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Estruturas Pedagógicas
Departamento Educação Pré-Escolar

Coordenação e Supervisão Pedagógica

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

Pré-Escolar - GR100
Tema

6 - Outros
Objetivos

- Utilizar os diferentes domínios da educação artística, como
forma de conhecimento de si e do outro, para descobrir e
explorar espaços e materiais;
- Contribuir para a tomada de consciência do sentido de
pertença a um grupo específico;
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Assinalar:
- Dia Mundial da Música; Dia Mundial da Alimentação; Dia
Mundial da Dança; Dia Escolar da Não Violência e da Paz;
Dia do Pai; Páscoa; Dia da Mãe; Dia Mundial da Família;
Dia Mundial da Criança.
Festejar:
- Dia do Bolinho; S. Martinho- Magusto; Natal; Dia de
Reis; Carnaval; Vivenciar a Semana dos Afetos
1 - Sessões Formativas
Tema
- Promover hábitos de uma alimentação e a prática da
atividade física:
- "Mês da Alimentação”?
- "Semana da Saúde/Dia Mundial da Saúde"
4- Atividades e Parcerias
Tema
- Participar no Projeto a nível Nacional-Dia do Pijama
Assinalar:
- Dia Europeu da Segurança Rodoviária
- Participar na Semana Aberta
- Promover/participar noutros Projetos

"Descobrir e Explorar"
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Educadores de Infância
Crianças
1º Período

Custo Estimado
0€

Ao longo do ano

"PATRIMÓNIO CULTURAL - Tradições e Festividades"
Designação da atividade
Educadores de Infância
Crianças
Ao longo do ano
0€
Comunidade Educativa

Centros de Saúde
Autarquia
Técnicos

"Prevenir para Crescer Saudável ""
Designação da atividade
Comunidade Educativa
1.º período
Crianças
3.º período

"Partilhar e Participar"
Designação da atividade
Educadores de Infância
Crianças
1.º período
Associação Mundos de Vida Comunidade Educativa
3.º período

0€

0€

Educadores de Infância
Escola Segura
Bombeiros

- Encerramento do Ano Letivo,
em parceria com os Encarregados de Educação;
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Tema
- Visitas/saídas ao Meio
- Visitas de Estudo

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
"Visitar, Conhecer e Aprender"
Designação da atividade
Educadores de Infância
Crianças
Ao longo do ano
Comunidade Educativa
Uma no segundo e ou
terceiro período

0€

5- Clubes e Projetos
Tema
- Projeto a LeR+ com "a Mochila em Vai e Vem"
Assinalar:
- Dia da Biblioteca Escolar
- Dia Internacional do Livro
- Dia Mundial do Livro
- Dia do autor Português
- Dia da Poesia
- Semana da Leitura - "Prazer de Ler"
- Projeto "Pais de Palavra"
-Projeto: Heróis da Fruta
- Projeto “Vamos criar uma horta?”
- Feira do Livro

Designação da atividade
Educadores de Infância
Crianças
Município de Pombal _BMP Comunidade Educativa
Bibliotecas Escolares
Escritores e Ilustradores
Educadores de Infância;
AO;

6 - Outros
Tema
Promover ações de limpeza dos vários espaços escolareslimpeza e preservação dos recintos escolares; reciclagem.

"Aprender a manter uma Escola Limpa"
Designação da atividade
Educadores de Infância/
Crianças
Ao longo do ano
0€
Assistentes Operacionais
Comunidade Educativa

5- Clubes e Projetos
Tema
Envolver as famílias nas atividades do Jardim-de-infância

Projeto: "Recuperar tradições "
Designação da atividade
Pais/ Família/ Comunidade
Crianças/ Comunidade
3º Período
Educativa e Geral
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Estruturas Pedagógicas
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Departamento 1º Ciclo

Coordenação e Supervisão Pedagógica

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…)
5- Clubes e Projetos
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
5- Clubes e Projetos
Tema
Promover ações de limpeza dos vários espaços escolares.

Aprender numa Escola Limpa
Designação da atividade
Docentes
Comunidade Escolar
Ao longo do ano
Assistentes Operacionais

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Comemorar efemérides e dias temáticos:
- Dia da Alimentação;
- Magusto;
- Natal;
- Semana dos Afetos;
- Semana da Saúde;
- Outros.

A FAMÍLIA E A ESCOLA
Designação da atividade
Docentes
Alunos Pais/EE Comunidade 17 de outubro
Assistentes Operacionais
Educativa
16 de dezembro
Pais/EE
13 a 17 de fevereiro
Comunidade Educativa
3 e 4 de abril
outros
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1 - Sessões Formativas
Tema
- Fomentar a Não Violência e equilíbrio da autoestima;
- Desenvolver comportamentos de cooperação e o respeito
pelos outros;
- Desenvolver o espírito de pertença a um grupo sem perda
de identidade;
- Capacitar para bons hábitos de alimentação, higiene,
segurança, consumo, disciplina, regras, valores e afetos.
- Desenvolver atitudes próprias e refletidas sobre o
consumo de álcool e tabaco;
- Envolver a família na ação escolar

Designação da atividade
Docentes;
Alunos
Pais/EE
Comunidade Educativa
Técnicos

5- Clubes e Projetos
Tema
- Estimular o gosto pela aprendizagem e leitura;
-Desenvolver a responsabilidade para com o outro e para
com o espaço público;
- Estimular a ética e a responsabilidade social;
- Conhecer e cuidar o local e a vida em redor;
- Conhecer e interagir com diferentes profissões.

Saber Estudar, Saber Estar
Designação da atividade
Docentes
Alunos Pais/EE
Professores Bibliotecários
Comunidade Educativa
Técnicos

4- Atividades e Parcerias
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.

Um Dia Com…
Designação da atividade
Docentes;
Alunos Pais/EE
2º período e 3º período
Assistentes Operacionais
Comunidade Educativa
EE;
Editoras

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

Mimos de Leitura
Designação da atividade
Docentes;
Alunos Pais/EE
2º Período e 3º Período
Assistentes Operacionais
Comunidade Educativa
EE;
Editoras
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4- Atividades e Parcerias
Tema
-Capacitar o aluno para a integração na vida em sociedade;
- Proporcionar a reflexão sobre a importância dos
comportamentos individuais na prevenção de acidentes;
- Prevenir riscos no uso das redes sociais digitais;
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

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.

Escola Viva, Segurança Ativa
Designação da atividade
Docentes;
Alunos Pais/EE Comunidade Ao longo do ano
Escola Segura;
Educativa
Terapeutas;
Bibliotecários; Psicólogas;
associação de Pais;
outros

Alunos e Famílias em Risco
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docentes
1º e 2º Períodos
Equipas multidisciplinares
Alunos
(AEP/PMPSE)
Encarregados de Educação
Equipa de Saúde Escolar
Associação de Pais

1 - Sessões Formativas
Tema
- Ampliar conhecimentos para aplicação e desenvolvimento
do PMPSE;
- Dinamizar os Conselhos de Pais.

Trabalho colaborativo-EPIS
Designação da atividade
Docente TT
Alunos e famílias sinalizados Ao longo do ano
Equipa multidisciplinar
(AEP/PMPSE)

4- Atividades e Parcerias
Tema
-Melhorar, nos alunos do 1º e 2º anos, a concentração e a
postura na sala de aula.
Promover a integração escolar.
Promover a autodisciplina, melhorar a autoestima e a
concentração.

Designação da atividade
Monitores das AEC`s
Alunos
e
Outros
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Estruturas Pedagógicas
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços da Região Centro

Coordenação e Supervisão Pedagógica

Departamento de Português

Português (210, 220, 300)
Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

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.

Concurso de Leitura "Ler para Vencer"
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores de português do Alunos do 2º ciclo
EBMP
50 € - prémios (2
2.º ciclo
livros); bens
consumíveis

4- Atividades e Parcerias
Tema
Estimular a prática da escrita.
Sensibilizar para a limpeza e preservação da Escolar

Designação da atividade
Professores de português
Todos os alunos

"Palavras que limpam a Escola"
EBMP; Escola
Secundária de Pombal
Ao longo do ano

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Fomentar o respeito pela diversidade cultural e linguística;
Sensibilizar para a importância do domínio de línguas
estrangeiras;
Desenvolver atitudes e valores de tolerância e respeito pelo
outro e por si próprio.

Designação da atividade
Professores de português
Todos os alunos

Dia Europeu das Línguas
26 de setembro

Sem custos

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Comemorar o Dia Mundial da Poesia
Promover o gosto pelo texto lírico.

Designação da atividade
Professores de português
Todos os alunos

Colaboração no Jornal "A Semente"
21 de março

Sem custos

Sem custos

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Teatro: "Os Lusíadas" (TAP) e "Bichos" (AtrapalhArte)
Tema
Designação da atividade
Promover as artes do espetáculo;
Professores do 3.º ciclo
Alunos do 3.º ciclo
Dependendo da
A definir (suportado
Assistir a peças baseadas em obras contempladas pelos
disponibilidade das
pelos alunos)
programas e pelas Metas Curriculares de aprendizagem;
companhias (segundo
Reforçar as aprendizagens e conhecimentos, no âmbito do
período letivo)
estudo do texto dramático.
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4- Atividades e Parcerias
Concurso nacional de Leitura
Tema
Designação da atividade
Fomentar o gosto pela leitura;
Professores de português
Todos os alunos
Ao longo do ano (de
Associado aos bens
Incentivar à participação dos alunos em iniciativas/eventos
acordo com as
consumíveis
locais, regionais e nacionais de leitura;
diferentes fases do
Promover o convívio entre alunos/ professores/ outras
concurso)
entidades
4- Atividades e Parcerias
Faça lá um poema
Tema
Designação da atividade
Fomentar o gosto pela escrita e pela poesia;
Professores de português
Todos os alunos
Março 2018
Sem custos
Promover a criatividade e o sentido estético;
Aplicar conhecimentos adquiridos, no âmbito do estudo do
texto poético
6 - Outros
Passeio literário: "O ano da morte de Ricardo Reis"
Tema
Designação da atividade
Complementar o conhecimento da literatura Portuguesa
Professora Rosa Barreiro
Professores de português
A definir
A definir (suportado
numa abordagem informal, didática e apelativa;
pelos professores)
Idealizar a ação da obra O ano da morte de Ricardo Reis, de
José Saramago, no espaço urbano onde se desenrola;
Promover as relações interpessoais.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita de estudo: Museu da Marinha e os Maias em Lisboa
Tema
Designação da atividade
Promover a integração de saberes (numa perspetiva
Professora Isabel Vicente
Turmas do 2º TC,
Lisboa, 16 de fevereiro
Transporte 800 € (2
interdisciplinar);
TEAC/TGEI, TAL/TRRB
de 2018
autocarros) + 7
Desenvolver uma sensibilidade ética, estética e social;
euros cada aluno
Suscitar o interesse pelo património literário, histórico e
para a visita "Os
cultural português;
Maias em Lisboa"
Motivar os alunos para a leitura da obra "Memorial do
(suportado pelos
Convento", de José Saramago;
alunos)
Mostrar a importância do património arquitetónico para a
construção da identidade de um povo;
Criar situações de aprendizagem diferentes;
Promover as relações interpessoais.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita de estudo "Palácio Nacional de Mafra"
Tema
Designação da atividade
Promover a integração de saberes (numa perspetiva
Professora Hortênsia
Turmas do 3º TC, TEAC/TGEI, Mafra, 15 de janeiro de 11,70€ (suportado
interdisciplinar);
Pereira
TRRB
2018
pelos alunos)
Desenvolver uma sensibilidade ética, estética e social;
Suscitar o interesse pelo património literário, histórico e
cultural português;
Motivar os alunos para a leitura da obra "Memorial do
Convento", de José Saramago;
Mostrar a importância do património arquitetónico para a
construção da identidade de um povo;
Criar situações de aprendizagem diferentes;
Promover as relações interpessoais.
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

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

Departamento Línguas Estrangeiras

Inglês - GR120
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

- Promover a língua e cultura de expressão 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 do
Sala de aula/ ao longo
ciclo.
agrupamento.
do ano letivo.

Custo Estimado
Sem custos.

1 - Sessões Formativas
Tema
- Promover a aprendizagem de forma lúdica;
- Incentivar contactos com o meio extraescolar;
- 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 de Línguas
possível deslocar ao
Estrangeiras.
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
Docentes de Inglês do 1º
Alunos do 3º e 4º anos do
Sala de aula/ no
Sem custos.
ciclo.
agrupamento.
primeiro período com
exposição na sala de
aula.
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

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

Departamento de Línguas Estrangeiras

Português e Inglês (220)
Tema

6 - Outros
Objetivos

- Divulgar junto da comunidade educativa aspetos da
tradição e cultura em alguns países de expressão inglesa.
- Fomentar o respeito pelo outro.

Exposição de trabalhos e objetos " A little bit of English "
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docentes de inglês do 2º
Alunos e toda a comunidade 3º período na E.B.2,3
Sem custos
ciclo
educativa em geral.
Marquês de Pombal

1 - Sessões Formativas
Tema
- Fomentar o gosto para a aprendizagem da língua inglesa.
- Alargar o horizonte dos alunos de 5º ano, tomando
contacto com a autora do seu manual de Inglês.

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

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Promover a língua e cultura de expressão inglesa;
- Divulgar costumes e tradições;
- Consolidar conhecimentos;
- Aprender a ser tolerante perante a diferença;
- Incentivar para manter os espaços escolares limpos.

Comemoração de efemérides
Designação da atividade
Docentes de inglês do 2º
Comunidade escolar
Ao longo do ano letivo
ciclo
(sala de aula)
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

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

Departamento de Línguas Estrangeiras

Francês (320)
Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

- Familiarizar os formandos com o Quadro Europeu Comum
de Referência para o Ensino das Línguas (QECR): os níveis
de língua e os seus descritores;
- Analisar os critérios de avaliação do Departamento à luz
do QECR.
- Refletir e elaborar instrumentos de avaliação de produções
e interações orais.
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Celebrar a diversidade linguística como uma riqueza do
património comum da Europa a preservar;
- Fomentar a compreensão 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.

Designação da atividade

RELANG: O QECRL e a avaliação da produção e
interação oral

Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Cristina Costa
Professores de LE e PLNM

Data/Local
12 de setembro na
escola Secundária e
Pombal.

Dia Europeu das Línguas
Designação da atividade
Área disciplinar de Francês Comunidade escolar
Dia 26 de setembro em
em articulação com a
sala de aula e nos
biblioteca escolar
espaços de convívio da
ESP e EB MP
Celebrar as efemérides
Designação da atividade
Área disciplinar de Francês Comunidade escolar
Ao longo do ano letivo

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Intercâmbio com Biscarrosse - França
Tema
Designação da atividade
Partilhar conhecimentos e experiências entre os alunos e as
Associação de Amizade
Alunos dos 8º e 9º anos
1º P (de 21 a 28 de
famílias de acolhimento;
Pombal - Biscarrosse
inscritos no intercâmbio
outubro 2017Promover o contacto direto e autêntico com outras
(França)
(com frequência da
Acolhimento dos alunos
realidades.
disciplina de francês).
franceses);
Aplicar os conhecimentos linguísticos e civilizacionais
Fernanda Vindeirinho
2º P ( de 1 a 7 de abril
adquiridos durante as aulas de francês;
Cristina Costa
de 2018 - Deslocação
dos alunos portugueses
a Biscarrosse).
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Viagem a França
Tema
Designação da atividade
Promover o contacto direto e autêntico com outras
Fernanda Vindeirinho
Comunidade educativa
No final do 3º período
realidades.
Cristina Costa
Aplicar os conhecimentos linguísticos e civilizacionais
adquiridos durante as aulas de francês;

Custo Estimado
Sem custos

Sem custos

Sem custos

Sem custos

Cerca de 500 euros
por aluno.
(valor suportado
pelos alunos).

*A atividade só se realiza com o mínimo de 35 participantes.
PAA CGER 0002 00
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

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

Departamento de Línguas Estrangeiras

Inglês (330)
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

- Fomentar o respeito pela diversidade cultural;
- Sensibilizar para a importância do domínio de línguas
estrangeiras;
- Desenvolver atitudes e valores de tolerância e respeito pelo
outro.
6 - Outros
Tema
- Promover o gosto pelas diferentes línguas;
- Desenvolver as competências linguísticas;
- Sensibilizar para o valor da aprendizagem das línguas;
- Alargar horizontes culturais.

6 - Outros
Tema
- Analisar e refletir sobre o impacto do aumento da
população mundial;
- Relacionar o aumento da população mundial com um
problema/desafio global;
- Identificar soluções sustentáveis;
- Desenvolver competências a nível das TIC;
- Desenvolver a criatividade e o espírito crítico.
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

PAA CGER 0002 00

Dia Europeu das Línguas
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores do
Comunidade escolar
26 de setembro 2017
departamento em articulação
(sala de aula e átrio da
com a biblioteca escolar
escola junto ao bar)

Dina Amorim

Dina Amorim

Custo Estimado
Sem custos

Concurso "Juvenes Translatores 2017"
Designação da atividade
Alunos nascidos em 2000
23 de novembro 2017
Sem custos

Concurso "World of Seven Billion"
Designação da atividade
Alunos do 11º ano
Submissão de trabalhos
até dia 22 de fevereiro
de 2018

Peça de teatro em inglês
Designação da atividade
Docentes do grupo 330
Alunos dos 8º e 9º anos do
2º período (Teatro-cine
ensino básico e do ensino
de Pombal - data
secundário (cursos
provável 27 de
científico-humanísticos,
fevereiro 2017)
profissionais e vocacional)

Sem custos

A suportar pelos
alunos participantes
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2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Divulgar a oferta formativa do agrupamento ao nível das
línguas estrangeiras;
- Promover uma escolha mais informada dos alunos do 9º
ano;
- Contribuir para o sucesso escolar dos alunos.

Semana Aberta
Designação da atividade
Docentes do departamento
Comunidade escolar
30 de abril a 4 de maio
de 2018 (espaço
memória da escola
secundária)

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Promover a língua e cultura de expressão inglesa;
- Divulgar costumes e tradições;
- Consolidar conhecimentos;
- Aprender a ser tolerante perante a diferença.

Comemoração de efemérides
Designação da atividade
Docentes do 3º ciclo
Alunos do 3º ciclo
Ao longo do ano letivo
(sala de aula)

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Designação da atividade
- Promover a interligação entre teoria e prática, a escola e a
Filomena Miranda
9º F
realidade;
- Explorar as múltiplas potencialidades pedagógicas e
formativa da visita de estudo;
- Trabalhar a educação para os media e o desenvolvimento
das literacias implicadas no seu uso;
- Fomentar a cidadania ativa e a inclusão.
Tema

6 - Outros

- Fomentar o trabalho em equipa;
- Valorizar a aprendizagem em contextos diferentes
(biblioteca);
- Promover a autonomia e a criatividade;
- Promover o debate e o desenvolvimento do espírito crítico;
- Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do ano na
disciplina de Inglês.

PAA CGER 0002 00

Designação da atividade
Filomena Miranda e
Fernanda Gomes

9º F

Sem custos

Sem custos

Visita ao Pavilhão do Conhecimento e aos Estúdios da SIC
28 de novembro
Em análise
Expo e Carnaxide (suportado pelos
Lisboa
alunos)

Exposição - SPEAK OUT T-shirts e foto e video
reportagem
3º Período
200 €
Biblioteca, átrio da
escola ou espaço
memória
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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

Espanhol (350)
Celebración de diversos días festivos
Designação da atividade
Intervenientes
Objetivos
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
- Promover a língua e cultura de expressão espanhola;
Professoras de Espanhol
Comunidade escolar
No Agrupamento:
- Divulgar costumes e tradições;
26/09: Día Europeo de
- Promover o respeito pelos outros;
las lenguas; 12/10: Día
- 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;
30/04 a 04/05: Semana
Aberta.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita de estudo a Barcelona
Tema
Designação da atividade
- Comunicar com falantes espanhóis, compreendendo e
Professoras de Espanhol
Comunidade escolar
20 a 25 de abril 2018
produzindo enunciados orais em situações reais de
comunicação, aplicando os conhecimentos adquiridos nas
aulas;
- Promover o respeito pelos outros;
-Identificar /reconhecer aspetos culturais que
aproximam/distinguem a cultura portuguesa.
Tema

PAA CGER 0002 00

2 - Semana e Dias Temáticos

Custo Estimado
10 euros: papel de
cenário, papel
crepe...

Preço ainda não
definido/ programa
em fase de estudo.
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

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

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Português e Estudos Sociais/ História (200)
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

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

Comemoração do 25 de abril de 1974
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
professores de HGP
Alunos do 6º ano
23 a 27 de abril
20 euros

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 do 2º ciclo
Ao longo do ano

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

PAA CGER 0002 00

Sem previsão de
custo

10 euros
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

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

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Educação Moral e Religiosa Católica (290)
Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

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 e
Semana de 4 a 10 de
De acordo com as
secundário
dezembro
entidades que se
Escola EB 2,3 Marquês deslocam à escola
de Pombal.

-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.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Extramuros
Tema
Designação da atividade
-Promover estilos de vida saudáveis;
Maria Hermínia Marques
Alunos 2º e 3º ciclos e
2.º período (fim de
- Incrementar um clima afetivo e laços de amizade entre
secundário
semana)
professores e alunos;
Local a definir
- Fomentar o espírito cívico;
- Desenvolver a autonomia, a iniciativa, a criatividade e o
sentido de responsabilidade;
- Proporcionar aos alunos experiências diversificadas, tendo
em vista o seu desenvolvimento global e realização pessoal.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
X Encontro interescolas de EMRC
Tema
Designação da atividade
Incrementar um clima afetivo e laços de amizade entre
Maria Hermínia Marques
Alunos 2º e 3º ciclos e
2.º período (a marcar
professores e alunos;
secundário
pelo secretariado
- Promover estilos de vida saudáveis;
diocesano de EMRC)
- Promover o intercâmbio com alunos de outras escolas;
- Desenvolver a autonomia, a iniciativa, a criatividade e o
sentido de responsabilidade;
- Proporcionar aos alunos experiências diversificadas, tendo
em vista o seu desenvolvimento global e realização pessoal;
- Valorizar a multiculturalidade.

PAA CGER 0002 00

Custo suportado
pelos Encarregados
de Educação;
outros custos:
(fotocópias das
autorizações

Custo suportado
pelos Encarregados
de Educação;
outros custos:
(fotocópias das
autorizações
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4- Atividades e Parcerias
Tema
- 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.
Tema

-Promover estilos de vida saudáveis;
-Conhecer o património natural, cultural e religioso da
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.
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) e Instituições de
solidariedade social

À descoberta dos Açores
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Maria Hermínia Marques
Alunos inscritos em EMRC
Interrupção letiva do
Luís Augusto Costa
Carnaval

Material de
papelaria:
fotocópias /
cartolinas e tintas

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

PAA CGER 0002 00

Vida com sentido
Designação da atividade
Maria Hermínia Marques
Alunos do3º ciclos e
5 de dezembro a junho
secundário
de 2017
- Instituição de
solidariedade a designar
com os alunos.

Extramuros
Designação da atividade
Maria Hermínia Marques
Alunos 2º e 3º ciclos
Escola Marquês de
Pombal e Secundária

Custo Estimado
Custo suportado
pelos Encarregados
de Educação;
outros custos:
(fotocópias das
autorizações

Custo das
fotocópias para os
alunos.
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

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

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

História (400)
Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

- Sensibilizar os alunos para a importância da memória
histórica 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.
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Reconhecer a importância e valorizar o significado das
datas históricas.
- Promover o desenvolvimento da cidadania crítica e
participativa.
- Promover os valores matriciais do Agrupamento;
- Incutir os conceitos de liberdade, igualdade e democracia.
- Desenvolver hábitos de pesquisa.
- Motivar para o estudo da História.
Tema

Dia Internacional em Memória das vítimas do Holocausto
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Ana Paula Ferreira; Paula
9º, 11º F e 12.º anos
24 a 27 de janeiro
10 euros em
Morgado; Artur Mendonça e
material consumível
Alice Guimarães em
parceria com o Projeto
Comboio da Memória
Comemoração do 25 de Abril/ 1.º de Maio
Designação da atividade
Ana Paula Ferreira; Paula
9º; 10ºG, 10ºH, 11ºF e 12.º
23 a 29 abril
10 euros em
Morgado; Artur Mendonça;
anos
material consumível
Lurdes Tecedeiro, Ana
Paula Fernandes e Alice
Guimarães

2 - Semana e Dias Temáticos

Designação da atividade

- Compreender a participação de Portugal na I Guerra
Mundial;
- Reconhecer a importância das comemorações para a
preservação das memórias;
- Identificar alguns dos combatentes, naturais de Pombal,
participantes na I Guerra Mundial.

Artur Mendonça
Alice Guimarães

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Conhecer as alterações provocados pelos descobrimentos
na dieta alimentar e no quotidiano em geral;
- Promover hábitos de pesquisa;
- Desenvolver a interculturalidade.

Designação da atividade
Ana Paula Fernandes;
8.º ano
Artur Mendonça;
Paula Morgado

PAA CGER 0002 00

9.º e 12 º anos.

Memórias da Grande Guerra - Centenário da Batalha de La
Lys
9 de abril
sem custos

"Cheiros e sabores dos descobrimentos"
5 a 8 de fevereiro
sem custos
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2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Reforçar as aprendizagens relativas à civilizações
clássicas.
- Conhecer os princípios fundadores da nossa civilização.
- Promover o contacto com a comunidade educativa.
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Promover a cidadania crítica e participativa
- Sensibilizar para a igualdade de género
- Consolidar conteúdos programáticos
- Reconhecer o percurso da Mulher ao longo da História

Designação da atividade
Ana Paula Fernandes,
7º ano
Artur Mendonça
Alice Guimarães

Lurdes Tecedeiro

Singularidades da Civilização Egípcia
Final do 2.º período
Sem custos

Dia Internacional da Mulher
Designação da atividade
Turmas: 10ºG; 11ºF
8 de março

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visitas de estudo locais
Tema
Designação da atividade
- Diversificar contextos de aprendizagem
Paula Morgado /Lurdes
Turmas: 10ºF; 10ºG; 11ºF
Ao longo do ano letivo
- Promover a cidadania ativa e o espírito crítico
Tecedeiro
- Desenvolver o sentido estético
- Promover a frequência de espaços culturais e artísticos
- Valorizar o património local
- Consolidar os conteúdos lecionados

PAA CGER 0002 00

Sem custos

Sem custos
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

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

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Filosofia (410)
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

-Fomentar o gosto pela disciplina de Filosofia;
- Alertar os alunos e a comunidade para a sua importância na
sociedade;
-Reconhecer o contributo da Filosofia para a construção de
um pensamento informado, crítico e para a formação de uma
consciência atenta
-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.
2 - Semana e Dias Temáticos
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.

Dia Mundial da Filosofia - Workshop " Filosofia …..
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Manuela Pinto, Helena
Alunos do 10.º e 11.º anos.
novembro/ Escola
150 euros
Coxixo, Lurdes Abadesso,
Secundária de Pombal
Elisabete Viais, José
Cardoso e Luísa Moura

Comemoração do Dia Internacional da Tolerância.
Designação da atividade
Comunidade escolar
1º período/Escola
100€
Secundária de Pombal
(material de
desgaste,
alimentação,
deslocação de
palestrantes)
Comemoração Dia da Declaração Universal dos Direitos
1 - Sessões Formativas
Tema
Designação da atividade
Humanos
--Contribuir para a formação pessoal e cívica do jovem
Isabel Vicente;
Comunidade escola
1º período/Escola
100€
enquanto cidadão do mundo;
Luísa Moura
Secundária de Pombal
(material de
- Promover o respeito pelo outro, a aceitação das diferenças
desgaste,
e a cooperação;
alimentação,
- Gerar condutas e valores: humanísticos, democráticos,
deslocação de
éticos e morais.
palestrantes)
Visita de Estudo à Escola de Enfermagem da Universi
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Designação da atividade
Coimbra
-Explicar a relação da estrutura mãe/bebé.
Helena Coxixo, Madalena
Alunos 12ºano de Biologia e 2º período
6 euros por aluno
- Compreender o papel das relações precoces no processo do Patrício
Psicologia B
tornar-se humano;
- Contribuir para a compreensão e análise da dimensão
sociológica da realidade social;

PAA CGER 0002 00

Isabel Vicente;
Luísa Moura
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1 - Sessões Formativas
Palestra " Crime, genética e investigação criminal"
Tema
Designação da atividade
-- Conhecer as tendências atuais de utilização da genética
José Cardoso
Alunos do 11º ano do ensino 2º período/Escola
50€
em questões de criminalidade.
Luísa Moura
secundário dos Cursos
Secundária de Pombal
- Compreender os desafios sociais, culturais, éticos e
Científico-Humanísticos
políticos desse fenómeno.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita ao Museu/Coleção Berardo
Tema
Designação da atividade
-Estimular a sensibilidade cultural e estética;
Manuela Pinto, Helena
Alunos do 10º ano do ensino 2º período/ Lisboa
15 € por aluno
-Reconhecer a arte como expressão de identidade cultural e
Coxixo, Lurdes Abadesso e
secundário
como meio de realização pessoal;
Elisabete Viais
-Revelar sensibilidade e recetividade face aos valores
estéticos
-Desenvolver o espírito crítico; Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios

Visita de estudo. "Os Maias em Lisboa" e Museu da
Marinha
2º anos dos Cursos
2º período
Profissionais

Designação da atividade

- Promover a integração de saberes (numa perspetiva
Área Disciplinar de
interdisciplinar);
Português e Filosofia
- Reconhecer a Área de Integração como um espaço de
reflexão interdisciplinar;
- Desenvolver uma sensibilidade ética, estética e social;
- Mostrar a importância do património arquitetónico para a
construção da identidade de um povo;
- Criar situações de aprendizagem diferentes;
- Promover as relações interpessoais.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Convento de Mafra
Tema
Designação da atividade
-Adquirir o gosto e o interesse pelas diversas manifestações
Área Disciplinar de
3º anos dos Cursos
culturais
Português e Filosofia
Profissionais
2º período
-Reconhecer a arte como expressão de identidade cultural e
como meio de realização pessoal;
-Revelar sensibilidade e recetividade face aos valores
estéticos
-Fundamentar os conteúdos lecionados;
-Desenvolver o espírito crítico;
-Alargar horizontes.

PAA CGER 0002 00
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3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita à Assembleia de República
Tema
Designação da atividade
-Reconhecer formas de argumentação e de persuasão;
José Cardoso, Luísa Moura Alunos do 11º ano do ensino 2º período/ Lisboa
-Determinar a intencionalidade comunicativa do discurso
em interdisciplinaridade
secundário
argumentativo;
com História e Físico-Identificar a importância e o valor expressivo da linguagem Química.
não verbal nos enunciados orais;
-Desenvolver capacidades de atuação democrática;
-Promover as relações interpessoais.
-Assumir o exercício da cidadania, informando-se e
participando no debate dos problemas de interesse público
nacionais.

15 € por aluno

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.

"Limpeza e Preservação da Escola"
Designação da atividade
Helena Coxixo, Luísa
Alunos do ensino básico e
ao longo do ano letivo
Moura em articulação com o secundário
grupo de Educação Física
(alunos do 12ºC)

1 - Sessões Formativas
Tema
-Conhecer novas formas de abordar os Direitos humanos.
-Refletir sobre a importância 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 um mundo
melhor

Palestra "Mexe-te", dinamizada pela Associação Atlas
Designação da atividade
Manuela Pinto, Helena
Alunos do 10º ano ensino
Auditório Dra. Gabriela Sem custos
Coxixo, Lurdes Abadesso e
secundário
Coelho
Elisabete Viais
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50 euros
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

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

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Geografia (420)
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

À descoberta da Europa
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Carla Ribeiro
Alunos do 7º ano
3º Período
Esmeralda Ferrão
Dulce Cação

- Proporcionar à comunidade educativa um conhecimento
mais alargado sobre o espaço europeu;
- Reforçar os conhecimentos teóricos-práticos previstos nos
conteúdos do 7º ano.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Designação da atividade
- Observação da paisagem urbana.
Clara Ferreira
Alunos do 8º ano
- Reconhecer a importância do Douro como recurso
Rui Monteiro
turístico;
Carla Ribeiro
- Promover o gosto pela disciplina;
- Identificar as diferentes funções urbanas.
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Designação da atividade
- Compreender a necessidade de adotar medidas coletivas e
Carla Ribeiro
Alunos do 9º ano
individuais com vista ao desenvolvimento sustentável;
Esmeralda Ferrão
-Promover a responsabilidade ambiental na comunidade
Isabel Santos
escolar;
Dulce Cação
-Analisar o impacte da atividade humana no ambiente.
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O Porto visto do Douro
2º Período

Custo Estimado

20 euros

O desenvolvimento sustentável
2/3º Período
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

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

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

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.
-Compreender as principais técnicas de exposição
-Saber aplicar as várias técnicas de exposição

Visita à " Vista Alegre"
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
*Celeste Pimentel,
2ºTC e 3º TC
2ºperíodo
Filomena Girão, Amílcar
Aveiro (Vista Alegre)
Vítor e Preciosa Alves

Custo Estimado
0,00

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita à "Spal"
Tema
Designação da atividade
- Desenvolver o espirito crítico;
*Ilídio Batista, Filomena
1.º TC, 1.º TRRB e 1.º TAL
2.º Período
0,00
- Alargar horizontes culturais;
Girão, Celeste Pimentel,
Alcobaça - Spal
- Formar cidadãos responsáveis;
Preciosa Alves e Elisabete
- Conhecer a estrutura e organização das entidades visitadas; Viais
- -Compreender as principais técnicas de exposição
-Definir pontos focais e centros óticos num dado espaço
-Saber aplicar as várias técnicas de exposição.
1 - Sessões Formativas
Técnicas de merchandising/ vitrinismo
Tema
Designação da atividade
-Compreender as principais técnicas de exposição
*Preciosa Alves, Celeste
3º TC
1º período/2.º, período
0,00
-Definir pontos focais e centros óticos num dado espaço
Pimentel, Filomena Girão
Auditório Gabriela
-Saber aplicar as várias técnicas de exposição
Coelho
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visitas Locais
Tema
Designação da atividade
Desenvolver o espirito crítico; alargar horizontes culturais;
*Preciosa Alves, Celeste
1.º, 2.º e 3.º TC
1º período/2.º, período
0,00
formar cidadãos responsáveis; conhecer a estrutura e
Pimentel, Filomena Girão
Várias empresas locais
organização das entidades visitadas; efetuar a interação dos
conhecimentos académicos com as exigências da vida ativa.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Lisboa - local a designar
Tema
Designação da atividade
-Estimular a sensibilidade cultural e estática;Desenvolver os
Eugénia Pires, Manuela
Alunos do 10.º ano
2ºperíodo
15,00 por aluno
processos cognitivos;Desenvolver o espírito crítico;Alargar
Pinto, Helena Coxixo,
horizontes culturais;Formar cidadãos responsáveis
Lurdes Abadesso e Elisabete
-Compreender a atividade económica
Viais
* Atividades realizadas em conjunto com os professores de Educação Tecnológica (530)
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

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

Departamento de Matemática

Matemática (500)
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
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Reconhecer o direito à Alimentação como um direito
humano consagrado pelas Nações Unidas;
- Identificar a Dieta Mediterrânica como exemplo das
diferentes influências socioculturais sobre o consumo
alimentar;
- Reconhecer a alimentação como um dos principais
determinantes da saúde;
- Relacionar a alimentação com a prevenção e o
desenvolvimento das principais doenças crónicas (diabetes,
doenças cardiovascular e oncológica);
- Analisar criticamente os comportamentos de risco na
alimentação;
- Reconhecer o papel do cidadão e das suas escolhas
alimentares na sustentabilidade ambiental;
- Adotar comportamentos adequados na aquisição,
armazenamento, preparação e consumo de alimentos;
- Reconhecer a escola como um espaço próprio para a
promoção da alimentação saudável e adoção de
comportamentos alimentares equilibrados.
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Comemoração do Dia do Animal
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores do
Comunidade escolar
4 de outubro
departamento
Agrupamento de
em articulação com a
Escolas de Pombal
Associação de Pombal
AjudAnimal.

Custo Estimado
Aproximadamente
5 € (fotocópias de
cartazes a cores).

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação
Designação da atividade
Docentes de Ciências
Comunidade Educativa
16 de outubro de 2017
30€s
Naturais dos 5.º e 6.º anos;
Escola E. B. 2, 3
Alunos do 6.º ano.)
Marquês de Pombal
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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
colaboração do professor
Marquês de Pombal
Jorge Sá e do Pessoal não
docente.

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
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Aproximadamente
5 € (fotocópias de
cartazes a cores
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6 - Outros
Tema
Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática

Tema

2 - Semana e Dias Temáticos

Campeonato de Cálculo Mental
Designação da atividade
Docentes que lecionam o
alunos 5º, 6º, 7º e 8º ano
2º período
5º, 6º, 7º e 8º anos (grupo
Escola E. B. 2, 3
230 e 500)
Marquês de Pombal
Escola Secundária de
Pombal

Comemoração do Dia Mundial da Floresta
Autóctone
Comunidade Educativa
Semana de 20 a 24 de
5€
novembro - Bloco D

Designação da atividade

- Demonstrar que a Educação Científica pode ser,
Docentes de Ciências
simultaneamente, um exercício plural, criativo, em que a
Naturais dos 5.º e 6.º anos
aplicação de conceitos científicos nos permite compreender, em colaboração Cassefaz
de forma integrada, o Mundo em que vivemos;
que ofereceu os materiais.)
- Reforçar a importância da Sustentabilidade, dos biomas e
da diversidade genética, dos recursos energéticos e da sua
gestão, do aquecimento global, das espécies em vias de
extinção, do desenvolvimento sustentável.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita de Estudos
Tema
Designação da atividade
- Exposição denominada de “Espinafres & Desporto”:
Docentes de Ciências
Alunos do 6.ºano
18 de maio
Fomentar a importância do desporto e de uma alimentação
Naturais em articulação com
Aljubarrota e Benedita
saudável para um estilo de vida equilibrado;
os docentes de História e
(caso seja possível esta
- Centro de interpretação da batalha de Aljubarrota:
Geografia de Portugal e de
data porque existe a
- Conhecer o nosso património histórico-cultural;
Educação Física)
possibilidade de não
- Complementar as aprendizagens realizadas em contexto de
pagar a entrada)
sala de aula.
23 de março (caso não
- Promover a interdisciplinaridade.
possível o dia 18 de
maio)
6 - Outros
Canguru Matemático Sem Fronteiras
Tema
Designação da atividade
Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática
Todos os docentes do
alunos do 2º, 3º ciclos e
2º período
departamento (Grupo 230 e
secundário
Escola E. B. 2, 3
500)
Marquês de Pombal
Escola Secundária de
Pombal
Tema
6 - Outros
Designação da atividade
#matemática versus #profissão
Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática
Helena Oliveira e Ana
alunos 9º, 10º e 11º anos
Ao longo do 1º e 2º
Medeiros
períodos (em datas
disponibilizadas pelos
palestrantes)
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12 sacos de papel
para colocar os
prémios

15 €/aluno
aproximadamente

12 sacos de papel
para colocar os
prémios
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Tema
1 - Sessões Formativas
- Explorar os números de Fibonacci e descobrir algumas
curiosidades que estão por detrás destes números
- Dar a conhecer a aplicação da matemática noutros
contextos
- Proporcionar aos alunos o contacto com outros
professores, beneficiando assim da sua experiência
- Incentivar o gosto pela matemática
- Contribuir para a formação pessoal de alunos

Designação da atividade
A sucessão de Fibonacci adaptada ao ensino básico
Núcleo de Estágio de
Alunos das turmas:
A definir/Auditorio Drª
30€
matemática
- 8ºF
Gabriela Coelho
- 9ºC
- 9ºF

Tema
4- Atividades e Parcerias
- Estimular o interesse pela participação em atividades
lúdico-didáticas relacionadas com a matemática
- Aplicar o conhecimento matemático de uma forma lúdica
- Incentivar o gosto pela matemática

Designação da atividade
Peddy-Paper Matemático
Núcleo de Estágio de
Alunos do 3º ciclo do
6 de junho/
matemática
Agrupamento
recinto da escola sede

Tema
4- Atividades e Parcerias
- Despertar nos alunos o interesse para a resolução de
problemas matemáticos
- Desenvolver a capacidade de raciocínio matemático
- Incentivar o gosto pela matemática

Designação da atividade
Desafios matemáticos
Núcleo de Estágio de
Alunos da escola sede
1 desafio por mês/
matemática
afixados em:
- reprografia
- biblioteca
- corredor do piso 2
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Sem custos

Sem custos
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

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

Departamento de Ciências Experimentais

Física e Química (510)
Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

- Visualizar o céu estrelado noturno e diurno em diferentes
épocas do ano e locais de observação.
- Compreender que a Terra pertence a um sistema planetário
dependente do Sol.
- Fomentar o gosto/estudo pela disciplina.
- Promover a cultura científica dos alunos.
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Dinamização do Laboratório de Química

Dia da Astronomia na Escola
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores: Ana Amaro,
Alunos do sétimo ano de
2º período/Escola.
Helga Paiva, Iete Gonçalves escolaridade.
e Rui Rodrigues.

Custo Estimado
2,5 euros/aluno

Semana Aberta
Designação da atividade
Docentes que lecionam
Alunos do 3º Ciclo
2º Período
300 euros
disciplinas técnicas do
Curso Profissional de
Análises de Laboratório
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita ao Museu da Electricidade em Lisboa
Tema
Designação da atividade
Intervenientes
Objetivos
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
1. Enriquecer o processo ensino-aprendizagem.
Henrique Gonçalves
Alunos do 10º ano dos
2º Período
960 euros
2. Reconhecer a transversalidade dos saberes.
Iete Gonçalves
cursos Cientifico
3.Compreender a forma como ocorreu a evolução da
Manuel Cadete
Humanísticos de Ciências e
eletricidade até às energias renováveis.
António Pires
Tecnologias
4. Identificar nesse processo os contributos da Física e da
Química.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita de Estudo à Sumol
Tema
Designação da atividade
• Visita a unidades industriais possibilitando a contacto
Fátima Marques - Docente
Alunos do 2º ano do Curso
12 ou 19 de outubro de
0,70€/aluno
direto com a organização da produção.
de Tecnologia Química
Profissional de Técnico de
2017, Pomba
• Contacto e troca de impressões com engenheiros químicos
Análise Laboratorial
responsáveis por unidades fabris.
• Contacto e troca de impressões com operadores de
equipamentos fabris

PAA CGER 0002 00
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3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita de estudo à Renova
Tema
Designação da atividade
• Familiarizar o aluno com a realidade industrial, dando a
Fátima Marques - Docente
Alunos do 2º ano do Curso
novembro ou dezembro
possibilidade de observar, quando possível, equipamentos
de Tecnologia Química
Profissional de Técnico de
de 2017, Torres Novas
em funcionamento e de estabelecer diálogo com
Análise Laboratorial
profissionais durante a condução de unidades industriais.
• Descrever as diferentes operações de arranque e controlo
de um circuito ou secção fabril.
• Caracterizar os equipamentos associados a uma operação
unitária
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita de estudo à Derovo
Tema
Designação da atividade
• identificar os componentes de um circuito que podem
Fátima Marques - Docente
Alunos do 2º ano do Curso
11,18 ou 25 de janeiro
introduzir perdas de carga.
de Tecnologia Química
Profissional de Técnico de
de 2018, Pombal
• reconhecer processos de minimização de perdas de carga.
Análise Laboratorial
• identificar bombas utilizadas em unidades industriais.
• descrever os parâmetros que caracterizam uma bomba.
1 - Sessões Formativas
Tema
• reconhecer a importância da filtração e a necessidade do
processo de centrifugação.
• identificar tipos de filtros a utilizar, malhas e processos de
limpeza de filtros.
• identificar diversos tipos de centrifugadoras, referindo o
respetivo funcionamento.
• reconhecer a importância de sedimentação, referindo as
situações em que é utilizada.
• justificar a importância do despoeiramento, referindo as
consequências para a saúde.
• descrever os processos de retenção de poeiras e os
equipamentos utilizados.

Visita de estudo à Vieirifabril
Designação da atividade
Fátima Marques - Docente
Alunos do 2º ano do Curso
6, 13 ou 20 de março,
de Tecnologia Química
Profissional de Técnico de
Vieirinhos, Pombal
Análise Laboratorial

10€/aluno

0,70€/aluno

2 a 3 €/aluno

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita de estudo ao Futuroscope e Sul de França
Tema
Designação da atividade
Motivar os alunos para os fenómenos físicos inerentes às
Professores do 510 que se
Alunos do 9º ano,
Visita de estudo ao
350 euros por aluno
experimentações mostradas.
queiram associar
professores e encarregados
Futuroscope e Sul de
Relacionar as matérias estudadas com as demonstrações
de educação
França, Início de Julho
experimentais disponíveis:
Desenvolver junto destes alunos o gosto pela língua e
culturas francesas
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Estruturas Pedagógicas
Coordenação e Supervisão Pedagógica

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

Departamento de Ciências Experimentais

Biologia e Geologia (520)
Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

* Promover a formação complementar em áreas científicas e
pedagógicas.
* Proporcionar situações de aprendizagem que favoreçam a
aquisição de conhecimentos, de uma forma lúdica.
* Compreender e visualizar alguns conceitos apreendidos na
disciplina de Ciências Naturais e Educação Física.
* Promover a interligação entre teoria e prática, a escola e a
realidade.
* Promover as relações interpessoais.
* Proporcionar a sociabilidade.
4- Atividades e Parcerias
Tema
- Despertar nos alunos a curiosidade para o mundo que os
rodeia criando um sentimento de entusiasmo e interesse pela
Ciência;
- Motivar os alunos para a aprendizagem das ciências;
- Divulgar à comunidade envolvente as atividades
desenvolvidas no âmbito das Ciências naturais e promover a
participação ativa dessa comunidade na vida da Escola
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Conhecer e divulgar rochas, minerais, fósseis e as suas
aplicações na produção de vários objetos

4- Atividades e Parcerias
Tema
- Criar incentivos à qualidade da Educação e ao prazer de
aprender e estar na Escola;
- Sensibilizar para a necessidade de continuidade dos
estudos;
- Promover a relação entre a escola e outras instituições –
Universidade;
- Reconhecer a relevância das Geociências no
desenvolvimento das Sociedades atuais.
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Visita de estudo à exposição "espinafres e desporto"
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docentes de Ciências
9º ano
Outubro
5€/aluno
Naturais a lecionar o 9º ano
Benedita/Alcobaça
e docentes de Educação
Física a lecionar o 9º ano

Tertúlia "Plantas aromáticas na confeção de alimentos"
Designação da atividade
Docentes a lecionar
Formandos do Curso
2.º Período
20€
Tecnologia Alimentar do
Profissional do 1.º e 2.º
(data a definir)
Curso Profissional de TRRB Curso Profissional de
e Engenharia Catarina
Técnico de Restauração-Bar
Sala de aula
Soares da Divisão do
Ambiente da Câmara
Municipal de Pombal
Feira e exposição de minerais e rochas
Designação da atividade
Docentes do grupo de
Comunidade escolar.
2.º Período
50€
Biologia/Geologia e
(data a definir)
empresa
Biblioteca EB MP
Biblioteca EB MP
Congresso dos Jovens Geocientistas
Designação da atividade
Docentes do grupo de
Alunos de Biologia e
Data a definir pela
12 € por aluno
Biologia/Geologia e
Geologia do Ensino
Comissão Organizadora participante
Departamento Ciências da
Secundário e do 1.º e 2.º
do evento Terra da Universidade de
anos do Curso Profissional
Departamento Ciências
Coimbra
de Técnico de Restauraçãoda Terra da UC
Bar
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3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Saída de campo - "A bio(geo)diversidade da Serra de Sicó"
Tema
Designação da atividade
.- Desenvolver as capacidades de observação dos materiais
Professores de Ciências
Alunos das turmas dos 7.º
2.º Período
10 € por aluno
biológicos e geológicos;
Naturais a lecionar 7.º ano
anos de escolaridade
(data a definir)
participante
- Conhecer aspetos da biologia e geologia do maciço de
de escolaridade
Sicó;
- Discutir os efeitos da intervenção humana na paisagem;
- Sensibilizar para a preservação do património natural.
4- Atividades e Parcerias
Saída de campo "Há Ciência no (meu) Castelo!"
Tema
Designação da atividade
- Desenvolver as capacidades de observação dos materiais
- Professores de Ciências
Alunos das turmas do 7.º ano 2.º Período (data a
100 €
biológicos e geológicos;
Naturais, Geografia e
de escolaridade
definir)
- Conhecer aspetos da Biologia, Geologia e Geografia da
História a lecionar 7.º ano
área envolvente ao Castelo de Pombal;
de escolaridade;
- Integrar a história do Castelo de Pombal na História;
- Agência dos Castelos e
- Discutir os efeitos da intervenção humana na paisagem;
Muralhas do Mondego.
- Sensibilizar para a preservação do património natural e
cultural.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita de estudo a uma unidade industrial
Tema
Designação da atividade
- Observar uma unidade industrial em laboração;
Docentes a lecionar
Formandos do Curso
2.º Período (data a
200 €
- Facilitar a perceção da relevância das aprendizagens
Tecnologia Alimentar do
Profissional do 1.º e 2.º
definir)
efetuadas;
Curso Profissional de TRRB Curso Profissional de
- Facultar uma aprendizagem contextualizada e integradora
Técnico de Restauração-Bar
Concelho de Pombal
de saberes.
e/ou distrito de Leiria
6 - Outros
Olimpíadas Portuguesas da Biologia Sénior
Tema
Designação da atividade
Participar em concurso;
Fátima Soares
Alunos de Ciências e
Na escola ao longo do
200€
Avaliar os conhecimentos da disciplina adquiridos ao longo
Tecnologias do secundário
ano
do ciclo de ensino
6 - Outros
Olimpíadas Portuguesas da Biologia Júnior
Tema
Designação da atividade
Participar em concurso; Avaliar os conhecimentos da
Fátima Soares
Alunos de 9º ano
Na escola ao longo do
200 euros
disciplina adquiridos ao longo do ciclo de ensino
ano
6 - Outros
Tema
Participar em concurso; Avaliar os conhecimentos da
disciplina adquiridos ao longo do ciclo de ensino

Olimpíadas Portuguesas da Geologia
Designação da atividade
Alunos do 11º ano de
Na escola e em
200€
Ciências e Tecnologias
Coimbra ao longo do
ano
2 - Semana e Dias Temáticos
Semana Aberta
Tema
Designação da atividade
Dinamização do Laboratório de Biologia e Geologia
Docentes do grupo 520
Alunos do 3 Ciclo
3º Período
500 euros
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Exposições Interativas - Pavilhão do Conhecimento
Tema
Designação da atividade
- Promover a interligação entre teoria e prática, a escola e a Estefânia Pires e Filomena
Alunos do 9º C e 9º F
28 de novembro
A definir (custos a
realidade;
Miranda
Expo e Belém - Lisboa
suportar pelos
- Explorar as múltiplas potencialidades pedagógicas e
alunos)
formativa da visita de estudo;
- Promover uma cidadania ativa baseada no conhecimento
científico;
- Promover a reflexão, troca de experiências e de
conhecimentos.

PAA CGER 0002 00

Fátima Soares
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Departamento de Ciências Experimentais

Ciências Agro Pecuárias (560)
Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

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.

Tecnologia de produção do vinho-a vindima
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Jorge Sá
3º TRRB
Coimbra, 22/09/17
120

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Designação da atividade
Conhecer a região vitivinícola do Douro.
Tecnologia Alimentar, 3º
1º,2º,3ºTRRB
Visitar unidades de Enoturismo da região do Douro
Vinhateiro.
Consolidar a aquisição de competências técnicas numa
perspetiva de formação ao longo da vida.

O Douro Vinhateiro- vinho e gastronomia
Abril de 2018
1500

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 Enogastronomia.

Workshop Vinho e Queijo: Harmonia vs Adversidade
Refeitório
200
25 de janeiro de 201717h00-18h00

1 - Sessões Formativas
Tema
Visitar a Quinta Pedagógica Inclusiva do CASCI.
Desenvolver a integração social dos alunos.
Valorizar a formação dos alunos em contexto diferenciado.

PAA CGER 0002 00

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

Jorge Sá

A vida no campo
Designação da atividade
CEI - Hortofloricultura
Ílhavo
março de 2018

250
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Técnicos Especializados de Restauração e Bar
Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

Promover a construção de boas relações interpessoais.
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
Promover a construção de boas relações interpessoais.
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
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 activa
Tema
1 - Sessões Formativas
Promover a construção de boas relações interpessoais.
Estimular o desenvolvimento de uma cidadania activa.
Enriquecer o conhecimento e a participação dos alunos
Demonstração de conhecimentos e competências
profissionais.

PAA CGER 0002 00

Designação da atividade

Serviço de pequeno- almoço e almoço no Restaurante
Pedagógic

Intervenientes
Dinamizador(es)
2º e 3º TRRB

Público-Alvo
2º, 3ºTRRB
Comunidade Educativa

Data/Local
13/10 a 27/04

Custo Estimado
1500€

Designação da atividade
Comemoração do dia mundial da alimentação
2º, 3ºTRRB
2º, 3ºTRRB
16/10
300€
Refeitório da ES Pombal e
Comunidade Educativa
EBMP
Equipa Saúde

2º e 3ºTRRB
Manhã: átrio
Tarde: refeit
orio

2º, 3ºTRRB

Designação da atividade
Comemoração do Dia São Martinho
2º, 3ºTRRB
10/11
Comunidade Educativa

Designação da atividade
1º, 2º, 3ºTRRB

250€

Palestra "sistema informático aplicado à restauração"
1ºperiodo
--
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Tema

2 - Semana e Dias Temáticos

Designação da atividade

- Apresentação e divulgação do curso aos alunos das turmas
de 9º ano;
- 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 - apresentação de vinhos por parte de
produtores e enólogos.
Receção a empresários locais.

1º, 2º e 3º TRRB

Tema
1 - Sessões Formativas
Promover a imagem pessoal e técnicas de apresentação.
Estimular o desenvolvimento de uma cidadania activa.
Enriquecer o conhecimento e a participação dos alunos
Demonstração de conhecimentos e competências
profissionais.

Designação da atividade
1º, 2º, 3ºTRRB
1º, 2º, 3ºTRRB
Professora Ana Seco

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
6 - Outros
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.

1º, 2º e 3ºTRRB

3ºTRRB

Tema
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita de Estudo a V. N. de Gaia (caves de Graham’s, Hotel
3º TRRB
Vínico Yeatman) e Vale do Douro com visita à Quinta da
Avessada/Caves da Raposeira/Produtor Vínicos locais.

PAA CGER 0002 00

1º, 2º, 3ºTRRB

"Dia do Curso RB", "Semana Aberta", Receção a
empresários
Ano letivo
300€

Marketing Pessoal
1ºperiodo

100€

Designação da atividade
Palestra/Work-Shop "Alimentação Saudável"
2º, 3ºTRRB
2ºperiodo
300€
Comunidade Educativa

Designação da atividade
1º, 2º, 3ºTRRB

Pré-apresentação das PAP
2ºperiodo

Designação da atividade
1º, 2º, 3ºTRRB

Visita de Estudo - Vale do Douro e Gaia
2ºperiodo
1200€

Estimativa efetuada
no âmbito das PAP.
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Tema
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita de Estudo ao maior evento de Bar em Portugal.
3ºTRRB

Designação da atividade
2º, 3ºTRRB

Visita de Estudo - "Lisbon Bar Show"
3ºperiodo

750€

Tema
1 - Sessões Formativas
"Aulas Abertas" com diversos profissionais (Trade) do setor
do Turismo/HORECA, sob diversas temáticas.
Enriquecer o conhecimento e a participação dos alunos
Demonstração de conhecimentos e competências
profissionais - execução do serviço de almoços e coffeebreaks

2º, 3º TRRB

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

"Aulas abertas de RB"
1º, 2º, 3º periodo

500€

1º TRRB

Designação da atividade
Feira da Juventude
Comunidade Educativa
3º periodo

Tema
2 - Semana e Dias Temáticos
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.
Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios

visita de estudo a Coimbra, Almoço escola de Hotelaria e
visita á quinta das lágrimas ou Hotel Vila Galé.
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.

CURSO TRRB

Tema
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
visita de estudo a Figueira da Foz, Almoço escola de
CURSO TRRB
Profissional e visita ou hotel Euro Stars ou Mercure.
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.

PAA CGER 0002 00

Designação da atividade
1º, 2º, 3ºTRRB

Designação da atividade
2º, 3ºTRRB

500€

Visita de Estudo a Coimbra
2ºperiodo

Visita de Estudo - "Lisbon Bar Show"
A DESIGNAR

1200€

750€
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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

PAA CGER 0002 00

Designação da atividade
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Decoração dos espaços
Alunos do 2ºciclo e
escolares na época Natalícia. comunidade educativa
Professores de Educação
Visual e Educação
Tecnológica do 2º ciclo
Designação da atividade
Exposição de trabalhos
Alunos do 2ºciclo e
realizados pelos alunos ao
comunidade educativa
longo do ano.

Data/Local

Custo Estimado

De outubro de 2017 a
12 de janeiro de 2018
Escola EB. Marquês de
Pombal

50 euros

No placar do bloco A
ao longo do ano letivo.

10 euros

Professores de Educação
Visual e Educação
Tecnológica do 2º ciclo
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Departamento de Artes e Tecnologias

Eletrotecnia(540)
Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

Feira de material elétrico e eletrónico - Elétrica 2017
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Carlos Costa;
1º TEAC;
Exponor - Matosinhos
450
João Almeida;
2º TEAC;
23/11/2017
Joaquim Jesus
3º TEAC

• Contribuir para o enriquecimento cultural e social dos
alunos;
• Desenvolver atitudes de sociabilidade;
• Fomentar o convívio entre alunos e professores fora do
meio habitual como forma de educar para a cidadania;
• Promover o contacto entre a Escola e entidades da
comunidade externa;
• Motivar os alunos para as seguintes áreas: Eletricidade e
Eletrónica, Automação, Robótica, e Informática Industrial;
• Permitir uma melhor compreensão dos conteúdos
programáticos das disciplinas técnicas, através do contacto
com dispositivos variados e apreensão das potencialidades e
aplicações dos mesmos;
• Contacto com dispositivos e componentes elétricos /
eletrónicos de última geração e tomar conhecimento do
estado da arte.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
• Contribuir para o enriquecimento cultural e social dos
Carlos Costa;
alunos;
João Almeida;
• Desenvolver atitudes de sociabilidade;
Joaquim Jesus
• Fomentar o convívio entre alunos e professores fora do
meio habitual como forma de educar para a cidadania;
• Promover o contacto entre a Escola e entidades da
comunidade externa;
• Motivar os alunos para as seguintes áreas: Eletricidade e
Eletrónica, Automação, Robótica, e Informática Industrial;
• Permitir uma melhor compreensão dos conteúdos
programáticos das disciplinas técnicas, através do contacto
com dispositivos variados e apreensão das potencialidades e
aplicações dos mesmos.
• Vivenciar e compreender todo o processo produtivo de
energia elétrica, contactando com a mais moderna central da
Península Ibérica, dentro da sua categoria.
PAA CGER 0002 00

Designação da atividade
1º TEAC;
2º TEAC;
3º TEAC

Central Termoelétrica do Pego
Pego - Abrantes
25/01/2017

450
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Departamento de Artes e Tecnologias

Informática (550)
Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

11.ª edição dos Desafios SeguraNet 2017/18
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Grupo 550 (Disciplina de
Alunos das turmas do 7º e 8º Durante o ano letivo
sem custo
TIC)
anos

•Promover a utilização esclarecida e crítica da Internet.
•Alertar os jovens para os perigos de uma má utilização da
Internet.
4- Atividades e Parcerias
Hour of Codes
Tema
Designação da atividade
• Aprofundar os conhecimentos científicos dos alunos.
Grupo 550 (Disciplina de
Alunos das turmas do 8º ano 1º Período
sem custo
• Motivar e promover o gosto pela área da multimédia.
TIC 8º ano
• Incentivar os alunos a utilizarem as novas tecnologias e a
promover-lhes o gosto pelo raciocínio lógico e pela
programação.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Exposição de Desenho A
Tema
Designação da atividade
•Aprofundar os conhecimentos científicos dos alunos.
Lino Simões e Teresa
1º TEAC/TIGR
Visita de Estudo à
sem custo
•Motivar e promover o gosto pela informática.
Varela
Empresa OPTILINK
•Observar o funcionamento de uma empresa de informática.
(Pombal)
•Tomar consciência dos papéis dos diversos elementos da
organização.
•Identificar funções laborais e formações específicas.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita de estudo às Instalações Informáticas da CMP
Tema
Designação da atividade
Conhecer a infraestrura informática da Câmara Municipal;
Diamantino Mendes
Alunos do 1ºTIIGR
2ºperíodo - Pombal
sem custo
Conhecer os diferentes sistemas operativos utilizados na
Câmara Municipal.
1 - Sessões Formativas
Tema
Proporcionar um outro olhar sobre as redes sociais.
Dar a entender o principio de funcionamento das redes
sociais.
Alertar para os perigos inerentes às redes sociais.
Comportamentos de vicio.
Dar sugestões para um correto uso das redes sociais.

PAA CGER 0002 00

Heitor Simões

Palestra "Um outro olhar sobre as Redes Sociais"
Designação da atividade
8º Ano de escolaridade
Ultima Semana de aulas sem custo
Turmas E,G ,H ou todas as
do primeiro período em
turmas do 8º ano se a escola
dia a combinar quando
assim o entender.
os horários estiverem
Dois tempos letivos
afinados. No auditório
aproximadamente.
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Departamento de Artes e Tecnologias

Artes Visuais (600)
Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

Promover atividades com a comunidade envolvente;
Contribuir para a formação do jovem estudante enquanto
cidadão interveniente;
Desenvolver a sensibilidade estética, formando e aplicando
padrões de exigência;
Promover o trabalho de equipa
Promover o Curso CCHA e o Agrupamento de Escolas de
Pombal.
6 - Outros
Tema
Promover a atividade letiva desenvolvida na disciplina de
Oficina de Artes.
Preparar o aluno para a consciência crítica do espectador.
Desenvolver a autoestima dos alunos em relação à sua
produção artística.
6 - Outros
Tema
Promover a atividade letiva desenvolvida na disciplina de
Desenho A.
Preparar o aluno para a consciência crítica do espectador.
Desenvolver a autoestima dos alunos em relação à sua
produção artística.
6 - Outros
Tema
Promover atividades com a comunidade envolvente;
Contribuir para a formação do jovem estudante enquanto
cidadão interveniente;
Promover a integração de ex. alunos em atividades artísticas
na comunidade.
Promover o trabalho de equipa
Promover o Curso CCHA e o Agrupamento de Escolas de
Pombal

PAA CGER 0002 00

Decoração dos S. de C. E. Pediátria do Hospital de Pombal
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docente: Ana Seco
Comunidade escolar
Ao longo do
a definir
Alunos: 12º C
Comunidade envolvente
ano/Serviços de
Consulta Externa
Pediátrica do Hospital
de Pombal

Exposição Oficina de Artes
Designação da atividade
Docente: Ana Seco
Comunidade escolar
Escola Secundária de
Alunos: 12º C
Pombal
/data a definir

Exposição de Desenho A
Designação da atividade
Docente: Ana Seco
Comunidade escolar
Escola Secundária de
Alunos: 11º F e 12º C
Pombal
/data a definir

Exposição de Desenho A
Designação da atividade
Comunidade escolar
25 setembro 2017
Docente: Ana Seco;
Comunidade envolvente
Biblioteca Municipal
Alunos: 12º C; Ex-alunos
Artes

a definir

a definir

Sem custos
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Coordenação e Supervisão Pedagógica

Departamento de Expressões

Educação Musical (250)
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- 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.

PAA CGER 0002 00

Branca Simões
Fátima Couto

Branca Simões

Promoção da Música
Designação da atividade
Alunos do 4º, 5º e 6º anos
Dia Aberto
Escola EB 2,3 Marquês
de Pombal.

Clube de Música
Designação da atividade
Alunos do 2º e 3º ciclos
Ao longo do ano em
sala de aula.

Sem custos

Sem custos

Fátima Couto
Escola EB 2,3 Marquês
de Pombal, salas D4 e
E2.
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Departamento de Expressões

Educação Física (260)
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

- Fomentar o convívio, a disciplina, o fair-play e o espírito
de turma/equipa;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de EF;
- Promover a prática de atividades físicas regulares e
sistemáticas na escola, em horário livre dos alunos.
5- Clubes e Projetos
Tema
Mega Sprint, Mega Km, Mega Salto, Mega Lançamento
(Fases Turma, Escola, Distrital e Nacional)
- Fomentar o convívio, a disciplina e o fair-play;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de EF;
- Promover a prática de atividades físicas regulares e
sistemáticas na escola, em horário livre dos alunos.
6 - Outros
Tema
- Fomentar o convívio, a disciplina, o fair-play e o espírito
de turma/equipa;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de EF;
- Promover a prática da atividade do Futsal na escola, em
horário livre dos alunos.
5- Clubes e Projetos
Tema
- Fomentar o convívio, a disciplina, o fair-play e o espírito
de equipa;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de EF;
- Promover a prática da modalidade de Basquetebol na
escola, em horário livre dos alunos;
- Participar no torneio 3x3 nas diversas fases.
6 - Outros
Tema
- Fomentar o convívio, a disciplina e o fair-play;
- Promover o intercâmbio entre escolas;
- Incentivar a prática da modalidade do Atletismo.

PAA CGER 0002 00

Corta Mato Escolar (Fases Local, Distrital e Nacional)
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores de Educação
Alunos do Agrupamento (1º, Fase Local - 1º P (12
500 euros
Física
2º, 3º CEB e Secundário,
dezembro) no Estádio
Profissionais e Vocacionais). Municipal de Pombal;
Fase CLDE - 2º Período
Fase Nacional - 2º P (a
definir pelo GCDE).
Mega Sprinter (Fases Escola, Distrital e Nacional)
Designação da atividade
Professores de Educação
Alunos do Agrupamento ( 2º, Fase Turma - 1º P;
500 euros
Física
3º ciclos, Secundário,
Fase Escola -15 nov.
Profissionais e Vocacionais). EBMP e SEC.
Fase CLDE - 2º P;
Fase Nacional - 3º P ( a
definir pelo GCDE).
Torneio de Futsal
Designação da atividade
Professores de Educação
Alunos do Agrupamento (2º, 1º e 2º Períodos
80 €
Física
3ºCEB e Secundário,
Escola Marquês de
Associação de Estudantes
Profissionais e Vocacionais
Pombal e Secundária de
Pombal
Torneio de Basquetebol 3x3
Designação da atividade
Professores de Educação
Alunos do 2º e 3º CEB
Fase Escola: 2º Período
Física
Escola Marquês de
Pombal
Fase Local e Regional a definir pela CLDE

150€

Meeting de Atletismo escolar Cidade de Pombal
Designação da atividade
Professores de Educação
Alunos do Agrupamento ( 2º, 3º Período ( a definir
100€
Física
3º CEB e Secundário,
pelas escolas e Câmara
Profissionais e Vocacionais). Municipal de Pombal);
Estádio Municipal de
Pombal
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Departamento de Expressões

Educação Física (620)
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

- 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.
- 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.
- Combater o sedentarismo através da prática regular de
atividade física desportiva (parceria com coletividades
locais);
- Promover hábitos alimentares saudáveis nos nossos alunos
(parceria com Centro de Saúde).
6 - Outros
Tema
- Fomentar o convívio, a disciplina e o fair-play;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de EF;
- Promover a prática da modalidade do Badminton na
escola, em horário livre dos alunos.
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 modalidade do Voleibol na escola,
em horário livre dos alunos.

PAA CGER 0002 00

Projeto FITescolas - Aplicação da bateria de testes
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores de Educação
Alunos do Agrupamento ( 2º, 1º e 3º Períodos
Sem custos
Física
3º ciclos e Secundário,
EB 2,3 Marquês de
Professores de Educação
Profissionais e Vocacionais). Pombal e Escola
Física com grupos/equipa do Todos os alunos
Secundária de Pombal
DE.
referenciados.
2º e 3.º Períodos
Professores de Educação
Todos os alunos
Escolas Marquês de
Física;
referenciados.
Pombal e Secundária de
Encarregados de Educação
Pombal.
dos alunos referenciados.
1º, 2.º e 3.º Períodos Centro de Saúde de
Pombal e coletividades
com parceria.

Torneio de Badminton
Designação da atividade
Professores de Educação
Alunos do 3ºCEB e
3º Período (18 de abril e
Física
Secundário
2 de maio)
Escola Secundária de
Pombal
Torneio de Voleibol
Designação da atividade
Professores de Educação
Alunos do 3ºCEB e
3º Período
Física
Secundário
Escola Secundária de
Associação de Estudantes
Pombal

30€

30€
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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 Educação
Alunos
Final dos períodos
Física
Professores
Escola Secundária
Associação de Estudantes
Funcionários
Escola Marquês de
Encarregados de Educação
Pombal
Alunos do 2º e 3ºCEB e
Secundário

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.

Quadros competitivos dos grupos/equipas
Designação da atividade
Professores de Educação
Alunos do 2ºe 3ºCEB e
Ao longo do ano letivo. 3000€
Física com grupo equipa
Secundário, Profissionais e
EB 2,3 Marquês de
Vocacionais
Pombal
Escola Secundária
Pavilhão Municipal de
Pombal

PAA CGER 0002 00

Sem custos
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Departamento de Expressões

Educação Especial (910)
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

Atividades de sensibilização:
- Afixação de cartazes;
- Pinturas faciais e/ou tatuagens temporárias.
• Sensibilizar a comunidade escolar para a importância das
acessibilidades na vida das pessoas portadoras de
deficiência;
• Promover o espírito de cooperação e interajuda entre os
vários intervenientes no processo educativo;
• Potenciar a implementação dos princípios éticos e
deontológicos alusivos à promoção da inclusão na escola;
• Proporcionar o desenvolvimento da personalidade humana
e o sentido da sua dignidade;
• Reforçar o respeito pelos direitos humanos e pelas
liberdades fundamentais;
• Sensibilizar toda a comunidade escolar para os valores de
tolerância e solidariedade;
• Promover o desenvolvimento de competências nos
diferentes âmbitos e não apenas nas áreas específicas do
campo curricular de cada docente;
• Alertar os alunos para as capacidades das pessoas com
deficiência, apelando à ação dos mesmos no sentido de
tornarmos a sociedade mais inclusiva para as pessoas com
deficiência motora;
• Fomentar o envolvimento da comunidade escolar;
• Melhorar a imagem do Agrupamento junto da comunidade
educativa.

PAA CGER 0002 00

Designação da atividade

Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência

Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Susana Oliveira
Comunidade escolar das
Isabel Jesus (EB MPombal)
escolas:
Joana Fernandes e Paola
- ES Pombal
Gaspar (EB MPombal)
- EB MPombal
Célia Lima (Abiul e Vila
- Escolas Básicas do
Cã)
Agrupamento
Otília Gomes (Almagreira,
- Jardins de Infância
Pelariga, Machada)
Paula Carvalho (Louriçal;
Moita do Boi)

Data/Local
28 de novembro a 4 de
dezembro:
- ES Pombal
- EB MPombal
- Escolas Básicas do
Agrupamento
- Jardins de Infância

Custo Estimado
200 euros
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4- Atividades e Parcerias
Tema
- Afixação de cartazes de divulgação.
• Incrementar uma cultura de escola inclusiva que favoreça a
aceitação da diferença entre todos os elementos da
comunidade educativa;
• Conhecer os contributos teóricos da Declaração de
Salamanca que sustentam a educação inclusiva;
• Sensibilizar a comunidade escolar para a importância das
acessibilidades na vida das pessoas portadoras de
deficiência;
• Promover o espírito de cooperação e interajuda entre os
vários intervenientes no processo educativo;
• Potenciar a implementação dos princípios éticos e
deontológicos alusivos à promoção da inclusão na escola;
• Proporcionar o desenvolvimento da personalidade humana
e o sentido da sua dignidade;
• Reforçar o respeito pelos direitos humanos e pelas
liberdades fundamentais;
• Desenvolver nos alunos competências sociais de respeito e
inclusão das pessoas com deficiência na vida ativa;
• Sensibilizar toda a comunidade escolar para os valores de
tolerância e solidariedade;
• Promover o desenvolvimento de competências nos
diferentes âmbitos e não apenas nas áreas específicas do
campo curricular de cada docente;
• Alertar os alunos para as capacidades das pessoas com
deficiência, apelando à ação dos mesmos no sentido de
tornarmos a sociedade mais inclusiva para as pessoas com
deficiência motora;
• Fomentar o envolvimento da comunidade escolar;
• Melhorar a imagem do Agrupamento junto da comunidade
educativa.
1 - Sessões Formativas
Tema
* Incentivar o interesse por novas técnicas artísticas;
* Promover a inclusão de alunos com necessidades
educativas especiais;
* Estimular o desenvolvimento do espírito da criatividade,
da cooperação e da interação social;
* Envolver os alunos na dinâmica de trabalho e organização
de evento.

PAA CGER 0002 00

Declaração de Salamanca: 23 pela educação para todos
Designação da atividade
Comunidade escolar das
5 de junho:
50 euros
escolas:
- EB MPombal
Isabel Jesus (EB MPombal)
- EB MPombal
- ES Pombal
Joana Fernandes (EB
- ES Pombal
- J.I.
MPombal)
- Escolas Básicas do
- Escolas Básicas do
Célia Lima (Abiul e Vila
Agrupamento
Agrupamento
Cã)
- Jardins de Infância
Jardins de Infância
Otília Gomes (Almagreira,
Pelariga, Machada)
Paula Carvalho (Louriçal;
Moita do Boi).
Susana Oliveira

Paola Gaspar

Workshop- Cake Design
Designação da atividade
Alunos NEEP do 2º, 3º
19 de abril:
ciclos e Ensino Profissional
Bar/espaço de convívio
da EB 2/3 MP

150 euros
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Coordenação e Supervisão Pedagógica

Departamento de Expressões

Intervenção Precoce
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

Divulgar junto da comunidade o serviço de IPI;
Disponibilizar informação relevante junto dos agentes da
educação, saúde e ação social, resultando numa resposta
mais atempada.
1 - Sessões Formativas
Tema
Promover o debate e a reflexão de temas relacionados com a
educação e saúde das crianças;
Afirmar a qualidade do serviço de IPI junto dos pais;
Capacitar as famílias para a tomada de decisões conscientes
e atempadas;
Aumentar a participação e o envolvimento dos pais no
processo de intervenção;
Dar a conhecer a rede de recursos formais e informais
disponíveis na comunidade envolvente.
4- Atividades e Parcerias
Tema
Promover o desenvolvimento de valores sociais
incentivando à participação solidária na vida comunitária;
Mobilizar as empresas locais a contribuírem para a melhoria
de situações concretas da sua comunidade;
Cooperar com a Associação "Os amigos da Anita" na
divulgação das diferentes campanhas de angariação de bens.
Tema

Docentes de IPI

Docentes de IPI

1 - Sessões Formativas

Sensibilizar para a identificação precoce de condições orais
anómalas;
Conhecer a implicação do desenvolvimento de condições
orais anómalas nas diferentes áreas de desenvolvimento;
Reforçar o papel da família e profissionais de infância na
implementação de hábitos corretos de saúde oral desde o
nascimento.

PAA CGER 0002 00

"Assinalar o dia da IPI"
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docentes de IPI
Comunidade local
Semana de 2 a 6 de
outubro

Custo Estimado
0€

"À conversa com os pais…": sessões de informação
Designação da atividade
Famílias e comunidade local Ao longo do ano
0€
ACES e
estabelecimentos
escolares da área de
abrangência da equipa

Designação da atividade
Famílias de IPI

"Dar faz bem…e não só a quem recebe!"
Ao longo do ano
0€

IV Workshop de IP: "Condições orais:da deteção à
prevenção"
Pais, docentes e outros
data a definir
60€
profissionais de infância
Auditório Dra. Gabriela
Coelho

Designação da atividade
Docentes de IPI
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Núcleo de Projetos e Atividades

PAA CGER 0002 00
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Projeto SELF
Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

- Desenvolver uma maior consciência plurilingue e abertura
cultural;
- Proporcionar o trabalho colaborativo com alunos da Ilha da
Reunião;
- Desenvolver competências TIC.

Projeto etwinning com a Ilha da Reunião
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Cristina Costa, Fatíma
Alunos do 8º B e 8º G
Ao longo do ano
Sem custos
Soares e Fernanda
Vindeirinho

4- Atividades e Parcerias
Tema
- Explorar a utilização de podcasts e show cast ao serviço do
desenvolvimento da oralidade na sistematização dos
conteúdos de Ciências Naturais.

La SELF en ligne
Designação da atividade
Cristina Costa e Fernanda
Alunos do 8º B e 8º G
Ao longo do ano
Vindeirinho

Sem custos

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Celebrar a diversidade da cultura e a riqueza da língua
francófona com mostra de cinema francófono, música e
gastronomia.

Fête de la Francophonie
Designação da atividade
Cristina Costa e Fernanda
Alunos do 8º B e 8º G
Março (data a definir)
Vindeirinho

Sem custos

PAA CGER 0002 00
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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.

PAA CGER 0002 00

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/
3 de outubro
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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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 2º
e/ou 3º ciclos de acordo com as disponibilidades dos
alunos/das turmas envolvidas

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

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

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

Sessões de Formação no Ensino Básico
Designação da atividade
Equipa Coordenadora
Comunidade escolar
Ao longo do ano letivo
Sem custos
Young VolunTeam (alunos
do ensino secundário)

4- Atividades e Parcerias
Tema
- Publicar notícias/ pequenos artigos no Jornal "A Semente"
sobre as atividades 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

PAA CGER 0002 00
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Projeto You(th)Start
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

- Fomentar 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.

PAA CGER 0002 00

You(th)Start
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Jorge Rodrigues
Turmas: 11ºC; 11ºF; 11º G;
Ao longo do ano letivo/
10ºG.
ESP

Custo Estimado
Sem custos
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Estruturas Pedagógicas
Núcleo cle Projetos e Atividades

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

Projeto DEMOKLEOS
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

- 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;
- Promover o envelhecimento ativo.
5- Clubes e Projetos
Tema
- Produzir um vídeo educativo sobre a temática de
Revolução de Cravos – Implementação da Democracia
5- Clubes e Projetos
Tema
- Preparar e desenvolver e implementar atividades
subordinadas ao tema "Democratização em contexto
escolar".

5- Clubes e Projetos
Tema
A Cultura de debate:
– Promover um debate sobre assuntos controversos /
atitudes extremistas de hoje e a Declaração de Paris de 17 de
março de 2015.

PAA CGER 0002 00

Comemoração do Dia Internacional do Idoso
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Coordenadora do Clube em Comunidades educativa e
3 de outubro de 2017
Sem custos
colaboração com a
local
coordenadora do projeto
YoungVolunTeam;
alunos voluntários inscritos
na atividade
Output 5, module 2
Designação da atividade
Equipa coordenadora em
Comunidades educativa
Ao longo do 1º período
colaboração com a Área
local, nacional e
Disciplinar de História
internacional
Output 6, module 3
Designação da atividade
Equipa coordenadora em
Comunidade educativa
Ao longo do ano letivo
colaboração com a Área
Disciplina de Inglês (prof.
Filomena Miranda); uma
turma de alunos do ensino
secundário;
Output 7, module 4
Designação da atividade
Equipa coordenadora do
Alunos do 12º ano
Ao longo do ano letivo
projeto; alunos do 12º ano,
na disciplina de Sociologia,
em colaboração com a Área
Disciplinar de Ciências
Sociais e Humanas (prof.
Elisabete Viais).

Custos suportados
pelo projeto

Custos suportados
pelo projeto

Custos suportados
pelo projeto
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5- Clubes e Projetos
Tema
Demokleos Cartoon online:
– Criar um vídeo de animação educativo sobre as temáticas
do projeto;
- Elaborar um guião educativo.

Output 15
Designação da atividade
Equipa coordenadora em
Comunidade educativa local, Ao longo do ano letivo
colaboração com um/uma
nacional e internacional
colaborador/a externo/a

5- Clubes e Projetos
Tema
- Preparar, organizar e dinamizar o Evento Multiplicador de
Boas Práticas;
- Disseminar os resultados do projeto e multiplicar as boas
práticas junto dos colegas e da comunidade local.

Evento Multiplicador de Boas Práticas
Designação da atividade
Equipa coordenadora;
Comunidade educativa local, Maio 2018 (previsão)
Custos suportados
professores locais, com a
nacional e internacional
pelo projeto
participação de parceiros
internacionais (no min. 30
colegas locais e 7
internacionais)

PAA CGER 0002 00

Custos suportados
pelo projeto
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Estruturas Pedagógicas
Núcleo cle Projetos e Atividades

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

Projeto GO – Mobilidade na Educação
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

- Aplicar novas tecnologias no ensino do secundário e do 3º
CEB.
- Formar docentes na área da informática

PAA CGER 0002 00

Percursos interativos
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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Programa Eco Escolas
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

Participar no programa Eco Escolas, 2017-18;
Estimular a transdisciplinaridade.
Comprometer a comunidade educativa com
Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade
no âmbito da Educação para a Cidadania.
2 - Semana e Dias Temáticos
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 - 21 de março de 2017.

Programa- Eco-Escolas
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Jorge Sá
Comunidade Educativa
ao longo do ano

Floresta Sustentável
Designação da atividade
Jorge Sá- 560
Direção
21 março de 2018
Fórum Estudante
Docentes
19 de maio de 2018
Associação de Produtores
Turmas de todos os níveis de
Florestais de Ansião.
ensino

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Dia das Bandeiras Verdes 2017
Tema
Designação da atividade
Participar no Programa Eco Escolas - Dia das Bandeiras
ABAE
Alunos CEI/Tutoria
Mafra- 27 de setembro
Verdes 2017.
Câmara Municipal de
de 2017
Incluir alunos em oportunidades de aprendizagem ao longo
Pombal
da vida para todos - ODS4-Educação de Qualidade/ ODS.
Coordenador Eco Escolas
Marquês de Pombal e
Secundária de Pombal Jorge
Sá

PAA CGER 0002 00

Custo Estimado
200

100

0
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Projeto FitEscolas
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

- Aplicar a bateria de testes do projeto FITescolas e
contribuir com os nossos resultados para a elaboração da
base de dados local;
- Proceder à avaliação e educação da aptidão e atividade
física dos alunos.

Designação da atividade
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores de Ed. Física.
Alunos do 3º CEB, Ensino
Secundário, Ensino
Profissional e Ensino
Vocacional

1 - Sessões Formativas
Tema
- 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.

Designação da atividade
Professores de Ed. Física
Todos os alunos
com grupos/equipa do DE.
referenciados.

1 - Sessões Formativas
Tema
- Combater o sedentarismo através da prática regular de
atividade física desportiva (parceria com coletividades
locais);
- Promover hábitos alimentares saudáveis nos nossos alunos
(parceria com Centro de Saúde).

Designação da atividade
Professores de Ed. Física;
Todos os alunos
Encarregados de Educação
referenciados.
dos alunos referenciados.

PAA CGER 0002 00

Data/Local
1º e 3º Períodos
Escolas Marquês de
Pombal e Secundária de
Pombal.

Custo Estimado
Sem custos

2º e 3.º Período
Escolas Marquês de
Pombal e Secundária de
Pombal.

Sem custos

2.º e 3.º Períodos Centro de Saúde de
Pombal e Coletividades
com parceria.

50€
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Protocolo com o Departamento de Ciências da Terra
Tema

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

- Reconhecer que a Natureza constitui um património
comum de todos os cidadãos que tem de ser preservado;
- Fomentar a interdisciplinaridade; aquisição de
instrumentos de trabalho;
- Estabelecer ligação entre os saberes teóricos adquiridos e a
sua aplicação prática;
- Concretizar atividades que promovam o desenvolvimento
do espírito de iniciativa, de organização, de crítica, de
autonomia e de solidariedade;
- Mobilizar saberes e competências adquiridas;
- Analisar criticamente informação científica e apresentar os
dados de forma clara e organizada;
. Proceder à aplicação prática dos conhecimentos adquiridos
(aprender fazendo);
- Inserir as atividades escolares no meio envolvente e viceversa;
- Estimular o contacto com a natureza, e comportamentos
saudáveis e sustentáveis;
- Promover o conhecimento da região cársica do concelho de
pombal.
Tema

PAA CGER 0002 00

Biodiversidade, geodiversidade e desenvolvimento
sustentáve

Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Grupo 520
7º, 8º e 9º ano de
escolaridade

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios

- Reconhecer que a Natureza constitui um património
comum de todos os cidadãos que tem de ser preservado;
- Fomentar a interdisciplinaridade e a aquisição de
instrumentos de trabalho;
- Estabelecer a ligação entre os saberes teóricos adquiridos e
a sua aplicação prática;
- Concretizar atividades que promovam o desenvolvimento
do espírito de iniciativa, de organização, de crítica, de
autonomia e de solidariedade;

Designação da atividade

Grupo 520

Data/Local
Ao longo do ano letivo

Custo Estimado
1000

Biodiversidade, geodiversidade e desenvolvimento
sustentáve
10º e 11º ano de escolaridade Ao longo do ano letivo
1000

Designação da atividade
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- Mobilizar saberes e competências adquiridas;
- Analisar criticamente informação científica e apresentar os
dados de forma clara e organizada;
. Proceder à aplicação prática dos conhecimentos adquiridos
(aprender fazendo);
- Inserir as atividades escolares no meio envolvente e viceversa;
- Estimular o contacto com a natureza, e comportamentos
saudáveis e sustentáveis;
- Promover o conhecimento da região cársica do concelho de
pombal.

PAA CGER 0002 00
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Comboio da Memória
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
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

Comemoração do Dia Internacional da Tolerância.
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Isabel Vicente;
Comunidade escolar
1º período
100€ (material de
Luísa Moura
desgaste,
alimentação e
deslocação de
palestrantes)

2 - Semana e Dias Temáticos

- 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

Comemoração Dia da Declaração Universal dos Direitos
Humanos
Comunidade escolar
1º período
100€
(material de
desgaste,
alimentação,
deslocação de
palestrantes)

Designação da atividade
Isabel Vicente;
Luísa Moura

2 - Semana e Dias Temáticos
Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto
Tema
Designação da atividade
- Compreender o significado do Holocausto como ponto de
Isabel Vicente;
Comunidade escolar
de 22 a 26 de janeiro de 150€ (material de
viragem da história da humanidade e sua importância na
Professores de História
2018
desgaste,
atualidade; aprofundar conhecimentos históricos;
BE/CRE
alimentação,
- Sensibilizar os alunos para a importância da memória e da
deslocação de
identidade;Desenvolver as atitudes de respeito e tolerância;
palestrantes)
- Recolher, selecionar e tratar a informação de acordo com
os objetivos propostos.
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Visita de Estudo a Auschwitz (Polónia):
Tema
Designação da atividade
- Compreender o significado do Holocausto como ponto de
Isabel Vicente
Alunos do 11º e 12º anos
Interrupção letiva da
100€
viragem da história da humanidade e sua importância na
Lídia Ribeiro
(maiores de 16 anos à data
Páscoa 2018
(material de
atualidade;
da visita)
desgaste,
- Contribuir para a formação pessoal e cívica do jovem
alimentação,
enquanto cidadão do mundo; promover o respeito pelo
deslocação de
outro, a aceitação das diferenças e a cooperação;
palestrantes)
- Recolher, selecionar e tratar a informação de acordo com
os objetivos propostos;
- Gerar condutas e valores: humanísticos, democráticos,
éticos e morais.
PAA CGER 0002 00
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Clube Europeu
Tema

4- Atividades e Parcerias
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
1 - Sessões Formativas
Tema
- Esclarecer o tema em debate no concurso Parlamento dos
Jovens, "Igualdade de género", no sentido de dotar os alunos
de conhecimentos suficientes para analisar o problema.
- Promover a participação ativa e interventiva dos alunos,
desenvolvendo a sua consciência de cidadania.
Tema

6 - Outros

- Desenvolver capacidades de argumentação e diálogo,
dando a possibilidade aos alunos de exercitar e desenvolver
instrumentos /técnicas do debate num espaço aberto ao
público.
- Desenvolver capacidades de intervenção social
responsável, interventiva e crítica na sociedade democrática
e em público.

PAA CGER 0002 00

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 Escola/IPDJ/Assemblei 60 Euros
alunos inscritos no concurso
a da República, ao
em parceria com a
longo de todo o ano
Assembleia da República e
letivo.
o Instituto português do
Desporto e da Juventude de
Leiria.
Palestra no âmbito do concurso Parlamento dos Jovens
Designação da atividade
A definir
Alunos concorrentes e
Janeiro/Auditório Dra
50 Euros
alunos do ensino secundário
Gabriela Coelho.

Debate "Igualdade de género", tema em análise no
concurso.
Alunos do ensino secundário Janeiro/Auditório Dra
0 Euros
Gabriela Coelho

Designação da atividade
Alunos concorrentes e
alunos do ensino secundário
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1 - Sessões Formativas
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 o assunto em análise "Igualdade de género",
assunto 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

Palestra com deputado da Assembleia da República
Designação da atividade
Deputado da Assembleia da Alunos concorrentes e
Janeiro/Auditório Dra
0 Euros
República
alunos do ensino secundário
Gabriela Coelho

1 - Sessões Formativas
Tema
- Desenvolver capacidades de intervenção social
responsável, interventiva e crítica na sociedade democrática.
- Sensibilizar os jovens para a importância da participação
cívica e política na sociedade.
- Consciencialização da necessidade de regras, leis na
organização social e nas instituições.

Workshop de Introdução à Política
Designação da atividade
Coordenadora do Clube e
Alunos do ensino secundário Novembro/Auditório
palestrante a definir
Dra Gabriela Coelho

40 Euros

1 - Sessões Formativas
Tema
- 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.

Palestra "A Europa é a nossa casa"
Designação da atividade
Coordenadora do Clube e
Alunos do ensino secundário Fevereiro/Auditório
palestrante a definir
Dra. Gabriela Coelho

0 Euros

2 - Semana e Dias Temáticos
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

Comemoração do Dia da Europa- Realização de trabalhos
Designação da atividade
Coordenadora do Clube e
Alunos de 10º ano
Salas de aula
alunos de 10º ano

PAA CGER 0002 00
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Clube dos Direitos Humanos
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

- 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;
- Promover o envelhecimento ativo.
5- Clubes e Projetos
Tema
- 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 princípio
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 conscientes 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
- Contribuir para a formação pessoal e cívica do jovem
enquanto cidadão do mundo;
- Incentivar os jovens a participar em atividades que
promovam o respeito pelos Princípios e Valores consagrados
na Declaração Universal dos Direitos Humanos;
- Divulgar atividades desenvolvidas pelo Clube;
- Promover a participação ativa e interventiva dos alunos,
desenvolvendo a sua consciência de cidadania.
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Comemoração do Dia Internacional do Idoso
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Coordenadora do Clube em Comunidades educativa e
3 de outubro de 2017
Sem custos
colaboração com a
local; Instituições de
coordenadora do projeto
solidariedade locais e
YoungVolunTeam;
regionais.
Alunos voluntários inscritos
na atividade
Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto
Designação da atividade
Coordenadora do Clube em Comunidade educativa
Janeiro de 2018
Sem custos
parceria com o projeto "O
Comboio da Memória";
colegas de áreas
disciplinares envolvidos;
alunos inscritos na atividade

Participação no Dia Aberto
Designação da atividade
Coordenadora do clube em
Comunidades educativa e
3º período letivo
parceria com as
local
coordenadoras do projeto
Young VolunTeam e do
projeto "Comboio da
Memória"

Sem custos
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Clube de Matemática
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

- 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.
1 - Sessões Formativas
Tema
- Explorar de curiosidades da sociedade em que vivemos,
em termos estatísticos;
- Descobrir a importância dos dados para o dia-a-dia de uma
vida em sociedade;
- Aumentar a literacia estatística dos nossos alunos.

1 - Sessões Formativas
Tema
- 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.
1 - Sessões Formativas
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.
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Clube da Matemática na plataforma Moodle
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Élia Vinhas
Alunos do 2.º CEB
Ao longo do ano letivo/ --Sala equipada com
computadores com
ligação à Internet.

Élia Vinhas

PORDATAKIDS - Exploração de curiosidades
Designação da atividade
Alunos do 2.º CEB
Ao longo do ano letivo
--Nota: Aguarda-se
- Sala equipada com
agendamento de uma
comutadores com
"Formação Kids" que, a
ligação à Internet.
concretizar-se, será
Assim que possível
dinamizada pela Fundação
confirma-se a
Francisco Manuel dos
"Formação Kids".
Santos.
Canguru Matematico sem Fronteiras - Treinos
Designação da atividade
Alunos do 2.º CEB
1.º e 2.º Períodos
---

Elia Vinhas

Competição Diz +
Designação da atividade
Alunos do 2.º CEB
2.º e 3.º Períodos

Élia Vinhas

---
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Clube de Montanhismo
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

- Fomentar a cooperação, o espírito de grupo e disciplinar
atitudes;
- Desenvolver o apreço por atividades promotoras da saúde e
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.
5- Clubes e Projetos
Tema
- Fomentar a cooperação, o espírito de grupo; disciplinar
atitudes;
- Desenvolver o apreço por atividades promotoras de saúde e
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
5- Clubes e Projetos
Tema
- Fomentar a cooperação, o espírito de grupo; disciplinar
atitudes;
- Desenvolver o apreço por atividades promotoras de saúde e
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.
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Percurso pedestre
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Isabel Vicente
Comunidade escolar
1º período
(A calendarizar - em
funcão das condições
meteorológicas)

Custo Estimado
Os custos serão
suportados pels
participantes

Local: a definir (Região
centro)

Isabel Vicente

Percurso pedestre
Designação da atividade
Comunidade escolar
2º período
(A calendarizar - em
funcão das condições
meteorológicas)

Os custos serão
suportados pels
participantes

Local: a definir
(Região centro)

Isabel Vicente

Percurso pedestre
Designação da atividade
Comunidade escolar
2º período
(A calendarizar - em
funcão dasc ondições
meteorológicas)

Os custos serão
suportados pels
participantes

Local: A aldeia Mágica
de Drave
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Clube de Música
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

- 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.
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- 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.
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Clube de Musica
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Branca Simões
Alunos do 2º e 3º ciclos
Clube de Musica
Fátima Couto
Ao longo do ano em
sala de aula.

Branca Simões
Fátima Couto

Musicando
Designação da atividade
Alunos do 5º e 6º anos
Semana aberta
Escola EB 2,3 Marquês
de Pombal.

Custo Estimado
Sem custos

Sem custos
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Clube de Teatro
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

- 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, Instituições de solidariedade
social).
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Clube de teatro
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Maria Hermínia Marques
Alunos dos 2.º e 3.º ciclos
Ao longo do ano letivo.
Escola EB 2,3 Marquês
de Pombal e Escola
Secundária

Custo Estimado
Fotocópias para os
alunos
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Cri'Arte
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

- Promover a cultura estética na comunidade de alunos
- Desenvolver motricidade fina;
- Adquirir conhecimentos por diversas técnicas artísticas;
- Descobrir e utilizar diversos tipos de materiais para a
elaboração dos trabalhos;
- Proporcionar experiências plásticas aos participantes.

Designação da atividade
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Paola Gaspar
Alunos NEEP do 2º, 3º
ciclos e Ensino Profissional

Data/Local
Às sextas-feiras à tarde

Custo Estimado
100 euros

O atelier Cri’Arte pretende ser um projeto inspirado na capacidade criativa dos alunos, onde estes possam explorar a sua dimensão artística, criando e redescobrindo novos conceitos
de Arte. Com o conceito de Arte pretende-se abranger várias formas de expressão artística e criativa, não sendo uma visão estanque do conceito, de forma a que os alunos NEE se
possam integrar nesta iniciativa a partir das mais diversas formas de expressão. Para tal pretende-se fomentar diferentes espaços de divulgação, nos quais se utilizem diferentes
linguagens expressivas onde os alunos possam mostrar/vender a sua produção artística e, a partir desta, angariar fundos financeiros alternativos de suporte à continuidade desta
atividade.
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Parlamento dos Jovens
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.
- Promover o debate democrático, o respeito pela
diversidade de opiniões e pelas regras de formação das
decisões.
- Desenvolver capacidades de intervenção social
responsável, interventiva e crítica na sociedade democrática
- Estimular as capacidades de expressão e argumentação na
defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e
da formação da vontade da maioria.
4- Atividades e Parcerias
Tema
- Esclarecer o tema do programa " Igualdade de Género –
um debate para tod@s!».no sentido de dotar os alunos de
conhecimentos suficientes para debater o problema em
análise
- Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema.
1 - Sessões Formativas
Tema
- Desenvolver capacidades de argumentação e diálogo,
dando a possibilidade aos alunos 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.
- Sublinhar a importância da sua contribuição para a
resolução de questões que afetem o seu presente e o futuro
individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto
dos órgãos do poder político.
- Desenvolver capacidades de intervenção social
responsável, interventiva e crítica na sociedade democrática
e em público.

PAA CGER 0002 00

Participação no Programa 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€
alunos inscritos no
Escola/IPJ Leiria
programa

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

Auditório da Escola
Marquês de Pombal/
janeiro de 2018

50€

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 de 2018
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Parlamento dos Jovens
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

Participação nas Sessões Distritais/Regionais, onde se
reúnem os deputados que representam as escolas de cada
distrito ou região autónoma, para aprovar os Projetos de
Recomendação a submeter à Sessão Nacional do Parlamento
dos Jovens e eleger os deputados que os vão representar
nesta Sessão.
4- Atividades e Parcerias
Tema
Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do
mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o
processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão
representativo de todos os cidadãos portugueses;
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.
Desenvolver capacidades de intervenção social responsável,
interventiva e crítica na sociedade democrática

PAA CGER 0002 00

Programa Parlamento de jovens
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Maria Hermínia Marques
Deputados eleitos pelos
Fevereiro/ local a
alunos
definir pelo programa

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 2018
República.

Custo Estimado
60€

sem custos
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Engenheiras por um Dia

Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

- Desconstruir preconceitos e estereótipos, junto das alunas
com idades entre 14 e 16 anos, sobre as profissões e áreas
do conhecimento das Tecnologias e Engenharia;
- Promover uma escolha mais livre das áreas de estudo por
parte das raparigas;
- Potenciar redes informais de mentoria, protagonizadas
por mulheres profissionais e por raparigas estudantes
nestes domínios, a nível local;
- Sensibilizar as escolas e os agentes educativos para a
problemática das Tecnologias e engenharia.
Tema
6 - Outros
- Desconstruir preconceitos e estereótipos, junto das
alunas e dos alunos do 9º ano, sobre as profissões e áreas
do conhecimento das Tecnologias e Engenharia;
- Promover uma escolha mais livre das áreas de estudo por
parte das raparigas e dos rapazes.

Designação da atividade
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Alunas do Instituto
Alunas do 10º ano do Curso
Superior Técnico
de Ciências e Tecnologias
(opcional também alunas do
9º ano e 11º ano do Curso
de Ciências e Tecnologias)

Designação da atividade
Coordenação do projeto na Alunas e dos alunos do 9º
escola; Docentes das
ano
disciplinas e Língua
Estrangeira do 9º ano

Tema
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Designação da atividade
-Desconstruir preconceitos e estereótipos, junto das alunas
Coordenação do projeto na Alunas do 10º ano do Curso
com idades entre 14 e 16 anos, sobre as profissões e áreas
escola; Empresas
de Ciências e Tecnologias
do conhecimento das Tecnologias e Engenharia;
tecnológicas parceiras do
(opcional também alunas do
- Promover uma escolha mais livre das áreas de estudo por
projeto
9º ano e 11º ano do Curso
parte das raparigas;
de Ciências e Tecnologias)
- Potenciar redes informais de mentoria, protagonizadas
por mulheres profissionais e por raparigas estudantes
nestes domínios, a nível local;
- Sensibilizar as escolas e os agentes educativos para a
problemática das Tecnologias e engenharia.

PAA CGER 0002 00

Data/Local

Custo Estimado

Novembro de 2017

Sem custos

Ao longo do ano letivo,
de acordo com a
planificação das
disciplinas

Sem custos

A calendarizar

Sem previsão de
custos
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Tema
1 - Sessões Formativas
- Desconstruir preconceitos e estereótipos, junto das
alunas com idades entre 14 e 16 anos, sobre as profissões e
áreas do conhecimento das Tecnologias e Engenharia;
- Promover uma escolha mais livre das áreas de estudo por
parte das raparigas;
- Potenciar redes informais de mentoria, protagonizadas
por mulheres profissionais e por raparigas estudantes
nestes domínios, a nível local;
- Sensibilizar as escolas e os agentes educativos para a
problemática das Tecnologias e engenharia.

PAA CGER 0002 00

Designação da atividade
Coordenação do projeto na Alunas do 10º ano do Curso
escola; Associação de Pais e de Ciências e Tecnologias
Enc. de Educação do AEP;
(opcional também alunas do
Ex-alunas da ESP licenciadas 9º ano e 11º ano do Curso
em Engenharias e
de Ciências e Tecnologias)
Tecnologias

A calendarizar

Sem previsão de
custos
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Desporto Escolar
Tema

5- Clubes e Projetos
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.

5- Clubes e Projetos
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
Tema
- Fomentar o convívio, a disciplina, o fair-play e o espírito
de equipa;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de EDF;
- Promover a prática das atividades do Basquetebol na
escola,
em horário livre dos alunos.
5- Clubes e Projetos
Tema
- Fomentar o convívio, a disciplina e o fair-play;
- Promover o intercâmbio entre escolas;
- Incentivar a prática desportiva de Atletismo, Basquetebol,
Futsal, Escalada e Natação.

PAA CGER 0002 00

Corta Mato (Fase Local, Distrital e Nacional
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores de Educação
Alunos do Agrupamento (1º, Fase Escola - 1º P (12
500 euros
Física
2º, 3º ciclos e Secundário,
dezembro) no Estádio
Profissionais e Vocacionais). Municipal de Pombal;
Fase CLDE - 2º Período
Fase Nacional - 2º
Período (a definir
Gabinete Coordenador
DE).
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 (15
Profissionais e Vocacionais). novembro). Escolas
Marquês de Pombal e
Secundária.
Fase CLDE - 2º P
3º P ( a definir
Gabinete Coordenador
DE).
Torneio de Basquetebol 3x3
Designação da atividade
Professores de Educação
Alunos do 2ºe 3ºCEB
Fase Escola -2º Período 200€
Física
(a definir data)
EB MP
Fases Local e Regional
(a definir pela
CLDE)
Quadros competitivos dos grupos/equipas
Designação da atividade
Professores de Educação
Alunos do 2ºe 3ºCEB e
Ao longo do ano letivo. 3000€
Física
Secundário, Profissionais e
EB 2,3 Marquês de
Vocacionais.
Pombal, Escola
Secundária, Pavilhão e
Piscina Municipal
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Clube de Robótica
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

Divulgar o clube de robótica;
Angariar novos elementos

Designação da atividade
Divulgação
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Ana Maria e Lino Simões
Alunos do 3º Ciclo e
Outubro/Novembro
Secundário

Tema
5- Clubes e Projetos
Montagem e desmontagem de pequenos robots
educacionais da Lego NTX. Montagem de outros robots
baseados em "kits de montagem" compostos por peças
diversas, motores e sensores controláveis por computador.

Designação da atividade
Ana Maria e Lino Simões
Alunos do clube

Hora do Robot
Todo o ano letivo

Tema
5- Clubes e Projetos
Desenvolver conteúdos e conhecimentos adquiridos
durante as atividades formativas do clube de Robótica;
Motivar os alunos para a temática da robótica;

Designação da atividade
Ana Maria e Lino Simões
Alunos do clube

Roboparty 2018
22 a 24 de Março de
2018

Tema
5- Clubes e Projetos
Exibir os robots criados/programados ao longo do ano;

Designação da atividade
Dia aberto
Todos os alunos do
Alunos do agrupamento
3º Período
agrupamento

PAA CGER 0002 00

Custo Estimado
10€

5000€

1400€

100€
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Clube de Matemática
Tema

5- Clubes e Projetos
Objetivos

- Desenvolver o raciocínio matemático
- Despertar o interesse dos alunos, pelas várias atividades
relacionadas com a matemática, treinando-os para as
seguintes competições:
-Campeonato de jogos
-PmatE
-Canguru matemático
- Estimular e desenvolver o gosto pela matemática
- Desenvolver a capacidade de resolver problemas
- Difundir a ocupação de tempos livres, com atividades
lúdico-didáticas relacionadas com a matemática
- Esclarecer dúvidas aos alunos, relacionadas com a
disciplina de matemática

PAA CGER 0002 00

Designação da atividade
Clube de matemática (3º ciclo)
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Núcleo de Estágio de
Alunos do 3º ciclo do
Quartas-feiras/Sala 318
matemática
Agrupamento
16h05 - 17h50

Custo Estimado
Sem custos
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Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

- Proporcionar espaços de aprendizagem formal fora da sala
de aula na articulação escola-meio;
- Facilitar a sociabilidade.

Entrelaçando saberes
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Elementos das equipas
Candidatos do processo
Ao longo do ano na
técnico pedagógicas do
RVCC, formandos do curso
Escola Secundária de
Centro e do curso EFA em
EFA e de PLOL.
Pombal e noutros
parceria com a BE da Escola
espaços a definir.
Secundária de Pombal

4- Atividades e Parcerias
Tema
- Proporcionar o prazer de ler, promovendo o contacto com
os livros;
- Proporcionar a descoberta de textos de diferentes
tipologias e subordinados a diferentes temáticas que sejam
ponto de partida para a articulação da leitura com os
Referenciais da Educação de Adultos.

Leituras que Unem
Designação da atividade
Elementos das equipas
Candidatos do processo
Uma vez por período na
técnico pedagógicas do
RVCC, formandos do curso
Escola Secundária de
Centro e do curso EFA em
EFA
Pombal
parceria com a BE da Escola
Secundária de Pombal

6 - Outros
Tema
- Valorizar a importância da aprendizagem ao longo da
Vida;
- Proporcionar momentos de convívio.

Entrega de diplomas
Designação da atividade
Elementos das equipas
Candidatos do processo
Em data a definir na
técnico pedagógicas do
RVCC, formandos do curso
Escola Secundária de
Centro e do curso EFA em
EFA e de PFOL.
Pombal
parceria com a BE da Escola
Secundária de Pombal

PAA CGER 0002 00

Custo Estimado
Sem custos

Sem custos

Sem custos
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Estruturas de Serviços
Bibliotecas Escolares
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Direção de Serviços da Região Centro

Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

Formar para as diferentes literacias (informação, media,
digital. …);
Formar para a gestão e uso pessoal da informação;
Propor atividades e ferramentas tecnológicas facilitadoras
dos processos de ensino/aprendizagem.

1 - Sessões Formativas
Tema
Apoiar o currículo;
Promover o trabalho articulado com os docentes e o ensino
integrado das tecnologias (Tic à la Carte; "Cool Teens"; "O
Bom da Fita"…).
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Promover a educação para a cidadania;
Desenvolver a consciência cívica;
Formar cidadãos responsáveis;
Fomentar o gosto pela leitura;
Promover as diferentes literacias;
Aprofundar as relações entre a escola e a comunidade
educativa.
4- Atividades e Parcerias
Tema
Estabelecer parcerias que promovam a escola e tragam novo
conhecimento e possibilidades de trabalho (com escritores
ilustradores; pais/personalidades…);
Proporcionar à comunidade sessões de
informação/formação;
Promover a interação oral, escrita/artística entre
público/convidado.

PAA CGER 0002 00

Formação de utilizadores
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Equipa PB e/ou outro
Comunidade escolar
No AEP
Em calendário a definir:
- sessões de formação
ao utilizador ;
- Pordata/Pordatakids
(mediante
disponibilidade do
formador);
Articulação curricular
Designação da atividade
Equipa PB e/ou outro
Comunidade escolar
Ao longo do ano

A BE destaca efemérides
Designação da atividade
Equipa PB e/ou outro
Comunidade escolar
Setembro, aniversário
da BMP; 26/09; 24/10;
21/03; 23/04; 22/05

Encontros com…
Designação da atividade
Equipa PB e/ou outro
Comunidade escolar
Ao longo do ano, em
datas a definir

Custo Estimado
0€

150€

100€

0€
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4- Atividades e Parcerias
Tema
Participar em projetos e/ou concurso de âmbito regional,
nacional ou internacional (CNL, FLP…);
Desenvolver programas ou atividades em parceria com
diferentes entidades;
Promover as competências leitoras;
Promover a cidadania ativa;
Estimular o convívio e a socialização.
4- Atividades e Parcerias
Tema
Promover a leitura lúdica e orientada;
Proporcionar aos alunos uma abordagem diferente das metas
curriculares;
Apoiar os docentes no ensino das obras da educação literária
propostas nas metas curriculares.

Concurso
Designação da atividade
Equipa PB e/ou outro
Comunidade escolar

5- Clubes e Projetos
Tema
Dar continuidade aos projetos (Leituras que Unem; ALer+);
Desenvolver uma cultura integrada de leitura no AEP;
Promover a competência leitora e os hábitos de leitura
[continuidade de: "Em OPTE, ler é que é"; "Ler não é utopia
cm as novas tecnologias"; "Histórias pequeninas para
meninos e meninas"; "Mochila vai e vem"; "Palavras nas
Nuvens"; "Pais de palavra"];
Promover a educação para a cidadania ativa (ex.: "O Bom da
fita");
Dinamizar atividades de caráter literário e artístico, no
âmbito de diferentes temáticas;
Diminuir as assimetrias no AEP.

Projetos
Designação da atividade
Equipa PB e/ou outro
Comunidade escolar

6 - Outros
Tema
Garantir o desenvolvimento, organização, difusão e uso da
coleção;
Zelar pela organização de espaço equipamentos e recursos
humanos;
Promover a integração e valorização da BE na escola.

Gestão da Biblioteca Escolar
Designação da atividade
Equipa PB e/ou outro
Comunidade escolar
Nos estabelecimentos
do AEP

PAA CGER 0002 00

Ao longo do ano, nos
diferentes
estabelecimentos do
AEP e, sempre que
necessário, nos locais
de realização de
desafios/provas.
O teatro vai à escola
Designação da atividade
Equipa PB e/ou outro
Comunidade escolar
Nos estabelecimentos
do AEP que reúnam
condições, em datas a
definir.

Ao longo do ano, no
AEP

500€

200€
+
verbas previstas nos
projetos aprovados
(Leituras que Unem
e ALer+)

100€ para
marketing
outras verbas:
coleção;
equipamento, …
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Serviços Técnico-Pedagógicos

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

Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

- Promover a reflexão sobre a responsabilidade individual de
cada um na condução do seu próprio desenvolvimento
vocacional
- Facilitar a transição para o ensino superior ou para o
mundo do trabalho.
6 - Outros
Tema
- Desenvolver a capacidade de análise e reflexão pessoal,
relativa aos seus projetos de vida
- Promover o auto-conhecimento vocacional
- Promover a reflexão sobre a responsabilidade individual de
cada um na condução do seu próprio desenvolvimento
vocacional
1 - Sessões Formativas
Tema
- Alargar conhecimentos sobre o mundo do trabalho
- Promover a reflexão sobre a responsabilidade individual de
cada um na condução do seu próprio desenvolvimento
vocacional
- Facilitar a transição para o ensino superior ou para o
mundo do trabalho1 - Sessões Formativas
Tema
- Promover uma atitude proativa
- Promover a reflexão sobre a responsabilidade individual de
cada um na condução do seu próprio desenvolvimento
vocacional
- Facilitar a transição para o mundo do trabalho.
1 - Sessões Formativas
Tema
- 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.

PAA CGER 0002 00

STEP 1 e PITCH
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
SPO e Qualifica
Grupo de alunos do 3ºano
Durante o1º período
dos cursos profissionais

SPO e Qualifica

"Quem sou e o que quero ser?"
Designação da atividade
Grupo de alunos do 3ºano do Durante o 1º e 2º
ensino profissional
períodos

SPO

“Empregabilidade e Mobilidade”
Designação da atividade
Alunos do 3ºano do ensino
Final do 2º ou inicio do
profissional
3º períodos

SPO e Qualifica

"Rumo ao Sucesso"
Designação da atividade
Alunos do 3ºano do ensino
Final do 2º ou inicio do
profissional
3º períodos

SPO

"Que Caminhos…?"
Designação da atividade
Alunos do 12ºano e 3ºano do Fevereiro e/ou março
ensino profissional

Custo Estimado
Sem custos

Sem custos

Sem custos

Página 83 de 99

1 - Sessões Formativas
"A Entrada no Ensino superior!"
Tema
Designação da atividade
- Fomentar a partilha e a troca de experiências
SPO
Alunos do 12ºano e do 3ºano Final do 2ºperíodo e/ou
- Facilitar a transição para o ensino superior
dos profissionais
principio do 3º
- Facilitar a tomada de decisão vocacional
2 - Semana e Dias Temáticos
Feira Inspiring Future
Tema
Designação da atividade
- Sensibilizar os alunos para relevância da informação na
SPO e DTs do 12º ano e
Alunos do 12ºano e 3ºano
Data previsivel - inicio
construção do seu projeto vocacional
3ºano dos cursos
dos profissionais
de maio
-Permitir a exploração das diferentes alternativas de
profissionais
formação existentes depois do ensino secundário.
- Facilitar a transição para o ensino superior ou para o
mundo do trabalho
3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Informação Escolar e Profissional
Tema
Designação da atividade
-Sensibilizar os alunos para relevância da informação na
SPO e Coordenadora do
Alunos do 12º ano
- Futurália em Lisboa
construção do seu projeto vocacional
núcleo de projetos
- "Dia Aberto" IPL
-Permitir a exploração das diferentes alternativas escolares
- Universidade Coimbra
e/ou profissionais.
Alunos do 9ºano
- Feira da Juventude
- Facilitar a tomada de decisão vocacional
- Outras, dependentes
das ofertas existentes
2
Semana
e
Dias
Temáticos
"O
Dia
Aberto"
Tema
Designação da atividade
- Permitir a exploração das diferentes alternativas escolares
SPO em colaboração com a Alunos do 9ºano
Inicio do 3º período
e/ou profissionais.
direção e coordenadores de
Facilitar a transição para o ensino secundário
departamento
- Facilitar a tomada de decisão vocacional
2 - Semana e Dias Temáticos
"Partilha de saberes"
Tema
Designação da atividade
- Fomentar a partilha e a troca de experiências
SPO, direção, Qualifica e
Alunos do 9º e 3ºano do
Durante o 2º e/ou 3º
- Proporcionar um espaço de informação escolar e
GAAF.
ensino profissional
períodos
profissional dinâmico e interativo
4- Atividades e Parcerias
A Empresa
Tema
Designação da atividade
- Desenvolver a capacidade de análise critica
Diretores de turma e de
Grupo de alunos do ensino
Ao longo do ano letivo
- Fomentar a capacidade de iniciativa e o espirito critico
curso dos profissionais,
profissional
- Desenvolver competências no âmbito do
coordenador de
empreendedorismo, da inovação e da competitividade
departamento, coordenador
- Promover a autoconfiança.
dos cusos profissionais e
SPO
1 - Sessões Formativas
"Extra-Time"
Tema
Designação da atividade
- Promover uma atitude proativa
SPO e Qualifica
Alunos do 3ºano do ensino
Final do 2º ou inicio do
- Promover a reflexão sobre a responsabilidade individual de
profissional
3º períodos
cada um na condução do seu próprio desenvolvimento
vocacional
- Facilitar a transição para o mundo do trabalho
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Sem custos

Sem custos

Sem custos

Sem custos

Sem custos
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Estruturas de Apoio
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

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

Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

Promoção da coesão grupal e relacionamento interpessoal
Desenvolvimento de competências sociais

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Promoção de bem-estar
Desenvolvimento de competências sociais
Prevenção de comportamentos desviantes
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Promoção do sentimento de pertença e autoestima
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Promoção do Sentimento de pertença familiar e valorização
do papel destes laços
4- Atividades e Parcerias
Tema
Promover a iniciativa e a criatividade em contexto escolar

4- Atividades e Parcerias
Tema
Promover o espírito solidário e humanista
1 - Sessões Formativas
Tema
Promover de métodos de estudo, hábitos de trabalho
Desenvolver competências de gestão do tempo
Potenciar o sucesso escolar

PAA CGER 0002 00

Designação da atividade

Programa de intervenção de desenvolvimento de
competências c

Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Equipa, Coordenadora,
Turmas com dificuldades em Ao longo do ano /AEP
Psicóloga
estabelecer relações
interpessoaise e com
problemas de
comportamento
Semana GAAF
Designação da atividade
Equipa, Coordenadora,
Comunidade educativa
Fevereiro 2018
Psicóloga

Custo Estimado
0€

20€

Dia do Estudante
Designação da atividade
Equipa, Coordenadora,
Alunos do Agrupamernto
23 de março de 2018
30€
Psicóloga
Dia da Família
Designação da atividade
Equipa, Coordenadora,
Comunidade Educativa
15 de maio de 2018
30€
Psicóloga
Oficinas de Criatividade e Otimismo (OCO)
Designação da atividade
Equipa, Coordenadora,
Alunos, docentes, assistentes Ao longo do ano /AEP
50€
Psicóloga
operacionais do
Agrupamento
Projeto "Make-a-Wish" vai à escola
Designação da atividade
Equipa, Coordenadora,
Comunidade educativa
1º período
0€
Psicóloga
Programa de métodos e hábitos de estudo
Designação da atividade
Equipa, Coordenadora,
Alunos do 6º e 7º com deficit Ao longo do ano letivo
0€
Psicóloga
de competências de estudo
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Estruturas de Apoio
Segurança

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

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

Designação da atividade
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Coordenador da Segurança
Alunos, professores
e Bombeiros Voluntários de funcionários.
Pombal

4- Atividades e Parcerias
Tema
1. Interiorizar comportamentos adequados, nos elementos da
comunidade escolar, em situações de emergência.
2. Testar plano de emergência das escolas.

Designação da atividade
Coordenador da Segurança
Todos os elementos da
e Direção da Escola.
comunidade escolar

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.

Designação da atividade
Coordenador da Segurança
Coordenador da Segurança e
e Bombeiros Voluntários de Bombeiros Voluntários de
Pombal
Pombal

PAA CGER 0002 00

Data/Local
Data a definir de acordo
com as disponibilidades
dos Bombeiros
Voluntários de Pombal.
/ Local- Instalações dos
B.V.P.

Custo Estimado
250 euros

2º período. / Local instalações da escola

Data a definir de acordo
com as disponibilidades
dos Bombeiros
Voluntários de Pombal.
/ Local- Instalações dos
B.V.P.
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Estruturas de Apoio
Serviços de Apoio à Saúde

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

Tema

4- Atividades e Parcerias
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.

4- Atividades e Parcerias
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.
PAA CGER 0002 00

Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
- Equipa de Educação para Alunos dos 2.º, 3.º ciclos e
Ao longo de todo o ano A definir
a Saúde;
secundário;
letivo.
- Alunos;
Comunidade educativa.
Escola Básica Marquês
- Centro de Saúde de
de Pombal e Escola
Pombal;
Secundária de Pombal .
- Liga Portuguesa Contra o
Cancro;
- Outros parceiros.

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

A definir

A definir
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Serviços de Apoio à Saúde

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

Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

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

4- Atividades e Parcerias
Tema
- Reconhecer a alimentação como um dos principais
determinantes de saúde;
- 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.
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Compreender como as questões sociais, culturais e
económicas influenciam os consumos alimentares;
- Identificar a Dieta Mediterrânica como exemplo das
diferentes influências socioculturais sobre o consumo
alimentar;
- Reconhecer a alimentação como um dos principais
determinantes da saúde;
- Relacionar a alimentação com a prevenção e o
desenvolvimento das principais doenças crónicas (diabetes,
doenças cardiovascular e oncológica);
- Reconhecer que as escolhas alimentares são influenciadas
por determinantes psicológicos e sensoriais, a nível
individual e de grupo;
- Analisar criticamente os comportamentos de risco na
alimentação;
- Reconhecer a origem dos alimentos;
- Reconhecer o impacto que os padrões alimentares têm
sobre o ambiente;
- Reconhecer o papel do cidadão e das suas escolhas
alimentares na sustentabilidade ambiental;
- Adotar comportamentos adequados na aquisição,
PAA CGER 0002 00

Higiene Postural
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Equipa de Educação para a Alunos dos 1.º e 5.º anos.
Ao longo do ano letivo.
Saúde;
Escolas do 1.º ciclo e
- Docentes do 1.º ciclo e do
Escola Básica Marquês
5.º ano;
de Pombal.
- Centro de Saúde de
Pombal.
Educação alimentar/ Saúde oral
Designação da atividade
- Equipa de Educação para
Alunos do pré-escolar, 1.º
Ao longo do ano letivo.
a Saúde;
ciclo e 5.º ano.
Jardins de Infância,
- Docentes do pré-escolar,
Escolas do 1.º ciclo e
1.º ciclo e 5.º ano;
Escola Básica Marquês
- Centro de Saúde Pombal;
de Pombal.
- Biblioteca escolar MP.
Educação alimentar
Designação da atividade
- Equipa de Educação para Todos os níveis de ensino.
Ao longo do ano letivo
a Saúde;
Agrupamento de
- Professores do FITescola;
Comunidade educativa.
Escolas de Pombal.
- Centro de Saúde de
Pombal;
- Alunos E docentes do préescolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclos
secundário e cursos
profissionais R. e Bar
- Associação de Pais.

Custo Estimado
A definir

A definir

A definir
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armazenamento, preparação e consumo de alimentos;
- Reconhecer o direito à Alimentação como um direito
humano consagrado pelas Nações Unidas;
- Reconhecer a escola como um espaço próprio para a
promoção da alimentação saudável e adoção de
comportamentos alimentares equilibrados;
- Participar no programa "Cuida-te";
- 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.
4- Atividades e Parcerias
Tema
- Desenvolver a consciência de ser uma pessoa única;
- Adotar o sentido da pertença individual e social;
- Comunicar de forma positiva, eficaz e assertiva;
- Desenvolver o autoconhecimento na sua dimensão
emocional;
- Desenvolver a literacia emocional;
- Demonstrar autonomia em cada uma das etapas do
crescimento e desenvolvimento;
- Construir relações positivas com os outros e com o meio
ambiente;
- Identificar riscos e comportamentos de risco;
- Intervir de forma eficaz na prevenção de riscos individuais,
situacionais e ambientais;
- Conhecer fatores protetores;
- Aumentar a perceção individual face aos processos
protetores;
- Identificar a violência dirigida ao próprio e aos outros;
- Adotar uma cultura de respeito e de tolerância;
- Utilizar as fases do processo de tomada de decisão: definir
objetivos e gerir emoções e valores associados;
- Desenvolver os valores de cidadania, de solidariedade e de
respeito pelas diferenças;
- Adotar comportamentos resilientes;
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde Mental;
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde;
- Dinamizar o projeto "+ Contigo";
- Dinamizar o projeto "Memo e Kelembra".

PAA CGER 0002 00

Saúde Mental e Prevenção da Violência
Designação da atividade
- Equipa de Educação para Alunos do Agrupamento.
Ao longo do ano letivo. A definir
a Saúde;
Agrupamento de
- Escola Segura;
Comunidade educativa.
Escolas de Pombal.
- Serviços de Psicologia e
Orientação;
- Centro de Saúde de
Pombal;
- Alzheimer Portugal;
- Docentes do Agrupamento.
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1 - Sessões Formativas
Tema
- Conhecer regras de comunicação e comportamentos online;
- Conhecer meios de proteção de dados e preservação de
privacidade no e- 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.
4- Atividades e Parcerias
Tema
- Identificar e conhecer conceitos fundamentais no âmbito
do fenómeno dos CAD;
- Reconhecer o tabaco como fator causal evitável de doença
e morte prematura;
- Conhecer os efeitos do tabaco na saúde, imediatos e a
longo prazo, individuais, familiares, sociais e ambientais;
- Identificar fatores que influenciam a perceção do risco em
relação ao consumo tabágico;
- Desenvolver estratégias pessoais para lidar com situações
de risco;
- Identificar os problemas ligados ao álcool no que diz
respeito à doença e morte prematura;
- Conhecer os efeitos do álcool na saúde imediatos e a longo
prazo;
- Identificar fatores que influenciam a perceção do risco em
relação ao consumo de bebidas alcoólicas;
- Identificar padrões de consumo de bebidas alcoólicas, as
respetivas consequências e riscos associados;
- Adotar comportamentos adequados face ao consumo de
bebidas alcoólicas;
- Identificar as características e os tipos de SPA (Substâncias
Psicoativas);
- Conhecer e identificar os efeitos imediatos, a curto e a
longo prazo do consumo de SPA na saúde;
- Identificar fatores que influenciam a perceção do risco em
relação ao consumo de SPA;
- Identificar os diferentes padrões de consumo de SPA e as
respetivas consequências e riscos associados ao consumo;
- Adotar comportamentos adequados face ao consumo de
SPA;
- Conhecer os tipos e características das adições e
dependências sem substância;
- Conhecer os efeitos imediatos, a curto e a longo prazo das
adições e dependências sem substância;
- Identificar fatores de risco e de proteção em relação às
PAA CGER 0002 00

Segurança na Internet
Designação da atividade
Equipa de Educação para a Alunos dos 7.º e 8.º anos;
Ao longo do ano letivo.
Saúde.
- Escola Segura;
Pais e/ou Encarregados de
Agrupamento de
- SeguraNet;
Educação.
Escolas de Pombal
- Professores de TIC.

A definir

Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD)
Designação da atividade
- Equipa de Educação para
Todos os níveis de ensino;
Ao longo do ano letivo. A definir
a Saúde;
- ARS do Centro;
Comunidade educativa.
Agrupamento de
- Câmara Municipal de
Escolas de Pombal.
Pombal;
- Centro de Saúde de
Pombal;
- Liga Portuguesa Contra o
Cancro;
- PSP/Escola Segura;
- Docentes;
- Pais E/ou Enc. de Ed.
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adições e dependências sem substância;
- Adotar comportamentos adequados face às adições e
dependências sem substância;
- Dinamizar o Dia Mundial sem Tabaco/ Dia Nacional do
Não Fumador/ Mês do cancro do pulmão;
- Dinamizar o Dia Mundial do Cancro/Semana Europeia
Contra o Cancro;
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde;
- Dinamizar o projeto Like Saúde.
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.
1 - Sessões Formativas
Tema
- Desenvolver a consciência de ser uma pessoa única no que
respeita à sexualidade, à identidade, à expressão de género e
à orientação sexual;
- Desenvolver uma atitude positiva no que respeita à
igualdade de género;
- Reconhecer a importância dos afetos no desenvolvimento
individual;
- Reconhecer a importância das relações interpessoais;
- Valorizar as relações de cooperação e de interajuda;
- Desenvolver relações de respeito e interajuda;
- Desenvolver valores de respeito, tolerância e partilha;
- Ser capaz de aceitar e integrar as mudanças físicas e
emocionais associadas à sexualidade ao longo da vida;
- Ser responsável para consigo e para com os outros;
- Adotar atitudes e comportamentos saudáveis;
- Reconhecer os direitos sexuais e reprodutivos como
componente dos Direitos Humanos;
- Dinamizar o Dia Mundial da SIDA;
- Dinamizar o Dia dos Afetos;
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde.

PAA CGER 0002 00

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

A definir

Afetos e Educação para a Sexualidade
Designação da atividade
- Equipa de Educação para Todos os níveis de ensino.
Ao longo do ano letivo. A definir
a Saúde;
Agrupamento de
- Centro de Saúde de
Comunidade educativa.
Escolas de Pombal.
Pombal;
- IPDJ;
- Cáritas Diocesana de
Coimbra;
- Docentes do pré-escolar,
1.º, 2.º, 3.º ciclos e sec.;
- Associação de Estudantes;
- Pais E enc. de educação;
- Biblioteca escolar.
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Tema

4- Atividades e Parcerias
Objetivos

- Evitar longos períodos em comportamento sedentário;
- Aumentar a prática de atividade física e desportiva;
- Compreender como a prática de Atividade Física (AF)
favorece o desenvolvimento integral da criança e do
adolescente;
- Dinamizar o projeto "Conta, Peso e Medida";
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde;
- Dinamizar o Mês de Maio, Mês do Coração.

4- Atividades e Parcerias
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.

PAA CGER 0002 00

Atividade Fisica
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
- Equipa da Educação para
Alunos do Agrupamento.
Ao longo do ano letivo.
a Saúde;
Agrupamento de
- Responsáveis do
Comunidade educativa.
Escolas de Pombal.
FITEscola;
- Docentes de E.F.;
- Clube de Montanhismo;
- Centro de Saúde de
Pombal;
- B.V.P.;
- PSP/ Escola Segura;
- Câmara Municipal de
Pombal.

Custo Estimado
A definir

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

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

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
2016/2017 terminaram o ensino secundário.
Potenciar o sucesso escolar dos alunos.
Tema

2 - Semana e Dias Temáticos

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.
Incentivar permanentemente os alunos e as turmas em busca
da excelência.
Distinguir / premiar os alunos que no ano letivo 2016/2017
integraram os quadros de Honra de Mérito de Valor e
menção «Melhor Turma» do AEP
6 - Outros
Tema
Divulgar os melhores trabalhos dos alunos do ano letivo
2016/2017.
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Cultivar um clima de relações interpessoais.
Promover o convívio entre pessoal docente.
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
Cultivar um clima de relações interpessoais.
Promover o convívio entre pessoal docente e não docente.
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DIA DO DIPLOMA
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Direção: Dra Manuela Pinto Comunidade educativa,
22 de setembro
Dr. Sérgio Cardoso
Pais e encarregados de
Átrio da Escola
educação
Secundária de Pombal

Custo Estimado
0 euros

Quadros de Honra de Mérito de Valor e Menção Melhor
Turma
Comunidade educativa,
novembro / dezembro
600 euros
Pais e encarregados de
Auditório do Teatro
educação
Cine de Pombal

Designação da atividade
Direção: Dra Manuela Pinto
Dra Isilda Gameiro
Dr. Sérgio Cardoso

Produção do CD Talentos
Designação da atividade
Direção: Dra Manuela Pinto Comunidade educativa
novembro / dezembro
Dr. Sérgio Cardoso
Encarregados de educação.
Auditório do Teatro
Cine de Pombal
Caminhada
Designação da atividade
Direção: Dr. Manuel Santos PD
outubro
Clube de Montanhismo
Comemorar o S. Martinho
Designação da atividade
Direção: Dr. Manuel Santos PD e PND
10 de novembro
Dra Isilda Gameiro
Cantina da ESP
Docentes do curso
profissional de Restauração
e Bar

a definir

a definir

a definir
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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

1 - Sessões Formativas
Tema
Ao longo do ano Ajudar alunos e famílias a refletir e
prevenir comportamentos de risco;
Incentivar a adoção de mecanismos e processos de
monitorização parental.

Segurança
Designação da atividade
Direção: Dra. Fernanda
Alunos e Encarregados de
Ao longo do ano
Duarte
Educação do 1º ciclo.
Agentes da Escola Segura;
Bombeiros
Técnicos Convidados
Designação da atividade
Direção: Dra. Manuela
Pais e EE dos alunos do 10º
2º período
Pinto
ano, E. secundário regular e
Auditório da ESP
Associação de Pais
profissional
Coordenadora - GAAF
Psicóloga GAAF
Equipa CLDS-3G

1 - Sessões Formativas
Tema
Reconhecer a comunicação Escola- Família como ponto
nodal do sucesso escolar.

Jantar de Natal
dezembro
ESP

a definir

0€

a definir

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

Comunicação Parental
Designação da atividade
Direção: Dra. Fernanda
Pais e Enc. de Educação da
Janeiro - maio
Duarte
EPE e do 1º CEB
Técnicos;
Associação Pais/ AEP

4- Atividades e Parcerias
Tema
Colaborar com o modelo de intervenção proposto no
programa ao nível da sinalização formação e
desenvolvimento das orientações metodológicas e
procedimentais subjacentes ao programa.
- Acompanhar alunos, famílias e escolas para que todos os
alunos tenham iguais oportunidades de alcançar sucesso
escolar.
- Proporcionar condições para a comunicação dos resultados
obtidos nos rastreios.
- Aplicar modelos de comunicação entre a escola e outras
entidades externas.

Programa Pombal 2020- Sucesso Escolar 100%
Designação da atividade
Direção: Dra. Fernanda
Alunos / Famílias /
Ao longo do ano
0€
Duarte
Comunidade
Técnicos PMPSE
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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
março
A definir
Pinto
Coordenadoras e equipas
GAAF/Saúde

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

Encerramento do ano letivo
Designação da atividade
Direção: Dr. Manuel Santos PD /PND e Discentes
Última semana do final
Desporto Escolar
do ano letivo.

A definir

Emitido parecer favorável, por unanimidade, 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 2017 com as alterações introduzidas no Conselho Pedagógico de 30 de outubro de 2017.
Pombal, Agrupamento de Escolas de Pombal, 30 de outubro de 2017
O Diretor
Assinado de forma digital por

FERNANDO AUGUSTO FERNANDO AUGUSTO QUARESMA
MOTA
QUARESMA MOTA
Dados: 2017.11.27 11:00:17 Z
_______________________________
(Fernando Augusto Quaresma Mota)

Aprovado em Conselho Geral de 21 de novembro de 2017
A Presidente do Conselho Geral

Assinado de forma digital
Maria Helena de
Maria Helena de
Carvalho Martins por
Carvalho Martins Oliveira
Dados: 2017.11.27 21:21:10 Z
Oliveira
______________________________________

(Dra. Maria Helena de Carvalho Martins Oliveira)

PAA CGER 0002 00

Página 99 de 99

