
articulação com a Quercus.
Marquês de Pombal

Custo zero no caso
da Valorlis ceder o
compostor.
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Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

- Fomentar práticas alimentares saudáveis;
- Fomentar o consumo de alimentos da época e da região;
- Promover a alimentação fornecida no refeitório;
- Fomentar reflexões sobre a saúde e as escolhas individuais;
- Reconhecer a importância de uma alimentação saudável
como um fator condicionante de saúde.

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docentes de Ciências
Alunos dos 5.º e 6.º anos;
14 de outubro de 2016
A definir
Naturais dos 5.º e 6.º anos;
Restante comunidade
Escola E. B. 2, 3
Alunos do 6.º ano.
educativa.
Marquês de Pombal

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Aumentar a consciencialização para a diabetes e suas
consequências;
- Divulgar ferramentas para a prevenção da diabetes.

Comemoração do Dia Mundial da Diabetes
Designação da atividade
Docentes de Ciências
Alunos do 6.º ano;
14 de novembro de
A definir
Naturais do 6.º ano;
Restante comunidade
2016
Alunos do 6.º ano.
educativa.
Escola E. B. 2, 3
Marquês de Pombal

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Sensibilizar e informar para os perigos do consumo de
tabaco, das doenças associadas e dos malefícios mesmo para
quem não fuma;
- Aumentar conhecimentos sobre a manipulação da indústria
tabaqueira;
- Promover um comportamento responsável antitabágico
junto da comunidade educativa.

Comemoração do Dia Nacional do Não Fumador
Designação da atividade
Docentes de Ciências
Alunos do 6.º ano;
17 de novembro de
A definir
Naturais do 6.º ano;
Restante comunidade
2016
Alunos do 6.º ano.
educativa.
Escola E. B. 2, 3
Marquês de Pombal

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Reconhecer a importância dos afetos, das competências
comunicativas e do amor para a vivência da sexualidade;
- Favorecer laços afetivos e melhorar as relações
interpessoais;
- Prevenir a violência física, psíquica e social;
- Contribuir para a formação de cidadãos livres,
responsáveis e intervenientes.

Comemoração do Dia dos Afetos
Designação da atividade
Docentes de Ciências
Alunos dos 5.º e 6.º anos de
14 de fevereiro de 2016
Naturais dos 5.º e 6.º anos.
escolaridade;
Escola E. B. 2, 3
Restante comunidade
Marquês de Pombal
educativa.

A definir
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Matemática (500)
Tema

6 - Outros
Objetivos

Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática.

Campeonato de Cálculo Mental
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docentes que lecionam o
alunos do 5º, 6º, 7º e 8º anos
2º período
5º, 6º, 7º e 8º anos (grupo
Escola E. B. 2, 3
230 e 500)
Marquês de Pombal
Escola Secundária de
Pombal

Custo Estimado
0€

6 - Outros
Tema
Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática.

Canguru Matemático Sem Fronteiras
Designação da atividade
Todos os docentes do
Alunos do 2º ciclo, 3º ciclo e 2º período
A inscrição no
departamento (grupo 230 e
secundário
Escola E. B. 2, 3
concurso
500)
Marquês de Pombal
Escola Secundária de
Pombal

1 - Sessões Formativas
Tema
- Sensibilizar os alunos para a prática da compostagem;
- Ensinar a construir um compostor artesanalmente;
- Ensinar a transformar os resíduos orgânicos num adubo
natural;
- Reduzir a quantidade de resíduos urbanos biodegradáveis
que são depositados em aterro, contribuindo assim para um
melhor ambiente.

Ação de sensibilização - Tratamento de resíduos
Designação da atividade
Professores de Ciências
Alunos do 2.º CEB.
11 de outubro de 2016/ 0€
Naturais do 2º CEB e
Nota: A ação será frequentada EB23 Marquês de
técnicos da Valorlis
pelo Delegado e Subdelegado
Pombal
de Turma que posteriormente
replicarão as aprendizagens,
aos colegas da turma, tendo
por base uma apresentação
eletrónica criada
especificamente para o efeito.

Nota: A Eng. Cidália Martins, depois de confirmar a entrega
gratuita de um compostor na Escola Básica 2, 3 Marquês de
Pombal, propôs a realização de um workshop sobre a
temática.
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Matemática e C. Naturais (230)
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

- Despertar o interesse dos discentes para a participação em
atividades de âmbito nacional/internacional;
- Estimular o gosto pela resolução de questões matemáticas;
- Promover a utilização adequada das TIC no processo de
aprendizagem.
- Desenvolver métodos de estudo/trabalho autónomo.
5- Clubes e Projetos
Tema
- Despertar o interesse dos discentes para a participação em
atividades de âmbito nacional;
- Incentivar a utilização das TIC ao serviço da
aprendizagem, através do desafio constante de superação das
suas capacidades;
- Testar conhecimentos nas áreas da Matemática, Ciências
Naturais e Português;
- Desenvolver métodos de estudo/trabalho autónomo.
5- Clubes e Projetos
Tema
- Explorar sites de interesse pedagógico na área da
Matemática;
- Esclarecer dúvidas e superar dificuldades;
- Integrar o bom uso das TIC nas atividades de extensão
curricular;
- Desenvolver métodos de estudo/trabalho autónomo.

Designação da atividade

Canguru Matemático sem Frontei – Testes online – online
quiz

Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Élia Vinhas
Alunos do 2.º CEB

Élia Vinhas

Élia Vinhas

Data/Local
Ao longo do ano letivo/
Sala com recurso a
computadores com
ligação à Internet.

Treinos - Competição diz +
Designação da atividade
Alunos do 2.º CEB
Ao longo do ano letivo/
Sala com recurso a
computadores com
ligação à Internet.

Custo Estimado
---

---

Clube da Matemática na plataforma Moodle
Designação da atividade
Alunos do 2.º CEB
Ao longo do ano letivo/ --Sala com recurso a
computadores com
ligação à Internet.
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Física e Química (510)
Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

Promover a literacia científica.
Desenvolver o gosto por aprender.
6 - Outros
Tema
Treinar a recolha objetiva, a organização e a interpretação de
situações de aprendizagem em sala de aula.
Analisar criticamente a interação professor-aluno em sala de
aula.
Aperfeiçoar práticas e estratégias de ensino.
Aperfeiçoar a reflexão crítica.
Aplicar os conhecimentos e as práticas desenvolvidas na
formação "Avaliação Externa da Dimensão Científica e
Pedagógica", promovida pela DGAE.
4- Atividades e Parcerias
Tema
Promover uma consciencialização para os risco da
circulação rodoviária.
Promover a adoção de medidas de prevenção da
sinistralidade rodoviária.
Incentivar o desenvolvimento de práticas de cidadania para
uma cultura de segurança rodoviária.
Aplicar os conhecimentos e as práticas desenvolvidas na
formação "Educação Rodoviária na Educação pré-Escolar e
no Ensino Básico: Um contributo para a implementação do
Referencial de Educação rodoviária", promovida pela
DGAE

Aveiro - Fábrica da Ciência
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Fátima Marques
Alunos das turmas 2ºTGEI e 2º Período/ Fábrica da
2ºTEAC
Ciência - Aveiro

António Pires
Marta Sá

António Pires
João Silvano
Marta Sá

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Observar a aplicação de normas de Gestão de Risco em
Marta Sá
situação práticas

Observação naturalista de aulas
Designação da atividade
Docentes dinamizadores e
Ao longo do ano/sala de
respetivas turmas
aula

Educação Rodoviária
Designação da atividade
Turmas do 7.º e 9.º anos dos
Ao longo do ano
professores dinamizadores.
Amostra de alunos utentes da
biblioteca escolar da Escola
Marquês de Pombal

Custo Estimado
10€/aluno
(Total=300€)

sem custo

sem custos

Visita de estudo a um gabinete de Gestão de Risco
Designação da atividade
Alunos do 1.º TAL
2.º período/prevê-se ao
cerca de 18 €/aluno
Centro Hospitalar e
Universitário de
Coimbra
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Física e Química (510)
Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

Visita de Estudo ETA da Boavista e ETAR do Mondego
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Iete Gonçalves
Alunos do 1º e 3ª TAL
2º Período
400 euros
Henrique Gonçalves
ETA da Boavista
POCH
Luciana Teles
ETAR do Choupal
Manuel Cadete
Coimbra

1.Observar a funcionamento de uma estação de tratamento
de águas para abastecimento Humano.
2. Observar o funcionamento de uma estação de tratamento
de águas residuais urbanas.
3. Completar a formação teórica das disciplinas de Análises
Químicas e Tecnologia Química estabelecendo uma relação
entre os conteúdos tratados nas aulas e a sua aplicação
prática.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita de Estudo ao Museu das Telecomunicações
Tema
Designação da atividade
1. Enriquecer o processo ensino-aprendizagem.
Iete Gonçalves
Alunos do 11º A e B do
2º Período
500
2.Compreender e visualizar aplicações práticas de alguns
Henrique Gonçalves
Curso Cientifico
Museu das
conceitos apreendidos nas disciplinas de Física e Química A,
Humanístico de Ciências e
Telecomunicações
que estiveram na base da evolução e aperfeiçoamento das
Tecnologia
Lisboa
técnicas que permitiram ao homem uma comunicação cada
vez mais rápida e eficiente.
3.Reconhecer a importância das comunicações na
transformação do nosso quotidiano e no desenvolvimento
económico e social das comunidades
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Figueira da Foz
Tema
Designação da atividade
1- Reconhecer os processos físicos e químicos envolvidos na Iete Gonçalves
Alunos do 1º e 3ª TAL
2º Período Complexo
440 euros
produção da pasta de papel.
Henrique Gonçalves
Industrial do Grupo
POCH
2-Conhecer as normas de segurança que se aplicam a uma
Luciana Teles
Portucel Soporcel, na
indústria química.
Manuel Cadete
Figueira da Foz, e
Completar a formação das disciplinas da área técnica e
central termoelétrica a
científica do 1º e 3º ano
biomassa da Figueira da
foz
5- Clubes e Projetos
Tema
Projeto colaborativo etwining com a França, a Itália,
Polónia, Roménia, Martinica

Designação da atividade
Fernanda Vindeirinho
alunos do 8º A
Ana dos Santos Maria
Manuel Cadete

Etwining
1º. 2º e 3º período

120 euros
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Biologia e Geologia (520)
Tema

6 - Outros
Objetivos

Olimpíadas da Biologia júnior
Participar em concurso;
Avaliar os conhecimentos adquiridos na disciplina ao longo
do ciclo de ensino
6 - Outros
Tema
Olimpíadas da Biologia Sénior
Participar em concurso;
Avaliar os conhecimentos adquiridos na disciplina ao longo
do ciclo de ensino

6 - Outros
Tema
Olimpíadas da Geologia
Participar em concurso;
Avaliar os conhecimentos adquiridos na disciplina ao longo
do ciclo de ensino

1 - Sessões Formativas
Tema
A geologia - Protocolo com o Departamento de Ciências da
Terra da UC - Formação de professores

Designação da atividade
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Fátima Soares
9º ano

Data/Local

Custo Estimado

Ao longo do ano letivo

200€

Fátima Soares

Designação da atividade
Alunos do secundário de
Ciências e Tecnologias

Ao longo do ano letivo

200€

Fátima Soares

Designação da atividade
11º ano de Ciências e
Tecnologias

Ao longo do ano letivo

200€

Ao longo do ano letivo

500

Grupo 520

Designação da atividade
Docentes
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Biologia e Geologia (520)
Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

A geologia - Protocolo com o Departamento de Ciências da
Terra da UC

Designação da atividade
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Grupo 520
7º, 10º e 11º

Data/Local

Custo Estimado

Ao longo do ano letivo

600€

6 - Outros
Tema
A geologia - Protocolo com o Departamento de Ciências da
Terra da UC

Grupo 520

Designação da atividade
7º, 10º e 11º

Ao longo do ano letivo

500€

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Biodiversidade, geodiversidade e desenvolvimento
sustentável

Grupo 520

Designação da atividade
7º, 8º, 10º e 11º

Ao longo do ano letivo

200€

Ao longo do ano letivo

300

Tema
Escola-eletrão

4- Atividades e Parcerias

Designação da atividade
Departamento de ciências
comunidade escolar
experimentais e
departamento de artes e
tecnologia
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Ciências Agro Pecuárias (560)
Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

Promover atividades educativas, culturais, recreativas,
desportivas e outras que estejam em harmonia com a cultura
cigana.
Comemorar o dia nacional do cigano

CULTURA CIGANA, ONDE VAI?
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Jorge Sá
alunos de etnia cigana
AEP
SPO
Ao longo do ano
Direção

Custo Estimado
300

24 de junho de 2017
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Visitar a Quinta da Conrraria- Associação de Paralisia
Jorge Sá
Cerebral de Coimbra
Participar em visita guiada à quinta pedagógica
Desenvolver a integração social dos alunos;
Valorizar a formação dos alunos em contexto diferenciado.

Designação da atividade
B1 CEI1SEC

A produção de legumes- o que se passa no campo ?
Conrraria - Coimbra
120
março de 2017

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Comemorar o Dia Mundial do Ambiente
Palestra sobre a " Biodiversidade e incêndios florestais - o
que mudar?
Consolidar a aquisição de competências técnicas no âmbito
das UFCD 0349_ GESTÃO AMBIENTAL

Dia Mundial do Ambiente
Designação da atividade
Nuno Formigo
Turmas do 1º CEB; 2º CEB; AEP
Departamento de Biologia
3º CEB
5 junho de 2017
Faculdade de Ciências da
10_TPC_SHT
Universidade do Porto
11_TPC_SHT
Jorge Sá- 560
Estefânia Pires - 520

4- Atividades e Parcerias
Tema
Participar no Programa de sensibilização e capacitação dos
jovens para o valor estratégico da agricultura, do mundo
rural, do ambiente e do desenvolvimento sustentável.
Comemorar o Dia Nacional da Agricultura
Comemorar o Dia da Floresta
“A minha árvore” - plantação de árvores na Escola

Programa Redescobrir a terra
Designação da atividade
Jorge Sá- 560
Direção
21 de março de 2017
Estefânia Pires - 520
Associações de pais
Forum Estudante
Professores
Turmas de todos os níveis de
ensino1

300

Projeto Forum
Ambiente
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Ciências Agro Pecuárias (560)
Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

Conhecer a região vitivinícola do Douro
Visitar unidades de Enoturismo das regiões do Douro e
VNG
Consolidar a aquisição de competências transversais e
técnicas numa perspetiva de formação ao longo da vida.

O vinho e a gastronomia na rota dos vinhos do Douro
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Jorge Sá
1º 2º TRRB e 3º TRRB
27, 28 de abril 2017
1500
Lamego- Alijó-Porto- Vila
Técnicos Especializados
Nova de Gaia

1 - Sessões Formativas
Tema
Participar em vindima da Escola Superior Agrária de
Coimbra;
Desenvolver a integração social dos alunos;
Sensibilizar os alunos para o empreendedorismo
Valorizar a formação dos alunos em contexto diferenciado.

Designação da atividade
Jorge Sá
3º TRRB
Técnicos Especializados

Como" nasce" o vinho?"
27 de setembro de 2016

1 - Sessões Formativas
Tema
Relacionar as características e a importância do vinho e do
queijo para o serviço, na profissão e na sua ligação com a
gastronomia.
Consolidar a aquisição de competências técnicas no âmbito
das disciplinas de Tecnologia Alimentar e de Serviço de
Restauração e Bar.
Relacionar as características e a importância do vinho e do
queijo na prova organolética e na gastronomia

Designação da atividade
Engª Goreti Botelho
3º TRRB
Departamento de Ciência e
Tecnologia Alimentar,
Escola Superior Agrária de
Coimbra
Jorge Sá
Técnicos Especializados

Workshop Vinho e Queijo: Harmonia vs Adversidade
Refeitório
150
25 de janeiro de 201717h00-18h00

1 - Sessões Formativas
Tema
Promover a formação sociocultural sobre provas de queijo e
de vinho;
Relacionar as características e a importância do vinho e do
queijo na prova organolética e na gastronomia.

Workshop Vinho e Queijo: Harmonia vs Adversidade
Designação da atividade
Engª. Goreti Botelho
Pessoal Docente
Refeitório
100
Departamento de Ciência e
Empresários ligados aos
25 de janeiro de 2017
Tecnologia Alimentar,
estágios do curso
18h00- 20h00
Escola Superior Agrária de
profissional de restauração e
Coimbra
bar
Jorge Sá
Pais e EE 25 de janeiro de
Técnicos Especializados
2017- 18h00- 20h00

60
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Programa Eco Escolas
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

Participar no programa Eco Escolas, 2016-17;
Integrar projetos e atividades de EA no programa;
Promover a participação de alunos, docentes e não docentes
do Agrupamento no desenvolvimento sustentável da
comunidade glocal;
Estimular a transdisciplinaridade sócia ambiental junto da
oferta curricular do Agrupamento
Promover valores, atitudes e comportamentos proambientais.

Eco escolas 16-17
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Eco Escolas, Câmara
Comunidade educativa
AEP
Municipal de Pombal,
Ao longo do ano letivo
alunos do 1º ano- 10º TPC e
Docentes e Não docentes l

Custo Estimado
200

Projeto GO – Mobilidade na Educação
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

Aplicação de novas tecnologias ´no ensino do secundário e
do 3º CEB.
Formação de docentes na área da informática

Projeto GO 16-17
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Equipa GO
Comunidade educativa
Ao longo do ano letivo

Custo Estimado
1000
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Tema

6 - Outros
Objetivos

Promover a construção de boas relações interpessoais.
Estimular o desenvolvimento de uma cidadania ativa.
Enriquecer o conhecimento e a participação dos alunos
Demonstração de conhecimentos e competências
profissionais..
Tema
6 - Outros
Promover hábitos alimentares saudáveis.
Estimular o desenvolvimento de uma cidadania ativa.
Enriquecer o conhecimento e a participação dos alunos
Demonstração de conhecimentos e competências
profissionais
Tema
6 - Outros
Demonstração/promoção de produtos típicos desta data
festiva – banca de venda
Promover a construção de boas relações interpessoais
entre grupos profissionais.
Estimular o desenvolvimento de uma cidadania ativa.
Tema
1 - Sessões Formativas
Promover a construção de boas relações interpessoais.
Estimular o desenvolvimento de uma cidadania ativa.
Enriquecer o conhecimento e a participação dos alunos
Demonstração de conhecimentos e competências
profissionais. s

Designação da atividade

Serviço de pequeno- almoço e almoço no Restaurante
Pedagógico

Intervenientes
Dinamizador(es)
2º, 3ºTRRB

Público-Alvo
2º, 3ºTRRB
Comunidade Educativa

Data/Local
26/10 a 26/04
Sala 109

Custo Estimado
1000 euros

Designação da atividade
Comemoração do dia mundial da alimentação
2º, 3ºTRRB
2º e 3º TRRB
12/10, 13/10 e 19/10
300 euros
Refeitório da ES Pombal e
Comunidade educativa
EBMP
Equipa Saúde

1º, 2º e 3ºTRRB
Manhã: átrio

2º, 3ºTRRB

Designação da atividade
1º, 2º e 3ºTRRB

Comemoração do Dia São Martinho
10/11

Designação da atividade
1º, 2º, 3ºTRRB

Palestra "sistema informático aplicado à restauração
27/11
50€
Auditório/Átrio

200 euros
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Biologia e Geologia (520)
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

- Apresentação Demonstração de empresa especializada
em bartending e flair.
- Sessão Importância da qualidade do copo no serviço de
vinhos;
-Work-Shop’s, Palestras sobre técnicas de bar;
Mercado do Vinho Uma viagem à diversidade dos vinhos
em Portugal
Tema
2 - Semana e Dias Temáticos
Apresentação e demonstração dos temas e projetos dos
alunos do 3ºTRRB, candidatos à avaliação final de curso
Enriquecer o conhecimento e a participação dos alunos
Demonstração de conhecimentos e competências
profissionais.
Tema
1 - Sessões Formativas
Promover a mudança de hábitos alimentares.
Estimular o desenvolvimento de uma cidadania activa.
Enriquecer o conhecimento e a participação dos alunos
Demonstração de conhecimentos e competências
profissionais.
Tema
2 - Semana e Dias Temáticos
Visita de Estudo a V. N. de Gaia (caves de Graham’s, Hotel
Vínico Yeatman) e Vale do Douro com visita à Quinta da
Avessada/Caves da Raposeira/Produtor Vínicos locais.

Designação da atividade
Dia Aberto da Restauração e Bar
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
1º,2º,3ºTRRB
2º e 3º TRRB
2º periodo
Comunidade educativa

1º, 2º, 3ºTRRB

Designação da atividade
1º, 2º, 3ºTRRB

3ºTRRB

1000 euros

Exposição do projeto individual final de curso
2º periodo
valor orçamentada
no âmbito da pap

Designação da atividade
Palestra "Alimentação Saudável"
3ºTRRB
1º, 2º, 3ºTRRB
2ºperiodo
Eq. Educação para a Saúde
Comunidade Educativa
Auditório/Átrio

Designação da atividade
1º, 2º e 3º TRRB

Custo Estimado

Visita de Estudo
Abril

250€

1000euros
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Biologia e Geologia (520)

Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

Promover a construção de boas relações interpessoais
entre grupos profissionais.
Estimular o desenvolvimento de uma cidadania activa.
Enriquecer o conhecimento e a participação dos alunos
Demonstração de conhecimentos e competências
profissionais

Designação da atividade

Colóquio sob o tema do turismo/hotelaria/restauração na
regi

Intervenientes
Dinamizador(es)
3ºTRRB

Público-Alvo
1º, 2º, 3ºTRRB
Comunidade Educativa e
tecido empresarial da região

Data/Local
3º periodo

Custo Estimado
200€
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Departamento de Artes e Tecnologias

Educação Visual e Tecnológica (240)
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

Divulgar junto da comunidade
os trabalhos realizados pelos alunos.
Envolver os alunos do 2º ciclo na preservação e decoração
do espaço/escola.
Valorizar esteticamente alguns espaços da escola
6 - Outros
Tema
Divulgar junto da comunidade os trabalhos realizados pelos
nossos alunos
Preservação e decoração do espaço/escola.
Desenvolver nos alunos a capacidade de organizar e
divulgar uma exposição.
Despertar o sentido crítico e a sensibilidade estética

Decoração dos espaços escolares na época Natalícia
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores de Educação
Alunos do 2ºciclo e
De outubro de 2015 a
50 euros
Visual e Educação
comunidade educativa
12 de janeiro de 2016
Tecnológica do 2º ciclo
Escola EB.2/3 Marquês
de Pomba

Exposição de trabalhos realizados pelos alunos
Designação da atividade
Professores de Educação
Alunos do 2ºciclo e
No placar do bloco A
50 euros
Visual e Educação
comunidade educativa
ao longo do ano letivo.
Tecnológica do 2º ciclo
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Educação Tecnológica (530)
Visita à Greenbusinessweek
Designação da atividade
Intervenientes
Objetivos
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Divulgar junto dos alunos as novidades tecnológicas
Hélio Machado
11ºTER
16/03 - Feira
Internacional de Lisboa
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita a uma barragem hidroelétrica
Tema
Designação da atividade
Promover o contato dos alunos com realidades inerentes à
Hélio Machado e docentes
11ºTER, 1ºTEAC, 2ºTEAC,
Barragem da Aguieira
especificidade do seu curso.
do GR540
3ºTEAC
Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios

Custo Estimado
250 Euros

250 Euros

6 - Outros
Tema
Aplicar em contexto real os conhecimentos adquiridos nas
várias UFCD's.

Hélio Machado

Designação da atividade
11ºTER

Construção de um Sistema Solar Térmico
Escola Secundária de
0 Euros
Pombal

6 - Outros
Tema
Aplicar em contexto real os conhecimentos adquiridos nas
várias UFCD's

Hélio Machado

Designação da atividade
11ºTER

Construção de um Veículo Elétrico
Escola Secundária de
Pombal

6 - Outros
Tema
Aplicar em contexto real os conhecimentos adquiridos nas
várias UFCD's

Hélio Machado

Designação da atividade
11ºTER

Construção de um Sistema Eólico
Escola Secundária de
Pombal

300 Euros

0 Euros
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Eletrotecnia(540)
Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

Reconhecer e a aplicação das técnicas e procedimentos
adquiridos nas aulas.
Conhecer novos materiais, ferramentas, máquinas e
processos utilizados na Indústria.

Visita de estudo à Feira Internacional EMAF
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Grupo 540
Alunos do 1º, 2º e 3º TEAC,
23 de novembro na
1000 euros
1º e 2º TGEI, 9º OI
Exponor de Matosinhos

1 - Sessões Formativas
Tema
Esclarecer os alunos sobre "ser empreendedor", criação do
próprio negocio.

Américo Matias

Palestra sobre Empreendedorismo e
Designação da atividade
Todos os alunos dos cursos
Outubro, no auditório
profissionais e vocacionais
da escola

0 euros

1 - Sessões Formativas
Tema
Dar a conhecer as soluções de iluminação LED e a poupança
de energia elétrica.

540

Palestra sobre ILUMINAÇÃO LED
Designação da atividade
alunos do curso TEAC e
Dezembro no Auditório
Comunidade Escolar
da escola

0 euros

1 - Sessões Formativas
Tema
Conhecer os novos equipamentos e aprender as técnicas de
utilização e sua programação

540

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Mostrar à comunidade educativa do agrupamento e
convidados de outros agrupamentos dos trabalhos realizados
pelos Cursos Profissionais
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Participar no concurso de árvores de Natal
Enfeitar o espaço escolar na época natalícia

grupo 540

Sandra Cascão

Variadores de velocidade e Consolas
Schneider Electric em
500 euros
Lisboa em fevereiro e
março
Laboratório de eletrotecnia aberto para mostra de trabalhos
Designação da atividade
Alunos do agrupamento e
Maio
0 euros
convidados de outros
agrupamentos
Designação da atividade
3º TEAC

Iluminação da Árvore de Natal e espaço escolar
Designação da atividade
Comunidade em geral
Época natalícia
500 euros
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Informática (550)
Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

Promover nos alunos uma cultura científica e tecnológica;
Levar os alunos a contatarem com experiências cientificas
executadas em laboratório;
Experimentar tecnologia robótica e sua programação;

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Divulgar os projetos dos alunos;
Conhecer as realidades empresariais através do contacto
com empresários da região.

Fábrica Centro Ciência Viva
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docentes que lecionam TIC Todas as turmas do 8ºAno
2º Período/Aveiro
- 8ºAno
Clube de robótica

Semana das Tecnologias
Designação da atividade
Docentes do Departamento
Alunos dos cursos
3ºPeríodo/Escola
profissionais, vocacionais e
Secundária de Pombal
Cef

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Designação da atividade
Conhecer as realidades empresariais do Concelho;
Docentes do GR550
Alunos do 9ºOI
Acompanhar o dia a dia de um técnico/operador de
informática.

4- Atividades e Parcerias
Tema
Partilhar experiências, do ensino profissional, com alunos de
outras escolas;
Executar atividades relacionadas com a especificidade de
cada um dos cursos.

Custo Estimado
1000 Euros

200 Euros

Visita de estudo a uma empresa do concelho
2ºPeríodo/Pombal
0 Euros

Dia do Ensino Profissional
Designação da atividade
Docentes dos grupos 540 e
Todas as turmas do 1º ano do 3ºPeríodo/Oeiras
550
Ensino Profissional

4 Euros/aluno
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Informática (550)
Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

Promover nos alunos uma cultura ciêntífica e tecnológica;
Levar os alunos a contatarem com experiências ciêntificas;
Conhecer a evolução dos sistemas de produção de
eletricidade;
Conhecer as novidades tecnológicas no âmbito da diversão
eletrónica.

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Conhecer a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
- Conhecer a oferta formativa da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão.

Lisboa Games Week/Museu da Eletricidade
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docentes dos grupos 540 e
Alunos do 2ºTGEI, 2º e
17/Novembro/Lisboa
550 Euros
550
3ºTEAC

Dia Aberto da ESTG
Designação da atividade
Docentes dos grupos 540 e
Alunos do 9ºOI, 11ºTER,
3ºPeríodo/Leiria
550
3ºTEAC

0 Euros
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Artes Visuais (600)
Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

Consciencializar a comunidade escolar sobre a necessidade
de respeitar e valorizar o património escolar;
Reconhecer o espaço em que se vive e se estuda e perceberse como parte dele;
Sensibilizar os alunos sobre a importância da higiene do
ambiente escolar para melhoria das condições de
aprendizagem,
Adotar uma atitude responsável em relação às questões
ambientais na escola e/ ou na comunidade escolar;
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
-Promover ações de cidadania ativa;
- Desenvolver capacidades de intervenção social
responsável, interventiva e crítica no espaço escolar,
-Preservar a limpeza do espaço escolar;
- Preservar os trabalhos expostos pelos colegas.

Designação da atividade

Oficina de Dilemas Éticos - Melhoria da Tomada de
Decisão

Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Augusta Rodrigues, Helena Alunos do ensino secundário
Coxixo e Luísa Moura

Data/Local
Espaço Memória

Movimento Lixo Zero
Designação da atividade
Augusta Rodrigues e
Comunidade escolar
Ao longo do ano
Helena Coxixo

Custo Estimado
Custos 100 euros

50 €

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Promover a educação ambiental através de estratégias de
animação, acolhendo, dinamizando e interagindo com o
público;
Alertar para a necessidade de alterar hábitos e práticas
pessoais em prol de um futuro possível;
Consciencializar os atores da escola.

"Concurso de Ideias / Limpeza e Preservação da Escola"
Designação da atividade
Helena Coxixo,
Alunos do ensino básico e
Ao longo do ano
50€
Luísa Moura
secundário
Em interdisciplinaridade
com a Área Disciplinar de
Artes Visuais (professora
Augusta Rodrigues)

6 - Outros
Tema
Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos ao longo do
ano letivo no âmbito das disciplinas de Desenho A.
(10ºF e 11ºC) e Educação Visual;
Incentivar os valores estéticos na ótica do artista e do
espetador;
Estimular a criatividade e a sensibilidade estética

Designação da atividade
Augusta Rodrigues, Maria
Comunidade escolar
José Roma e Isabel Ferreira

Ao longo do ano letivo.
Espaços fisicos da
Escola Secundária de
Pombal

100 Euros
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Artes Visuais (600)
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

Promover atividades com a comunidade escolar;
Sensibilizar os alunos para os valores de Natal;
Desenvolver a criatividade, espírito crítico e autonomia;
Promover o trabalho de equipa;
Desenvolver a autoestima dos alunos em relação à sua
produção artística.
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Contribuir para a reciclagem, limpeza e preservação da
escola;
Promover o trabalho cooperativo com a comunidade escolar;
Desenvolver a autoestima dos alunos em relação à sua
produção artística;
Desenvolver a sensibilidade e a consciência crítica.
6 - Outros
Tema
Promover as atividades letivas desenvolvidas ao longo do
ano letivo nas disciplinas de Desenho A e Oficina de Artes.
Preparar o aluno para a consciência crítica do espectador.
Desenvolver a autoestima dos alunos em relação à sua
produção artística.
4- Atividades e Parcerias
Tema
Promover atividades com a comunidade envolvente;
Contribuir para a formação do jovem estudante enquanto
cidadão intervenientes;
Desenvolver a sensibilidade estética, formando e aplicando
padrões de exigência;
Promover o trabalho de equipa.

Designação da atividade
Valores de Natal em Stop Motion
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Ana Seco, grupo 600,
Comunidade Escolar
1º Período
Departamento de Artes e
VideoWall
Tecnologias
em articulação com
Biblioteca Escolar

Ana Seco

Custo Estimado
0 Euros

Reaproveitamento da Arvore de Natal
Designação da atividade
Comunidade Escolar
No Átrio da escola
a definir

Ana Seco

Exposições
Designação da atividade
Comunidade escolar
Final do ano e local a
definir

Ana Seco
Sérgio Cardoso

Paineis no Hospital Distrital de Pombal
Designação da atividade
Comunidade escolar
Ao longo do
a definir
Comunidade envolvente
ano/Hospital Distrital
de Pombal

a definir
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Departamento de Expressões

Educação Musical (250)
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

- Proporcionar aos alunos experiências diversificadas, tendo
em vista o seu desenvolvimento global e realização pessoal;
- Promover o desenvolvimento de técnicas de interpretação
vocal e instrumental;
- Fomentar o gosto pela prática musical;
- Promover a autoestima;
- Promover competências relacionadas com o trabalho
cooperativo, respeito mútuo, responsabilidade e
sociabilidade;
- Sensibilizar os alunos para a música e o desenvolvimento
da capacidade de performance;
- Colaborar com as estruturas pedagógicas, através da
dinamização de atividades.
5- Clubes e Projetos
Tema
- Dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos
anteriores;
- Promover o desenvolvimento de técnicas de interpretação
vocal e instrumental;
- Fomentar o gosto pela prática musical;
- Ocupar os tempos livres dos alunos de forma salutar e
construtiva;
- Preparar peças para apresentar em possíveis eventos a
realizar na escola.

Semana aberta
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Branca Simões
Alunos do 5º e 6º anos
Data a definir.
Escola EB 2,3 Marquês
Fátima Couto
de Pombal.

Branca Simões
Fátima Couto

Clube de Música
Designação da atividade
Alunos do 5º e 6º anos
Ao longo do ano letivo.
Escola EB 2,3 Marquês
de Pombal.

Custo Estimado
Sem custos.

Sem custos.
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Departamento de Expressões

Educação Física (260)
Tema

6 - Outros
Objetivos

- Fomentar o convívio, a disciplina, o fair-play e o espírito
de turma/equipa;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de EDF;
- Promover a prática de atividades físicas regulares e
sistemáticas na escola, em horário livre dos alunos.

6 - Outros
Tema
Mega Sprint, Mega Km, Mega Salto, Mega Lançamento
(Fase Turma, Fase Escola, Fase Distrital, Fase Nacional)
- Fomentar o convívio, a disciplina e o fair-play;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de EDF;
- Promover a prática de atividades físicas regulares e
sistemáticas na escola, em horário livre dos alunos.
5- Clubes e Projetos
Aplicação da bateria de testes (1ª e 2ª fase).
- Integrar a rede nacional de escolas aderentes ao projeto
Fit-Escolas e contribuir com os nossos resultados para a
elaboração da base de dados nacional;
- Proceder à avaliação e educação da aptidão e atividade
física dos alunos. Aulas de Apoio
- Combater o sedentarismo, como principal fator
responsável pela crescente prevalência de inúmeras doenças
crónicas, como a obesidade, a diabetes ou a hipertensão e
pela redução da qualidade de vida;
- Promover comportamentos saudáveis nos nossos alunos.
6 - Outros
Tema
- Fomentar o convívio, a disciplina e o fair-play;
- Promover o intercâmbio entre escolas;
- Incentivar a prática de atividades do Atletismo.
Tema

Corta Mato (Fase Local, Distrital e Nacional
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores de Ed. Física
Alunos do Agrupamento (1º, Fase Local - 1º P (16
500 euros
2º, 3º ciclos e Secundário,
novembro) no Estádio
Profissionais e Vocacionais). Municipal de Pombal;
Fase CLDE - 2º Período
(a definir pela);
Fase Nacional 2º Período (a definir).
Mega Sprinter
Designação da atividade
Professores de Ed. Física
Alunos do Agrupamento (2º, Fase Turma - 1º P.;
500 euros
3º ciclos, Secundário,
Fase Escola - 1º P
Profissionais e Vocacionais).
Escolas Marquês de
Pombal e Secundária.
Fase CLDE - 2º P (a
definir);
Fase Nacional - 3º P
Projeto
Fit-Escolas
Designação da atividade
Professores de Ed. Física
Alunos do Agrupamento ( 2º, Ao longo do ano letivo. Sem custos
3º ciclos e Secundário,
EB 2,3 Marquês de
Profissionais e Vocacionais). Pombal e Escola
Secundária

Meeting de Atletismo escolar Cidade de Pombal
Designação da atividade
Professores de Ed. Física
Alunos do Agrupamento ( 2º, 3º Período.
70€
3º ciclos e Secundário).
Estádio Municipal
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Departamento de Expressões

Educação Física (620)
Tema

6 - Outros
Objetivos

- Fomentar o convívio, a disciplina, o fair-play e o espírito
de turma/equipa;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de EDF;
- Promover a prática da atividade do Futsal na escola, em
horário livre dos alunos.

Torneio de Futsal
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores de EDF
Alunos do 2º e 3ºCEB e
1º e 2º Períodos
Secundário
Escola Marquês de
Pombal e Secundária

6 - Outros
Tema
- Fomentar o convívio, a disciplina, o fair-play e o espírito
de equipa;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de EDF;
- Promover a prática da atividades do Basquetebol na escola,
em horário livre dos alunos.

Torneio de Basquetebol 3x3
Designação da atividade
Professores de EDF
Alunos do 2º e 3ºCEB e
2º Período
Secundário
Escola Marquês de
Pombal e Secundária

6 - Outros
Tema
- Fomentar o convívio, a disciplina, e o respeito pelo meio
ambiente;
- Promover o gosto pelas atividades na natureza;
- Incentivar a prática do pedestrianismo.

Passeio Pedestre
Designação da atividade
Professores de EDF
Alunos do 2º ciclo
2.º Período
Zona envolvente à
cidade de Pombal

6 - Outros
Tema
- Fomentar o convívio, a disciplina e o fair-play;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de EDF;
- Promover a prática da atividades do Badminton na escola,
em horário livre dos alunos.

Torneio de Badminton
Designação da atividade
Professores de EDF
Alunos do 3ºCEB e
3º Período
Secundário
Escola Secundária

Custo Estimado
80 €

Sem custos

Sem custos

20 €

Página 72 de 110

Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Departamento de Expressões

Educação Física (620)
Tema

6 - Outros
Objetivos

- Fomentar o convívio, a disciplina, o fair-play e o espírito
de equipa;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de EDF;
- Promover a prática da atividades do Voleibol na escola, em
horário livre dos alunos.

Torneio de Duplas Voleibol
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores de EDF
Alunos do 3ºCEB e
3º Período
Secundário
Escola Secundária

6 - Outros
Tema
- Fomentar o convívio, a disciplina e o fair-play;
- Promover a prática de atividades físicas regulares e
sistemáticas na escola, em horário livre dos alunos;
- Incentivar a prática da escalada.

Open de Escalada
Designação da atividade
Professores de EDF
Alunos do 3ºCEB e
3º Período
Secundário
Escola Secundária

6 - Outros
Tema
- Fomentar o convívio entre a comunidade escolar;
- Promover a prática de atividades físicas na escola entre
alunos, docentes, discentes e encarregados de educação.

Convívios Professores/ alunos
Designação da atividade
Professores de EDF
Alunos
Final dos períodos
Professores
Escola Secundária
Funcionários
Escola Marquês de
Encarregados de Educação
Pombal

5- Clubes e Projetos
Tema
- Fomentar o convívio, a disciplina e o fair-play;
- Promover o intercâmbio entre escolas;
- Incentivar a prática de atividades de Atletismo,
Basquetebol, Futsal, Escalada e Natação.

Designação da atividade
Professores de EDF
Alunos do 2ºe 3ºCEB e
Secundário

Custo Estimado
20€

Sem custos

Sem custos

Quadros Competitivos dos Grupo Equipas
Ao longo do ano letivo. 3000€
EB 2,3 Marquês de
Pombal
Escola Secundária
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Educação Especial (910)
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

Sensibilizar a comunidade educativa para a diferença;
Desenvolver capacidades cooperativas e colaborativas;
Promover o diálogo, a reflexão e a tolerância;
Estimular a criatividade e o espírito de equipa;

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Experienciar diferentes problemáticas relacionadas com a
pessoa com deficiência.
- Motivar a comunidade educativa para a inclusão
-Explorar jogos multissensoriais.

Designação da atividade

" Uma peça= Trinta ideias=um conceito- Incluir na
diferença"

Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Cláudia Sofia Roque
Comunidade escolar
Paula Sofia Tiago

Data/Local
05/12/2016 - Bloco C
da EB 2,3 Marquês de
Pombal

Custo Estimado
50€

(Possível parceria com
outros grupos do
departamento)

"Incluir Brincando "
Designação da atividade
Conceição Monteiro
Alunos do 1º 2º,3º ciclos
1º e 3º períodos
Paola Gaspar
EB2,3 Marquês de
Pombal

0

Possível parceria com outros
grupos do departamento
Tema

1 - Sessões Formativas

-Mobilizar recursos para o trabalho com alunos com NEE;
Valorizar a inclusão para a promoção do sucesso pessoal,
social e profissional;
Desenvolver instrumentos de apoio à inclusão escolar de
alunos com NEE;
Maximizar as capacidades de desempenho das assistentes
operacionais;
Contribuir para o desenvolvimento organizacional da escola
melhorando a sua qualidade.

Assistentes Operacionais: Importante contributo na
educação especial
Assistentes Operacionais
2.º Período
40€
Auditório da EB2,3
Marquês de Pombal

Designação da atividade
Cláudia Sofia Roque
Paula Sofia Tiago
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Educação Especial (910)
Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

" Respeitar-me e respeitar os outros"
Sensibilizar para a integração da pessoa com deficiência na
sociedade
- Fomentar o gosto pelo livro e pela leitura.
1 - Sessões Formativas
Tema
" Valores matriciais do AEP: igualdade, justiça,
solidariedade, cooperação, tolerância."
- Dotar o pessoal docente e técnicos que acompanham
alunos com NEE de ferramentas relacionadas com as TIC;

Leituras Inclusivas
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Patrícia Lima
Alunos do 1º ciclo
2º Período
Cristina Rochete
EB1 Pombal

Patrícia Lima
Cristina Rochete

Custo Estimado
50€

NEE e as TIC: Sempre de mãos dadas
Designação da atividade
Pessoal docente e técnicos
3º Período
50€
Escola secundária

(Possível parceria com o
CRTIC de Pombal)

-Abordar soluções no âmbito das tecnologias de apoio que
se revelem facilitadores destinados à melhoria da
funcionalidade de alunos com limitações ao nível sensorial,
cognitivo e da mobilidade, bem como de alunos com
dificuldades de aprendizagem, sobredotação, risco social e
baixo rendimento escolar.
1 - Sessões Formativas
Tema
* Incentivar o interesse por novas técnicas artísticas *
Promover a inclusão de alunos com necessidades educativas
especiais;

Workshop: Cake Design
Designação da atividade
Conceição Monteiro
Alunos NEEP / CEI
2.º Período
Paola Gaspar
2º e 3º ciclos
EB 2,3 Marquês de
Ensino Profissional
Pombal e
Escola Secundária

50€

*Estimular o desenvolvimento do espírito da criatividade,
da cooperação e da interação social;
*Envolver os alunos na dinâmica de trabalho e organização,
de evento-
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Intervenção Precoce
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

Divulgar a resposta local do SNIPI à comunidade, como um
recurso público e gratuito;
Sensibilizar para a sinalização precoce de todas as crianças
com risco e/ou necessidades de intervenção.

Tema

"Assinalar o dia da IP"
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docentes da IP
Comunidade local
6 de outubro
ACES Pombal, Ansião
e Alvaiázere

1 - Sessões Formativas

Proporcionar momentos de informação e debate sobre
diversas temáticas;
Desenvolver competências parentais no domínio da
autonomia e capacitação das famílias.

4- Atividades e Parcerias
Tema
Incentivar a partilha e a solidariedade na comunidade:
atribuir uma prenda a cada criança de IP;
Atribuir cabaz de alimentos e bens essenciais a famílias
carenciadas.

1 - Sessões Formativas
Tema
Sensibilizar e consciencializar para a importância da
estimulação nas primeiras idades;
Aumentar o envolvimento de todos os elementos da
comunidade educativa.

Custo Estimado
50 €

"À conversa com os pais…": sessões de informação nos
ACES
Famílias e comunidade local Nos centros de saúde de
Pombal, Ansião e
Alvaiázere

Designação da atividade
Docentes de IP com a
colaboração dos técnicos da
ELI e profissionais da UCC

Docentes de IP

Docentes de IP

Natal solidário
Designação da atividade
Famílias de IP carenciadas
dezembro/2016

III Workshop de IP - Tema a designar
Designação da atividade
Pais, docentes e outros
Auditório Dra. Gabriela 50 €
profissionais
Coelho
data a definir
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Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

- Desenvolver competências de estudo
- Desenvolver estratégias para lidar com o stress relacionado
com a avaliação

Tema
1 - Sessões Formativas
-- Fomentar o interesse e o gosto pelo conhecimento
- Desenvolver uma atitude positiva face à escola
- Desenvolver competências de estudo

Tema
1 - Sessões Formativas
- Desenvolver a capacidade de análise critica;
- Fomentar a capacidade de iniciativa e o espirito critico;
- Desenvolver competências no âmbito do
empreendedorismo, da inovação e da competitividade;
- Promover a autoconfiança.

Tema
1 - Sessões Formativas
- Adquirir informação vocacional;
- Desenvolver a capacidade de análise e de reflexão pessoal
sobre a informação escolar e profissional;
- Conhecer as alternativas de formação existentes após o
12ºano.

Designação da atividade

Sessão:Exames, medo de falhar e brancas: o que (não)
fazer!

Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
SPO e Equipa de Educação Alunos do 11ºano e 3ºano
para a Saúde
dos profissionais

SPO

Data/Local
Entre 10 e 14 de
outubro na Escola
Secundária

Caminho para o sucesso
Designação da atividade
Alunos do 1ºano dos cursos
Durante o mês de
profissionais
outubro

Custo Estimado
Sem custos

Sem custos

"A Empresa" - parceria com a JÁ Portugal
Designação da atividade
Diretores de turma e de
Alunos do segundo ano dos
Ao longo do ano letivo
Sem custos
curso dos profissionais,
cursos profissionais
coordenador de
departamento, coordenador
dos cursos profissionais e
SPO

SPO

Caminho a percorrer
Designação da atividade
Alunos do 12ºano e do 3ºano Fevereiro e/ou março
dos profissionais
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Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

- Fomentar a partilha e a troca de experiências
- Proporcionar um espaço de informação escolar e
profissional dinâmico e interativo
Tema
2 - Semana e Dias Temáticos
-Sensibilizar os alunos para relevância da informação na
construção do seu projeto vocacional
-Permitir a exploração das diferentes alternativas de
formação existentes depois do ensino secundário.
-Proporcionar um espaço de informação vocacional
dinâmico e interativo
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos

Partilha de saberes/experiências escolares
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
SPO, CQEP e ADEPES.
- Alunos do 12ºano
Final do 2ºperíodo e/ou
principio do 3º

Feira Inspiring Future
Designação da atividade
SPO e DTs do 12º ano e
Alunos do 12ºano e 3ºano
Data previsível - 5 de
3ºano dos cursos
dos profissionais
maio
profissionais

Sem custos

Semana Aberta - Partilha de saberes e debate com
profissionais
- Alunos do 9ºano
Final do 2ºperíodo e/ou
principio do 3º

Designação da atividade

- Fomentar a partilha e a troca de experiências
- Proporcionar um espaço de informação escolar e
profissional dinâmico e interativo

SPO em colaboração com a
Direção, CQEP, GAAF.

Tema
2 - Semana e Dias Temáticos
- Fomentar a partilha e a troca de experiências
- Dar a conhecer a oferta formativa
-Proporcionar um espaço de informação escolar e
profissional dinâmico e interativo
- Envolver os pais/encarregados de educação na tomada de
decisão dos seus educandos

Semana Aberta - O dia Aberto
Designação da atividade
Direção, coordenadores de
Alunos do 9º e alunos do
Em data a combinar, de
departamento e SPO
ensino profissional
preferência no final do
2ºperíodo ou inicio do
3º.

Informação Escolar e Profissional
Tema
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Designação da atividade
-Sensibilizar os alunos para relevância da informação na
Coordenadora do núcleo de Alunos do 12º ano
- Futurália - Lisboa
construção do seu projeto vocacional
projetos, DTs do 9ºano, DTs
- "Dia Aberto" IPL
-Permitir a exploração das diferentes alternativas escolares
do 12º ano e SPO
- Universidade Coimbra
e/ou profissionais.
- Feira Vocacional - Leiria
-Proporcionar um espaço dinâmico de interação
- Feira da Juventude “informação-alunos”..
Alunos do 9ºano
Pombal
- Outras, dependentes das
ofertas existentes
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Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

Apoiar projetos e o currículo dos alunos do 1.º CEB/ JI do
agrupamento;
Promover a leitura lúdica e orientada, nas escolas do
agrupamento sem BE;
Diminuir as assimetrias no agrupamento.
Promover a circulação de fundo documental pelas escolas do
JI e do 1º CEB.
4- Atividades e Parcerias
Tema
Educar para os valores humanos, saúde, ambiente, finanças,
sustentabilidade; educação, segurança e novas tecnologias.
Apoiar as escolas do 1.º CEB, nos conteúdos de oferta
complementar.
Dinamizar atividades de acordo com os assuntos tratados.
Promover as literacias (da leitura, da informação e dos
media).
Aplicar o Referencial "Aprender com a Biblioteca Escolar.
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Promover a educação para uma cidadania ativa que valorize
e preserve os direitos humanos;
Sensibilizar as consciências para a questão do holocausto;
Promover e dinamizar atividades de caráter literário e
artístico, no âmbito da temática;
Divulgar o acervo documental das BE
1 - Sessões Formativas
Tema
Formar docentes e alunos no âmbito da utilização de
ferramentas digitais pedagógicas.

Leitura em Rede
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
PB
Escolas e Alunos do 1.º
Ao longo do ano
Professores/ educadores.
CEB/JI, sem BE;
Professores e Educadores

Leitura, Cidadania e Tecnologia
Designação da atividade
Professores do 1.º CEB
Alunos do 1.º CEB
Ao longo do ano nas
PB
diferentes escolas do
Entidades convidadas
1.ºCEB.

PB

Uma vida…
Designação da atividade
Comunidade escolar
Ao longo do ano
Escola Secundária de
Pombal.

TIC "à la Carte"
Designação da atividade
Equipa de Professores
Comunidade educativa.
Em datas a designar.
Bibliotecários.

Custo Estimado
Despesas de
deslocação

50€

70€

0€
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Tema

6 - Outros
Objetivos

Atualização do fundo documental das BE, incluindo a
seleção de materiais multimédia e digitais.
Atualização da base de leitores.
Colaboração na implementação do serviço de empréstimo e
circulação informatizado nas BE do Agrupamento.
Realizar reuniões de trabalho/ acompanhamento e apoio,
com o coordenador interconcelhio (RBE) e reuniões de
trabalho do Grupo concelhio (RBP).
Registar e catalogar o fundo documental adquirido nas BE.
Manter a base bibliográfica atualizada.
Tema

Planeamento /Gestão da Coleção
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
PB
Alunos dos diferentes ciclos
Ao longo do ano
SABE ( BMP)
de ensino/ Comunidade
serviços administrativos.
Educativa
Coord. Interc. (CIBE)
GTC/RBP.
Direção
Colaboração dos Professores
Livreiros locais

6 - Outros

Custo Estimado

Adequação da coleção às necessidades curriculares e
alunos
Alunos dos diferentes ciclos
Ao longo do ano.
de ensinos

Designação da atividade

Dar continuidade ao projeto de Leitura em Rede: circulação
de livros constantes das metas de aprendizagem e PNL,
pelas escolas e jardins de infância da área de influência de
cada BE (promoção da leitura; apoio a projetos e ao
currículo).
Elaborar propostas de aquisição de livros destinados à
renovação e atualização da coleção.
Colaborar na seleção de obras a adquirir.
6 - Outros
Tema
Adequar, à nova realidade educativa, os documentos
normativos e de recolha de dados das BE do agrupamento
(folhas de registo e de requisições, Regimentos,). .

PB;
Biblioteca Itinerante da
BMP

6 - Outros
Tema
Otimizar o espaço e equipamentos das BE.
Disponibilizar em livre acesso os recursos e existentes;
Tornar o espaço acolhedor e aliciante;
Responder às necessidades da comunidade educativa quanto
aos serviços das bibliotecas do Agrupamento;
Operacionalizar o funcionamento das BE.
Proceder a ajustamentos de horários de ocupação das BE.
Delinear as funções de cada membro da equipa das BE.

Organização do espaço, equipamentos e recursos humanos
Designação da atividade
PB
Comunidade educativa
Ao longo do ano.
Consumíveis
Assistentes Operacionais
Equipas das BE
Biblioteca Pública
Técnicas e Bibliotecária
Autarquia
CAP

PB
GTC
RB

Atualização de documentos normativo
Designação da atividade
Comunidade educativa
Ao longo do ano.
Consumíveis.
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Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

Divulgar atividades e promover os recursos da BE,
recorrendo a suportes vários.
Promover exposições e encontros, divulgar trabalhos, obras
e autores)
1 - Sessões Formativas
Tema
Elaborar o plano de atividades das BE/melhoria de acordo
com as diretrizes da RBE e tendo em conta o parecer
emitido pelo C.P. Implementar o processo de avaliação das
BE proposto pela RBE. Adaptar, aplicar instrumentos de
recolha de avaliação.
Analisar/interpretar a informação recolhida.
Identificar as necessidades e pontos fracos com vista uma
melhoria, numa perspetiva formativa.
Avaliar a qualidade e grau de eficácia das BE.
Viabilizar o reconhecimento de pontos fortes das BE e de
progressos alcançados.
Potenciar o benchmarking interno e externo.
Contribuir para a construção de uma cultura de
autoavaliação no Agrupamento.
Preencher os documentos solicitados pela RBE (Bases de
dados, formulários,)
6 - Outros
Tema
Reforçar a articulação de objetivos e de trabalho com
departamentos e docentes.
Participar em reuniões de departamento e de Conselho
Pedagógico.
Elaborar o PAA das BE.
Colaborar na dinamização de atividades
6 - Outros
Tema
Difundir as atividades promovidas pela BE, recorrendo aos
meios disponíveis para o efeito.

Marketing da BE
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores Bibliotecários
Comunidade educativa
Ao longo do ano.

Avaliação das BE
Designação da atividade
Equipa de Professores
Comunidade educativa
Ao longo do ano, nas
Bibliotecários
BE das escolas EB1 de
RBE e RBE
Pombal, EB2,3
Município de Pombal
Marquês de Pombal e
Escola Secundária

Custo Estimado
Consumíveis

Consumíveis

Integração/ ação das BE no Agrupamento
Designação da atividade
Professores Bibliotecários.
Comunidade educativa
Ao longo do ano
Consumíveis
Estruturas de coordenação
educativa e de supervisão
pedagógica.

Biblioteca Escolar, um espaço a partilhar
Designação da atividade
Equipa de Professores
Comunidades escolares/
o longo do ano
Consumíveis
Bibliotecários
educativas
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Tema

6 - Outros
Objetivos

Assegurar o trabalho de tratamento técnico das obras
adquiridas para as BE.
Continuar o tratamento retrospetivo do núcleo documental
das BE do Agrupamento com vista à constituição do
catálogo concelhio.
Contribuir para a atualização do catálogo das BE disponível
online, no portal do Agrupamento.
Tornar os serviços das Bibliotecas mais eficientes no âmbito
de aquisições de recursos e equipamento.
Responder às necessidades da comunidade educativa quanto
aos serviços das Bibliotecas
4- Atividades e Parcerias
Tema
Dotar os alunos de conhecimentos e competências que lhes
permitam aceder, produzir e usar de forma crítica a
informação disponível nos diversos suportes para que a
possam transformar em conhecimento.
4- Atividades e Parcerias
Tema
Promover o gosto pela poesia
Dar a conhecer poetas portugueses e estrangeiros
Divulgar o trabalho dos alunos
Difundir o fundo documental das BE
Utilizar as novas tecnologias
Promover a aproximação à comunidade.
4- Atividades e Parcerias
Tema
Elevar o nível de literacia da leitura.
Criar hábitos de leitura autónoma na escola.
Promover e celebrar o livro e a leitura,
Diminuir as assimetrias no agrupamento.

Organização do núcleo documental
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Técnicas da Biblioteca
Comunidade educativa
Ao longo do ano.
Municipal
Professores Bibliotecários
GTC
Assistentes operacionais
afetas às BE

PB
Docentes
Alunos
Rádios locais.

Custo Estimado
Consumíveis

Aplicação de um modelo de pesquisa
Designação da atividade
Comunidade educativa
Ao longo do ano
Consumíveis

Designação da atividade
PB.
Alunos.
Docentes integrados no
projeto

Turbilhão de Poesia
Ao longo do ano

Antes de começar/ Sei de um livro
Designação da atividade
Docentes do Pré-escolar e
Alunos do Pré-escolar e do
Ao longo do ano
do 1º CEB.
1º CEB

Consumíveis

Consumíveis
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Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

Integrar e valorizar a BE.
Envolver e mobilizar os pais, enc. ed. e famílias.
Aumentar a visibilidade, credibilidade e projeção social e
local da BE.
Promover a leitura e as literacias parental e familiar.

Lê comigo
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores bibliotecários
Comunidade educativa
Ao longo do ano
Docentes do 1º CEB.

Custo Estimado
Consumíveis

4- Atividades e Parcerias
Tema
Integrar e valorizar a BE.
Envolver e mobilizar os pais, enc. ed. e famílias.
Aumentar a visibilidade, credibilidade e projeção social e
local da BE.
Promover a leitura e as literacias parental e familiar.

Pais de palavra
Designação da atividade
Professores bibliotecários
Comunidade educativa
Ao longo do ano
Docentes do 1º CEB.

4- Atividades e Parcerias
Tema
Elevar o nível de literacia da leitura.
Criar hábitos de leitura autónoma na escola.
Promover e celebrar o livro e a leitura, com diferentes
atividades.
Diminuir as assimetrias no agrupamento.

Histórias pequeninas para meninos e meninas
Designação da atividade
Professores bibliotecários
Alunos do Pré-escolar.
Ao longo do ano
Consumíveis
Docentes do Pré-escolar.

4- Atividades e Parcerias
Tema
Elevar o nível de literacia da leitura.
Criar hábitos de leitura nos tempos de OPTE.

Em OPTE ler é que é
Designação da atividade
Professores Bibliotecários
Alunos do 2º e 3º ciclos.
Ao longo do ano
Docentes.

Consumíveis

Consumíveis
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Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

Elevar o nível de literacia da leitura.
Promover a leitura mediada por dispositivos eletrónicos.
Explorar possibilidades de leitura, escrita e produção de
conteúdos facultadas pela internet.

Ler não é utopia com as novas tecnologias
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores Bibliotecários
Alunos do secundário
Ao longo do ano
Consumíveis
Docentes do secundário.

4- Atividades e Parcerias
Tema
Explorar possibilidades de leitura, escrita e produção de
conteúdos facultadas pela internet.
Formar para a literacia da informação.
Usar as TIC como ferramentas de acesso, produção e
comunicação de informação e como recurso de
aprendizagem

Palavras nas nuvens
Designação da atividade
Professores Bibliotecários
Alunos do 1º CEB
Ao longo do ano
Docentes do 1º CEB.

Consumíveis

4- Atividades e Parcerias
Tema
Elevar o nível de literacia da leitura.
Criar hábitos de leitura.
Promover a leitura e o diálogo intergeracional.

Mochila vai e vem
Designação da atividade
Professores Bibliotecários
Alunos do Pré-escolar e seus Ao longo do ano
Docentes do Pré-escolar
familiares

Consumíveis

4- Atividades e Parcerias
Tema
Elevar o nível de literacia da leitura.
Criar hábitos de leitura.
Promover a leitura e o diálogo intergeracional.

É o livro (sugestoes de leitura)
Designação da atividade
Professores Bibliotecários
Alunos do agrupamento
Ao longo do ano
Docentes.

Consumíveis
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Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

Criar e divulgar materiais audiovisuais que promovam os
livros/a leitura.
Elevar o nível de literacia.
Criar hábitos de leitura.

Literacia Fílmica
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores Bibliotecários
Alunos do agrupamento
Ao longo do ano
Docentes do
comunidade escolar

1 - Sessões Formativas
Tema
Fomentar o uso das tecnologias da informação e da
comunicação.
Aplicar os conhecimentos tecnológicos (a tecnologia ao
serviço da pedagogia).
Colaborar na formação de adultos (projeto Lídia-CQEP).

Literacia Digital
Designação da atividade
Professores Bibliotecários
Comunidade educativa
Ao longo do ano, em
Coord.ª CQEP
local a designar

4- Atividades e Parcerias
Tema
Divulgar produções cinematográficas cuja temática se
adeque às necessidades pedagógicas.

Sessões de Cinema
Designação da atividade
Professores Bibliotecários
Docentes e alunos.
Ao longo do ano

4- Atividades e Parcerias
Tema
Dar continuidade à aplicação do Referencial de Educação
Financeira.
Tornar os jovens "financeiramente capazes".

Literacia Financeira
Designação da atividade
Professor bibliotecário.
Comunidade educativa
Ao longo do ano.
Docentes integrados no
projeto.

Custo Estimado
Consumíveis

Consumíveis
despesas de
deslocação

0€

Consumíveis
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Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

Formar utilizadores conscientes e ativos
Promover a leitura e a literacia
Promover a BE enquanto parceiro no processo de ensino-aprendizagem
Fomentar a frequência da BE como ocupação privilegiada
dos tempos livres e enquanto local de apoio na realização de
trabalho, pesquisa e aprendizagem.

Conhecer a BE
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
PB
Comunidade educativa,
1º período
principalmente novos alunos possibilidade de sessões
de início de ciclos.1º período pontuais ao longo do
possibilidade de sessões
ano.
pontuais ao longo do ano.

4- Atividades e Parcerias
Tema
Estimular a criatividade e o sentido estético.
Educar para a preservação do meio ambiente e para os
valores.

PB
Profª Ana Seco

4- Atividades e Parcerias
Tema
Contactar com autores / ilustradores;
Conhecer e divulgar as suas obras;
Promover a interação oral, escrita e artística entre os alunos
e o convidado.

PB
Livreiros locais
Docentes

4- Atividades e Parcerias
Tema
Incentivar a reciclagem de materiais.
Educar para a preservação do meio ambiente.
Aprofundar conteúdos programáticos aliando teoria e
prática, numa perspetiva lúdica.

Designação da atividade
Alunos

Mimos à vista
Em data a designar

Custo Estimado
0€

200e

Encontro com… Escritores/ Ilustradores
Designação da atividade
Professores/ educadores;
Ao longo do ano,
70 €
alunos das escolas/
dependendo da
agrupamento
disponibilidade dos
escritores/ ilustradores.

Designação da atividade
PB
Alunos
Profª Anas Seco
Profª Augusta Rodrigues

Passagem de modelos
3º período

300€
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4- Atividades e Parcerias

Tema

Objetivos
Promover a leitura.
Criar e consolidar hábitos de leitura.
Estimular a prática da leitura entre os jovens, dentro e fora
da escola.
Avaliar a competência da leitura e da escrita.
Tema
Elevar o nível de literacia.
Promover a criatividade.
Desenvolver a autonomia

4- Atividades e Parcerias

4- Atividades e Parcerias
Tema
Divulgar trabalhos produzidos pelos alunos.

Concursos de leitura
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores Bibliotecários;
Alunos dos 2º e 3.º ciclos e
Ao longo do ano em
Professores de português
secundário
datas e locais a definir

Faça lá um Poema
Designação da atividade
Professores Bibliotecários;
Alunos dos 1º, 2º e 3.º ciclos Março de 2017.
Docentes
e secundário.

Designação da atividade
Professores bibliotecários
Alunos

Custo Estimado
400 €

30 €

Exposições
Ao longo do ano

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita ao Museu do Mimo
Tema
Designação da atividade
Recolher informações relacionadas com as aprendizagens no Professores Bibliotecários;
Alunos 9ºCAI + 1 turma do
Em data a definir
âmbito da literacia fílmica.
Docentes
projeto "Leituras que Unem"
Consolidar conteúdos programáticos.
Facilitar a sociabilidade.
Desenvolver capacidade de observação.

0€

250 €
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Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

Divulgar experiências realizadas em ambiente laboratorial
valorizando o trabalho escolar e partilhando práticas.
Contribuir para a criação de um repositório de
"dicas"/"como se faz".

Química em ação
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores Bibliotecários
Alunos
Ao longo do ano.
Prof.ª Luciana Teles/Manuel
Cadete.

Custo Estimado
0€

4- Atividades e Parcerias
Tema
Produzir minifilmes pedagógicos sobre atitudes e valores.
Educar para os valores humanos, saúde, ambiente, finanças,
sustentabilidade; educação, segurança e novas tecnologias.
Promover as diferentes literacias (fílmica, da leitura, da
informação e dos media).

Designação da atividade
Professores Bibliotecários
Alunos
Profª Ana Seco.

Ação em "Stop Motion"
Ao longo do ano.

0€

4- Atividades e Parcerias
Tema
Desenvolver o gosto pelas diferentes literacias (da leitura,
fílmica e digital)
Criar momentos de aprendizagem lúdica através da partilha
de práticas inovadoras.

Designação da atividade
Professores Bibliotecários
Alunos
Coord.ª CQEP

Leitura(s) (Em)balada(s)
Ao longo do ano.

50€

1 - Sessões Formativas
Tema
Proporcionar aos encarregados de educação sessões de
informação/formação visando o desenvolvimento integral e
equilibrado do aluno.

Á conversa com …
Designação da atividade
Professores Bibliotecários.
Comunidade educativa
Em data a designar.
Entidades/instituições
convidadas.

200€
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Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

Destacar a importância das BE na educação.
Aprofundar as relações entre a escola e a comunidade
educativa.
Promover o gosto pela leitura.

Dia Internacional das Bibliotecas Escolares
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Equipa de Professores
Alunos dos diferentes ciclos
outubro
Despesas de
Bibliotecários
de ensino/ Comunidade
Bibliotecas Escolares/
deslocação.
Educativa
Escolas sem BE do
Agrupamento

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Promover o livro e o gosto pela leitura.
Divulgar autores e novidades editoriais.
Adquirir livros a um preço mais convidativo.

Feira do Livro nas BE/ Escola
Designação da atividade
Professores Bibliotecários;
Comunidades Escolares/
Ao longo do ano em
Professores do 1.ºCEB;
Educativas
datas e locais a definir.
Colaboração dos Professores
do Departamento/ Grupo
disciplinar de português;
Livreiros locais.

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Elevar o nível de literacia.
Criar hábitos de leitura autónoma na Escola e fora dela.
Promover e celebrar o livro e a leitura, com diferentes
atividades.

Semana da leitura- Ler p'ra Z/ser
Designação da atividade
Professores Bibliotecários;
Comunidade escolar e
março 2016.
Professores de todos os
educativa
níveis de ensino do
agrupamento

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Promover a educação para a cidadania
Desenvolver a consciência cívica
Formar cidadãos responsáveis
Fomentar o gosto pela leitura.
Elevar o nível de literacia.

Comemoração de efemérides
Designação da atividade
Professores PB e/ou outros
Comunidade escolar
Ao longo do ano em
datas e locais a definir
…
21 de março (Poesia)
23 de abril (Livro)
22 de maio (Autor Port)

50 €

100 €
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Tema

6 - Outros
Objetivos

Formar para a utilização do novo sistema de gestão do fundo
documental.

6 - Outros
Tema
Mediar e promover o contacto com entidades e/ou
organismos exteriores ao agrupamento que desenvolvam
atividades culturais e pedagógicas.

Biblionet
Designação da atividade
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Equipa de Professores
Comunidade educativa.
Bibliotecários.

PB
Professores

Data/Local

Custo Estimado

Ao longo do ano, em
local a designar.

A biblioteca apresenta…
Designação da atividade
Comunidade educativa.
Ao longo do ano, em
local a designar.
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Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

- Alargar horizontes culturais dos formandos/candidatos
sobre temas relacionadas com os Referenciais;
- Consolidar conhecimentos adquiridos;
- Desenvolver o espírito de grupo.

Um olhar sobre urbanismo: Conímbriga e Penela
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Elementos das equipas
Candidatos em processo
Em data a definir
A definir
técnico pedagógica do
RVCC e formandos do EFA
(outubro- novembro)
CQEP e do EFA

1 - Sessões Formativas
Tema
- (In)formar os candidatos do processo RVCC de nível
básico e secundário e curso EFA de nível secundário sobre
temas relacionados com os Referenciais;
- Promover o desenvolvimento da literacia digital junto dos
candidatos em processo RVCC, formandos do curso EFA e
professores.

Espaços de aprendizagem
Designação da atividade
Elementos das equipas
Candidatos em processo
Ao longo do ano
técnico pedagógica do
RVCC, formandos do EFA e
CQEP e do curso EFA em
professores.
parceria com a BE da Escola
Secundária de Pombal

4- Atividades e Parcerias
Tema
- Promover o encontro dos adultos em formação com o
cinema, a música e a literatura;
- Fomentar espaços de convívio;
- Valorizar a importância da aprendizagem ao longo da vida.

Leituras embaladas; O bom da Fita; Entrega de diplomas
Designação da atividade
Elementos das equipas
Candidatos em processo
Ao longo do ano
Sem custos
técnico pedagógica do
RVCC e formandos do curso
CQEP e do curso EFA em
EFA
parceria com BE da Escola
Secundária de Pombal.

6 - Outros
Tema
- Fortalecer o compromisso com o conhecimento;
- Valorizar a importância da aprendizagem ao longo da vida;
- Promover a partilha de saberes e de conhecimentos entre
os diferentes intervenientes da comunidade escolar;
- Promover a mobilidade internacional.

Valorizar o Ensino Profissional
Designação da atividade
Coordenadora do CQEP em Alunos dos cursos
Ao longo do ano
parceria com a técnica dos
profissionais
SPO.

Sem custos

Sem custos
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Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

Promoção da coesão grupal e relacionamento interpessoal
Desenvolvimento de competências sociais

Designação da atividade

Programa de intervenção de desenvolvimento de
competências c

Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Equipa, Coordenadora,
Turmas com dificuldades em
Psicóloga
estabelecer relações
interpessoais e com
problemas de
comportamento

Data/Local
Ao longo do ano/ESP

Custo Estimado
0€

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Promoção de bem-estar
Desenvolvimento de competências sociais
Prevenção de comportamentos desviantes

Semana GAAF
Designação da atividade
Equipa, Coordenadora,
Comunidade educativa
Fevereiro 2017
Psicóloga

0€

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Promoção do sentimento de pertença e autoestima

Dia do Estudante
Designação da atividade
Equipa, Coordenadora,
Alunos do agrupamento
24 de março de 2017
Psicóloga

20€

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Promoção do Sentimento de pertença familiar e valorização
do papel destes laços.

Dia da Família
Designação da atividade
Equipa, Coordenadora,
Comunidade educativa
15 de maio de 2017
Psicóloga

20€

4- Atividades e Parcerias
Tema
Promover a iniciativa e a criatividade em contexto escolar

Oficina de Criatividade e Otimismo (OCO)
Designação da atividade
Equipa, coordenadora,
Alunos, docentes, assistentes Ao longo do ano
50€
psicóloga
operacionais do
Agrupamento
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Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

1. Criar grupo de socorro primário e de acompanhamento de
possíveis vítimas de acidente.
2. Dar formação básica em primeiros socorros a elementos
da comunidade escolar

Equipa Socorro Primário
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Coordenador da Segurança
Alunos, professores
Data a definir de acordo
e Bombeiros Voluntários de funcionários.
com as disponibilidades
Pombal
dos Bombeiros
Voluntários de Pombal.
/ Local- Instalações dos
B.V.P.

Custo Estimado
100€

1 - Sessões Formativas
Tema
1. Interiorizar comportamentos adequados, nos elementos da
comunidade escolar, em situações de emergência.
2. Testar plano de emergência das escolas.

Simulacro - Plano Segurança da Escola
Designação da atividade
Coordenador da Segurança
Todos os elementos da
1º período. / Local e Direção da Escola.
comunidade escolar
instalações da escola

1 - Sessões Formativas
Tema
Dar formação aos funcionários das escolas sobre a forma
como devem ser utilizados os extintores localizados nos
vários pontos das escolas.

Utilização de equipamento emergência
Designação da atividade
Coordenador da Segurança
Professores e funcionários
Data a definir de acordo 100€
e Bombeiros Voluntários de
com as disponibilidades
Pombal
dos Bombeiros
Voluntários de Pombal.
/ Local- Instalações dos
B.V.P.
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Tema

6 - Outros
Objetivos

- Promover atitudes e práticas promotoras de saúde
individual e coletiva e a prevenção de comportamentos de
risco;
- Estimular a expressão de opiniões e o diálogo, em
ambiente livre e consciente, sobre temas da saúde e da
sexualidade;
- Desenvolver competências pessoais e sociais de
autonomia, responsabilidade, capacidade de decisão e
comunicação, assertividade e resolução de problemas;
- Promover o aconselhamento e a vigilância da saúde;
- Promover a melhoria da literacia em saúde da comunidade
educativa;
- Dinamizar o Mês da Prevenção do Cancro da Mama/ Dia
Mundial do Cancro/ Semana Europeia de Prevenção do
Cancro do Colo do Útero.
4- Atividades e Parcerias
Tema
Sensibilizar a comunidade educativa e local para a dádiva de
sangue;
- Divulgar a atividade nos media locais

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Desenvolver hábitos de higiene;
- Promover atitudes e práticas promotoras de saúde
individual e coletiva;
- Promover campanhas de sensibilização para manter os
espaços escolares limpos;
– Sensibilizar para a importância de dormir bem e para a
aquisição de bons hábitos de sono;
- Divulgar conhecimentos básicos sobre o sono e a sua
relação com a saúde, a aprendizagem e o comportamento
social;
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde;
- Dinamizar o Dia Mundial do Sono;
- Dinamizar o Dia Mundial da Audição.

Dinamização do Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Equipa de Educação para a Alunos dos 2.º, 3.º ciclos e
Ao longo de todo o ano Custo a definir
Saúde e Educação Sexual;
secundário;
letivo
- Parceiros;
Comunidade educativa.
- LPCC;
Escola Básica 2, 3
- Alunos;
Marquês de Pombal e
- Comunidade educativa.
Escola Secundária de
Pombal

Dádiva de sangue
Designação da atividade
- Equipa de Educação para Toda a comunidade.
a Saúde e Educação Sexual;
A definir pelo IPS
- IPS - Centro Regional de
Sangue de Coimbra;
Escola Secundária de
- Clube Direitos Humanos.
Pombal
Higiene e saúde
Designação da atividade
Equipa de Educação para a
Alunos do pré-escolar, 1.º,
Ao longo de todo o ano
Saúde e Educação Sexual;
2.º e 3.º ciclo e secundário;
Letivo
- Docentes do pré-escolar,
Comunidade educativa.
Agrupamento de
1.º, 2.º e 3º ciclo e docentes
Escolas de Pombal.
de Educação para a Saúde e
Ciências Naturais;
-Projeto Eco Escolas;
- Centro de Saúde de
Pombal;
- CMP;
- Projeto Sono Escolas.

Custo a definir

Custo a definir
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6 - Outros
Tema
Reconhecer comportamentos/ atitudes indevidas que
colocam em risco a integridade do organismo;
- Proporcionar a reflexão sobre a importância dos
comportamentos individuais na prevenção de acidentes;
- Estabelecer uma relação de confiança e diálogo com a
Escola Segura;
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde.
Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

- Promover cuidados posturais;
- Desenvolver comportamentos de prevenção dos problemas
músculo-esqueléticos;
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde.

6 - Outros
Tema
- Promover a saúde oral;
- Desenvolver comportamentos para uma boa higiene oral;
- Promover atitudes e práticas promotoras de saúde
individual e coletiva;
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde.

Mobilidade segura e prevenção de acidente
Designação da atividade
Equipa de Educação para a
Alunos do 1.º e 7.º anos;
Ao longo do ano letivo. Custo a definir
Saúde e de Educação
Pais e/ou Encarregados de
Sexual;
Educação.
Agrupamento de
- Escola Segura;
Comunidade educativa.
Escolas de Pombal.
- Docentes dos 1.º e 7.º
anos.

Cuidados posturais
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
- Equipa de Educação para
Alunos do 1.º ano e do 5.º
Ao longo do ano letivo.
a Saúde e Educação Sexual; ano.
Escolas do 1.º ciclo e
- Docentes do 1.º ciclo e do
Escola Básica 2, 3
5.º ano;
Marquês de Pombal.
- Centro de Saúde de
Pombal.
Saúde oral
Designação da atividade
- Equipa de Educação para
Alunos do pré-escolar, 1.º
a Saúde e Educação Sexual; ano e 5.º ano.
- Docentes do pré-escolar,
1.º ciclo e 5.º ano;
- Centro de Saúde Pombal;
- Biblioteca escolar MP.

Ao longo do ano letivo.
Jardins de Infância,
Escolas do 1.º ciclo e
E.B. 2, 3 Marquês de
Pombal.

Custo Estimado
Custo a definir

Custo a definir
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Serviços de Apoio à Saúde

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Reconhecer a importância de uma alimentação equilibrada
como um fator condicionante de saúde;
- Fomentar práticas alimentares saudáveis e equilibradas;
- Promover a alimentação fornecida no refeitório em
detrimento do consumo de refeições desequilibradas no
exterior da Escola;
- Fomentar o consumo de alimentos da época e da região;
- Promover uma abordagem pluridisciplinar da temática;
- Fomentar reflexões sobre saúde e escolhas individuais;
- Promover a diminuição da obesidade e de fatores de risco
associados;
- Dinamizar o projeto "Conta, Peso e Medida";
- Dinamizar o Dia Mundial da Alimentação;
- Dinamizar o Dia Mundial da Diabetes;
- Dinamizar o Mês de Maio, Mês do Coração;
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde.

Educação alimentar
Designação da atividade
- Equipa de Educação para
Todos os níveis de ensino e
Ao longo do ano letivo
a Saúde e Educação Sexual; Comunidade educativa.
- Professores do FITescola;
Agrupamento de
- Centro de Saúde de
Escolas de Pombal.
Pombal;
- Alunos e docentes do pré
escolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclos
sec e cursos profissionais
Restaurante Bar
- Associação de Pais.

1 - Sessões Formativas
Tema
Reconhecer a importância dos afetos, das competências
comunicativas e do amor;
- Exercitar as competências de observação, análise e
reflexão;
- Reconhecer a igualdade de direitos, deveres e
oportunidades para todos;
- Contribuir para a formação de cidadãos livres,
responsáveis e intervenientes;
- Fomentar a comunicação assertiva, a compreensão e o
respeito pelos outros;
- Prevenir a violência física, psíquica e social;
- Desenvolver uma ideia ajustada de si mesmos,
fortalecendo a autoestima;
- Reconhecer sinais de alarme de vítimas de maus-tratos;
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde.

Violência em meio escolar
Designação da atividade
Equipa de Educação para a Alunos do 6.º, 7.º, 8.º e 9.º
Ao longo do ano letivo.
Saúde e de Educação
ano.
Sexual;
Comunidade educativa.
Agrupamento de
- Escola Segura;
Escolas de Pombal.
- Serviços de Psicologia e
Orientação;
- Docentes do 6.º, 7.º e 8.º
ano e docentes de Educação
para a Saúde.

Custo a definir

Custo a definir
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Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

- Conhecer regras de comunicação e comportamentos online;
- Conhecer meios de proteção de dados e preservação de
privacidade no mail, chats, redes sociais,…
- Sensibilizar para os riscos da internet;
- Adquirir a capacidade de adotar ou de recusar
comportamentos, de tomar decisões autónomas, informadas
e responsáveis;
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde.
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Prevenir o consumo de substâncias psicoativas;
- Compreender os riscos do consumo de substâncias
psicoativas para a saúde individual e coletiva;
- Conhecer os malefícios do consumo do tabaco;
- Desenvolver competências para resistir às pressões sociais/
dos pares relativamente aos consumos;
- Relacionar o consumo excessivo de álcool como fator de
perturbação psicológica/violência;
- Identificar as doenças associadas ao consumo excessivo de
álcool;
- Prevenir, dissuadir e minimizar os problemas relacionados
com os comportamentos aditivos e com as dependências;
- Dinamizar o Dia Mundial sem Tabaco e/ou o Dia Nacional
do Não Fumador/ Mês do cancro do pulmão;
- Dinamizar o Dia Mundial do Cancro e/ou Semana
Europeia Contra o Cancro;
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde;
- Dinamizar o projeto Like Saúde.

Segurança na internet
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
- Equipa de Educação para
Alunos do 7.º ano;
Ao longo do ano letivo.
a Saúde e de Educação
Pais e/ou Encarregados de
Sexual;
Educação.
Agrupamento de
- Escola Segura;
escolas de Pombal
- SeguraNet;
- Professores de TIC.

Custo Estimado
Custo a definir

Comportamentos aditivos e dependências
Designação da atividade
- Equipa de Educação para Todos os níveis de ensino;
Ao longo do ano letivo. Custo a definir
a Saúde e de Educação
Comunidade educativa.
Sexual;
Agrupamento de
- ARS do Centro
Escolas de Pombal.
- Câmara Municipal de
Pombal
- Centro de Saúde de
Pombal;
- Liga Portuguesa Contra o
Cancro;
- Docentes;
-PSP/Escola Segura
-Universidade Sénior
- Pais e/ou Enc. de Ed.
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1 - Sessões Formativas
Tema
- Conhecer algumas normas do Sistema Integrado de
Emergência Médica (SIEM);
- Conhecer técnicas de Suporte Básico de Vida (SBV),
desobstrução da via aérea e Técnica de PLS;
- Reconhecer a importância da prestação adequada de
cuidados de assistência e socorro;
- Refletir a importância da informação para o exercício de
uma cidadania ativa;
- Comemoração do Dia Mundial da Saúde.
Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

- Conhecer e reconhecer alguns sinais de depressão;
- Conhecer formas de proteção relativamente a estados
depressivos;
- Sensibilizar para alguns sinais / comportamentos de risco
relacionados com a depressão;
- Adquirir a capacidade de recusar comportamentos
potenciadores de estados depressivos;
- Desenvolver competências para gerir e diminuir a perceção
de stresse, conduzindo a níveis de bem-estar e rendimento
escolar mais elevados;
- Adquirir estratégias específicas para lidar com os
problemas e as dificuldades de forma otimista;
- Divulgar conhecimentos básicos sobre o sono e a sua
relação com a saúde, a aprendizagem e o comportamento
social;
- Dinamizar o projeto "+Contigo";
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde Mental;
- Dinamizar o projeto "Memo e Kelembra"

Primeiros socorros
Designação da atividade
- Equipa de Educação para
Alunos do 6.º e 9.º ano;
Ao longo do ano letivo
a Saúde e Educação Sexual;
- Bombeiros Voluntários de
Pessoal docente e não
Agrupamento de
Pombal;
docente.
Escolas de Pombal.
- Instituto Nacional de
Emergência Médica;
- Associações de Estudantes.

Saúde mental e emocional
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
- Equipa de Educação para
Ao longo do ano letivo.
a Saúde e Educação Sexual; Alunos dos 1.º, 2.º, 3.º ciclos
- Centro de Saúde de
e secundário.
Agrupamento de
Pombal;
Pessoal docente e não
escolas de Pombal
- Alzheimer Portugal;
docente.
- Biblioteca da Escola
Comunidade educativa.
Secundária;
- Docentes de Psicologia;
- Serviços de Psicologia e
Orientação..

Custo a definir

Custo Estimado
Custo a definir
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1 - Sessões Formativas
Tema
- Reconhecer a importância dos afetos, das competências
comunicativas e do amor para a vivência gratificante da
sexualidade;
-Exercitar as competências de observação, análise e
reflexão;
- Reconhecer a igualdade de direitos, deveres e
oportunidades entre os sexos;
- Contribuir para a formação de cidadãos livres,
responsáveis e intervenientes;
- Desenvolver uma ideia ajustada de si mesmos,
fortalecendo a autoestima e fomentando a comunicação, a
compreensão e o respeito pelos outros;
- Prevenir a violência no namoro;
- Aprender a recusar formas de expressão da sexualidade
que envolvam manifestações de violência, promovam
relações de exploração do outro ou, de qualquer modo,
desrespeitem a sua dignidade pessoal;
- Desenvolver uma atitude preventiva em matéria de saúde,
nos aspetos relacionados com as Infeções Sexualmente
Transmissíveis;
- Refletir sobre a dimensão social e biológica da SIDA.
- Conhecer as principais formas de contágio e de prevenção
da SIDA;
- Mobilizar a comunidade para uma intervenção forte na
prevenção e no tratamento da SIDA;
- Combater os estigmas sociais que acompanham a doença
SIDA e as pessoas infetadas com o VIH;
- Promover uma abordagem pluridisciplinar da temática;
- Dinamizar a o Dia Mundial da SIDA;
- Dinamizar o Dia dos Afetos;
- Dinamizar o programa Cuida-te.

Serviços de Apoio à Saúde

Afetos e sexualidade
Designação da atividade
- Equipa de Educação para
Ao longo do ano letivo.
a Saúde e Educação Sexual; Todos os níveis de ensino e
- Centro de Saúde de
Comunidade educativa
Agrupamento de
Pombal;
Escolas de Pombal.
- IPDJ;
- Cáritas Diocesana de
Coimbra;
- Alunos e docentes do pré
escolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclos e
sec.;
- A.E.;
- Pais e Enc. de Ed.;
- Biblioteca escolar.

Custo a definir
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4- Atividades e Parcerias
Tema
- Encarar a atividade física como um meio promotor de
saúde e bem-estar físico, psíquico e social;
- Promover a diminuição da obesidade e dos fatores de risco
associados;
- Conhecer percursos locais para a realização de caminhadas
- Promover a atividade física;
- Realizar rastreios de condição física;
- Dinamizar o projeto "Conta, Peso e Medida";
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde;
- Dinamizar o Mês de Maio, Mês do Coração;
- Dinamizar o Dia Mundial da Dança.

Serviços de Apoio à Saúde

Atividade Física
Designação da atividade
- Equipa da Educação para
Alunos do 2.º ano, 2.º e 3.º
Ao longo do ano letivo.
a Saúde e Educação Sexual; ciclos e secundário.
- Coord. do FITescola;
Comunidade educativa.
Agrupamento de
- Docentes de E.F.;
Escolas de Pombal.
- Clube de Montanhismo;
- Centro de Saúde de
Pombal;
- BVP;
- PSP/ Escola Segura;
- Câmara Municipal de
Pombal.

Custo a definir
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Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

Promover o mérito e a excelência aliada a uma cultura de
rigor e exigência no interior da escola.
Entregar diplomas aos alunos que no ano que no ano letivo
2015/2016 terminaram o ensino secundário.
Potenciar o sucesso escolar dos alunos.
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Potenciar o sucesso escolar dos alunos promovendo o
mérito e a excelência, aliada a uma cultura de rigor,
qualidade e exigência no interior da escola.

DIA DO DIPLOMA
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Direção: Dra. Manuela
Comunidade educativa,
30de setembro
Pinto
Pais e encarregados de
Átrio da Escola
Dr. Sérgio Cardoso
educação
Secundária de Pombal

Quadro de mérito Académico
Designação da atividade
Direção: Dra. Isilda
Comunidade educativa,
18 de novembro
Gameiro
Pais e encarregados de
Auditório do Teatro
Dra. Carla Bento
educação
Cine de Pombal
Dra. Ana Antunes

Custo Estimado
0 euros

350 euros

Premiar os alunos que se distinguiram pelo seu desempenho
escolar. Distinguir os alunos que no ano letivo 2015/2016
integraram o quadro de mérito da EB23 Marquês de Pombal
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Potenciar o sucesso escolar dos alunos promovendo o
mérito e a excelência, aliada a uma cultura de rigor,
cidadania, qualidade e exigência no interior da escola.

Quadros de Mérito e de Honra
Designação da atividade
Direção: Dra. Manuela
Comunidade educativa,
02 de dezembro
Pinto
Pais e encarregados de
Auditório do Teatro
Dr. Sérgio Cardoso
educação
Cine de Pombal

600 euros

Incentivar permanentemente os alunos e as turmas em busca
da excelência. Distinguir / premiar os alunos que no ano
letivo 2015/2016 integraram o quadro de Honra e/ou Mérito
e menção «Melhor Turma» da Escola Secundária de
Pombal.
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Tema

6 - Outros
Objetivos

Divulgar os melhores trabalhos dos alunos do ano letivo
2015/2016.

Produção do CD Talentos
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Direção: Dra. Manuela
Comunidade educativa
02 de dezembro
Pinto
Encarregados de educação.
Auditório do Teatro
Dr. Sérgio Cardoso
Cine de Pombal

Custo Estimado
a definir

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Cultivar um clima de relações interpessoais.
Promover a confraternização na comunidade escolar.

Caminhada "À descoberta de Ferraria de S. João”.
Designação da atividade
Direção: Dr. Manuel Santos Comunidade escolar
09 de outubro
a definir
Clube de Montanhismo

5- Clubes e Projetos
Tema
cultivar um clima de relações interpessoais.
Promover o convívio entre pessoal docente e não docente.

Designação da atividade
Direção: Dr. Manuel Santos PD e PND
Dra. Isilda Gameiro
Docentes do curso
profissional de Restauração
e Bar

Comemorar o S. Martinho
10 de novembro
Cantina da ESP

a definir

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Comemorar a época natalícia.
Promover o reforço positivo das relações interpessoais no
seio da comunidade educativa.

Designação da atividade
Direção: Dr. Manuel Santos PD e PND
Docentes do curso
profissional de Restauração
e Bar

Jantar de Natal
21 de dezembro
ESP

a definir
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Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

Reconhecer a comunicação Escola- Família como ponto
nodal do sucesso escolar.

Palestra: A Comunicação Escola - Família
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Direção: Dra. Manuela
Pais e EE dos alunos do 10º
2º período
0 euros
Pinto
ano, E. secundário regular e
Auditório da ESP
Psicóloga GAAF
profissional
Equipa CLDS-3G

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Reconhecer o empreendedorismo GAAF/ Saúde e a
Intervenção técnica na Comunidade Escolar.

Semana GAAF / Saúde: «Crescer em afetos»
Designação da atividade
Direção: Dra. Manuela
Comunidade Educativa
06 a 09 de março
a definir
Pinto
Coordenadoras e equipas
GAAF/Saúde

4- Atividades e Parcerias
Tema
Promover o convívio.
Assinalar o encerramento das atividades letivas.

Atividades de Encerramento do ano letivo
Designação da atividade
Direção: Manuel Santos
PD /PND e Discentes
Última semana do final a definir
Desporto Escolar
do ano letivo.
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Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

Melhorar os processos de comunicação entre a comunidade
escolar e a etnia cigana;
Descodificar linguagens, mediar conflitos e integrar a
cultura cigana na escola.

Designação da atividade

Educação Intercultural: a promoção da integração da
comunida

Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Fernanda Duarte-AEP
Docentes, técnicos,
Paula Cardoso- CMP
assistentes operacionais da
EB23 Marquês de Pombal e
EB1 de Pombal e técnicos do
PMPSE

Data/Local
24 de setembro; 01 de
outubro e 15 de outubro

1 - Sessões Formativas
Tema
Ajudar alunos e famílias a refletir acerca dos riscos inerentes
ao uso das redes sociais;
Incentivar a adoção de mecanismos e processos de
monitorização parental.

Segurança Digital
Designação da atividade
Fernanda Duarte;
Alunos e Encarregados de
2º / 3º Períodos
Agentes da Escola Segura
Educação do 1º ciclo.

4- Atividades e Parcerias
Tema
Desenvolver uma intervenção de proximidade com alunos,
famílias, escolas e parceiros locais na potenciação do
sucesso escolar.

Donos do Recreio
Designação da atividade
Fernanda Duarte
Docentes; Assistentes
2º / 3º Períodos;
Técnicos do PMPSE
Operacionais e Encarregados Escola sede do AEP
de Educação

4- Atividades e Parcerias
Tema
Estimular processos de comunicação assertivos;
Capacitar as famílias para formas de comunicação positivas.

Comunicação Parental
Designação da atividade
Fernanda Duarte;
Encarregados de Educação
Fevereiro-maio
Técnicos do PMPSE;
do pré-escolar e 1º ciclo.
Psicólogo

Custo Estimado
A suportar pela
CMP

0€

0€

0€
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Emitido parecer favorável nos termos da alínea b) do art.º 33 do Regime de Autonomia, Administração e Gestão (RAAG) na
reunião de Conselho Pedagógico de 4 de outubro de 2016
Pombal, Agrupamento de Escolas de Pombal, 4 de outubro de 2016
O diretor
FERNANDO AUGUSTO
QUARESMA MOTA

Assinado de forma digital por
FERNANDO AUGUSTO QUARESMA
MOTA
Dados: 2016.10.25 13:04:44 +01'00'

_______________________________
(Fernando Augusto quaresma Mota)

Aprovado em Conselho Geral Transitório de 6 de outubro de 2016
A Presidente do Conselho Geral Transitório
MARIA HELENA DE
CARVALHO MARTINS
OLIVEIRA

Assinado de forma digital por MARIA
HELENA DE CARVALHO MARTINS
OLIVEIRA
Dados: 2016.10.26 16:19:06 +01'00'

______________________________________
(Dra. Maria Helena de Carvalho Martins Oliveira)
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