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Direção

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

Tema

4 - Cultura e Artes
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
2019/2020 terminaram o ensino secundário.
Potenciar o sucesso escolar dos alunos.
4 - Cultura e Artes
Tema
Potenciar o sucesso escolar dos alunos promovendo o mérito
e a excelência, aliada a uma cultura de rigor, qualidade e
exigência no interior da escola.
Incentivar permanentemente os alunos e as turmas em busca
da excelência.
Distinguir / premiar os alunos que no ano letivo 2019/2020
integraram os quadros de Honra de Mérito de Valor e
menção «Melhor Turma» do AEP
4 - Cultura e Artes
Tema
Divulgar os melhores trabalhos dos alunos do ano letivo
2019/2020.
3 - Educação para a Saúde
Tema
Reconhecer o empreendedorismo GAAF/ Saúde e a
Intervenção técnica na Comunidade Escolar.

2 - Direitos Humanos
Tema
Promover a maior consciencialização para os desafios
intergeracionais;
Ativar políticas e o debate público
Contribuir para uma sociedade mais justa e equitativa através
da disponibilização de recursos e oportunidades.

Direção

DIA DO DIPLOMA
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Subdiretora - Manuela
Comunidade educativa:
Pinto
Alunos, Pais e encarregados
- Dr. Sérgio Cardoso
de educação
Título da atividade

Título da atividade
Subdiretora - Manuela
Pinto
- Dr. Sérgio Cardoso

Data/Local

Custo Estimado

24 de setembro
100 euros
Auditório da Escola
Secundária de Pombal
Sessão em
Videoconferência
Quadros de Honra de Mérito de Valor e Menção Melhor Turma
Comunidade educativa,
2º Período
600 euros
Pais e encarregados de
Auditório do Teatro
educação
Cine de Pombal

Título da atividade
Subdiretora - Manuela
Pinto
- Dr. Sérgio Cardoso
Título da atividade
Dra Manuela Pinto
Coordenadoras e
equipas GAAF/Saúde

Produção do CD Talentos
Comunidade educativa
Encarregados de educação.

Título da atividade
Dra. Manuela Pinto
- Participação:
Dra. Helena Coxixo
Dra. Lídia Ribeiro
Dra. Lina Oliveira

Projeto #geração com voz
Comunidade educativa
interna / externa
Comunidade social nacional

2º Período
Auditório do Teatro
Cine de Pombal
Semana GAAF / Saúde: «Crescer em afetos»
Comunidade Educativa
Março

Auditório da ESP
Participação por
Videoconferência /
Grupos focais

100 euros

A definir.

0 euros

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

Tema

1 - Desenvolvimento Sustentável
Objetivos

Cultivar um clima de relações interpessoais.
Promover o convívio entre pessoal docente e não docente.

Comemorar o S. Martinho
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Adjunto da Direção: Dr. PD e PND
Manuel Santos
Dra. Isilda Gameiro
Docentes do curso
profissional de
Restauração e Bar
Título da atividade

Data/Local

Custo Estimado

10 de novembro de
2020
(depende da situação
pandémica)

A definir

22 de Dezembro de
2020
(depende da situação
pandémica)

A definir

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Comemorar a época natalícia.
Promover o reforço positivo das relações interpessoais no
seio da comunidade educativa.

Título da atividade
Adjunto da Direção: Dr.
Manuel Santos
Docentes do curso
profissional de
Restauração e Bar

Jantar de Natal
PD e PND

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Promover o convívio.
Assinalar o encerramento das atividades letivas.

Título da atividade
Adjunto da Direção: Dr.
Manuel Santos
Docentes do curso
profissional de
Restauração e Bar

Almoço de confraternização - Final Ano letivo
PD e PND
06 de Julho de 2021
(depende da situação
pandémica)

A definir

Estruturas Pedagógicas
Departamentos Curriculares

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

Departamentos Curriculares

Educação Pré-escolar
Tema

1 - Desenvolvimento Sustentável
Objetivos

- Educar para a sustentabilidade;
- Despertar na criança o a curiosidade, o pensamento crítico
e a compreensão do mundo
2 - Direitos Humanos
Tema
- Promover a integração e a inclusão de todos os alunos,
respeitando a diversidade e as características individuais e
sociais de cada um
- Sensibilizar a criança para a prática de valores como:
Solidariedade, Respeito, Justiça, Tolerância e Liberdade.
Tema

3 - Educação para a Saúde

- Desenvolver competências pessoais e sociais que
potenciem aprendizagens no âmbito da Educação para a
Saúde.
Tema

4 - Cultura e Artes

- Criar dinâmicas de aprendizagem diversificadas,
presenciais e virtuais em que a criança se aproprie do mundo
através das artes
5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
-Fomentar a aprendizagem pela descoberta – “aprendizagem
ativa”
-Proporcionar novas formas de visitar e conhecer.

“De mão dada com o PLANETA”
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Educadores Titulares
Crianças
Ao longo do ano
Autarquia
Título da atividade

Custo Estimado
0 Euros

Título da atividade
Educadores Titulares

“Juntos fazemos o MUNDO”
Crianças
Ao longo do ano

0 Euros

Título da atividade
Educadores Titulares~
AEP
Autarquia
Escola Segura

“Crescer com SAÚDE”
Crianças

Ao longo do ano

0 Euros

Título da atividade
Educadores Titulares
BM

"Conhecer o Mundo através das Artes"
Crianças
Ao longo do ano

0 Euros

Título da atividade
Educadores Titulares

"Explorar e Aprender"
Crianças

0 Euros

Ao longo do ano

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

Departamentos Curriculares

Ensino Básico - 1.º Ciclo
Tema

1 - Desenvolvimento Sustentável
Objetivos

- Participar em ações locais promotoras de objetivos da
Agenda 2030: objet. 12 - Produção e Consumo Sustentáveis;
objet. 14 - Proteger a Vida Marinha; objet. 15 - Proteger a
Vida Terrestre.
- Participar nas atividades do Clube Ciência Viva.
- Promover ações de limpeza dos vários espaços escolares:
Brigadas de Limpeza.
- Promover práticas "amigas" do ambiente, visando a
sustentabilidade.

Descobrir para @prender
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
- Docentes
- Alunos
- Assistentes
- Comunidade Educativa
Operacionais
- Outras Entidades
Parceiras
Título da atividade

Data/Local
- Ao longo do ano

Custo Estimado
Sem custos

- Escolas

2 - Direitos Humanos
Tema
- Participar em ações locais promotoras de objetivos da
Agenda 2030: objet. 11 - Cidades e Comunidades
Sustentáveis (Cidade Amiga das Crianças); objet. 16 - Paz,
Justiça e Instituições Eficazes.
- Desenvolver os valores de cidadania, de solidariedade e de
respeito pela diferença.
- Desenvolver o espírito de colaboração e entreajuda.
- Promover o envolvimento ativo das crianças nas ações a
desenvolver.

Título da atividade
- Docentes
- Assistentes
Operacionais
- Câmara Municipal de
Pombal

Paz , Parcerias e Inclusão Social
- Alunos
- Ao longo do ano
- Comunidade Educativa
- Escolas

3 - Educação para a Saúde
Tema
- Participar em ações locais promotoras de objetivos da
Agenda 2030: objet. 3 - Saúde de Qualidade.
- Promover hábitos de vida saudáveis.
- Equilibrar a autoestima.
- Desenvolver o comportamento e a comunicação assertiva, a
empatia, a cooperação e o respeito pelos outros.
- Desenvolver o espírito de pertença a um grupo sem perda
de identidade.
- Envolver a família no meio escolar.

Título da atividade
- CIMRL
- Docentes
- Assistentes
Operacionais
- Técnicos especializados

Like Saúde- Prevenir.Já
- Alunos
- Comunidade Educativa

- Ao longo do ano
- Escolas

Sem custos

Sem custos

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

Departamentos Curriculares

Ensino Básico - 1.º Ciclo
Tema

3 - Educação para a Saúde
Objetivos

- Aplicar as medidas do Plano de Contingência.
- Praticar rotinas diárias de higienização, distanciamento e
etiqueta respiratória.
- Participar em fóruns de discussão sobre a COVID-19.
- Desconstruir medos e ideias perturbadoras do bem-estar
emocional.

Plano de Segurança, Prevenção e Proteção
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
- Docentes
- Alunos
- 1.º Período
- Assistentes
- Comunidade Educativa
Operacionais
- Escolas
Título da atividade

4 - Cultura e Artes
Tema
- Participar em ações locais promotoras de objetivos da
Agenda 2030: objet. 4 - Educação de Qualidade.
- Vivenciar oportunidades de aprendizagem diferenciadas,
em diferentes contextos.
- Participar no projeto "Imagina um Teatro".
- Participar no concurso de ilustração "Marquês de Pombal:
Vida e Obra".
- Aderir às "História sobre Rodas" (BMP).
- Produzir trabalhos de expressão artística.
- Participar em exposições.

Título da atividade
- Docentes
- Assistentes
Operacionais
- Câmara Municipal de
Pombal

Concursos e Projetos
- Alunos
- Comunidade Educativa

5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
- Interagir com espaços do meio local.
- Contactar com espaços do património histórico, ambiental e
cultural.

Título da atividade
- Docentes
- Assistentes
Operacionais

Aprender +
- Alunos
- Comunidade Educativa

- Ao longo do ano

Custo Estimado
Sem custos

Sem custos

- Escolas

- Ao longo do ano
- Escolas

Sem custos

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

Departamentos Curriculares

Departamento de Português
Tema

4 - Cultura e Artes
Objetivos

- Fomentar o gosto pela escola;
- Conhecer, respeitar e divulgar o seu património;
- Desenvolver o espírito de cidadania;
- Estimular a prática da escrita;
- Desenvolver o empenho/responsabilidade;
- Desenvolver capacidades de pesquisa, tratamento e
produção escrita;
- Desenvolver capacidades de autonomia;
- Desenvolver a organização de ideias;
- Estimular o gosto em trabalhar em pequenos grupos;
- Estimular a criatividade, a expressividade e o espírito
crítico dos alunos;
- Melhorar os resultados escolares;
- Promover o desenvolvimento de competências transversais.
*Nota: atividade sujeita a alterações ou a ficar suspensa, caso
as aulas sejam não presenciais.
4 - Cultura e Artes
Tema
- Fomentar o gosto pela escola;
- Fomentar o gosto pela leitura;
- Estimular valores e atitudes;
- Desenvolver sensibilidade estética e artística (visita à
exposição patente);
- Compreender a integração de formas de arte em Pombal;
- Participar num "workshop" de expressão plástica
"colecionadores de histórias";
- Desenvolver a organização de ideias;
- Estimular a criatividade, a expressividade e o espírito
crítico dos alunos;
- Estimular o gosto em trabalhar em pequenos grupos;
- Reconhecer e valorizar a diversidade cultural;
- Promover regras de cidadania e de interação verbal;
- Melhorar os resultados escolares;
- Promover o desenvolvimento de competências transversais.
*Nota: atividade sujeita a ficar suspensa, caso as aulas sejam
não presenciais.

Marquês e Pombal
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Florinda Pereira
7º G / 8º A

Título da atividade

Título da atividade
Florinda Pereira

Data/Local
1º período de 2020
Museu
Marquês de Pombal
e
Vinda à escola do
investigador, o Dr.
Nelson Pedroso
para uma
conversa/palestra

" A noiva do corvo" e outros contos no 7.º
7º G
1º período
Teatro-Cine de Pombal

Custo Estimado
sem custo

sem custo

4 - Cultura e Artes
Tema
- Fomentar o gosto pela escola;
- Promover o livro e a leitura;
- Fomentar o gosto pela leitura;
- Estimular valores e atitudes;
- Desenvolver sensibilidade estética e artística;
- Compreender a integração de formas de arte em Pombal;
- Participar num "workshop" de escrita criativa a partir de
caligramas;
- Desenvolver a organização de ideias;
- Estimular a criatividade, a expressividade e o espírito
crítico dos alunos;
- Reconhecer e valorizar a diversidade cultural;
- Melhorar os resultados escolares;
- Promover regras de cidadania e de interação verbal;
- Promover o desenvolvimento de competências transversais.
*Nota: atividade sujeita a ficar suspensa, caso as aulas sejam
não presenciais.

Título da atividade
Florinda Pereira

Criar poeticamente
7º G / 8º A

4 - Cultura e Artes
Tema
- Promover o livro e a leitura;
- Estimular o gosto pela produção escrita;
- Fomentar o gosto pela leitura;
- Estimular valores e atitudes;
- Desenvolver sensibilidade estética e artística;
- Participar num "workshop" de escrita criativa;
- Desenvolver a organização de ideias;
- Estimular a criatividade, a expressividade e o espírito
crítico dos alunos;
- Promover regras de cidadania e de interação verbal;
- Desenvolver valores e atitudes;
- Promover o desenvolvimento de competências transversais.
*Nota: atividade sujeita a ficar suspensa, caso as aulas sejam
não presenciais.

Título da atividade
Florinda Pereira
Dina Ferreira
Margarida Rafael

Brincar com a escrita
7.º G/ 8.º A
8.º E/F/
8.º G/H

4 - Cultura e Artes
Tema
- Desenvolver a metodologia do trabalho de projeto.
- Promover e desenvolver a articulação e o trabalho em
equipas multidisciplinares.
- Desenvolver competências de comunicação e competências
digitais.
- Implementar o referencial “Aprender com a BE”
- Promover as diferentes literacias (leitura; informação;
media)

Título da atividade
João Silvano e Marta
Sá

Projeto "Tenho Química com a BE"
Alunos do 7.º ano/ 1.º e 2.º
Ao longo do ano letivo.
TAL/ 1.º e 2.º TEAC/ 2.º
Bibliotecas escolares
TIS
MP e ESP e sala(s) de
aula.

Final do 2º período
ou no 3.º período

sem custo

Teatro-Cine de Pombal

2º período de 2020/21
na Biblioteca Escolar
ou na Biblioteca
Municipal de Pombal

sem custo

200 euros

4 - Cultura e Artes
Tema
- Promover o livro e a leitura.
- Fomentar o gosto pela leitura de textos/ obras de diferentes
tipologias.
- Conhecer o escritor e a sua produção literária.
- Promover regras de cidadania e de interação verbal.
- Educar para os valores e deveres de cidadania.
- Desenvolver trabalho colaborativo com outros
departamentos, no âmbito da preservação e sustentabilidade
do planeta

Título da atividade
João Silvano (PB)

"Mestre Carbano"e"Química do Amor"-Encontro com F.Monteiro
Alunos do 5.º/6.º/ 7.º anos/
1.º ou 2º Períodos - A
0 Euros
Alunos do ensino
marcar consoante a
Profissional
disponibilidade do
autor/ BE ou auditório
MP/ BE ou auditório
ESP - sala de aula, via
streaming

4 - Cultura e Artes
Tema
-Promover as artes do espetáculo.
-Assistir a peças baseadas em obras contempladas pelos
programas e pelas Metas Curriculares de aprendizagem.
-Reforçar as aprendizagens e conhecimentos, no âmbito do
estudo do texto dramático.
-Contribuir para o Plano Cultural da Escola e Plano Nacional
das Artes.

Título da atividade
Professor João Silvano
(PB) e docentes do grupo
210. Prof.ª Natália
Domingues

4 - Cultura e Artes
Tema
- Promover a o trabalho de difusão e divulgação de
informação
- Fomentar o gosto pela escrita de textos de índole variada
- Incentivar à redação de notícias
- Educar para os valores e deveres de cidadania
- Dar a conhecer as atividades realizadas no AEP
4 - Cultura e Artes
Tema
- Promover o livro e a leitura
- Fomentar o gosto pela leitura de textos/ obras de diferentes
tipologias e de diferentes autores
- Promover regras de cidadania e de interação verbal
- Desenvolver o percurso pessoal de leitor
- Distinguir texto dramático da representação teatral.
- Contactar com manifestações culturais e artísticas
inspiradas em textos literários
- Promover as artes do espetáculo
2 - Direitos Humanos
Tema
- Educar para os valores e deveres de cidadania
- Dar a conhecer as atividades realizadas no AEP
- Envolver os alunos em processos democráticos de decisão
- Promover a participação dos alunos na promoção dos livros
e da leitura
- Valorizar a responsabilidade do ato de votar
- Promover o trabalho colaborativo

Título da atividade
João
Silvano/Professores/
alunos envolvidos em
projetos/ atividades
relacionados com a BE

Teatro na Escola - O Príncipe Nabo/ T`Úlisses
Alunos do 5.º e 6.º anos
2.º Período
A marcar consoante a
disponibilidade de datas
Teatro Cine de Pombal
co auditório BMP - sala
de aula, via streaming
ou transmissão em
diferido.
Colaboração no Jornal "A Semente"
Comunidades Locais e
Ao longo do ano letivo
Educativas

3,5 euros/ pax

Título da atividade
Professores de
Português do 9.º ano de
escolaridade (Ana Moço;
Lígia Bugalho; Dina
Ferreira; João Silvano;
Gina Ribeiro; Helena
Reis)

Teatro na Escola (Peça de autor/textos ou obras em estudo)
Alunos do 9.º ano
1.º ou 2º Períodos - A
marcar consoante a
disponibilidade das
companhias de teatro
ou auditórios de
acolhimento à atividade

Título da atividade
Professor João Silvano
(PB) e docentes do grupo
210 que participem na
iniciativa

"Miúdos a Votos - Os Livros mais Fixes!"
Alunos do 5.º e 6.º anos
1.º e 2.º Período,
respeitando as
diferentes fases da
campanha e processo
eleitorais

20 euros (cartazes,
cópias/ impressões,
materiais de desgaste e
consumíveis)

4 - Cultura e Artes
Tema
- Incentivar o gosto pela leitura e pela escrita de poesia
- Promover a criatividade e o sentido estético
- Celebrar o "Dia Mundial da Poesia"

Título da atividade
João Silvano/
Professores do 3.ºCEB e
ES participantes

Concurso Nacional "Faça lá um Poema"
Alunos do 3.º CEB e Ensino 2.º Período
Secundário

3 - Educação para a Saúde
Tema
- Fomentar o gosto pela escola;
- Desenvolver capacidades de autonomia;
- Aprender a saber ser e estar;
- Desenvolver o espírito de cidadania;
- Desenvolver capacidades de autonomia e de
responsabilidade;
- Estimular a expressividade e o espírito crítico dos alunos;
- Promover o desenvolvimento de competências transversais.
*Nota: atividade sujeita a alterações ou a ficar suspensa, caso
as aulas sejam não presenciais.
4 - Cultura e Artes
Tema
- Estimular a prática da escrita;
- Desenvolver o empenho/responsabilidade;
- Desenvolver capacidades de pesquisa, tratamento e
produção escrita;
- Desenvolver capacidades de autonomia;
- Desenvolver a organização de ideias;
- Estimular o gosto em trabalhar em pequenos grupos;
- Estimular a criatividade, a expressividade e o espírito
crítico dos alunos;
- Melhorar os resultados escolares;
- Promover o desenvolvimento de competências transversais.
*Nota: atividade sujeita a alterações ou a ficar suspensa, caso
as aulas sejam não presenciais.
4 - Cultura e Artes
Tema
- Estimular o gosto pelo teatro;
- Contactar com manifestações culturais e artísticas;
- Promover as artes do espetáculo;
- Estimular a criatividade e o espírito crítico dos alunos;
- Melhorar os resultados escolares;
- Promover o desenvolvimento de competências transversais.
*Nota: atividade sujeita a alterações ou a ficar suspensa, caso
as aulas sejam não presenciais

Título da atividade
Florinda Pereira
Margarida Rafael
Dina Ferreira

Conversa sobre desigualdades /direitos com uma psicóloga
8.º A/ B
3.º período
sem custos
8.º G /H
Agrupamento de
8.º E / F
escolas de Pomal

Título da atividade
Florinda Pereira
Margarida Rafael
Dina Ferreira

Uma Aventura …literária.
8.º A/ B
8.º G /H
8.º E / F

Título da atividade
Florinda Pereira

Teatro de fantoches "Perséfone e as estações do ano"
7º G
1.º Período
27 de novembro
no Celeiro do Marquês

4 - Cultura e Artes
Tema
-Promover o conhecimento da história da língua portuguesa
- Fomentar uma reflexão acerca do papel da língua
portuguesa no mundo
- Proporcionar o contacto com literatura escrita em língua
portuguesa

Título da atividade
Docentes de Português

DIA MUNDIAL DA LÍNGUA PORTUGUESA
Comunidade educativa
5 de maio

2º período

sem custos

sem custos

sem custo

4 - Cultura e Artes
Tema
.- Integrar a prática artística no contexto educativo.
- Reconhecer valores culturais, éticos, estéticos e políticos
presentes nos textos poéticos.
- Valorizar a poesia dita.
- Sensibilizar para o uso criativo da língua portuguesa.
- Proporcionar um momento de fruição cultural.
- Articular um marco da história nacional com criações
literárias.

Título da atividade
Lígia Bugalho

Abril nosso de cada dia
Alunos do 10.º ano do Curso
de Línguas e Humanidades

Abril de 2021

sem custo

Biblioteca da Escola
Secundária de Pombal

4 - Cultura e Artes
Tema
Encorajar os alunos a ler e contar histórias;
Desenvolver a confiança de se dirigir a uma audiência
Incrementar o uso das tecnologias em contexto;
Promover o contacto com outras culturas (oralidade e escrita);
Criar comunidades de aprendizagem.

Título da atividade
Ana Letra

Etwinning: mundo fora, a palavra vai!
Alunos do 5º F
EBMP

4 - Cultura e Artes
Tema
Estimular o gosto pela escrita e leitura em Português;
Sensibilizar para o reconhecimento da “relevância global” da
língua portuguesa;
Sensibilizar para a multiculturalidade através da língua
portuguesa.

Título da atividade
Ana Letra
Graça Caetano
Helena Evangelista
Helena Rêgo
Natália Domingues
Em articulação com o
(PCE) Projeto Cultural
de Escola (PCE)

Comemorar o Dia Mundial da Língua Portugesa
Alunos do 2º ciclo
EBMP

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

Título da atividade
Ana Letra
Graça Caetano
Helena Evangelista
Helena Rego
Natália Domingues
Paula Gonçalves

"Concurso de Leitura Ler para Vencer"
Alunos do 2º ciclo
EBMP

4 - Cultura e Artes
Tema
Estimular a prática da escrita.
Sensibilizar para os Princípios de Cortesia.

Título da atividade
Ana Letra
Graça Caetano
Helena Evangelista
Helena Rego
Natália Domingues
Paula Gonçalves

"Palavras que limpam"
Alunos do 2º ciclo

EBMP

10 € - cartazes e
folhetos

20 euros
(consumíveis e
fotocópias)

30 € - prémios
(marcadores e
diplomas); bens
consumíveis

20 € - bens
consumíveis

4 - Cultura e Artes
Tema
Perceber, de uma forma lúdica, uma obra literária que faz
parte das metas curriculares do 5º ano.
Estimular e motivar os alunos para a leitura e para o teatro (e
artes em geral).
Estimular os alunos a construir a sua própria análise crítica.

Título da atividade
Ana Letra
Helena Evangelista
Helena Rego

Peça de Teatro "O príncipe Nabo"
Alunos do 2º ciclo
EBMP

4 - Cultura e Artes
Tema
Motivar os alunos para a leitura e para o teatro (e artes em
geral);
Dar a conhecer e a perceber como podemos adaptar uma
obra literária à representação;
Demonstrar como é que o livro que leram pode ser recriado
e adaptado para o teatro, onde podem ver as suas
personagens favoritas tomarem forma e expressão físicas.
Estimular os alunos a construir a sua própria análise crítica.

Título da atividade
Graça Caetano
Helena Rego
Natália Domingues
Paula Gonçalves

Peça de Teatro "T ' Ulisses"
Alunos do 2º ciclo

EBMP

Os alunos pagarão
entre 2 e 3 euros por
bilhete

Os alunos pagarão
entre 2 e 3 euros por
bilhete

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

Departamentos Curriculares

Departamento de Línguas Estrangeiras
Tema

4 - Cultura e Artes
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.
Tema

3 - Educação para a Saúde

- Sensibilizar para a importância de um estilo de vida
saudável;
- Promover o convívio e respeito mútuo entre alunos e
professores.

4 - Cultura e Artes
Tema
- Promover, através da consciencialização e da ação, os
objetivos inerentes às várias celebrações, mundiais ou
nacionais;
- Relembrar eventos históricos, conquistas importantes ou
lutas que foram ou ainda estão a ser travadas;
- Aumentar a literacia e promover os valores que nos unem,
e que contribuem para o nosso desenvolvimento cultural.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Relacionar o aumento da população mundial com um
problema/desafio global através de pesquisa em diferentes
fontes;
- Selecionar uma solução sustentável para um desafio global;
- Desenvolver as competências previstas no perfil do aluno,
nomeadamente a nível de texto, comunicação, resolução de
problemas, criatividade, espírito crítico, autonomia e saber
tecnológico.
- Trabalhar os objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Dia Europeu das Língua
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores do
Comunidade escolar
departamento
Título da atividade

Data/Local
25 - 30 de setembro
2020

Sem custos

29 de abril 2020
Pátio da ESP
aula de zumba ao ar
livre

A suportar pelo
departamento

Ao longo do ano

Sem custos

Título da atividade
Fernanda Gomes
Cristina Costa
Berta Cruz, Carla Silva
Filomena Miranda
Patrícia Rebelo
Catarina Ribeiro
Rosário Teixeira
Isabel Sousa
Título da atividade
Área disciplinar de
Inglês

Dia Mundial da Dança
Comunidade escolar

Título da atividade
Dina Amorim

Concurso "World of Seven Billion"
11.G
Submissão de trabalhos
até 25 de fevereiro de
2021

Comunidade escolar

Custo Estimado

Sem custos

Tema

4 - Cultura e Artes

- Desmistificar medos do imaginário da infância;
- Aprender a controlar medos/ receios;
- Conhecer a verdade sobre o Halloween;
- Desenvolver o espírito de curiosidade e o sentido crítico;
- Sensibilizar para a descoberta, divulgação e proteção do
património cultural dos povos;
- Valorizar e partilhar saberes de diferentes áreas
disciplinares;
- Desenvolver hábitos de tolerância e respeito pelo outro,
visando a inclusão,
- Providenciar uma explicação racional para a origem dos
medos, mitos e dos seres fantásticos.
Tema

4 - Cultura e Artes

Título da atividade
Professor António Pedro
Neto

Título da atividade

Palestra no âmbito do Halloween:
UMA HISTÓRIA DE ARREPIAR – Medo, Horror, Fantástico e Mulas-semcabeça
Turmas do 7ºano (a
Semana de 26 - 30 de
Sem custos
selecionar
outubro 2020
(Auditório da Marquês)

Sessão Formativa –
Uma História de Muitos Natais – Celebrações do Mundo
Turmas do 9º ano (a
Última semana do 1º
Sem custos
selecionar)
Período
(Auditório da Escola
Secundária)

- Desenvolver o espírito de curiosidade e o sentido crítico;
- Sensibilizar para a descoberta, divulgação e proteção do
património cultural dos povos;
- Valorizar e partilhar saberes de diferentes áreas
disciplinares;
- Despertar consciência para as idiossincrasias culturais no
campo das tradições, folclore e religião;
- Desenvolver hábitos de tolerância e respeito pelo outro,
visando a inclusão,
- Reconhecer a religião como produto cultural.

Professor António Pedro
Neto

4 - Cultura e Artes
Tema
- Celebrar a diversidade linguística como uma riqueza do
Património comum da Europa a preservar;
- Fomentar a compreensão intercultural

Título da atividade
Área disciplinar de
Francês

Dia Europeu das Linguas
Área disciplinar de Francês

4 - Cultura e Artes
Tema
- Fomentar o respeito pela diversidade;
- Promover a língua francesa e culturas francófonas

Título da atividade
Área disciplinar de
Francês

Celebrar efemeridades
Área disciplinar de Francês

28 de setembro, em sala
de aula

Sem custos

Ao longo do ano letivo
em sala de aula e átrio
(Noel, Pacques,
Chandeleur, Poisson
d'abril, la fête du
muguet, semana da
Francofonia)

Sem custos

5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Aplicar conhecimentos linguísticos e culturais adquiridos
durante as aulas de francês;
- Suscitar o interesse e o gosto pela língua e cultura
francesas;
- Promover o respeito pelas normas básicas de convivência
em grupo.
4 - Cultura e Artes
Tema
- Promover a língua e cultura de expressão espanhola;
- Divulgar costumes e tradições;
- Promover o respeito pelos outros;
- Sensibilizar para a importância do domínio das línguas;
- Promover a aprendizagem de forma lúdica, estimulando a
criatividade.

Título da atividade
- Fernanda Vindeirinho
e Carla Coelho

Intercâmbio com Biscarrosse
Alunos do 3º ciclo

Título da atividade
Professoras de Espanhol

Efemérides
Comunidade Escolar

Ida a Biscarrosse na
interrupção da Páscoa

Sem custos

No Agrupamento:
26/09: Día Europeo de
las lenguas; 12/10: Día
de la Hispanidad;
31/10: Día de los
Muertos; dezembro
/janeiro: Navidad y
Reyes; maio: Semana
Aberta.

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

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

Departamentos Curriculares

Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Tema

4 - Cultura e Artes
Objetivos

- Promover o sentido crítico sobre temas relacionados com
os conceitos de cidadania, liberdade, igualdade e
democracia.
- Desenvolver hábitos de pesquisa, utilizando e dominando
instrumentos diversificados de forma crítica e autónoma.
- Motivar para o estudo da História

Comemoração do 25 de abril
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores de HGP:
6º anos
Ao longo do ano
-José Pereira;
-Fernanda Cordeiro;
- Natália Domingues.
Título da atividade

Custo Estimado
Sem custos

4 - Cultura e Artes
Tema
Recolher lendas relacionadas com fatos históricos marcantes
da História de Portugal/Local.
- 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.
- Dominar capacidades nucleares de expressão oral, escrita,
visual e multimodal.

Título da atividade
Professores de HGP:
-José Pereira;
-Fernanda Cordeiro;
- Natália Domingues.

Histórias e Lendas da História
5º e 6º anos
Ao longo do ano

Sem custos

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Sensibilizar para a limpeza e preservação dos espaços
escolares.
- Desenvolver o espírito cívico dos alunos.
- Manifestar consciência e responsabilidade ambiental e
social, trabalhando colaborativamente para o bem comum.

Título da atividade
Professores de HGP:
-José Pereira;
-Fernanda Cordeiro;
- Natália Domingues

Aprender numa escola limpa
5º e 6º ano

Sem custos

4 - Cultura e Artes
Tema
-Fomentar o interesse pela aprendizagem;
- Contribuir para a aquisição de conhecimentos
- Consolidar e ampliar conhecimentos e competências
- Reforçar a componente lúdica do processo ensinoaprendizagem
- Promover o convívio entre alunos e professores em
ambiente escolar.

Título da atividade
Paulo Antunes
Isabel Lourenço

SuperTmatiK - Quiz de História de Portugal
Alunos do 3º CEB
Ao longo do ano
escolar

Ao longo do ano

40 euros

2 - Direitos Humanos
Tema
- 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.

Título da atividade
Alice Guimarães
Isabel Lourenço
Paulo Antunes

"Dia Internacional em Memória das vítimas do Holocausto"
9º e 12º anos
26 a 29 de janeiro
10 euros

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
-Desenvolver capacidade de pesquisa e comunicação de
informação;
-Desenvolver a criatividade e a imaginação.
- Reconhecer o contributo da expansão ibérica na alteração
dos hábitos alimentares dos europeus;
-Diversificar o contexto de aprendizagem.

Título da atividade
Carla Piedade
Paula Marcelino
Alice Guimarães
Isabel Lourenço

Exposição "A Viagem das plantas"
8º ano
2ª período

2 - Direitos Humanos
Tema
-Reconhecer a importância da Revolução do 25 de abril de
1974;
-Promover o desenvolvimento da cidadania ativa e
participativa;
-Fomentar o desenvolvimento do espírito crítico;
-Promover os valores matriciais do Agrupamento;
-Incutir os valores de democracia, liberdade e igualdade.

Título da atividade
Alice Guimarães
Isabel Lourenço
Paulo Antunes

CEIS20 - Guerra Colonial
9º e 12º

5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
- Apreciar e valorizar a identidade cultural e histórica da sua
região;
-Motivar para a defesa e preservação do património histórico
-Diversificar contextos de aprendizagem;
- Promover a cidadania ativa e o espírito crítico
- Promover a frequência de espaços culturais e artísticos
- Integrar os conteúdos lecionados na História local -

Título da atividade
Alice Guimarães
Lurdes Tecedeiro

"Nos Passos do Marquês..."
11º G
11ºH1
11ºH2

5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
-Possibilitar aos alunos a investigação direta com fontes
locais;
- Apreciar e valorizar a identidade cultural e histórica da sua
região;
Motivar para a defesa e preservação do património histórico
Diversificar contextos de aprendizagem;
- Promover a cidadania ativa e o espírito crítico;
- Promover a frequência de espaços culturais e artísticos;
- Integrar os conteúdos lecionados na História local.

Título da atividade
Carla Piedade
Lurdes Tecedeiro
Isabel Lourenço

Castelo de Pombal - Um dia na Idade Média
10º ano HCA
2º período
10ºH
10ºI

3º período

2º período

10 euros

Sem custos

Sem custos

Sem custos

4 - Cultura e Artes
Tema
-Fomentar o interesse pela aprendizagem;
- Contribuir para a aquisição de conhecimentos
- Consolidar e ampliar conhecimentos e competências
- Reforçar a componente lúdica do processo ensinoaprendizagem
- Promover o convívio entre alunos e professores em
ambiente escolar. -

Título da atividade
Paulo Antunes
Paula Marcelino
Francisco Fernandes

Exposição de trabalhos- Maquetas
Turma do 7º ano
Semana Aberta

4 - Cultura e Artes
Tema
- Recriar a vida na pré-história (Paleolítico e Neolítico);
- Conhecer o processo de evolução humana (hominização);
- Adquirir e/ou consolidar conhecimentos;
- Desenvolver nos alunos o gosto pela preservação do
património e da memória coletiva;
- Interiorizar a defesa do património como ato de cidadania.

Título da atividade
Paula Marcelino
Paulo Antunes
Francisco Fernandes

Uma viagem na Pré-História
Alunos do 7º ano

4 - Cultura e Artes
Tema
- Conhecer a rosa-dos-ventos.
- Motivar para o estudo da Geografia.
- Fomentar a interdisciplinaridade.

Título da atividade
Paula Costa
Marina Machado

Exposição "Rosa dos Ventos"
7º
2ºP - EBMP

0€

4 - Cultura e Artes
Tema
- Compreender a necessidade de preservar o património
cultural.
- Promover o desenvolvimento da cidadania crítica e
participativa.
- Desenvolver hábitos de pesquisa.
- Motivar para o estudo da Geografia.

Título da atividade
Marília Oliveira
Paula Costa

Exposição "Diversidade Cultural"
8º
2º P - EBMP e ESP

0€

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Compreender a necessidade de preservar o património
natural e promover o desenvolvimento sustentável.
- Promover o desenvolvimento da cidadania crítica e
participativa.
- Desenvolver hábitos de pesquisa.
- Motivar para o estudo da Geografia.
5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
- Conhecer os recursos naturais do concelho de Pombal.
- Compreender a necessidade de promover o
desenvolvimento sustentável.
- Promover o desenvolvimento da cidadania crítica e
participativa.
- Desenvolver hábitos de pesquisa.
- Motivar para o estudo da Geografia.

Título da atividade
Cilena Santos
João Quaresma
Ana Paula Miranda
Marina Machado

Concurso "Poster Ambiente Amigo"
9º
3ºP - ESP

Título da atividade
Marília Oliveira
Cilena Santos
João Quaresma
Ana Paula Miranda

Saída de Campo a Pombal "Património natural"
10º - GEO A
2ºP
1º TD , TAL, TCM, TEAC,
TIS - AI

1º período

Sem custos

3 euros por aluno,
financiado pelos EE

15€ (cópias A3 a
cores)

0€

5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
- Compreender a necessidade de preservar o património
construído.
- Promover o desenvolvimento da cidadania crítica e
participativa.
- Desenvolver hábitos de pesquisa.
- Motivar para o estudo da Geografia.

Título da atividade
Marília Oliveira
Marina Machado
Ana Paula Miranda

Saída de campo a Pombal"Morfologia urbana pombalense"
11º
2ºP
0€

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Compreender a necessidade de preservar o património
natural e promover o desenvolvimento sustentável.
- Promover o desenvolvimento da cidadania crítica e
participativa.
- Desenvolver hábitos de pesquisa.
- Motivar para o estudo da Geografia.

Título da atividade
Cilena Santos

Concurso "Posters sobre o desenvolvimento sustentável"
12º
3ºP
0€

5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Orientação vocacional; Informação escolar e Profissional: o
Mundo do trabalho; escolhas pessoais;
O início da vida (parto e maternidade - cuidados);
Reprodução humana/ Manipulação da fertilidade

Título da atividade
Adelaide Mendes;
Helena Coxixo;
Madalena Patrício;
Sérgio Alves

Visita virtual à Universidade de Coimbra e Escola de Enfermagem
Turmas do 12º ano
3º período
Sem custos

2 - Direitos Humanos
Tema
Promoção de igualdade de género e de oportunidades,
direitos humanos, cidadania e o combate ao tráfico de seres
humanos.
Sensibilizar os alunos para a problemática da Violência
Contra as Mulheres e Violência Doméstica.
Alertar para comportamentos de risco

Título da atividade
APEPI

Projeto Basta e Já-Trafico de seres humanos (Video conferência)os
Turmas do 12º ano
´ao longo do ano letivo
Sem custos

2 - Direitos Humanos
Tema
Conhecer as tendências atuais de utilização da genética no
combate à criminalidade;
Compreender os desafios sociais, culturais, éticos e políticos
desse fenómeno;

Título da atividade
O Ces Vai à escolaFilipa Queiros

Crime, genética e investigação criminal (video conferência)
Turmas do 12º ano
1º período
Sem custos

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Debater as dinâmicas abusivas que levam ao homicídio nas
relações de intimidade;
Alertar para mitos e estereótipos na perceção pública destes
casos;
Despertar a consciência dos/as alunos/as para as
características e impacto deste fenómeno.

Título da atividade
O Ces Vai á escolaMadalena Duarte e
Sofia Jamal

Homicidios nas relações de intimidade (video conferência)
Turmas do 12º ano
2º período
sem cust

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
-Compreender a importância de diferentes saberes para o ser
humano.
-Relacionar ciência, filosofia e religião.
-Esclarecer a natureza do fenómeno religioso e a necessidade
do ser humano recorrer à religião.
-Estabelecer uma relação entre razão e fé.

Título da atividade
João Paiva,
Universidade do Porto

Ciência, Filosofia e Religião (Videoconferência)
Turmas de Filosofia 10º e
Novembro
11º ano

Sem custos

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Promover a maior consciencialização para os desafios
intergeracionais;
Ativar políticas e o debate público
Contribuir para uma sociedade mais justa e equitativa através
da disponibilização de recursos e oportunidades.

Título da atividade
Professores de Filosofia

Projeto Geração com voz
Turmas 11º Ano de
Filosofia

Sem custos

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Comemorar o dia da Filosofia.
- 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.

Título da atividade
Professores de Filosofia

Comemoração do Dia Mundial da Filosofia
Turmas de Filosofia 10º e
Novembro
11º an

Sem custos

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
-Compreender a importância de diferentes saberes para o ser
humano.
-Relacionar ciência, filosofia e religião.
-Esclarecer a natureza do fenómeno religioso e a necessidade
do ser humano recorrer à religião.
-Estabelecer uma relação entre razão e fé.

Título da atividade
Helena Coxixo; Sergio
Alves;Luisa Moura

Comemoração do Dia Mundial da Filosofia
urmas do 12º ano de
1.ºPeríodo
psicologia +1º TCM

Sem custos

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Sensibilizar os alunos e a comunidade educativa para as
doenças de comportamento alimentar com origem
psicológica.
Divulgar algumas manifestações destas doenças (causas e
consequencias)

Título da atividade
Helena Coxixo; Sergio
Alves;Luisa Moura

Comemoração do Dia Mundial da Filosofia
urmas do 12º ano com opção 1.ºPeríodo
de psicologia +1º TCM

Sem custos

Finais outubro

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

Departamentos Curriculares

Departamento de Matemática
Tema

1 - Desenvolvimento Sustentável
Objetivos

- 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.
1 - Desenvolvimento Sustentável
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.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema

Compostagem na Escola
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Professores de Ciências
Alunos do 2.º
Naturais do 2º CEB, com CEB/Comunidade Escolar
a
colaboração do Clube da
Ciência Viva e do
Pessoal não docente.
Título da atividade

Data/Local
Ao longo do ano na
Escola Básica Marquês
de Pombal

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

Título da atividade
Quercus, Professores de
Ciências Naturais do 2º
CEB, com a
colaboração do Clube da
Ciência Viva e do
Pessoal não docente.

Green CorK - Projeto de reciclagem de rolhas de cortiça.
Alunos do 2.º
Ao longo do ano.
5 € (fotocópias de
CEB/Comunidade
cartazes a cores).
Escolar

Título da atividade

Semana do animal

- 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 e os cuidados a ter para com os
animais.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Demonstrar que a Educação Científica pode ser,
simultaneamente, um exercício plural, criativo, em que a
aplicação de conceitos científicos nos permite compreender,
de forma integrada, o Mundo em que vivemos;
- 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.
4 - Cultura e Artes
Tema
- Incentivar e desenvolver o gosto pela matemática;
- Relacionar diversos temas da Matemática com algumas
profissões.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Incentivar e desenvolver o gosto pela matemática;
- Relacionar diversos temas da Matemática com algumas
profissões.
3 - Educação para a Saúde
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.

6 a 12 de outubro

5 € (fotocópias de
divulgação da
atividade).

Ajudanimal Associação de Defesa
dos Animais de Pombal,
Grupo 230 e as
Professoras Fátima
Brandão e Fátima
Marques (Escola
Secundária).
Título da atividade
Docentes do grupo 230,
em articulação com o
Clube da Ciência Viva.

Comunidade educativa

Título da atividade
IPL e Docentes de
Matemática do 6.º ano de
escolaridade.
Título da atividade
IPL e Docentes de
Matemática do 5.º ano de
escolaridade.
Título da atividade
Docentes do grupo 230,
em articulação com a
equipa de Educação para
a Saúde/Centro de
saúde.

Palestra: "Descobrir a Matemática em diversas profissões"
Alunos do 6.º ano
Final do 1.º
Sem custos
período/Sala de aula
(online)
Palestra: "Truques para impressionar!"
Alunos do 5.º ano
Final do 1.º
Sem custos
período/Sala de aula
(online)
Comemoração do dia Mundial da Alimentação
Alunos do 2.º ciclo
Semana de 12 a 16 de
Sem custos
outubro de 2020;
Escola Básica Marquês
de Pombal

Comemoração do Dia da Floresta Autóctone
Alunos do 2.º ciclo.
De 23 de novembro até
ao final do ano

Sem custos

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Observar, experimentar e simular o funcionamento de
ambientes naturais;
- Proporcionar um contato direto dos alunos com elementos
da natureza, pequenos seres vivos e plantas, estimulando que
estes observem a interação entre as espécies animais e
vegetais, o solo e a água.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Acompanhar o crescimento e desenvolvimento do bichoda-seda (metamorfoses);
- Realizar pesquisas orientadas (sugestão).

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Estimular o gosto e o estudo pela Matemática;
- Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões
matemáticas e percebam que conseguir resolver os
problemas propostos é uma conquista pessoal muito
recompensadora;
- Permitir que os alunos descubram o lado lúdico da
disciplina.

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática;
- Desenvolver a destreza no cálculo mental;
- Promover a utilização da Matemática numa perspetiva
lúdica.

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática;
- Relacionar diversos temas da Matemática com algumas
profissões;
- Reconhecer e valorizar o papel da Matemática nas diversas
áreas de conhecimento.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática.

Título da atividade
Professores de Ciências
Naturais do 2º CEB

Terrário
Alunos do 2.ºciclo

Título da atividade
Prof.ª Fátima Pessa com
a colaboração dos
Professores de Ciências
Naturais de 5.º ano e dos
alunos deste ano letivo
Título da atividade
Docentes de Matemática
do 2º CEB
Professoras:
- Ana Medeiros
- Margarida Fonseca
Departamento de
Matemática da
Faculdade de Ciências e
Tecnologias da
Universidade de
Coimbra com o apoio da
SPM
Título da atividade
7ºano, professoras:
- Celina Oliveira
- Carla Godinho
8ºano, professoras:
- Lígia Matos
- Alexandra Moita

Criação de Bichos-da-Seda
Comunidade escolar, em
particular os alunos do 5.º
ano de escolaridade

Título da atividade
Professora:
- Carla Godinho
Departamento de
Matemática da ESTG/
Politécnico de Leiria
Título da atividade
- Lígia Matos

Palestra: "Descobrir a matemática em diversas profissões"
Alunos do 8ºano
2ºP/
0€
Escola Secundária de
Pombal

Ao longo do ano na
Escola Básica Marquês
de Pombal

2 € (rolo de plástico
para vedar o aquário)

2.º/3.º períodos

2 € (cartazes a cores)

Concurso: Canguru Matemático Sem Fronteiras
Alunos dos 2º e 3º ciclos e
2ºP/
alunos do Ensino
Escola Marquês de
Secundário
Pombal e Escola
Secundária de Pombal

50€ (inscrição)
+
40€ (valor aprox. cópias)

Concurso: Campeonato de Cálculo Mental
Alunos dos 7ºe 8º anos
2ºP/
Escola Marquês de
Pombal

2€ (impressão de
cartazes a cores)

Comemoração do dia do Pi
Alunos do 8.º ano

2ºP/
Escola Secundária de
Pombal

10€

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática;
- Compreender que a informação estatística com que somos
confrontados diariamente é frequentemente apenas uma
informação parcial;
- Ser crítico na análise da interpretação da informação
estatística que outros nos propõem (jornais, televisão,
publicidade,);
- Compreender que os mesmos dados podem conduzir a
conclusões diferentes, consoante as representações gráficas
ou tabelas utilizadas.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Estimular o interesse e a curiosidade pelos jogos
matemáticos nas suas vertentes lúdicas e motivadora para a
aprendizagem da disciplina;
- Dar a conhecer trabalhos realizados pelos alunos no âmbito
da disciplina de matemática;
- Dar a conhecer boas práticas educativas;
- Fomentar o gosto pela matemática.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Alargar horizontes além do currículo;
- Incentivar e desenvolver o gosto pela matemática;
- Dar a conhecer aos alunos como surgem algumas
geometrias não euclidianas e algumas das suas aplicações.

Título da atividade
Professora:
- Lígia Matos
Departamento de
Matemática da ESTG/
Politécnico de
Leiria

Palestra: "Como mentir com estatística"
Alunos do 9ºano
3ºP/
Escola Secundária de
Pombal (online ou
presencial)

Título da atividade

Sala de Matemática
Toda a comunidade
educativa, especialmente
alunos do 9º ano

Título da atividade
Professoras de
Matemática A das
respetivas turmas
Departamento de
Matemática da ESTG/
Politécnico de Leiria

Palestra: "Geometrias não euclidianas e algumas aplicações"
Alunos das turmas de
1ºP ou 2ºP/
0€
Matemática A do 10ºano:
Escola Secundária de
- A, B, C, F1, F2 e G
Pombal (online ou
presencial)

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Sensibilizar para o investimento e poupança;
- Dar conselhos básicos de investimento e poupança;
- Esclarecer dúvidas e perguntas formuladas pelos alunos,
contando para isso com profissionais do sector bancário que
desempenham funções nessa área.

Título da atividade
Professoras:
- Ana Medeiros
- Margarida Fonseca
Associação de Bancos
Portugueses

Sessão de esclarecimento “Confiar para Investir”
Alunos das turmas de
1ºP
MACS:
- 10ºD2; 10ºI; 10ºH; 11ºF2 e
11ºG

Professora de
Matemática do 2.º TCM

Um dia durante a
Semana Aberta (de 4 a
7 de Maio de 2021)/
Escola Secundária de
Pombal

0€

0€

0€

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Fomentar o interesse e o gosto pela matemática;
- Esclarecer o conceito de infinito;
- Explorar o conceito de infinito nos números reais, na
geometria e na lógica;
- Conhecer o Hotel de Hilbert, contar os triângulos de
Sierpinski e explorar a curva de Koch.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Compreender como a informação estatística com que
somos confrontados diariamente é apenas parcial;
- Saber ser crítico na análise da interpretação da informação
estatística que outros nos propõem (jornais, televisão,
publicidade) é fundamental;
- Apreender a compreender que uns mesmos dados podem
ser apresentados de formas diferentes.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Fomentar o interesse e o gosto pela matemática, em
particular, pelo estudo do tema "Probabilidades";
- Explorar o conceito de probabilidade condicionada no
contexto das análises clínicas.

Título da atividade
Professora:
- Teresa Ferreira
Departamento de
Matemática da ESTG/
Politécnico de Leiria

Palestra: "Vamos explorar o conceito de infinito na Matemática"
Alunos das turmas de
2ºP/
0€
Matemática A do 11ºano
Escola Secundária de
Pombal (online ou
presencial)

Título da atividade

Palestra: "Mentir com a Estatística"
Alunos das turmas:
3ºP/
- 1.º TIS
Escola Secundária de
- 1.º TD
Pombal (online ou
- 1.º TEAC
presencial)
- 1.º TAL
- 1º TCM

Título da atividade
Professora:
- Teresa Ferreira
Departamento de
Matemática da ESTG/
Politécnico de Leiria

Palestra: "Análises clínicas e probabilidades condicionadas"
Alunos da turma:
3ºP/
0€
- 1.º TAL
Escola Secundária de
Pombal (online ou
presencial)

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Alargar horizontes além do currículo.
- Incentivar e desenvolver o gosto pela matemática
- Dar a conhecer aos alunos algumas aplicações da
Matemática.
- Explorar a relação Matemática e Tecnologia.

Título da atividade
Professoras:
- Carla Rodrigues
- Teresa Pinto
Departamento de
Matemática da ESTG/
Politécnico de Leiria

Palestra: "Modelação Matemática"
Alunos das turmas:
1ºP ou 2ºP/
- 2.º TEAC
Escola Secundária de
- 2.º TAL
Pombal (online ou
- 2.º TIS
presencial)

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Motivar e fomentar o interesse pela Matemática;
- Ilustrar como a Matemática também está presente na
floresta, à semelhança do que acontece em muitas outras
áreas e situações do nosso quotidiano;
- Apresentar exemplos simples, como o cálculo da idade ou
da altura de uma árvore, como modelos de otimização para
ilustrar a ligação entre a matemática e a floresta.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Fomentar o interesse e o gosto pela matemática através da
recriação de alguns truques matemáticos com cartas.

Título da atividade
Professora:
- Ana Francisco
Departamento de
Matemática da ESTG/
Politécnico de Leiria

Palestra: "Matemática nas florestas"
Alunos da turma:
3ºP/
- 2.º TD
Escola Secundária de
Pombal (online ou
presencial)

Título da atividade
Professora de
Matemática do 2.º TCM
Departamento de
Matemática da ESTG/
Politécnico de Leiria

Palestra "A matemática nos truques de cartas"
Alunos da turma:
1ºP ou 2ºP/
- 2.º TCM
Escola Secundária de
Pombal (online ou
presencial)

Professora:
- Teresa Pinto
Departamento de
Matemática da ESTG/
Politécnico de Leiria

0€

0€

0€

0€

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

Departamentos Curriculares

Departamento de Ciências Experimentais
Tema

1 - Desenvolvimento Sustentável
Objetivos

- Proporcionar aos alunos uma base sólida de capacidades e
de conhecimentos da física e da química, e dos valores da
ciência, que lhes permitam distinguir alegacões científicas
de não científicas, especular e envolver-se em comunicações
de e sobre ciência, questionar e investigar, extraindo
conclusões e tomando decisões, em bases científicas,
procurando sempre um maior bem-estar social.
- Promover o reconhecimento da importância da física e da
química na compreensão do mundo natural e na descrição,
explicação e previsão dos seus múltiplos fenómenos, assim
como no desenvolvimento tecnológico e na qualidade de
vida dos cidadãos em sociedade.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Sensibilizar e estimular o envolvimento dos alunos para o
conhecimento e as aplicações da flora da Serra de Sicó, em
fins farmacológicos.
- Sensibilizar os alunos para o património natural da região.
- Proceder ao levantamento das utilizações medicinais
(tradicionais) de algumas espécies vegetais da região.
- “Fazer ciência” e "Mostrar a ciência" à comunidade
escolar, dando visibilidade e importância ao curso
profissional de Técnico de Análise Laboratorial.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Compreender a necessidade da preservação dos recursos
hídricos.
- Aplicar conhecimentos no âmbito das operações unitárias e
da gestão ambiental.
- Sensibilizar para questões no âmbito da saúde e da ética
ambiental.
- Conhecer, compreender e distinguir, conforme o fim,
parâmetros químicos de uma água.
- Conhecer o ciclo urbano da água.
- Desenvolver de competências científicas e tecnológicas e,
ainda, de comunicação, através da divulgação do trabalho

Vídeos Informativos em Ciência, Sociedade, Tecnologia e Ambiente
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docentes de Física e
Comunidades educativa
Ao longo do 2º período 0€
Química A - 10º Ano:
Videowall da ESP
António Amorim, Cristina
Email institucional
Moacho, Fátima Marques
Título da atividade

Título da atividade
Cristina Costa
Eduarda Azevedo
Marta Sá

A Química e a Farmacologia
1ºTAL
2ºTAL

Título da atividade
Cristina Costa
Eduarda Azevedo
Marta Sá

Preservação dos recursos hídricos
2ºTAL
Ao longo do ano letivo
1ºTAL
/ Escola Secundária
1.º TEAC
Pombal
1ºTIS

Ao longo do ano letivo
/ Escola Secundária
Pombal

200€

200€

realizado à comunidade.
5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
- Motivar os alunos para o estudo da Física;
- Divulgar o trabalho e os estudos realizados em Física de
Partículas, e em particular, no CERN;
- Difundir a forma como alguns conceitos físicos se
desenvolveram, bem como algumas características básicas
do trabalho científico necessárias ao seu próprio
desenvolvimento;
- Promover a autonomia dos alunos na avaliação de
informação relativa ao desenvolvimento científico e
tecnológico, em particular o veiculado pela comunicação
social;
- Abrir horizontes em termos de prosseguimento de estudos.

Título da atividade
Sónia Couceiro Marques e
Fátima Marques

Visita de Estudo virtual ao CERN
Alunos de Física e de
A definir (Escola Química do 12º ano
visita virtual)

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Motivar os alunos para o interesse pela ciência;
- Desenvolver a autonomia dos alunos na avaliação de
informação relativa ao desenvolvimento científico e
tecnológico;
- Promover a comunicação entre alunos, através de palestras
ou apresentações afins;
- Promover a convivência entre alunos do ensino secundário
e do primeiro ciclo.

Título da atividade
Sónia Couceiro Marques e
Fátima Marques

"Tardes com a Ciência"
Alunos de Física e de
Química do 12º ano e alunos
do 1º ciclo

4 - Cultura e Artes
Tema
- Sensibilizar para o risco sísmico e para a importância de
comportamentos que se devem adotar em caso de sismo.
- Reforçar a resiliência e a capacidade de resposta da
comunidade local perante o risco sísmico.

Título da atividade
Estefânia Pires
Doutora Ana Gomes investigadora no Centro de
Investigação da Terra e do
Espaço da Universidade de
Coimbra (CITEUC)
Título da atividade
Estefânia Pires
Professor Doutor Pedro
Tonicher Callapez docente na Faculdade de
Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra

Tertúlia: "E aqui como se sentiu? Memórias do sismo de 1969"
Alunos das turmas 7.ºA, G,
Em data a definir
Deslocação:
H e I e respetivos
2.º Período
Coimbra- Pombal
pais/encarregados de
e Pombal-Coimbra
educação
ou sem custos (se
realizada por
videoconferência)
Palestra: "Estórias" escondidas nas rochas de Pombal
Alunos das turmas 7.ºA, G
Em data a definir
Deslocação:
HeI
2.º Período
Coimbra- Pombal
e Pombal-Coimbra
ou sem custos (se
realizada por
videoconferência)

Título da atividade
Estefânia Pires

Comemoração do "Dia Mundial da Terra"
Alunos das turmas 7.ºA, G,
22 de abril
HeI

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Promover a reflexão sobre questões relacionadas com a
proteção e valorização do património paleontológico local.

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Consciencializar para a importância e a necessidade de
preservar os recursos naturais do planeta.
- Sensibilizar os estudantes para a existência de uma
geodiversidade de paisagens.

Ao longo do ano letivo,
na escola

0€

0€

50 euros

5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
- Distinguir animais domésticos e selvagens.
- Identificar características dos diferentes grupos de animais
(mamíferos, répteis, aves).
- Identificar as ameaças que os animais enfrentam na
natureza.
- Definir como podemos contribuir para a conservação da
natureza.
3 - Educação para a Saúde
Tema
Sensibilizar para a importância do solo, como base de
sustentação da vida no nosso planeta, nomeadamente como
chave para reduzir a migração forçada, mitigar e adaptar às
mudanças climáticas, melhorar a nutrição, fornecer água
limpa, alcançar a segurança alimentar e preservar a
biodiversidade.
- Promover o bem-estar, a saúde e a preservação do
ambiente

Título da atividade
Estefânia Pires
Denise Valente
dinamizada em
intercâmbio com o
Jardim Zoológico

Visita virtual "Explorador da Natureza"
Alunos do 1.º Ciclo - turma
Em data a definir
1.º A - Escola Básica de
Pombal

Título da atividade
Estefânia Pires

Comemoração do Dia Mundial do solo
Alunos das turmas 7.ºA, G, 7 de dezembro
HeI

Sem custos

Sem custos

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

Departamentos Curriculares

Departamento de Artes e Tecnologias
Tema

4 - Cultura e Artes
Objetivos

Divulgar junto da comunidade os trabalhos realizados pelos
alunos, nas disciplinas de Educação Visual e Educação
Tecnológica.
Envolver os alunos do 2º ciclo na preservação e decoração
do espaço/escola.
Valorizar esteticamente alguns espaços da escola.
4 - Cultura e Artes
Tema
Divulgar junto da comunidade os trabalhos realizados pelos
nossos alunos.
Preservar e decorar o espaço/escola.
Desenvolver nos alunos a capacidade de organizar e divulgar
uma exposição.
Despertar o sentido crítico e a sensibilidade estética.
Tema

1 - Desenvolvimento Sustentável
Objetivos

Sensibilizar a comunidade escolar para a mudança de
comportamentos ambientais.
Criar sinalética criativa na comunicação visual sobre o uso
água.

4 - Cultura e Artes
Tema
Reforçar a qualidade do processo ensino-aprendizagem;
Desenvolver a criatividade e a imaginação;
Visualizar mostra de trabalhos/artefactos;
Valorizar o trabalho realizado na disciplina de Educação
Tecnológica.

Decoração Natalicía
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
João Canto
Alunos do 2.º ciclo e
Vitor Pereira
comunidade educativa
Sofia Marques
Carlos Costa
Filomena Duarte
Título da atividade

Título da atividade
João Canto
Vitor Pereira
Sofia Marques
Carlos Costa
Filomena Duarte

Exposição de trabalhos
Alunos do 2.º ciclo e
comunidade educativa

Poupar água
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Filomena Duarte
Turmas de Educação
Tecnológica;
Comunidade Escolar

Data/Local

Custo Estimado

De novembro de 2020 a
7 de janeiro de 2021
Escola EB.2/3 Marquês
de Pombal

100 €

Nos espaços dos blocos
ao longo do ano letivo.

50 €

Título da atividade

Título da atividade
Carlos Costa

Natal na escola
Turmas de Educação
Tecnológica;
Comunidade escolar

Data/Local

Custo Estimado

Num local dos
estabelecimentos do
agrupamento, adequado a
exposições

Sem Custos

Num local dos
estabelecimentos do
agrupamento, adequado à
exposição de artefactos

Sem Custos

4 - Cultura e Artes
Tema
• 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 a área técnica;
• Permitir uma melhor compreensão dos conteúdos
programáticos das disciplinas técnicas, através do contacto
com dispositivos variados e apreensão das potencialidades e
aplicações dos mesmos.
4 - Cultura e Artes
Tema
• 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 a área técnica
• Permitir uma melhor compreensão dos conteúdos
programáticos das disciplinas técnicas, através do contacto
com dispositivos variados e apreensão das potencialidades e
aplicações dos mesmos. Permitir uma melhor compreensão
dos conteúdos programáticos das disciplinas técnicas;
5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
- Permitir uma melhor compreensão dos conteúdos
programáticos das disciplinas da Área Técnica;
- Permitir ao aluno perceber a importância da manutenção
dentro de uma empresa, a sua implementação e organização;
- 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 a área técnica;

Título da atividade
João Almeida;
Luís Santos

CHINT ELECTRIC - Workshop / Palestra
1º TEAC;
3º Período
2º TEAC;
- Semana aberta
3º TEAC

Título da atividade
João Almeida;
Luís Santos

WEG
1º TEAC;
2º TEAC;
3º TEAC

Título da atividade
João Almeida;
Luís Santos

Bombeiros Voluntários de Pombal - Workshop / Palestra
1º TEAC;
3º Período
S/custos
2º TEAC;
- Semana aberta
3º TEAC

3º Período
- Semana aberta

S/custos

S/custos

5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
• 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.
5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
• 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 a área técnica
• Permitir uma melhor compreensão dos conteúdos
programáticos das disciplinas técnicas, nomeadamente na
área da Manutenção Industrial;

Título da atividade
João Almeida;
Luís Santos

Legrand e Museu da Eletricidade
1º TEAC;
Durante o 2º ou 3º
2º TEAC;
Período
3º TEAC
( Em data a confirmar
com as empresas
envolvidas).
Legrand - Carcavelos
Museu da Eletricidade Lisboa

Título da atividade
João Almeida;
Luís Santos

Cuétara - Pombal
1º TEAC;
2º TEAC;
3º TEAC

5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
• 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 a área técnica
• Permitir uma melhor compreensão dos conteúdos
programáticos das disciplinas técnicas, nomeadamente na
área da Manutenção Industrial;

Título da atividade
João Almeida;
Luís Santos

Sumol + Compal
1º TEAC;
2º TEAC;
3º TEAC

Aproximadamente
400€ parao transportes

Durante o 2º ou 3º
Período
Em data a confirmar de
acordo com a
disponibilidade da
empresa
Pombal

Sem custos

Durante o 2º ou 3º
Período
Em data a confirmar de
acordo com a
disponibilidade da
empresa
Pombal

Sem custos

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Produzir artefactos robóticos originais simples e criativos;
Aprender e treinar técnicas diversas (soldar, colar a quente,
usar ferramentas comuns);
Montar um circuito elétrico simples;
Reutilizar materiais;
Promover a criatividade, fomentar o trabalho colaborativo.

Título da atividade
Lino Simões
Teresa Varela
Anabela Coelho

Máquina de risco e rabiscos
6º ano

2º período

0€

3 - Educação para a Saúde
Tema
Promover a Cidadania Digital e a Educação para os Media
nas Escolas
Promover a utilização esclarecida e crítica da Internet.
Alertar os jovens para os perigos de uma má utilização da
Internet.

Título da atividade
Lino Simões
Teresa Varela
Vítor Machado
Sérgio Possacos
José Rodrigues
Ana Maria

Seguranet
2º e 3º ciclos

Ao longo do ano letivo

0€

4 - Cultura e Artes
Tema
Aprofundar os conhecimentos científicos dos alunos.
Motivar e promover o gosto pela área da multimédia.
Incentivar os alunos a utilizarem as novas tecnologias e a
promover-lhes o gosto pelo raciocínio lógico e pela
programação.
5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Contribuir para o enriquecimento cultural e social dos
alunos;
Desenvolver atitudes de sociabilidade;
Promover o contacto entre a Escola e entidades promotoras
de formação em contexto de trabalho;
Motivar os alunos para o desenvolvimento da tecnologia;
Permitir uma melhor compreensão dos conteúdos
programáticos das disciplinas técnicas, nomeadamente de
Redes de Comunicação.
5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Contribuir para o enriquecimento cultural e social dos
alunos;
Promover o contacto entre a Escola e entidades promotoras
de formação em contexto de trabalho;
Motivar os alunos para o acompanhamento da evolução
tecnológica;
Permitir aos alunos o contato com técnicas de
manuseamento da fibra.

Título da atividade
Grupo 550

Hora do código e Codeweek
2º, 3º ciclos, secundário e
profissional

a definir

0€

Título da atividade
Diamantino Mendes

Optilink, Lda
Alunos do 1ºTIS

2ºPeríodo

0€

Título da atividade
Diamantino Mendes

Manuseamento de Fibras
Alunos do 3ºTIIGR

AEP/1ºPeríodo

0€

3 - Educação para a Saúde
Tema
Dar a conhecer aos alunos, técnicas e linguagens que
permitam contruir uma app móvel e produtos IoT (internet
of things) em benefício da comunidade;
Incutir nos alunos espírito de iniciativa;
Ensinar metodologias de projeto inovadoras;
Envolver os professores e alunos em trabalho de equipa;
Envolver os alunos em projetos orientados para os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas.
5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Partilhar experiências de ex- alunos de cursos
profissionais, no que diz respeito ao seu percurso após o
12º ano.
Partilhar experiência no mundo do trabalho e instituições
de ensino superior como alunos de TESP, Licenciatura
e/ou Mestrado
5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Realizar Workshops, para promoção da programação e
simulação de montagens com Arduíno
4 - Cultura e Artes
Tema
Sensibilizar a comunidade escolar, para a valorização da
arte fotográfica enquanto meio privilegiado e
multifacetado de comunicação.
Envolver os elementos da comunidade escolar na
participação ativa das atividades do agrupamento

Título da atividade
Professores do GR550 e
outros que queiram
colaborar

Projeto Apps for Good
3º ciclo e profissional

Título da atividade
Anabela Coelho

Mundo do Trabalho e Ensino Superior
Alunos do 3ºTIIGR
Ao longo do ano letivo

0€

Título da atividade
Anabela Coelho
Rui Coelho
Título da atividade
Juan Cunha
com a colaboração dos
docentes Artes Visuais

Workshop - programação e simulação
Alunos do 9ºano
Ao longo do ano letivo

0€

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Sensibilização para adoção de animais em abrigos.
Criação de cartazes para afixar em diversos locais do
concelho.
2 - Direitos Humanos
Tema
Criação de uma fanzine de Banda Desenhada com o tema
da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Sensibilizar a comunidade Escolar para os Direitos
Humanos.
Exposição dos trabalhos originais.
4 - Cultura e Artes
Tema
Divulgar os trabalhos dos alunos em suporte digital no
VideoHall da Escola Secundária
Sensibilizar a comunidade escolar para os
trabalhos realizados pelos alunos
Despertar o sentido crítico e a sensibilidade
estética.

Título da atividade
Luís Fernandes

Campanha de Sensibilização Adoção Animal
7ºA; 7ºB; 7ºC
2º Período;
Concelho de Pombal

Título da atividade
Luís Fernandes

Fanzine de B.D. Direitos Humanos
8ºC; 8ºG; 8ºH
2º Período;
Escola Marquês de
Pombal.
Escola Secundaria de
Pombal
Divulgação Exposições coletivas em suporte digital
Turmas do 3.º CEB
Ao longo do ano
sempre que se reunirem
trabalhos por unidade

Título da atividade
Luís Fernandes
Isilda Gameiro
Sílvía Almeida
Augusta Rodrigues
Ana Seco

Fotomobile
Comunidade escolar

ao longo do ano letivo

2.º período
Escola Secundária de
Pombal

50€

50€ para aquisição de
prémios

3 cópias p/b por aluno

1 cópia cores A4/ aluno
+ 10 euros material
para encadernação e
montagem da
exposição.
Sem custos

4 - Cultura e Artes
Tema
Promover as atividades letivas desenvolvidas pelos alunos
na disciplina de Educação Visual;
Sensibilizar a comunidade escolar para os trabalhos
realizados pelos alunos;
Despertar o sentido crítico e a
sensibilidade estética.

Título da atividade
Ana Seco
Augusta Rodrigues
Isilda Gameiro

Exposições de trabalhos dos alunos
Alunos do 9º ano
2.º Período;
Comunidade Escolar
Escola Secundaria de
Pombal

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Dar continuidade ao projeto do ano anterior
- Colaborar com a Quercus na reflorestação
- Desenvolver a consciência ambiental reconhecendo o
valor da floresta;
- Promover as relações interpessoais;
- Contribuir para a formação do jovem estudante enquanto
cidadão interveniente;
- Desenvolver a sensibilidade estética, formando e
aplicando padrões de exigência;
- Desenvolver a autoestima dos alunos em relação à sua
produção artística;

Título da atividade
Ana Seco

Criar Bosques - Intervir para o futuro
Alunos da turma do 11º H1 | Ao longo do ano
H2;
12º F2 de Artes

4 - Cultura e Artes
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.

Título da atividade
Docente: Ana Seco
Alunos: 12º F2

Exposição| Instalação Oficina De Artes
Comunidade Escolar
Escola Secundária de
Pombal/Ao longo do
ano

4 - Cultura e Artes
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.

Título da atividade
Docente: Ana Seco
Alunos: 10º D2
H1 |H2

Exposição Desenho A
Comunidade Escolar

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Dar continuidade ao projeto iniciado no ano anterior
- Promover atividades com a comunidade envolvente
- Adaptar/reutilizar trabalhos/maquetes de Ex alunos na
disciplina de OFA no ano de 2018/19
- Angariação de fundos com trabalhos dos alunos e/ou
outras iniciativas para a construção de uma casa para
felinos de rua em Pombal
- Contribuir para a formação do jovem estudante enquanto
cidadão interveniente;
- Desenvolver a sensibilidade estética, formando e
aplicando padrões de exigência;

Título da atividade
Coordenador Professora
Ana Seco
Professor convidado: Hélio
Machado

Casa para felinos de Rua em Pombal
Alunos do 11º H1 e 11H2
2º e 3º Períodos

Escola Secundária de
Pombal/Ao longo do
ano

20 euros para o
material necessário à
montagem da
exposição

sem custos

sem custos

sem custos

a orçamentar

- Desenvolver a autoestima dos alunos em relação à sua
produção artística;
- Promover o Curso CCHA e o Agrupamento de Escolas
de Pombal.
3 - Educação para a Saúde
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 artística1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Dar continuidade ao projeto iniciado no ano anterior.
- Desenvolver em grupo um projeto/desenhos para
futuramente realizarem uma pequena maquete de
comedouros e bebedouros para o terreno da associação
AjudaAnimal.
Contribuir para a formação do jovem estudante enquanto
cidadão interveniente;
- Desenvolver a sensibilidade estética, formando e
aplicando padrões de exigência;
- Desenvolver a autoestima dos alunos em relação à sua
produção artística;
- Promover o Curso CCHA e o Agrupamento de Escolas
de Pombal.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Sensibilizar os alunos para a limpeza e manutenção dos
espaços interiores e exteriores da Escola;
- Valorizar a relação aluno/escola;
- Desenvolver a criatividade;
Envolver os alunos na preservação do espaço/escola;
- Cooperar com a escola nas atividades que esta
desenvolve.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Promover a conscientização quanto à valorização,
conservação e preservação do Patrimônio Público Escolar
através de ações práticas que levem ao cuidado e o zelo
pela comunidade escolar
4 - Cultura e Artes
Tema
- Promover as atividades letivas desenvolvidas pelos
alunos na disciplina de Desenho A;
-Sensibilizar a comunidade escolar para os trabalhos
realizados pelos alunos (exposições temporárias);
- Despertar o sentido crítico e a sensibilidade estética;
- Desenvolver a autoestima dos alunos em relação à sua
produção artística.

Título da atividade
Ana Seco
Alunos 11ºH1, H2
10º D2
9A; 9 B
12 F2

Campanha se sensibilização - Dia mundial do sorriso
Comunidade educativa
2 de outubro

sem custos

Título da atividade
Docente: Ana Seco
Alunos: 11ºH1 e H2

Parceria com a ajudaAnimal
Comunidade Escolar

Sem custos

Título da atividade
MARKCOM;
(Prof Sérgio Cardoso) e
alunos do 12F1 (disciplina
de OMB).

Sensibilização para a "Preservação e limpeza da escola"
Alunos e Comunidade
1º Período: Videowall - Sem custos
escolar
Átrio da Escola

Título da atividade
MARKCOM;
(Prof Sérgio Cardoso) e
alunos do 12F1 (disciplina
de OMB).
Título da atividade
Maria José Roma

Sensibilização para a "Preservação do Patrímónio Escolar"
Alunos e Comunidade
3º Período: Videowall - Sem custos
escolar
Átrio da Escola

Exposição de Trabalhos
Alunos da turma do 10º E,
12º F de Artes

1º Período

Escola Secundária de
Pombal
Ao longo do ano

20 euros
para material de
suporte à montagem da
exposição

4 - Cultura e Artes
Tema
Dinamizar atividades inter-ciclos no âmbito do PCE
Promover o gosto pela Arte de Intervenção nos alunos do 1º
CEB
Criar um painel para apresentar no dia das artes

Título da atividade
Isilda Gameiro - PCE

Até onde queres voar?
Alunos do 1º CEB e
Comunidade Escolar

4 - Cultura e Artes
Tema
Selecionar atividades de promovam o ensino das Artes
Recolher trabalhos desenvolvidos com os alunos e organizar
uma exposição
Dinamizar atividades artísticas nas duas escolas no dia das
Artes

Título da atividade
Docentes dos grupos
240 e 600 - PCE

Dia das Artes
Alunos do 4º ano
Alunos da EBMP e ESP
Comunidade Escolar

4 - Cultura e Artes
Tema
Recolher informação em suporte digital dos diferentes cursos
do ensino secundário (CCH e CPROF)
Articular com os SPO a oferta formativa para a respetiva
divulgação
Envolver os docentes e os alunos na criação de um espólio
que permita a divulgação das ofertas em suporte digital para
o ano de 2021/22

Título da atividade
Adelaide Mendes
Isilda Gameiro
Sérgio Cardoso

Espólio Cultural e Formativo do AEP
Comunidade Escolar
Site do AEP
Vídeo hall ESP
Semana Aberta

4 - Cultura e Artes
Tema
Explorar a vida e figura icónica do Marquês de Pombal
Promover um concurso de ideias para desenvolver um
logotipo do Marquês de Pombal.

Título da atividade
Isilda Gameiro PCE

Concurso: Retratar o "Marquês"
Alunos do 7º ano
Ao longo do ano
Comunidade Escolar

Ao longo do ano
Semana Aberta

1 fotocopia A3 por
aluno participante

Semana Aberta

30 euros
para material para
organizar a exposição

Sem custos

Sem custos

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

Departamentos Curriculares

Departamento de Expressões
Tema

3 - Educação para a Saúde
Objetivos

- Comemorar a Semana do Desporto na Europa;
- Promover a prática de atividade física e hábitos de vida
saudáveis;
- Divulgação dos grupos/equipa do Desporto Escolar do
Agrupamento.
3 - Educação para a Saúde
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 atividade do Basquetebol na escola
- Sensibilizar os alunos para a limpeza dos espaços escolares.
- Obter uma avaliação da atividade de "Bom" e/ou "Muito
Bom" igual ou superior a 80%.
3 - Educação para a Saúde
Tema
- Fomentar o convívio, a disciplina e o fair-play;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de Educação
Física;
- Promover a prática da modalidade do Badmínton;
- Sensibilizar os alunos para a limpeza dos espaços escolares;
- Obter uma avaliação da atividade de "Bom" e/ou "Muito
Bom" igual ou superior a 80%.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Fomentar o uso de meios de transporte alternativos na
deslocação casa-escola e escola-casa, numa perspetiva de
promoção de hábitos de vida saudáveis e de sustentabilidade
ambiental.

Dia Europeu do Desporto na Escola
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Ricardo Gaspar
Alunos do 2CEB + 3CEB +
25 Setembro 2020
Arlindo Araújo
Ens. Secundário + Ens.
Escola Secundária de
Ana Nunes
Profissional.
Pombal e Escola Básica
Marquês de Pombal
Título da atividade

Título da atividade
Arlindo Araújo
Ana Nunes
Ricardo Gaspar
João Alves
Paulo Oliveira
Pedro Joel Galego

Basquetebol 3x3
Alunos do 2CEB + 3CEB +
Ens. Secundário + Ens.
Profissional.

Título da atividade
Paulo Rolo
Mário Paulo
Ricardo Gaspar
João Alves
Mónica Cortesão
Ana Nunes

Torneio de Badminton
Alunos do 2CEB + 3CEB +
Ens. Secundário + Ens.
Profissional

Título da atividade
Arlindo Araújo
Ana Nunes
Ricardo Gaspar

Dia sobre rodas
Alunos do 2CEB + 3CEB +
Ens. Secundário + Ens.
Profissional.

Custo Estimado
0€

Fase Agrupamento:
- 26-01-2021
- Fase CLDE - 2.º P (a
definir);
- Regional e Nacional
3.ºP (a definir)

300€ transporte e
alimentação

19-02-2021

50€ medalhas

Uma vez por período

0€

3 - Educação para a Saúde
Tema
- Fomentar o convívio, a disciplina e o fair-play;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de EDF;
- Promover o gosto e a prática do Atletismo de uma maneira
regular e sistemática no agrupamento.

Título da atividade
Paulo Oliveira
Pedro Joel Galego
Mónica Cortesão
Carla Rodrigues
Lucília Ferreira
Daniela Rebbechi

3 - Educação para a Saúde
Tema
- Sensibilizar os alunos para uma maior compreensão dos
assuntos relativos à deficiência.
- Mobilização para a defesa da dignidade dos direitos e do
bem-estar das pessoas com deficiência.
- Promover um mundo mais inclusivo e equitativo para as
pessoas com deficiência.
- Fomentar o convívio, a disciplina e o fair-play.
3 - Educação para a Saúde
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 atividade do Voleibol na escola
- Sensibilizar os alunos para a limpeza dos espaços
escolares.
- Obter uma avaliação da atividade de "Bom" e/ou "Muito
Bom" igual ou superior a 80%
3 - Educação para a Saúde
Tema
Fomentar o convívio, a disciplina e o fair-play;
- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de EDF;
- Promover o gosto e a prática do Atletismo de uma maneira
regular e sistemática no agrupamento.

Título da atividade
Pedro Joel Galego
Paulo Oliveira
Isabel Madeira
Rui Varandas
Aida Antunes

2 - Direitos Humanos
Tema
- Experienciar modalidades desportivas como o Boccia, de
olhos vendados ou sentado;
- Sensibilizar e consciencializar sobre a existência de
deficiência em contextos diversos;
- Interagir positivamente em contexto educativo.
- Sensibilizar os alunos para as diferenças de cada um em
particular e promover atitudes de cooperação, interajuda e o
respeito pelo próximo na tomada de decisões;
- Respeitar a diversidade social, cultural, religiosa ou outra;
- Estimular o desenvolvimento de uma consciência social;
- Promover o conhecimento dos princípios fundamentais
para a boa convivência coletiva;
Desenvolver valores de cidadania, tolerância, solidariedade e
respeito pelos outros.

Título da atividade
EB Marquês:
Isabel Jesus
Otília Leitão

Mega Sprinter (Fases Turma; Escola; CLDE; Nacional)
Alunos dos
19/26 de novembro
400€ _transporte e
2CEB+3CEB+Ens.
EBMP; 19 novembro
alimentação
Secundário/ Cursos
Secundária- fase
Profissionais
escola;
Fase CLDE - Leiria 2P Fase nacional - 2ºP
local a designar.
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Alunos dos
03 de dezembro
0€
2CEB+3CEB+Ens.
Escola Marquês de
Secundário/ Cursos
Pombal
Profissionais
Escola Secundária

Título da atividade
Rui Varandas
Carla Rodrigues
Bruno Gaspar
João Alves
Ana Nunes
Isabel Madeira

Gira Volei 2x2
Alunos dos
2CEB+3CEB+Ens.
Secundário/ Cursos
Profissionais

Título da atividade
Lucília Ferreira
João Alves
Rui Varandas
Daniela Rebecchi
(Bruno Gaspar)

Corta Mato (Fases Escola, CLDE e Nacional)
Alunos dos 1CEB+
Fase Escola:15 de
2CEB+3CEB+Ens.
dezembro
Secundário/ Cursos
Fase CLDE - a
Profissionais
designar
Fase Nacional - a
designar
"Coloca-te na pele do outro"
- Alunos do 2º e 3º ciclos
Dia 3 de dezembro
2020 no Ginásio da EB
da Marquês

19 de abril de 2021

20€

500€

0€

- Jogos de boccia. - Simulações de situações.
2 - Direitos Humanos
Tema
Consciencializar sobre a existência de deficiência em
contextos diversos;
- Incentivar à participação,
- Sensibilizar os alunos para as diferenças de cada um em
particular e promover atitudes de cooperação, interajuda e
respeito pelo próximo;
- Estimular o desenvolvimento de uma consciência social.

4 - Cultura e Artes
Tema
* Incentivar o interesse por novas técnicas artísticas;
* Desenvolver a motricidade fina;
* Descobrir e utilizar diversos tipos de materiais reciclados e
reutilizáveis para a elaboração dos trabalhos;
* 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.

Título da atividade
EB de Pombal - Paula
Carvalho;
EB Abiúl, Vila Cã e
Vicentes - Célia Lima;
EB de Moita do Boi,
Louriçal e Almagreira Andreia Carvalho;
EB de Machada - Ana
Mota;
EB de Redinha e Barrocal
- Adélia Cardoso ;
EB CCMelhor - Otília
Gomes
Título da atividade
Paola Gaspar

"Não há mal em ser diferente "
Alunos do 1.º ciclo e
Dia 3 de dezembro
Jardins-de-infância.
2020 nas escolas do 1º
ciclo

Jardim em conserva
- Alunos do 2º e 3º ciclos da
EB Marquês de Pombal e
Secundária

0€

Ao longo do ano no
Agrupamento de
Escolas

0€

Ao longo do ano no
Agrupamento de
Escolas

0€

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Recolher tampinhas;
Promover a Solidariedade;
Favorecer o trabalho em equipa.

Título da atividade
Fernanda Coelho
Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos
e escola secundária

Tampinhas solidárias
- Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos
e Secundária

2 - Direitos Humanos
Tema
- Consciencializar a população escolar sobre a existência do
autismo e ajudar a ultrapassar preconceitos;
- Consciencializar a comunidade educativa para a
necessidade de ajudar a melhorar a qualidade de vida das
pessoas com autismo para que possam levar vidas plenas e
significativas;
- Promover atitudes de cooperação, interajuda e respeito
pelo próximo.

Título da atividade
EB de Pombal - Paula
Carvalho;
EB Abiúl, Vila Cã e
Vicentes - Célia Lima;
EB de Moita do Boi,
Louriçal e Almagreira Andreia Carvalho;
EB Machada -Ana Mota;
EB de Redinha e Barrocal
- Adélia Cardoso ;
EB CC Melhor - Otília
Gomes
EB Marquês - CAA - SM

"Dia Mundial da Consciencialização do Autismo"
Alunos do 1.º ciclo, Jardins1 de abril
de-infância e da Sala
Multicor

0€

4 - Cultura e Artes
Tema
- Fomentar o gosto pela leitura;
- Descobrir novas histórias;
- Explorar ilustrações;
- Desenvolver uma relação criativa com as palavras.
4 - Cultura e Artes
Tema
. Estimular capacidades criativas nos alunos;
- Despertar a curiosidade pela cultura e pela arte;
- Promover a participação em projetos artísticos;
- Estabelecer uma relação com a Arte através do Ouvir,
Fazer, Criar, Saber.

Título da atividade
Manuela Trindade

"Crescer e ser leitor"
Alunos da Escola
Secundária (3º ciclo e
secundário)

3º período na
Biblioteca Municipal

0€

Título da atividade
Manuela Trindade
Tatiana Pereira

"À descoberta do teatro"
Alunos da escola secundária
(3º ciclo e secundário) e da
EB Marquês (2 e 3º ciclo)

3º período no CineTeatro

0€

4 - Cultura e Artes
Tema
- Compreender a importância do Museu
- Explorar as coleções e conteúdo do museu;
- Desenvolver estratégias de comunicação através de
atividades lúdico-pedagógicas.

Título da atividade
Tatiana Pereira
Manuela Trindade

Visitar o Património Histórico e Cultural da cidade
Alunos da escola secundária 3º período no Museu
(3º ciclo e secundário)
Municipal

2 - Direitos Humanos
Tema
Divulgar o serviço de IPI junto da comunidade, garantindo a
universalidade de acesso ao serviço, permitindo uma
educação inclusiva e equitativa para todas as crianças;
Mobilizar a comunidade por forma a prevenir ou reduzir os
riscos de atraso de desenvolvimento das crianças, garantindo
a igualdade de oportunidades para todas;
Sensibilizar para a importância das equipas de IPI como um
recurso específico de apoio à aprendizagem e à inclusão;
Assinalar o aniversário da criação do SNIPI.

Título da atividade
Docentes IPI

IPI - Um direito da criança.
Comunidade

2 - Direitos Humanos
Tema
Assegurar às crianças a proteção dos seus direitos e o
desenvolvimento das suas capacidades;
Partilhar saberes técnicos com vista a dotar as família de
conhecimentos que as ajudem a tomar decisões adequadas
ao desenvolvimento global e harmonioso das crianças;
Incentivar um maior envolvimento dos pais no processo de
intervenção bem como na vida escolar dos seus educandos;
Sensibilizar para o importante papel da família como agente
promotor do desenvolvimento integral das crianças.

Título da atividade
Docentes de IPI

"À conversa com os pais…"
Pais e Encarregados de
Educação.

0€

De 6 a 31 de outubro
Nos painéis
informativos das 3
Autarquias

Sem custos

Ao longo do ano.

Sem custos

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Educar as crianças para uma cidadania interveniente e
participativa, incentivando-as à colaboração em campanhas
solidárias;
Fomentar a importância das ações individuais e coletivas
que possibilitem a diminuição das desigualdades sociais;
Colaborar com associações locais na divulgação das
diferentes campanhas de angariação de bens.

Título da atividade
Docentes de IPI

"Pequenos no tamanho, Grandes na partilha."
Crianças dos
Ao longo do ano
estabelecimentos educativos
da área de abrangência da
ELI.

3 - Educação para a Saúde
Tema
Fornecer ferramentas e estratégias de intervenção que
promovam o bem-estar físico, mental e emocional das
crianças com Perturbação do Espectro do Autismo;
Saber identificar os primeiros sinais indicadores da P.E.A.
Aumentar a consciencialização da comunidade sobre as
questões relacionadas com a P.E.A, dotando os pais e
profissionais de instrumentos de intervenção adequados às
necessidades específicas destas crianças;
Proporcionar um espaço de reflexão e debate sobre esta
temática.

Título da atividade
Docentes de IPI

"P.E.A.… Dos primeiros sinais à intervenção."
Pais, docentes e outros
Terceiro período: hora e
profissionais de infância.
local a designar.

Sem custos

Sem custos

Estruturas Pedagógicas
Clubes, Projetos e Atividades

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

Clubes, Projetos e Atividades

Clube Ciência Viva
Tema

1 - Desenvolvimento Sustentável
Objetivos

Estimular o gosto dos alunos para o cuidado com a natureza;
Estimular o gosto dos alunos para a plantação de novas
plantas;
Desenvolver o gosto do contacto com a natureza;
Promover o sentido de responsabilidade para o cuidado a ter
com as plantas;
Aplicar o método científico na formação de novas plantas
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Enriquecer o processo ensino-aprendizagem.
Analisar criticamente informação científica e apresentar os
dados de forma clara e organizada.
Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos (aprender
fazendo).
Aquisição de instrumentos de trabalho.
Concretização de atividades que promovam o
desenvolvimento do espírito de iniciativa, de organização,
de crítica, de autonomia e de solidariedade.
Mobilizar saberes e competências adquiridas.
Despertar nos alunos a curiosidade para o mundo que os
rodeia criando um sentimento de entusiasmo e interesse pela
Ciência.
Estimular o contacto com a natureza; estimular
comportamentos saudáveis e sustentáveis e promover o
conhecimento da região cársica do concelho de pombal.
Fomentar a interdisciplinaridade.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Estimular comportamentos saudáveis e sustentáveis e
promover o conhecimento da região cársica do concelho de
pombal

“À Descoberta do Maravilhoso Mundo das Plantas”
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docente Fátima Soares e
Vários níveis de
1º Período de 2020/2.
Equipa de trabalho do
escolaridade
AEP
Clube
Título da atividade

Custo Estimado
Total: 300 euros.

Título da atividade
Equipa de trabalho do
Clube e docentes de
Biologia e Geologia

workshops com investigadores da área da geologia
3ºCEB e Secundário
1º Período de 2020/2.
AEP

500 euros

Título da atividade
Equipa Clube Ciência
Viva e GPS

“À descoberta da espeleologia”
Ensino Secundário
1º Período de 2020/21.
AEP

500 euros

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Promover a Ciência entre ciclos dinamizada por docentes e
alunos do secundário.
Compreender que um planeta sustentável depende de todos
nós.
Promover atitudes conducentes a um desenvolvimento
sustentável.
Promover o desenvolvimento e formação integral dos alunos
de forma a melhorar as condições de ensino e aprendizagem
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Promover a apresentação de novas metodologias de trabalho
e a formação dos docentes.

Título da atividade
Equipa de trabalho do
Clube e outros docentes

“Dia Aberto ao 1ºCEB”
1º Ciclo do Ensino Básico

Título da atividade
Equipa do clube Ciência
Viva

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Despertar nos alunos a curiosidade para o mundo que os
rodeia criando um sentimento de entusiasmo e interesse pela
Ciência.
Sensibilizar os alunos para a importância das ciências na
interpretação dos fenómenos do dia-a-dia.

1º Período de 2020/21.
AEP

200€

"Tardes com Ciência"
1º CEB

A Definir

Por definir

Título da atividade
Equipa do clube Ciência
Viva

“Laboratório Aberto”
9º Ano de escolaridade do
concelho

2º/3º Período de
2020/21. - AEP.

Por definir

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Despertar nos alunos a curiosidade para o mundo que os
rodeia criando um sentimento de entusiasmo e interesse pela
Ciência. Sensibilizar os alunos para a importância das
ciências na interpretação dos fenómenos do dia-a-dia

Título da atividade
Equipa Ciência Viva e
outros docentes

“Fórum Ciência Viva”
Todos os níveis de ensino

31 de Janeiro de 2021 Coimbra

800€

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Tomar consciência da existência de seres vivos invisíveis
aos nossos olhos.
Observar a diversidade de colónias de microrganismos
obtidos a partir de objetos e ambientes.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Contribuir para o treino do exercício de uma cidadania ativa
e participativa, enfatizando a vertente do jornalismo
ambiental.

Título da atividade
Professora Fátima
Brandão e Professores das
turmas participantes

Os microrganismos estão por todo o lado
Alunos do 1º Ciclo do
1º Período de 2019/20.
Ensino Básico
AEP.

Título da atividade
Programa Jovens
Repórteres para o
Ambiente (Associação
Bandeira Azul da Europa).
Alunos de Biologia e
Geologia (turmas: 10º
D1+F1+F2+H) inscritos
no Programa
Professora Fátima Brandão

Jovens Repórteres para o Ambiente
Alunos de Biologia e
Ao longo do ano letivo
Geologia (turmas: 10º
D1+F1+F2+H)

300€

--

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Divulgar conhecimento científico de várias temáticas no
âmbito das Ciências Biológicas e Geológicas

Título da atividade
Fátima Brandão

InfoCIÊNCIA - Divulgação científica
Funcionários docentes e não Ao longo do ano letivo
docentes do Agrupamento
de Escolas de Pombal

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Contribuir para a educação e sensibilização para o bem-estar
animal das gerações mais jovens.
Dar apoio à Associação "Ajudanimal" de Pombal.

Título da atividade
Professoras Fátima
Brandão e Fátima
Marques. Alunos das
turmas das professoras
dinamizadoras

ANIMAIS como nós
Ajudanimal - Associação de
Defesa dos Animais de
Pombal

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Valorizar a floresta autóctone.
Contribuir para a preservação e expansão das espécies
indígenas portuguesas.
Recolher e semear bolotas em "vasos".
Acompanhar o desenvolvimento das plântulas de carvalho.
Promover o trabalho de investigação.

Título da atividade
Professora Fátima
Brandão e Professores das
turmas participantes

Dias com bolotas
Alunos do Ensino Básico
(1º/2º/3º Ciclos) e do Ensino
Secundário

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Contribuir para conservar a biodiversidade local.
Promover o aparecimento de insetos benéficos em zonas
urbanas. Construir hotéis para insetos. Descobrir as espécies
de insetos que existem nos pátios escolares. Promover o
trabalho de investigação.

Título da atividade
Professora Fátima
Brandão e Professores das
turmas participantes

Há Insetos no hotel
Alunos do Ensino Básico
(1º/2º/3º Ciclos) e do Ensino
Secundário

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Consciencializar para a necessidade de conservar os recursos
naturais da Terra, reduzir as emissões de gases com efeito de
estufa e viver em harmonia com todos os seres vivos.

Título da atividade
Professora Fátima
Brandão

Dia da Terra - 7 semanas 7 ações
Comunidade escolar
Final de Fevereiro a 22
de abril

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Enriquecer o processo ensino-aprendizagem. Analisar
criticamente informação científica e apresentar os dados de
forma clara e organizada. Aplicação prática dos
conhecimentos adquiridos (aprender fazendo). Aquisição de
instrumentos de trabalho. Concretização de atividades que
promovam o desenvolvimento do espírito de iniciativa, de
organização, de crítica, de autonomia e de solidariedade.
Mobilizar saberes e competências adquiridas. Despertar nos
alunos a curiosidade para o mundo que os rodeia criando um
sentimento de entusiasmo e interesse pela Ciência.
Estimular o contacto com a natureza; estimular
comportamentos saudáveis e sustentáveis e promover o
conhecimento da região cársica do concelho de pombal.
Fomentar a interdisciplinaridade. Inserir as atividades

Título da atividade
Fátima Pessa com
colaboração da equipa C.
Viva e grupo 230

"Coastwatch"
2º e/ou 3º CEB

--

Ao longo do ano letivo

Dependente das
propostas dos alunos

Ao longo do ano letivo

100 €

Ao longo do ano letivo

100 €

A definir

--

A definir

escolares no meio envolvente e vice-versa. Ligação entre os
saberes teóricos adquiridos e a sua aplicação prática.
Inserir as atividades escolares no meio envolvente e viceversa. Ligação entre os saberes teóricos adquiridos e a sua
aplicação prática.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Aplicar medidas que contribuam para promover a
conservação da Natureza;
- Contribuir para a formação de cidadãos ambientalmente
conscientes;
- Fomentar o trabalho de equipa e partilha de boas práticas;
- Manter uma atitude responsável no que respeita às aves;
- Conhecer a importância das aves para o equilíbrio natural
dos ecossistemas

Título da atividade
Professores de Ciências
Naturais do 2º CEB, com a
colaboração do Clube da
Ciência Viva e do Pessoal
não docente

Proteção de aves
Alunos do 2.º
CEB/Comunidade Escolar

5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Motivar os alunos para o estudo da Física;
Divulgar o trabalho e os estudos realizados em Física de
Partículas, e em particular, no CERN;
Difundir a forma como alguns conceitos físicos se
desenvolveram, bem como algumas características básicas
do trabalho científico necessárias ao seu próprio
desenvolvimento;
Promover a autonomia dos alunos na avaliação de
informação relativa ao desenvolvimento científico e
tecnológico, em particular o veiculado pela comunicação
social;
Abrir horizontes em termos de prosseguimento de estudos.

Título da atividade
Sónia Couceiro Marques e
Fátima Marques

"Tardes com Ciência"
Alunos de Física e de
Química do 12º ano

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Motivar os alunos para o interesse pela ciência;
Desenvolver a autonomia dos alunos na avaliação de
informação relativa ao desenvolvimento científico e
tecnológico;
Promover a comunicação entre alunos, através de palestras
ou apresentações afins;
Promover a convivência entre alunos do ensino secundário e
do primeiro ciclo.

Título da atividade
Sónia Couceiro Marques e
Fátima Marques

"Tardes com Ciência"
Alunos de Física e de
Química do 12º ano e alunos
do 1º ciclo

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
-Compreender a importância de algumas bactérias na
produção do iogurte
-Aplicar conhecimentos sobre fermentação láctica
-Estimular o gosto pela ciência

Título da atividade
Luísa Conde

Produção de iogurtes/Observação microscópicas de bactérias
Alunos do 9.º D, E, F e G
Laboratório de
15 Euros
Biologia/Dezembro
2020

Ao longo do ano na
Escola Básica Marquês
de Pombal

5 € (fotocópias de
cartazes a cores).

A definir (Escola visita virtual)

-----

Ao longo do ano letivo,
na escola

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
-Compreender a utilização de Daphnias como indicadores
ecotoxicológicos
-Estimular o gosto pela ciência

Título da atividade
Luísa Conde

Observação de exemplares de macrofauna aquática e outros
Todos os alunos interessados Laboratório de
Sem custos
em participar
Biologia/ Maio 2021

1 - Desenvolvimento Sustentável
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.

Título da atividade
Professores de Ciências
Naturais do 2º CEB, com a
Colaboração do Clube da
Ciência Viva e do Pessoal
não docente.

Compostagem na Escola
Alunos do 2.º
CEB/Comunidade Escolar

1 - Desenvolvimento Sustentável
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.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- 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 e os cuidados a ter para com os
animais.

Título da atividade
Quercus, Professores de
Ciências Naturais do 2º
CEB, com a
colaboração do Clube da
Ciência Viva.

Green CorK - Projeto de reciclagem de rolhas de cortiça.
Alunos do 2.º
De 23 de novembro até 5 € (fotocópias de
CEB/Comunidade Escolar
ao final do ano
cartazes a cores).

Título da atividade
Professores de Ciências
Naturais do 2º CEB, com a
colaboração do Clube da
Ciência Viva.

Semana do animal
Comunidade educativa

Ao longo do ano na
Escola Básica Marquês
de Pombal

6 a 12 de outubro

5 € (fotocópias de
cartazes a cores).

5 € (fotocópias de
cartazes a cores).

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Demonstrar que a Educação Científica pode ser,
simultaneamente, um exercício plural, criativo, em que a
aplicação de conceitos científicos nos permite compreender,
de forma integrada, o Mundo em que vivemos;
- 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.

Título da atividade
Ajudanimal - Associação
de Defesa dos Animais de
Pombal, Grupo 230 e as
Professoras Fátima
Brandão e Fátima Marques
(Escola Secundária), com a
colaboração do Clube da
Ciência Viva.

Comemoração do Dia da Floresta Autóctone
Alunos do 2.º CEB
De 23 de novembro até
ao final do ano

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Estimular o gosto pela Biologia
Promover o gosto pela competição entre os alunos
Avaliar o conhecimento adquirido pelos alunos

Título da atividade
Grupo 520

Olimpíadas da Biologia Sénior
Alunos do 10.º ao 12.º ano
2.º e 3.º período inscritos nas disciplinas de
Escola Secundária de
Biologia e Geologia/
Pombal
Biologia

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Estimular o gosto pela Biologia
Promover o gosto pela competição entre os alunos
Avaliar o conhecimento adquirido pelos alunos

Título da atividade
Grupo 520

Olimpíadas da Biologia Júnior
Alunos do 9.º ano
2.º e 3.º período Escola Secundária de
Pombal

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Estimular o gosto pela Geologia
Promover o gosto pela competição entre os alunos
Avaliar o conhecimento adquirido pelos alunos

Título da atividade
Grupo 520

Olimpíadas da Geologia Júnior
Alunos do 11.º ano inscritos 2.º e 3.º Período na disciplina de Biologia e
Escola Secundária de
Geologia
Pombal; Coimbra

sem custos

200€

200€

250€

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

Clubes, Projetos e Atividades

Clube dos Direitos Humanos
Tema

2 - Direitos Humanos
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.

2 - Direitos Humanos
Tema
- Estabelecer parcerias internas com os projetos de índole
humanista dinamizados no Agrupamento e com as equipas
GAAF e Saúde.
- Estabelecer parcerias com entidades externas e dar resposta
às solicitações ao longo do ano;
- Promover o espírito de cooperação e solidariedade;
- Criar dinâmicas de potenciação do empreendedorismo
social e de trabalho em equipa.
2 - Direitos Humanos
Tema
- Dar a conhecer 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;
- Contribuir para a formação pessoal e cívica do jovem
enquanto cidadão do mundo.
2 - Direitos Humanos
Tema
- Divulgar atividades desenvolvidas pelo Clube;
- Promover a participação ativa e interventiva dos alunos,
desenvolvendo a sua consciência de cidadania.

Comemoração do dia do Idoso
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Coordenadora do Clube
Comunidades educativa e
Outubro de 2020
dos Direitos Humanos
local; Instituições de
Online
em colaboração com as
solidariedade locais e
coordenadoras do projeto regionais.
YoungVolunTeam e dos
Serviços de Apoio à
Saúde;
Alunos voluntários
inscritos na atividade
Campanhas de solidariedade
Título da atividade
Coordenadora do Clube
Comunidade educativa
Ao longo do ano
dos Direitos Humanos e
alunos inscritos
Título da atividade

Custo Estimado
0€

0€

Título da atividade
Coordenadora do Clube
dos Direitos Humanos e
alunos inscritos

Na tua pele (Os direitos humanos e eu)
Comunidade educativa
Ao longo do ano

0€

Título da atividade
Coordenadora do
Clube dos Direitos
Humanos e alunos
inscritos

Divulgação do clube
Comunidade educativa

0€

Ao logo do ano
Semana Aberta - 4 a 7
de maio de 2021 - ESP

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

Departamentos Curriculares

Clube da Música
Tema

4 - Cultura e Artes
Objetivos

- Dar continuidade ao trabalho desenvolvido em anos
anteriores;
- Promover o desenvolvimento de técnicas de interpretação
vocal e instrumental;
- Fomentar o gosto pela prática musical;
- Desenvolver competências de performance;
- Proporcionar aos alunos experiências diversificadas, tendo
em vista o seu desenvolvimento global e realização pessoal;
- Promover a autoestima;
- Promover competências relacionadas com o trabalho
cooperativo, respeito mútuo, responsabilidade e
sociabilidade;
•Ocupar os tempos livres dos alunos de forma salutar e
construtiva;
•Preparar peças para apresentar em possíveis eventos a
realizar na escola e/ou na comunidade.
4 - Cultura e Artes
Tema
- Promover o desenvolvimento de técnicas de interpretação
vocal e instrumental;
- Fomentar o gosto pela prática musical;
- Desenvolver competências de performance;
- Proporcionar aos alunos experiências diversificadas, tendo
em vista o seu desenvolvimento global e realização pessoal;
- Promover a autoestima;
- Promover competências relacionadas com o trabalho
cooperativo, respeito mútuo, responsabilidade e
sociabilidade;

Clube de Música
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Fátima Couto
Alunos dos vários
ciclos

Título da atividade

Título da atividade
Fátima Couto
Madalena Silva

Cantar o Natal
Alunos dos vários
ciclos

Data/Local

Custo Estimado

AEP - Ao longo do
ano

Sem custos

AEP - 1.º Período

Sem custos

4 - Cultura e Artes
Tema
- Promover o desenvolvimento de técnicas de interpretação
vocal e instrumental;
- Fomentar o gosto pela prática musical;
- Desenvolver competências de performance;
- Proporcionar aos alunos experiências diversificadas, tendo
em vista o seu desenvolvimento global e realização pessoal;
- Promover a autoestima;
- Promover competências relacionadas com o trabalho
cooperativo, respeito mútuo, responsabilidade e
sociabilidade;

Título da atividade
Fátima Couto
Madalena Silva

Dia Aberto
Alunos dos vários
ciclos

AEP

Sem custos

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

Clubes, Projetos e Atividades

Projeto Pegada Ecológica
Tema

1 - Desenvolvimento Sustentável
Objetivos

Promover a sustentabilidade do planeta Terra.
Envolver a comunidade educativa no controle da sua pegada
ecológica
Fomentar estratégias inovadoras de medição da pegada
ecológica
Implementar medidas de redução da pegada ecológica na
comunidade escolar, em parceria com os agregados
familiares

Projeto Pegada Ecológica
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Mª do Rosário Teixeira
Alunos e comunidade
Carla Coelho
educativa

Título da atividade

Data/Local
Ao longo do ano letivo

Custo Estimado
Ainda em estudo

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

Clubes, Projetos e Atividades

Programa Escola Azul
Tema

1 - Desenvolvimento Sustentável
Objetivos

- Descobrir as características emblemáticas do cavalomarinho.
- Compreender a importância de um estatuto de
conservação.

Programa Escola Azul: Sessão online "Cavalo-marinho! É um peixe?"
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Estefânia Pires
Alunos do Agrupamento de
A definir
Sem custos
Escolas de Pombal; Pais e
3.º Período
Encarregados de Educação
Comunidade

Título da atividade

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Sensibilizar a sociedade e incentivar todos os cidadãos para
assumirem atitudes informadas e responsáveis sobre o
oceano e os seus recursos.

Título da atividade
Estefânia Pires

Programa Escola Azul - Quizizz "Queres conhecer o mar?"
Alunos do Agrupamento de A definir
Sem custos
Escolas de Pombal
3.º Período
Comunidade

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Compreender a importância do oceano para o Homem.
- Promover a literacia científica, o pensamento crítico e
envolvimento de alunos em atividades de ciência.
- Aproximar a ciência da comunidade local.
- Agir, intervir e decidir para promover uma sociedade mais
azul.

Título da atividade
Estefânia Pires

Escola Azul Em Casa
Alunos do Agrupamento de
Escolas de Pombal
Comunidade

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Compreender a importância do oceano para o Homem.
- Promover a literacia científica, pensamento crítico e
envolvimento de alunos em atividades de ciência.
- Aproximar a ciência da comunidade local.
- Agir, intervir e decidir para promover uma sociedade mais
azul.

Título da atividade
Estefânia Pires em
intercâmbio com a
Escola Secundária Dr.
Joaquim Gomes Ferreira
Alves (Valadares)

Escola Azul - Comemoração do Dia Europeu do Mar
Alunos do Agrupamento de 3.º Período - 20 de maio
Escolas de Pombal e da
2021
Escola Secundária Dr.
Joaquim Gomes Ferreira
Alves

Atividades a publicar
no Facebook do
Agrupamento
convidando a
comunidade escolar a
participar

Sem custos

Sem custos

Tema

5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

Colaborar com a Equipa do Clube Ciência Viva e Programa
Eco Escolas.
Colaborar nos projetos relacionados com a literacia dos
oceanos dinamizados no Agrupamento.
Promover o trabalho cooperativo e colaborativa, visando a
partilha e o sucesso educativo.
Participar em ações de divulgação e promoção do
Agrupamento.
5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
- Incentivar ao prosseguimento de estudos.
- Estimular o interesse pela ciência, nomeadamente pelo
estudo de áreas associadas ao mar.

Programa Escola Azul em rede
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Estefânia Pires
Comunidade educativa
A definir
José Costa
Luísa Conde
Título da atividade

Título da atividade
Estefânia Pires
Dra. Mónica
Albuquerque - Estrutura
de Missão para a
Extensão da Plataforma
Continental.

Webinar "O que faz um geólogo marinho?"
Alunos das turmas 7.º A, G, A definir
H e I.

Custo Estimado
Sem custos

Sem custos

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

Clubes, Projetos e Atividades

Projetos eTwinning
Tema

1 - Desenvolvimento Sustentável
Objetivos

- Envolver os jovens e toda a comunidade escolar na
participação e concretização dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS);
- Promover a língua e cultura de expressão espanhola e
inglesa;
- Divulgar costumes e tradições;
- Promover o respeito pelos outros;
- Sensibilizar para a importância do domínio das línguas;
- Promover a aprendizagem de forma lúdica, estimulando a
criatividade;
- Divulgar as atividades realizadas no Agrupamento em
outras escolas além-fronteiras e vice-versa.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Promover e divulgar as tradições culturais associadas a
esta data festiva;
- Promover a aprendizagem de forma lúdica;
- Estimular a criatividade.

Projetos eTwinning
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Carla Silva, Berta Cruz
Comunidade Escolar
e Patrícia Rebelo
Título da atividade

Título da atividade
Maria do Rosário
Teixeira

Data/Local

Custo Estimado

Agrupamento de
Escolas de Pombal
Ao longo do ano letivo

10 euros para algumas
fotocópias a cores para
divulgar cartazes
realizados pelos
alunos; selos de cartas
para enviar trabalhos
(postais)

Projeto eTwinning - Christmas Cards Exchange
Alunos do 7.º e 8.º
1.º Período
ano

Sem custos

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

Clubes, Projetos e Atividades

SELF

Proporcionar oportunidades de aprendizagem criativas no
domínio das Ciências Naturais, com recurso a suportes
tecnológicos, num contexto de bilinguismo .

La SELF en ligne - Blogue com resultados de aprendizagem
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Fatíma Soares e
8º C e E
Ao longo do ano
Sem custos
Fernanda Vindeirinho e
Em contexto de sala de
Cristina Costa,
aula

5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Tema
Projeto etwinning - projeto a definir

Título da atividade
A definir

Projeto etwining
8º C e E

Ao longo do ano

Sem custos

4 - Cultura e Artes
Tema
Divulgar e promover uma certificação oficial dos
conhecimentos em língua francesa.

Título da atividade
Cristina Costa e
Fernanda Vindeirinho

DELF A2 e B
Cristina Costa e Fernanda
Vindeirinho

Maio no AE de
Pombal

30 euros. (valor
suportado pelos alunos

Tema

1 - Desenvolvimento Sustentável
Objetivos

Título da atividade

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

Clubes, Projetos e Atividades

Projeto Young VolunTeam
Tema

2 - Direitos Humanos
Objetivos

- 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 - Direitos Humanos
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 - Direitos Humanos
Tema
- Fomentar o espírito de solidariedade e respeito pelo outro;
- Promover a participação ativa e interventiva dos alunos,
desenvolvendo a sua consciência de cidadania.
2 - Direitos Humanos
Tema
- Divulgar atividades desenvolvidas pelo Clube;
- Promover a participação ativa e interventiva dos alunos,
desenvolvendo a sua consciência de cidadania e
solidariedade.

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

Título da atividade

Título da atividade
Coordenadora do
Projeto em colaboração
com as Coordenadoras
do Clube dos Diretos
Humanos e Serviços de
Apoio à Saúde;
Alunos voluntários
inscritos na atividade
Título da atividade
Coordenadora do
Projeto e alunos inscritos

Dia Internacional do Idoso
Comunidade
Educativa/Comunidade
Local

Participação em campanhas de cariz solidário e social
Alunos; professores e
Ao longo do ano letivo
Encarregados de Educação

Sem custos

Título da atividade
Coordenadora do
Projeto e alunos
inscritos

Divulgação e Participação na Semana Aberta
Comunidade educativa e
Ao longo do ano letivo
local
Semana Aberta no AEP

Sem custos

Outubro

Sem custos

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

Clubes, Projetos e Atividades

Projeto FITescola
Tema

3 - Educação para a Saúde
Objetivos

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

Projeto FITescolas - Aplicação da bateria de testes
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Arlindo Araújo
Alunos do 2CEB + 3CEB +
1.º, 2.º e 3.º Períodos
Professores de Ed.
Ens. Secundário + Ens.
Escolas Marquês de
Física.
Profissional.
Pombal e Secundária de
Pombal.
Título da atividade

3 - Educação para a Saúde
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.

Título da atividade
Arlindo Araújo
Professores de Ed. Física
com grupos/equipa do
DE.

Projeto FITescolas - Atividade Física
Todos os alunos
2.º e 3.º Período
referenciados.
Escolas Marquês de
Pombal e Secundária de
Pombal.

3 - Educação para a Saúde
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).

Título da atividade
Arlindo Araújo
Professores de Ed.
Física;
Encarregados de
Educação dos alunos
referenciados.

Projeto FITescolas - Desenvolvimento de parcerias.
Todos os alunos
2.º e 3.º Períodos referenciados.
Centro de Saúde de
Pombal e Coletividades
com parceria.

3 - Educação para a Saúde
Tema
- Explicação do funcionamento da Plataforma FITescola;
- Promover a utilização da Plataforma FITescola por parte
dos docentes de EF e alunos do agrupamento.
- Utilização da plataforma por pelo menos 60% dos docentes
de EF.

Título da atividade
Arlindo Araújo
Ricardo Gaspar

Plataforma FITescola
Docentes do Grupo de
Educação Física;
Alunos do 2CEB + 3CEB +
Ens. Secundário + Ens.
Profissional.

Ao longo do ano

Custo Estimado
Sem custos

Sem custos

Sem custos

Sem custos

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

Clubes, Projetos e Atividades

Projetos Europeus
Tema

5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Objetivos

- Desenvolver a autonomia, a criatividade, o pensamento
crítico e espírito de iniciativa dos alunos;
- Promover o respeito pela dignidade humana, liberdade,
democracia, igualdade, Estado de direito e pelos direitos
humanos;
- Promover o ensino de línguas e da diversidade linguística;
- Promover a igualdade e a inclusão;
- Promover atividades de cooperação e mobilidade com um
impacto positivo na educação dos jovens;
- Incentivar a participação dos jovens na vida democrática da
Europa;
- Reduzir o abandono escolar.
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Desenvolver a autonomia, o pensamento crítico e espírito
de iniciativa dos alunos;
- Proporcionar uma formação de excelência aos alunos dos
cursos profissionais;
- Melhorar a qualidade da educação e formação de base, de
competências e saberes orientados para a resolução dos
desafios do Século XXI;
- Contribuir para a mitigação da taxa de desemprego local;
- Promover os valores europeus - diversidade, diálogo
intercultural, valores comuns de liberdade, de tolerância e
respeito pelos Direitos Humanos;
- Fazer do AEP uma escola de referência.

Erasmus+ KA2 -Juliet - Women Open to Modern European Nations
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Filomena Miranda;
Alunos do 9.º e 10.º anos
Mobilidades físicas
Suportado pelo
Isilda Gameiro; Alice
condicionadas.
Programa Erasmus+
Guimarães; Carla Silva;
Meetings virtuais
KA2
Estefânia Pires; Jorge
Ventura
Título da atividade

Título da atividade
Sílvia Almeida;
Diamantino Mendes;
Carla Leitão

Erasmus+ KA1 - Heading to Europe
Alunos dos Cursos
Fevereiro - Julho;
Profissionais que
Maio - Julho.
concluíram o ciclo de
Itália, Espanha e Irlanda
estudos no ano transato;
Alunos do 3.º ano dos
Cursos Profissionais

Suportado pelo
Programa Erasmus+
KA1

Estruturas de Apoio

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

Clubes, Projetos e Atividades
Clube de Robótica

Tema

1 - Desenvolvimento Sustentável
Objetivos

- Contribuir para a formação pessoal e cívica dos jovens;
- Promover o espírito de equipa e cooperação;
- Motivar os alunos para a temática da robótica;
- Fomentar o interesse pela Ciência e Tecnologia;
- Desenvolver o pensamento computacional;
- Desenvolver competências interdisciplinares.

Título da atividade

Oficinas de construção, montagem e programação de robots.
Intervenientes
Data/Local
Custo Estimado
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Docentes do clube
Alunos do clube
Ao longo do ano
€
/ Agrupamento de
(robôs e material de
Escolas de Pombal
desgaste)

Tema
1 - Desenvolvimento Sustentável
- Contribuir para a formação pessoal e cívica dos jovens;
- Estimular alunos e professores a criar atividades e
desenvolver projetos, divulgando os seus resultados junto
da comunidade escolar;
- Fomentar o interesse pela Ciência e Tecnologia;
- Desenvolver competências interdisciplinares.

Título da atividade
Docentes do clube e
outros docentes
interessados em
desenvolver projetos

Desenvolvimento de projetos científicos.
Alunos do agrupamento
Ao longo do ano
/ Agrupamento de
Escolas de Pombal

Tema
1 - Desenvolvimento Sustentável
- Motivar para as competições robóticas;
- Desenvolver o pensamento computacional;
- Estimular alunos e professores para participar em eventos
nacionais de robótica;
- Desenvolver o pensamento computacional.

Título da atividade
Docentes do clube

Participação em eventos de robótica/exposição do trabalho
Alunos do clube
2º e 3º período
Transporte
(em data e local a
Inscriçáo no concurso
definir)

Tema
1 - Desenvolvimento Sustentável
- Motivar os alunos para a temática da programaçáo e
robótica;
- Fomentar o interesse pela Ciência e Tecnologia;
- Desmistificar a robótica como área que requer uma
superespecialização.

Título da atividade
Docentes do clube

Ações de formação na área da robótica e impressão 3D.
Alunos do agrupamento
Ao longo do ano
Sem custos
/ Agrupamento de
Escolas de Pombal

Os custos serão
suportados pelos
interessados

Estruturas de Apoio

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

Clubes, Projetos e Atividades
Clube de Artes

Tema

4 - Cultura e Artes
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;
- Divulgar obras marcantes e representativas de diversas
fases da História do Cinema;
- Divulgar diferentes categorias, géneros e cinematografias,
de modo a desenvolver o nível de literacia cultural por parte
dos alunos de forma sustentada.
Tema
4 - Cultura e Artes
- Promover a cultura estética na comunidade de alunos;
- Adquirir conhecimentos de diversas técnicas artísticas;
- Divulgar os diversos trabalhos realizados pelos alunos no
âmbito do Clube das Artes.

Clube de Artes – Cri’Arte / Cine-box
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Paola Gaspar
2.º, 3.º Ciclo
Ao longo do ano/ EB
2,3 Marquês de Pombal

Título da atividade

Título da atividade
Paola Gaspar

Exposição de trabalhos do Clube das Artes
Alunos do 2.º e 3.º Ciclo e
Semana Aberta Secundário
Secundária de Pombal

Custo Estimado
€ + fotocópias a
cores para os cartazes

€

Estruturas Pedagógicas
Centro Qualifica

Estruturas Pedagógicas
Centro Qualifica

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

Tema

2 - Semana e Dias Temáticos
Objetivos

- Integrar a Iniciativa nacional de Educação de Adultos,
SMAL – Setembro Mês da Alfabetização e das Literacias;
- Estimular a criatividade e a imaginação e sensibilidade,
usando técnicas individuais e de trabalho conjunto;
- Desinibir os candidatos em processo RVCC em relação à
escrita:
- Implicar os docentes na criação e experimentação de
técnicas e estratégias desbloqueadoras da escrita e leitura.

Designação da atividade

SMAL - Atelier de escrita criativa - O meu nome faz
história

Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Cristina Costa em
Candidatos de etnia cigana
articulação com a BE da
em processo RVCC;
Escola Secundária de
Formadores de LC
Pombal

Data/Local
24 de setembro

1 - Sessões Formativas
Tema
- Proporcionar espaços de aprendizagem fora da sala de aula
numa articulação escola-meio;
- Promover a partilha de saberes.

Entrelaçando Saberes
Designação da atividade
Elementos das equipas
- Candidatos do processo
Uma vez por período,
técnico-pedagógicas do
RVCC, formandos do curso
na Escola Secundária
Centro Qualifica, do curso
EFA
de Pombal e/ou noutros
EFA em articulação com
- Elementos das equipas
espaços a definir.
projetos/clubes do AE e
técnico-pedagógicas.
entidades locais.

1 - Sessões Formativas
Tema
- Proporcionar espaços de exploração de linguagens
diversificadas e enriquecedoras: banda desenhada, teatro,
vídeo, digital… numa articulação com os Referenciais da
Educação de Adultos.

Leituras com Arte - Ler + Qualifica
Designação da atividade
Elementos das equipas
- Candidatos do processo
Ao longo do ano.
tecnico-pedagógicas do
RVCC, formandos do curso
Centro em parceria com a
EFA.
BE da Escola Secundária de
Pombal.

6 - Outros
Tema
- Promover o reconhecimento público do programa
Qualifica.

Entrega de diplomas
Designação da atividade
Elementos da equipa
- Candidatos do processo
Em junho, na Escola
tecnico-pedagógicas do
RVCC, formandos do curso
Secundária de Pombal
EFA
Centro Qualifica e do curso
EFA
Candidatos em processo
RVCC e formandos do
curso EFA.

Custo Estimado
Sem custos

Sem custos

Financiamento do
projeto Ler+
Qualifica

Sem custos

Estruturas de Serviços
Bibliotecas Escolares

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

Tema

2 - Direitos Humanos
Objetivos

- Contribuir para o treino do exercício de uma cidadania
ativa e participativa,
- Desenvolver atitudes e comportamentos de respeito,
tolerância e de defesa da liberdade, em consonância com os
“ideais de Abril”.
- Aplicar o Referencial Aprender com a BE;
- Distinguir situações de vivência em Ditadura e em
Democracia;

Biblioteca Escolar

Celebrar o 25 de abril
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Equipa de PB e da BE
Alunos do AEP
outros docentes
(História, 1ºCEB, …)
Título da atividade

Data/Local
AEP - entre 21 e 28 de
abril

Custo Estimado
30€

Tema 2 - Direitos Humanos
- Educar para os valores e contribuir para o exercício de
uma cidadania ativa e participativa,
- Contribuir para a participação plena e efetiva das mulheres
e a igualdade de oportunidades para a liderança;
- Alertar para e combater formas de descriminação
- Alertar e combater formas de violência contra as Mulheres

Título da atividade
Equipa de PB e da BE
outros docentes
(História, 1ºCEB, …)

Mulheres Cientistas e Igualdade de Género - ODS 5
Alunos do 3º ciclo e
Ao longo do ano
Ensino Secundário
e em particular:
25 de novembro-ESP
8 de março - ESP

Tema 2 - Direitos Humanos
- Educar para os valores e para uma cidadania ativa.
- Promover a Literacia cinematográfica;
- Estimular a criatividade e o sentido estético

Título da atividade
Equipa de PB e da BE
outros docentes
(História, 1ºCEB, …)

O Bom da fita - igualdade de género, Xenofobia, ed. sexual
Alunos do AEP
Ao longo do ano
s/custos

Tema 2 - Direitos Humanos
- Contribuir para o exercício de uma cidadania ativa e
participativa;
- Promover a Leitura e o gosto pelo conhecimento;
- Desenvolver competências orais e escrita;
- Manifestar espírito crítico;
- Respeitar diferentes opiniões.

Título da atividade
Professor(a)
bibliotecário/a

Educar para os valores- ODS4
Pré e 1º CEB
Ao longo do ano
2º e 3ºCiclo, Sec
JI e EB1 com
Biblioteca Escolar
Estabelecimentos do
AEP ar

Título da atividade

Literacia da Informação- ODS 4 e 10

Tema

2 - Direitos Humanos

s/custos

50 euros

- Promover a utilização das funcionalidades básicas de
ferramentas digitais para comunicar;
- Conhecer e participar na definição de regras que orientam
comportamentos em relação aos media;
- Promover um comportamento ético e responsável no uso
dos media.
- Incutir formas de participação cívica e empenhada nos
contextos mediáticos.

Professor(a)
bibliotecário/a

Pré e 1º CEB
2º e 3ºCiclo, Sec.

Tema 2 - Direitos Humanos
- 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.
- Contribuir para o desenvolvimento da cultura geral dos
alunos.

Título da atividade
Professor(a)
bibliotecário/a

Comemoração de efemérides- ODS 4
Pré e 1º CEB
Ao longo do ano
2º e 3ºCiclo, Sec.
JI e EB1 com
Biblioteca Escolar
Estabelecimentos do
AEP

Tema 2 - Direitos Humanos
- Promover a alfabetização;
- Desenvolver o gosto pela escrita criativa;
- Desenvolver o gosto pela leitura e pelo conhecimento.

Título da atividade
Professor(a)
bibliotecário/a

Tema 3 - Educação para a Saúde
(Descobrir caminhos para a Saúde e Bem-Estar: Objetivo do
Desenvolvimento Sustentável número 3 da Agenda 2030 da
ONU: Saúde de qualidade).
- Refletir sobre a relação entre o conhecimento e a
construção de uma visão holística do ser humano no mundo.
- Promover a saúde e o bem-estar ocupacional, emocional,
físico, espiritual, intelectual e social das crianças e jovens.
- Participar em projetos em parceria com diferentes
entidades;
- Estimular o convívio e a socialização.

Título da atividade
P.Bibliotecários,
C.Coelho, F.
Vindeirinho; C.Costa,
G.Ribeiro, A.Rodrigues;
F. Duarte

Literacia da Leitura- ODS 4 e 10
Pré e 1º CEB
Ao longo do ano
2º e 3ºCiclo, Sec.
JI e EB1 com
Biblioteca Escolar
Estabelecimentos do
AEP
MIBE -Bookmarks Exchange e Skype Project
Alunos do 2º, 3º ciclo e
Outubro
Ensino Secundário
Alunos de países parceiros:
Croácia Hungria, outros

Tema 3 - Educação para a Saúde
ODS 15 - Proteger a Vida Terrestre
- Promover atitudes conducentes a um desenvolvimento
Sustentável;
- Desenvolver o gosto pela leitura.
- Alertar para a repartição justa e equitativa dos benefícios
derivados da utilização dos recursos genéticos e promover o
acesso adequado aos recursos.
- Estimular o contacto com a natureza

Título da atividade
Margarida Cardoso,
Fernanda Gomes

Árvores que Comunicam
Alunos de 3ºCiclo e Ens.
Sec.

Ao longo do ano
JI e EB1 com
Biblioteca Escolar
Estabelecimentos do
AEP

Ao longo do ano

s/custos

s/custos

s/custos

150,00€

50,00€

- Estimular a criatividade;
Tema 3 - Educação para a Saúde
- Dotar as crianças e os jovens de conhecimentos, atitudes e
valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões
adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e
mental, bem como a saúde dos que os rodeiam, conferindolhes assim um papel interventivo;
•Saúde Mental e Prevenção da Violência (Dia Internacional
da Mulher; Dia Internacional dos Direitos Humanos; Dia
Internacional para a Eliminação da Violência contra as
Mulheres; Dia Internacional em Memória das Vitimas do
Holocausto…)
•Educação Alimentar e Atividade Física (Dia Mundial da
Alimentação; Dia Mundial da Saúde Oral…)
•Comportamentos Aditivos e Dependências (Dia Mundial
sem tabaco;
•Afetos e Educação para a Sexualidade (Dia dos Afetos, …)

Título da atividade
Professores
Bibliotecários
Outros

Celebração de efemérides relativas à Saúde (engloba todos os ODS)
Alunos do AEP
Ao longo do ano
50,00€

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável
Desenvolver conhecimentos e capacidades financeiras;
Adquirir comportamentos e atitudes financeiras adequados;
Tomar consciência da fragilidade das inter-relações entre a
Natureza e a Sociedade;
Identificar alguns desequilíbrios ambientais originados pela
sociedade de consumo;
Adquirir comportamentos ecológicos sustentáveis.

Título da atividade
Professor(a)
bibliotecário/a

Literacia Financeira-ODS 6, 14 e 15
Pré e 1º CEB
Ao longo do ano
JI e EB1 com
Biblioteca Escolar

Tema 4 - Cultura e Artes
Fomentar o gosto pela leitura;
Consolidar conhecimentos e saberes previstos nas metas
curriculares de aprendizagem;
Desenvolver o percurso pessoal de leitor; Distinguir texto
dramático da representação teatral;
Contactar com manifestações culturais e artísticas inspiradas
em textos literários.

Título da atividade
Equipa de PB/
Educadores/ Professores
do 1.º CEB/ Professores
de Português do 2.º e 3.º
CEB

Teatro na Escola
Alunos de 1º CEB, 2º e 3º
Ciclo

Tema 4 - Cultura e Artes
Promover a Literacia cinematográfica e o acesso ao
património cinematográfico nacional e mundial
Educar para os valores, para a cidadania responsável,
Estimular a criatividade e o sentido estético.

Título da atividade
Equipa de PB+ Coord.ª
Projeto Comboio da
Memória, docentes e
educadores em geral;

Ciclo de Cinema
Alunos dos diferentes
níveis de ensino

50 euros

A designar

s/custos

Ao longo do ano e com
maior ênfase em janeiro
(1ª quinzena)

s/custos

Tema 4 - Cultura e Artes
Promover, por diversas formas artísticas, o gosto pela
Leitura;
Dotar os jovens com as ferramentas necessárias para a
concretização de vários projetos multidisciplinares/artísticos,
(vídeo, dança, música e escrita);
Reinventar músicas e locais: incentivar à criação de letras/
músicas para celebrar espaços/figuras, as vivências
pombalinas;
Promover a participação em concurso: AEPdáCart@s aLer;
Envolver a comunidade na atividade: Natal em Grande com
Literatura em Miniatura.

Título da atividade
Bibliotecas do AEP e
parceiros (Município,
RBP, Teatro Amador
Pombal, Conservatório
David Sousa, Radio
Clube Pombal,
DanSpirit, Pombal TV

DivArt City - Movimento 14-20 a Ler
Ao longo do ano
Espaço escolar e
espaços da cidade

Tema 4 - Cultura e Artes
Participar em projetos e/ou concurso de âmbito regional,
nacional ou internacional;
Desenvolver programas ou atividades em parceria com
diferentes entidades;
Promover as competências leitoras;
Criar e estimular hábitos de leitura;
Promover a cidadania ativa;
Estimular o convívio e a socialização
Ex. CNL
FLP E "Turbilhão de Poesia"
Ler para Vencer

Título da atividade
Bibliotecas do AEP e
parceiros (Município,
RBP, RBE, PNL,rádios,
editora(s)…

Concursos do PNL e do AEP
Comunidade escolar e
AEP
local
(com eventual
deslocação decorrente
dos apuramentos)

Tema 4 - Cultura e Artes
Formar utilizadores conscientes e ativos
Promover a leitura e a literacia
Divulgar o fundo documental da BE".
Promover a BE enquanto parceiro no processo de ensino-aprendizagem
Fomentar a frequência da BE como ocupação privilegiada
dos tempos livres e enquanto local de apoio na realização de
trabalho, pesquisa e aprendizagem..

Título da atividade
Equipa de PB
Equipa de professores da
BE
Assistente operacional

Conhecer a BE
Alunos do AEP

Tema 4 - Cultura e Artes
- Elevar o nível de literacia.
- Criar hábitos de leitura autónoma na Escola e fora dela.
Promover e celebrar o livro e a leitura, com diferentes
atividades.
- Celebrar o Dia SOL (Só Ouvir Ler)
-Desenvolver a campanha de "marketing" da leitura nas ruas
(projeto DivArt City)

Título da atividade
PB
RBE, PNL
docentes que adiram

Semana da Leitura
Alunos dos diferentes
níveis de ensino

150€

300,00€

Ao longo do ano

s/custos

março

s/custos

Tema 4 - Cultura e Artes
-Estabelecer parcerias que promovam a escola e tragam
novos conhecimentos e possibilidades de trabalho (com
escritores, ilustradores; pais/personalidades, instituições,
empresas e entidades…);
- Proporcionar à comunidade sessões de
informação/formação;
- Promover a interação oral, escrita/artística entre
público/convidado;
- Motivar para o prazer da escrita;
- Contribuir para a promoção das diferentes literacias:
ambiental, saúde, financeira, …)

Título da atividade
PB
Equipa da biblioteca

Encontros com…escritores, ilustradores, personalidades
Alunos do AEP
Ao longo do ano
150€

Tema 4 - Cultura e Artes
- Promover e desenvolver o gosto pela leitura (Prazer de
Ler),
- Divulgar o fundo documental,
- Conhecer e divulgar cultura nacional e estrangeira.

Título da atividade
PB e comunidade
escolar

Sugestões de leitura
Comunidade educativa

Tema 4 - Cultura e Artes
- Promover a leitura e a literacia;
- Desenvolver competências artísticas de ilustração de
autores/obras/temas;
- Sensibilizar (alunos e comunidade) para a sustentabilidade
do planeta através da consciencialização dos nossos atos.

Título da atividade
Equipa de PB
Equipa de professores da
BE
Outros professores

Concurso AEP dá Cartas@Ler com Eco frases
Alunos do AEP
Ao longo do ano
Comunidade educativa

s/custos

Tema 4 - Cultura e Artes
- Promover a escrita criativa (criação de Haicais ou outras
produções curtas);
- Elevar o nível de literacia;
- Criar hábitos de leitura.

Título da atividade
PB
docentes que adiram

Natal em Grande com Literatura em Miniatura
Alunos dos diferentes
março
níveis de ensino

s/custos

Tema 4 - Cultura e Artes
- Desenvolver e aprofundar a prática de escrita (entre outros,
através de ateliers de escrita criativa),
Fomentar o gosto pela leitura e pela escrita (através da
abordagem dos para textos)
. Setembro Mês da Alfabetização e das Literacias;
. Sons e Sabores da Multiculturalidade e outros…

Título da atividade
PB
Equipa BE
docentes que adiram
Centro Qualifica

Criar e Aprender com a BE
Alunos do AEP

Setembro (SMAL)
março (semana da
leitura)
e ocasionalmente
ao longo do ano

50€

Tema 4 - Cultura e Artes
.Promover e desenvolver a metodologia do trabalho de
projeto bem como em equipas multidisciplinares;
- Desenvolver competências de comunicação e competências
digitais;
- Implementar o referencial “Aprender com a BE”;
- Promover as diferentes literacias

Título da atividade
João Silvano, Fernanda
Gomes, Eduarda
Azevedo, Marta Sá,
Outros docentes/
parceiros

Tenho Química com a BE
Alunos do 3.º CEB e
Ensino Profissional
(NOTA: Poderão ser
envolvidos outros alunos,
de acordo com o
desenvolvimento do

Ao longo do ano

s/custos

pelo menos 1 vez por
trimestre

s/custos

projeto)
4 - Cultura e Artes
Tema
- Sensibilizar para a expressão artística;
- Estimular a criatividade e o sentido estético;
- Promover o contacto com temas de Cidadania e
Desenvolvimento, bem como conteúdos curriculares;
- Dar a conhecer os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS);
- Sensibilizar para a participação ativa nas atividades
dinamizadas pela BE;
-Destacar a importância das BE na educação.

Título da atividade
PB
Outros docentes

Exposições Temáticas
Comunidade educativa

4 - Cultura e Artes
Tema
- Promover o desenvolvimento da literacia tecnológica e
digital
. Estimular a utilização de ferramentas Web 2.0 ( e-books,
apps, jogos educativos, plataformas virtuais e outros meios
que proporcionem a exploração de novos ambientes de
aprendizagem e de colaboração) visando o sucesso dos
alunos.
- Promover práticas colaborativas;
- Valorizar as bibliotecas escolares como instrumento de
formação pessoal e profissional, espaço de partilha e de
relação, motivando para o seu uso e rentabilização.
Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
- Promover o desenvolvimento das múltiplas literacias;
- Promover o conhecimento e o enriquecimento do percurso
formativo dos jovens,
- Estabelecer formas de ligação mais estreitas entre as
instituições de ensino superior e as escolas básicas e
secundárias, (interação com investigadores e espaços de
investigação),
- Promover encontros com enfoque nos temas de Cidadania
e Desenvolvimento, bem como conteúdos curriculares.
- Dar a conhecer os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

Título da atividade
Equipa de PB

TIC-à-la Carte
Docentes do AEP

Título da atividade
Equipa de PB
outros docentes

Programa Cientificamente Provável
alunos do AEP
ao longo do ano
A definir de acordo
com cada
atividade/projeto:
(Tenho Química com a
BE; Semana Aberta;
Clube da Saúde)

Esc. Secundária:
Set. Mês da
Alfabetização
Out. MIBE e
Marcadores
Nov. S. Martinho
Dez. Natal
Jan. Holocausto
Fev: Afetos
Mar
Abril (25 de abril), dia
do Autor

100,00€

A definir

s/custos

Condicionado

Estruturas de Serviços
Serviços Técnico-Pedagógicos

Estruturas de Serviços
Serviços Técnico-Pedagógicos

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

Serviços de Psicologia e Orientação
Tema

1 - Sessões Formativas
Objetivos

- 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
- 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 trabalho
1 - Sessões Formativas
Tema
- Alargar conhecimentos sobre o mundo
- Promover uma atitude proativa
- Promover a reflexão sobre a responsabilidade individual de
cada um na condução do seu próprio desenvolvimento
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;
- Fomentar a partilha e a troca de experiências
- Facilitar a transição para o ensino superior
- Facilitar a tomada de decisão vocacional
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Sensibilizar os alunos para relevância da informação na
construção do seu projeto vocacional
-Permitir a exploração das diferentes alternativas de
formação existentes depois do ensino secundário.
- Facilitar a transição para o ensino superior ou para o
mundo do trabalho

"Rumo ao Sucesso"
Designação da atividade
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
SPO e Qualifica
Grupo de alunos do 3ºano
Durante o ano letivo
dos cursos profissionais

SPO e Qualifica

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

“Gap Year”:
Designação da atividade
SPO e Grupo de Inglês
Alunos do 3ºano do ensino
Data a definir e
profissional
dependente das
condições de
contingência

SPO

Custo Estimado
Sem custos

Sem custos

Sem custos

"Que Caminhos…?""A Entrada no Ensino superior!"
Designação da atividade
Alunos do 12ºano e 3ºano do Ao longo do ano letivo
Sem custos
ensino profissional

Feira Inspiring Future
Designação da atividade
SPO e DTs do 12º ano e
Alunos do 12ºano e do 3ºano Data - 07 de maio;
3ºano dos cursos
dos profissionais
Atividade a realizar na
profissionais
escola, em regime
misto, com atividades
presencias e à distância.

Sem custos

3 - Visitas de Estudo e Intercâmbios
Informação Escolar e Profissional
Tema
Designação da atividade
-Sensibilizar os alunos para relevância da informação na
SPO, Madalena Patrício,
Alunos do 12º ano
- Futurália em Lisboa;
construção do seu projeto vocacional
Helena Coxixo
Alunos do 9ºano
entre 17 a 20 de março
-Permitir a exploração das diferentes alternativas escolares
SPO, coordenadores e DTs
- "Dia Aberto" IPL;
e/ou profissionais.
- Universidade Coimbra
- Facilitar a tomada de decisão vocacional
- Feira da Juventude
- Outras, dependentes
das ofertas existentes e
das condições de
contingência
2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Permitir a exploração das diferentes alternativas escolares
e/ou profissionais.
Facilitar a transição para o ensino secundário
- Facilitar a tomada de decisão vocacional

2 - Semana e Dias Temáticos
Tema
- Recolher informação em suporte digital dos diferentes
cursos do ensino secundário (CCH, CP);
- Proporcionar um espaço de informação escolar e
profissional dinâmico e interativo

4- Atividades e Parcerias
Tema
- Desenvolver a capacidade de análise critica
- Fomentar a capacidade de iniciativa e o espirito critico
- Desenvolver competências no âmbito do
empreendedorismo, da inovação e da competitividade
- Promover a autoconfiança.

Designação da atividade
SPO em colaboração com a
Alunos do 9ºano
direção e coordenadores de
departamento

Isilda Mendes
Sérgio Cardoso
Adelaide Lourenço

"O Dia Aberto"
Início do 3º período.
Esta atividade poderá
ser realizada em regime
presencial ou à
distância

Divulgação da oferta formativa
Designação da atividade
Comunidade educativa
Site do Agrupamento;
Vídeo hall ESP;
Semana Aberta

A Empresa
Designação da atividade
Diretores de turma e de
Grupo de alunos do ensino
Ao longo do ano letivo
curso dos profissionais,
secundário
coordenadores de
departamento,
coordenadores dos cusos
profissionais e SPO

Dependente das
condições de
contingência,
poderá ser realizada
em regime
presencial e/ou à
distância.

Sem custos e
dependente das
condições de
contingência

Sem custos

Sem custos

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

Serviços Técnico-Pedagógicos

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
Tema

2 - Direitos Humanos
Objetivos

Promover o bem-estar e a autoestima.
Desenvolver competências sociais.
Promover o sentimento de pertença à escola.
Promover sentimento de pertença familiar e valorizar o papel
destes laços.

Comemoração de dias temáticos
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Equipa GAAF
Comunidade educativa
Nas datas a assinalar
Videowall da ESP
Email institucional

Título da atividade

Custo Estimado
0€

2 - Direitos Humanos
Tema
Promover o espírito solidário e humanista.
Desenvolver competências de solidariedade social.
Promover a iniciativa e a criatividade em contexto escolar.

Título da atividade
Equipa GAAF

Campanhas solidárias
Comunidade educativa

1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
Promover a iniciativa e a criatividade em contexto escolar.
Despertar para a valorização dos recursos materiais
disponíveis.
Incentivar o empreendedorismo social.

Título da atividade
Equipa GAAF

Oficinas solidárias - Oficinas de Criatividade e Otimismo
Comunidade educativa
Ao longo do ano
0€

Ao longo do ano

0€

Estruturas de Apoio
Serviços de Apoio à Saúde

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

Tema

3 - Educação para a Saúde
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 Setembro Dourado (mês de sensibilização
para o Cancro Infantil) / Mês da Prevenção do Cancro da
Mama (outubro) / Dia Mundial do Cancro (4 de fevereiro) /
Semana Europeia Contra o Cancro (última semana de maio);
- Promover a "Biblioteca Humana";
- Divulgar o Ciclo de Webinares "Dia 10 com o DES!".

3 - Educação para a Saúde
Tema
- Desenvolver hábitos de higiene;
- Promover atitudes e práticas promotoras de saúde
individual e coletiva;
- 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 do Sono (12 de março);
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde (7 de abril);
- Dinamizar a Semana Europeia da Vacinação (20 a 26 de
abril).

Tema

3 - Educação para a Saúde

Serviço de Apoio à Saúde

Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno/ +Saúde
Intervenientes
Data/Local
Dinamizador(es)
Público-Alvo
- Equipa de Educação
Alunos dos 2.º, 3.º ciclos e
Ao longo de todo o ano
para a Saúde;
secundário;
letivo.
- Centro de Saúde de
Comunidade educativa.
Pombal;
Escola Básica Marquês
- Liga Portuguesa Contra
de Pombal e Escola
o Cancro (LPCC) Secundária de Pombal/
Núcleo Regional do
Online.
Norte (NRN);
- Outros parceiros.
Título da atividade

Título da atividade
- Equipa de Educação
para a Saúde;
- Docentes do préescolar, 1.º, 2.º, 3.º
ciclos e secundário;
- Centro de Saúde de
Pombal;
- Projeto Sono Escolas;
- Outros parceiros.

Higiene e Saúde/ Higiene do Sono
Alunos do pré-escolar, 1.º,
Ao longo do ano letivo.
2.º, 3.º ciclos e secundário;
Pais/Encarregados de
Agrupamento de
Educação;
Escolas de Pombal.
Comunidade educativa.

Título da atividade

Saúde Mental e Prevenção da Violência

Custo Estimado
20€

20€

- 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 a 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 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;
- Implementar o projeto "+Contigo";
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde Mental (10 de
outubro);
- Dinamizar o "Dia dos Afetos" (14 de fevereiro);
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde (7 de abril);
- Participar na Campanha Linha Internet Segura nas Escolas;
- Dinamizar o Dia Mundial de Combate ao Bullying (20 de
outubro);
- Dinamizar o Dia Escolar da Não Violência e da Paz (30 de
janeiro);
- Dinamizar o Dia da Internet Segura (5 de fevereiro).

- Equipa de Educação
para a Saúde;
- Docentes do préescolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclos
e secundário;
- SPO;
- Centro de Saúde de
Pombal;
- Ordem dos Psicólogos;
- Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima;
- Centro de
Competências
SoftCiências.

Alunos de todos os níveis de
ensino;
Pais/ Encarregados de
Educação;
Comunidade educativa.

3 - Educação para a Saúde
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
desenvolvimento das principais doenças crónicas (diabetes,
doença cardiovascular e oncológica);

Título da atividade
- Equipa de Educação
para a Saúde;
- Docentes do préescolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclos
e secundário;
- Centro de Saúde de
Pombal;
- LPCC (NRN);
- Outros parceiros.

Educação Alimentar
Alunos de todos os níveis de
ensino;
Pais/ Encarregados de
Educação;
Comunidade educativa.

Ao longo do ano letivo.

20€

Agrupamento de
Escolas de Pombal.

Ao longo do ano letivo.
Agrupamento de
Escolas de Pombal.

20€

- Reconhecer a Dieta Mediterrânica como exemplo de um
padrão alimentar saudável;
- 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;
- Identificar fatores que influenciam o produto alimentar
antes de chegar à mesa do consumidor: a produção agrícola,
transformação industrial e a distribuição;
- 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,
armazenamento, preparação e consumo de alimentos;
- Reconhecer o direito à Alimentação como um direito
humano consagrado pelas Nações Unidas;
- Promover "Os Super Saudáveis" (1.º CEB);
- Dinamizar o Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro);
- Dinamizar o Dia Mundial da Diabetes (14 de novembro);
- Dinamizar o "Mês de Maio, Mês do Coração".
3 - Educação para a Saúde
Tema
- Sensibilizar a comunidade para a dádiva de sangue.

Título da atividade
- Equipa de Educação
para a Saúde;
- Clube dos Direitos
Humanos;
- Centro Regional de
Sangue de Coimbra
(IPS);
- CMP;
- Outros parceiros.

Dádiva de Sangue
Comunidade.

3 - Educação para a Saúde
Tema
- Conhecer regras de comunicação e comportamentos online;
- Conhecer meios de proteção de dados e preservação de
privacidade no email, chats, redes sociais, etc.;
- Sensibilizar para os riscos da internet;
- Adquirir a capacidade de adotar ou de recusar
comportamentos, de tomar decisões autónomas, informadas
e responsáveis;
- Participar na Campanha Linha Internet Segura nas Escolas;
- Dinamizar o Dia Mundial de Combate ao Bullying (20 de
outubro);
- Dinamizar o Dia Escolar da Não Violência e da Paz (30 de

Título da atividade
- Equipa de Educação
para a Saúde;
- Docentes dos 1.º, 2.º,
3.º ciclos e secundário;
- Docentes de TIC;
- Centro de
Competências
SoftCiências;
- Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima.

Segurança na Internet
Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º
ciclos;
Pais/ Encarregados de
Educação;
Comunidade educativa.

2.º Período
Em local a definir

10€

Ao longo do ano letivo.
Agrupamento de
Escolas de Pombal.

10€

janeiro);
- Dinamizar o Dia da Internet Segura (5 de fevereiro);
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde (7 de abril).
3 - Educação para a Saúde
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 Substâncias
Psicoativas (SPA);
- 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 os riscos associados ao seu
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
adições e dependências sem substância;
- Adotar comportamentos adequados face às adições e
dependências sem substância;
- Implementar o projeto Like Saúde;
- Dinamizar o Dia Nacional do Não Fumador (17 de
novembro)/ Dia Mundial sem Tabaco (31 de maio);

Título da atividade
- Equipa de Educação
para a Saúde;
- Docentes do préescolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclos
e secundário;
- Centro de Respostas
Integradas;
- Câmara Municipal de
Pombal;
- Centro de Saúde de
Pombal;
- LPCC (NRN).

Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD)
Alunos de todos os níveis de Ao longo do ano letivo.
ensino;
Agrupamento de
Pais/ Encarregados de
Escolas de Pombal.
Educação;
Comunidade educativa.

10€

- Dinamizar o Dia Mundial do Cancro (4 de fevereiro);
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde (7 de abril).
3 - Educação para a Saúde
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 de 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;
- Refletir para o desenvolvimento de um projeto de vida;
- Adotar atitudes e comportamentos saudáveis;
- Reconhecer os direitos sexuais e reprodutivos como
componente dos Direitos Humanos;
- Promover o programa Acerca de Ti;
- Implementar o projeto "Basta e Já!"
- Promover a ONDA ROSA;
- Promover a atividade "HPV e Quê?";
- Dinamizar o Dia Mundial da SIDA (1 de dezembro);
- Dinamizar o Dia Mundial do Cancro (4 de fevereiro);
- Dinamizar o "Dia dos Afetos" (14 de fevereiro);
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde (7 de abril).

Título da atividade
- Equipa de Educação
para a Saúde;
- Docentes do préescolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclos
e secundário;
- APEPI;
- Centro de Saúde de
Pombal;
- Associação SOL;
- Movimento Graal.

Afetos e Educação para a Sexualidade
Alunos de todos os níveis de Ao longo do ano letivo.
ensino;
Pais/ Encarregados de
Agrupamento de
Educação;
Escolas de Pombal.
Comunidade educativa.

3 - Educação para a Saúde
Tema
- Evitar longos períodos em comportamento sedentário;
- Aumentar a prática de Atividade Física e desportiva;
- Compreender como a prática de Atividade Física favorece
o desenvolvimento integral da criança e do adolescente;
- Dinamizar o programa FITescola;
- Promover a atividade "Liga-te em Passos";
- Implementar a atividade "Heróis do Sol Saudável" (J.I./
Escolas do 1.º CEB);
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde (7 de abril);
- Dinamizar o "Mês de Maio, Mês do Coração".

Título da atividade
- Equipa de Educação
para a Saúde;
- Docentes do pré-escolar
e 1.º CEB;
- Docentes de E.F.
- Docentes do programa
FITescola;
- LPCC (NRN);
- Clubes desportivos.

Atividade Física
Alunos de todos os níveis de
ensino;
Pais/ Encarregados de
Educação;
Comunidade (educativa).

Ao longo do ano letivo.
Agrupamento de
Escolas de Pombal.

20€

30€

3 - Educação para a Saúde
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;
- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde (7 de abril).

Título da atividade
- Equipa de Educação
para a Saúde;
- Instituto Nacional de
Emergência Médica;
- Centro de Saúde de
Pombal.

Primeiros Socorros
Alunos dos 6.º e 9.º anos;
Pessoal docente.

Ao longo do ano letivo.
Agrupamento de
Escolas de Pombal.

5€

Estruturas de Apoio
Segurança

Estruturas de Apoio
Segurança

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

Tema

1 - Desenvolvimento Sustentável

"A Terra Treme"
Intervenientes
Dinamizador(es)
Público-Alvo
Prof. Manuel António
Comunidade Educativa

Título da atividade

Objetivos
- Alertar e sensibilizar a população escolar sobre como agir
antes, durante e depois da ocorrência de um sismo
1 - Desenvolvimento Sustentável
Tema
- Testar a operacionalidade do plano de emergência interno;
- Treinar os ocupantes, criar rotinas de comportamento e de
atuação;
- Aperfeiçoar os procedimentos estabelecidos

Título da atividade
Prof. Manuel António

Data/Local
Novembro
Escolas do AEP

“SIMULACRO de evacuação"
Comunidade Educativa
18 de Fevereiro
Escola Marquês de
Pombal e ESP

Custo Estimado
Sem custos

Sem custos

Emitido parecer favorável nos termos da alínea b) do art.º 33 do Regime de Autonomia, Administração e Gestão (RAAG) na
reunião de Conselho Pedagógico de 13 de outubro de 2020.
O Diretor
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MOTA
Num. de Identificação: BI061036340
Data: 2020.10.29 09:12:17+00'00'

Aprovado em reunião de Conselho Geral realizada no dia 28 de outubro de 2020.
A Presidente do Conselho Geral
de forma digital
Maria Helena Assinado
por Maria Helena de
Carvalho Martins Oliveira
de Carvalho
Dados: 2020.10.30
Martins Oliveira 11:55:16 Z
______________________________________
(Dra. Maria Helena de Carvalho Martins Oliveira)

