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Direção 

Estruturas Pedagógicas – Coordenação e Supervisão Pedagógica  

Educação Pré-escolar  

Ensino Básico – 1º Ciclo  

Departamento de Português   

Departamento de Línguas Estrangeiras  

Departamento de Ciências Sociais e Humanas  

Departamento de Matemática  

Departamento de Ciências Experimentais   

Departamento de Artes e Tecnologias  

Departamento de Expressões 

Estruturas Pedagógicas – Clubes, Projetos e Atividades  

 Estruturas Pedagógicas – Centro Qualifica  

Estruturas de Serviços – Bibliotecas Escolares  

 Estruturas de Serviços – Serviços Técnico Pedagógicos   

Estruturas de Apoio – Serviços de Apoio à Saúde 

 Estruturas de Apoio – Segurança 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

 

 Direção 

 

      

 
Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  DIA DO DIPLOMA 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

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 .     

  

 Subdiretora - Manuela 

Pinto 

- Sérgio Cardoso  

 

Comunidade educativa: 

 Alunos, Pais e encarregados 

de educação 

 

27 de setembro 

Auditório da Escola 

Secundária de Pombal 

 

100 euros 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Quadros de Honra de Mérito de Valor e Menção Melhor Turma 

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 2020/2021 

integraram os quadros de Honra de Mérito de Valor e 

menção «Melhor Turma» do  AEP 

     

 Subdiretora - Manuela 

Pinto 

- Sérgio Cardoso  

Comunidade educativa, 

 Pais e encarregados de 

educação 

 

1º / 2º Período 

Auditório do Teatro 

Cine de Pombal 

 

 

600 euros 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Produção do CD Talentos 

Divulgar os melhores trabalhos dos alunos do ano letivo 

2020/2021. 

     

 Subdiretora - Manuela 

Pinto 

- Sérgio Cardoso  

 

 

 

Comunidade educativa 

Encarregados de educação. 

 

1º / 2º Período 

Auditório do Teatro 

Cine de Pombal 

 

100 euros 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Semana GAAF / Saúde: «Crescer em afetos» 

Reconhecer o empreendedorismo GAAF/ Saúde e a 

Intervenção técnica na Comunidade Escolar.  

     

 Subdiretora - Manuela 

Pinto 

 Coordenadoras e 

equipas GAAF/Saúde  

 

 

Comunidade Educativa 

 

março 

 

a definir. 
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Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade  Semana UBUNTU   

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

Capacitar jovens, enquanto agentes de transformação ao 

serviço das suas comunidades, promovendo o 

desenvolvimento integrado de 

competências socio-emocionais, com especial enfoque nas 

suas capacidades para a liderança ao serviço das 

comunidades, desde logo da 

própria comunidade educativa. 

Fortalecer a cultura democrática e a participação cívica de 

estudantes de contextos vulneráveis, através da metodologia 

Ubuntu de capacitação para a liderança servidora 

Trabalhar com os educadores, capacitando-os para a 

promoção da cidadania, do diálogo, da promoção da paz e 

justiça social, desenvolvendo competências de resolução de 

conflitos e construção de pontes, entre e dentro das 

comunidades, contribuindo para o desenvolvimento de 

sociedades mais inclusivas, coesas e justas. 

 

 Subdiretora - Manuela 

Pinto e Educadores 

UBUNTU  

Alunos: 3º ciclo e 

secundário  

 Comunidade Educativa 

 

ESP | 

Clube Ubuntu | 2.º 

semestre 

sem custos 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Academia Digital para Pais  

Dotar as famílias de competências digitais básicas que 

facilitem o acompanhamento escolar dos filhos e ainda lhes 

facultem ferramentas de integração, 

essenciais na sociedade atual. 

Fomentar  nas famílias atitudes críticas, refletidas e 

responsáveis no uso de tecnologias, ambientes e serviços 

digitais, que desenvolvam competências de pesquisa e de 

análise de informação disponível na Internet e que melhorem 

as capacidades de comunicar de forma adequada, aquando da 

utilização de meios e de recursos digitais.  

 

 Subdiretora - Manuela 

Pinto | Equipa da saúde e 

GAAF | Educadoras 

sociais 

Alunos 

 

Ao longo do ano 

 

0€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Sessões de Sensibilização  

 

Promover na ES de Pombal sessões de informação sobre 

segurança pessoal e coletiva. 

     

 Subdiretora - Manuela 

Pinto | GNR e Escola 

Segura da PSP  

 

Alunos / comunidade 

educativa 

 

Outubro 

 

sem custos 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Semana Aberta 2022 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

Promover a  divulgação da Oferta Formativa do AEP. 

- Sessões de esclarecimento; Palestras; Exposições; Visitas e 

outros. 

       

     

 Fernanda Duarte 

 

Alunos / Comunidade 

Educativa 

 

03- 06 de maio 2022       
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Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Sucesso Escolar 

Favorecer o desenvolvimento de ações potenciadoras de 

sucesso escolar; 

Coordenar a intervenção do PICIE - Plano Inovador de 

Combate ao Insucesso Escolar da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Leiria, na Educação Pré-Escolar 

e no Ensino Básico do AEP 

     

 Técnicos CMP / 

Fernanda Duarte 

Crianças / Alunos / EE 

 

 

Ao longo do ano 

 

0€ 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Sucesso Escolar 

Cultivar um clima de relações interpessoais. 

Promover o convívio entre pessoal docente e não docente. 

Alertar para a importância da manutenção das nossas raízes 

culturais e populares. 

 Manuel António/ Vasco 

Faria/ LuísCosta/Docente 

do cursode Restauração e 

Bar 

PD e PND 

 

 

10 de novembro 

Cantina da ESP 

 

a definir 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Sucesso Escolar 

Comemorar a época natalícia. 

Promover o reforço positivo das relações interpessoais no 

seio da comunidade educativa, sem esquecer as raízes 

tradicionais alusivas à época.      

 Manuel António/ 

Docente do cursode 

Restauração e Bar 

PD e PND 

 

 

22 de dezembro 

Cantina da ESP 

 

a definir 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Projeto Pisa 

Participar num estudo internacional com o objetivo de 

identificar fatores que influenciam a capacidade de resolução 

colaborativa de problemas.  

Saber se os alunos conseguem mobilizar as suas 

competências de leitura, de matemática e de ciências na 

resolução de situações do dia a dia. 

Aplicar tests aos alunos e questionários aos Encarregados de 

Educação, professores e diretor, com objetivo de 

contextualizar os resultados obtidos pelos alunos. 

Cativar a comunidade escolar a participar neste projeto     

     

 Direção 

Teresa Varela – 

Coordenadora do projeto 

 

Alunos com 15 anos, EE,  

professores e Diretor 

 

Ao longo do ano 

letivo/Secundária de 

Pombal 

0€ 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Departamentos Curriculares 

 

Educação Pré-escolar 

 
Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Dia Verde  

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- Despertar na criança a curiosidade, o pensamento crítico e a 

compreensão do mundo.  

- Proporcionar aprendizagens em ambiente natural ao ar 

livre.         

     

 Educadoras de infância              

 

Crianças 

 

Uma vez por semana 0€ 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Horta biológica 

- Descobrir o mundo através da exploração/experimentação 

direta; 

- Conhecer práticas de produção  e de consumo e estilos de  

vida sustentáveis. 

     

 Educadoras de infância              Crianças 

Famílias 

 

outubro 

março e junho 

 

0€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Para o Planeta ajudar o lixo vamos apanhar  

- Manifestar comportamentos de preocupação e preservação 

da natureza, dos oceanos e respeito pelo meio ambiente; 

- Sensibilizar a Comunidade. 

     

 Educadoras de infância  

Autarquia             

 

rianças 

Famílias 

 

6 de junho  

(dia do Ambiente) 

 

0€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Vamos Recicla 

- Proporcionar o conhecimento e a consciencialização de 

temas sobre o meio ambiente; 

- Promover a construção de atitudes de preservação; 

- Identificar os materiais para recolha  seletiva; 

- Reconhecer a importância da politica dos 4Rs (Repensar, 

Reduzir, Reutilizar e Reciclar). 

     

 Educadoras de 

infância   

 

 

Crianças 

Familias 

Comunidade 

 

Uma vez por semana 

 

0€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Reflorestação 

-Proteger e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres; 

- Gerir de forma sustentável as florestas e travar a perda de 

biodiversidade.  

 Educadoras de infância 

Famílias 

Entidades Parceiras 

 

Crianças 

Familias 

Comunidade 

23 de novembro  

21 de março      

 

0€ 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Uma Criança - Um País - Uma Individualidade 

- Promover a integração e a inclusão de todos os alunos, 

respeitando  as características individuais e sociais de cada 

um. 

   

 Educadoras de 

infância   

 

 

Crianças 

 

outubro e novembro 

 

0€ 
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Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Um Dia com a Diferença 

-Defender o princípio da inclusão e do respeito pelas 

diferenças; 

- Sensibilizar para formas de mobilidade integradoras 

 (experienciar andar em cadeira de rodas, em canadianas, de 

olhos vendados,…). 

 Educadoras de infância 

   

 

 

Crianças 

 

3 de dezembro 

 

0€ 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Crianças Felizes com o Laço Pintarolas 

-Sensibilizar para os direitos da Criança; 

-Comemorar o Dia Mundial da Criança com o "Laço 

Pintarolas" (laço comum em todos os Jardins de Infância).  

     

 Educadoras de infância  

 

 

Crianças 

 

1 de junho 

 

0€ 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Alimentos Amigos- Alimentos Repartidos. 

- Sensibilizar para a solidariedade e partilha; 

- Promover a recolha de alimentos para entrega a uma 

instituição/organização.    

 Educadoras de infância  

 

 

Crianças 

Famílias 

Instituições/organizações 

Locais 

 

mês de maio 

 

0€ 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Hábitos Alimentares da Dieta Mediterrânica  

- Reconhecer a Dieta Mediterrânica como exemplo de 

padrão alimentar saudável; 

- Reconhecer a alimentação como um dos principais 

determinantes da saúde; 

- Identificar alimentos da Roda da Alimentação. 

     

 Educadoras de infância 

Centro de saúde 

Farmácia local      

 

Crianças 

Comunidade 

 

 

de 11 a 15 de outubro 

 

0€ 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade À descoberta de tradições populares 

 Identificar géneros alimenticios sazonais de consumo em 

ocasiões especiais. 

     

 Educadoras de 

infância   

 

 

Crianças 

Comunidade 

 

novembro 

dezembro 

janeiro 

abril   

0€ 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Adotar uma árvore e divulgar mensagens de afetos  

- Construir relações positivas com os outros e com o meio 

ambiente; 

- Desenvolver valores de respeito e tolerância;  

- Desenvolver a literacia emocional; 

- Expressar emoções e sentimentos de forma adequada.     

 Educadoras de infância  

 

 

Crianças 

Comunidade 

 

14 a 18 de fevereiro 

 

0€ 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Caminhada pela Saúde 

- Reconhecer o papel da atividade fisica na promoção da 

saúde; 

- Reconhecer comportamentos promotores de um estilo de 

vida saudável; 

- Praticar uma atividade fisica numa perspetica lúdico-

recreativa em interação com as familias. 

  

 

 Educadoras de infância  

 

 

Crianças 

 

 

4 a 7 de abril 

 

0€ 
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Natal com Arte em Família 

- Promover a criatividade, a comunicação e a sensibilidade 

estética em parceria com as famílias; 

- Envolver a família na construção de um elemento natalício 

com recurso a materiais recicláveis. 

     

 Educadoras de infância 

   

 

 

Crianças 

Familias 

Comunidade 

 

 dezembro 

 

0€ 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Dançarte   

- Fomentar a observação e a apreciação de peças de dança do 

património cultural e artístico local; 

- Convidar artistas da área da dança/ música. 

     

 Educadoras de infância 

   

 

 

Crianças 

 

26 a 29 de abril 

 

0€ 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Á descoberta do Património Local 

- Conhecer e valorizar o património material e imaterial 

local; 

- Ser capaz de registar o que experienciou com recurso a 

técnicas diferenciadas. 

     

 Educadoras de infância  

 

 

Crianças 

 

 

novembro 

 

 abril/maio/junho 

 

0€ 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Leitura ao Ar Livre 

 - Promover a fruição lúdica da leitura; 

 - Desenvolver competências de leitura e escrita; 

- Potenciar as medidas de apoio e de suporte à aprendizagem. 

     

 Educadoras de infância 

   

 

 

Crianças 

Familias 

Comunidade 

 

21 de março 

 

0€ 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Conhecer e Explorar 

- Promover o contato com a realidade social, cultural e 

ambiental local; 

- Fomentar a troca de experiências com a comunidade 

envolvente. 

     

 Educadoras de infância 

   

 

 

Crianças 

 

1.º semestre 

 

 

0€ 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Viajar é conhecer 

- Despertar a curiosidade e o interesse por novas realidades 

facilitadoras de aprendizagem.  

     

 Educadoras de infância 

   

 

 

Crianças 

 

 

2.º semestre 

 

0€ 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Departamentos Curriculares 

 

Ensino Básico - 1.º Ciclo 

 
Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Brigada Verde 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- Motivar os alunos  para a limpeza e preservação dos 

espaços escolares; 

- Consciencializar o aluno para uma ação e intervenção ética, 

para uma cidadania plena e ativa; 

- Melhorar a relação aluno/escola; 

- Valorizar o trabalho de equipa e a partilha de boas práticas.     

     

 Docentes  

 Assistentes 

Operacionais   

 

Alunos 

Comunidade Educativa 

 

Ao longo do ano 

Escolas  

Sem custos 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade O Melhor Amigo 

- Sensibilizar a comunidade escolar para a necessidade de 

proteger os animais, bem como para a preservação das 

espécies;  

- Reconhecer ações do ser humano que podem afetar a 

biodiversidade animal; 

- Fomentar a adoção de animais. 

     

 Docentes  

 Assistentes 

Operacionais   

Alunos 

Comunidade Educativa 

 

4- 8 de outubro 

 

Sem custos 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Poupo e Ganho 

- Adquirir comportamentos e atitudes financeiras adequados; 

- Reconhecer alguns desequilíbrios ambientais originados 

pela sociedade de consumo; 

- Motivar para a poupança. 

     

 Docentes  

 Assistentes 

Operacionais   

 

Alunos 

Comunidade Educativa 

 

31de out - 05 de nov. 

Dia Mundial da 

Poupança 31 de ouubro 

 

Sem custos 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Água Fonte de Vida 

- Sensibilizar  para o perigo da poluição das águas; 

- Incutir nos alunos a urgência em adotar medidas de 

racionamento da água; 

- Praticar a reutilização da água; 

- Fomentar o aproveitamento das águas pluviais para a rega 

do jardim/horta pedagógica. 

 Docentes  

 Assistentes 

Operacionais     

 

 

Alunos 

Comunidade Educativa 

 

Ao longo do ano 

e  

22-25 de março 

 

Dia Mundial da Água 

22 de março 

Sem custos 
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Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Bem-estar, Saúde e Ambiente 

- Fomentar a consciência ecolólgca e ambiental do aluno, 

com vista à construção de uma sociedade de consumo 

sustentável; 

- Promover a  responsabilidade da pratica de ações em defesa 

do meio ambiente; 

- Conhecer/relembrar a Política dos 7 Rs: Repensar, Recusar, 

Reaproveitar,  Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recuperar. 

     

 Docentes  

 Assistentes 

Operacionais   

Alunos 

Comunidade Educativa 

 

2 a 8 de junho. 

 

(Dia Mundial do Meio 

Ambiente- 5 de junho) 

 

Ao longo do ano 

 

 

Sem custos 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Sou Criança…Tenho Direitos! 

-Conhecer os seus direitos e deveres; 

-Identificar instituições que lutam pela defesa dos direitos da 

criança. 

     

 Docentes  

Assistentes Operacionais 

 

Alunos 

Comunidade Educativa 

 

19 de novembro 

-Dia Internacional dos 

Direitos da Criança 

(20/11) 

 

Sem custos 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade No Natal ofereço um postal! 

-Conhecer e valorizar a importância da família; 

- Sensibilizar para as vivências do Natal; 

- Promover a amizade, a solidariedade e a partilha. 

     

 Docentes 

Assistentes 

Operacionais  

 

Alunos  

Comunidade Educativa 

dezembro 2021 

 

Sem custos 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Mural da Paz 

-Fomentar a comunicação e prevenir situações de Bullying; 

- Incrementar a amizade. 

     

 Docentes 

Assistentes Operacionais 

Técnicos 

Alunos  

Comunidade Educativa 

 

30 de janeiro 

- Dia Escolar de Não 

Violência e Paz 

 

Sem custos 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Momentos em Família 

-Reforçar a mensagem de união, amor e compreensão entre 

todos os elementos da família; 

- Reconhecer a importãncia da família na educação. 

 

 Docentes 

Assistentes Operacionais 

 

Alunos  

Comunidade Educativa 

 

13 de maio 

- Dia Internacional da 

Família (15/05) 

 

Sem custos 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Sou Criança…Sou Feliz! 

-Desenvolver relações interpessoais; 

-Desenvolver o espírito de cooperação e entreajuda; 

- Participar em atividades que enriqueçam as experiências 

vividas pelos alunos. 

     

 Docentes 

Assistentes Operacionais 

Entidades Parceiras  

 

 

Alunos  

 

 

1de junho 

- Dia Mundial da 

Criança 

 

Sem custos 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade RFE / RLE-Na medida certa  

- Realçar a importância do leite na alimentação de todas as 

crianças;  

 -Divulgar os benefícios do leite e seus derivados na saúde 

das crianças em idade escolar; 

- Organizar aulas de degustação; 

- Promover a consciência das crianças acerca das questões 

ambientais relacionadas com a produção, a distribuição e o 

consumo de frutas, produtos hortícolas e leite.  

     

 Docentes 

Assistentes 

Operacionais    

 

 

Alunos 

 

29 de setembro 

 

Ao longo do ano  

 

Sem custos 
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Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade  Sou o que como   

- Contribuir para a promoção da saúde em meio escolar; 

- Sensibilizar para a importância de uma alimentação e 

hábitos de vida saudáveis;  

- Reconhecer a alimentação como um dos principais 

determinantes da saúde;  

- Alertar para a problemática da fome, pobreza e desnutrição 

no mundo;  

- Aumentar o conhecimento sobre a dieta mediterrânica.  

     

   Docentes    

 

 

Alunos 

 

11 a 15 de outubro 

( Semana da 

Alimentação)  

 

Sem custos 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Saúde Mental  

- Promover o conhecimento sobre saúde mental. 

- Combater o preconceito e o estigma à volta da saúde 

psicológica. 

     

 Docentes 

 

Alunos 

 

 10 de outubro 

- Dia Mundial da Saúde 

Mental  

 

Sem custos 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Sou capaz de ajudar 

-Conhecer práticas de segurança face a situações de risco; 

- Saber os procedimentos básicos a adotar em situação de 

necessidade de prestação de primeiros socorros.  

- Conhecer o conteúdo da caixa de primeiros socorros; 

-Exercitar medidas de autoproteção.      

 Docentes; 

Entidades Parceiras  

 

Alunos 

 

 Ao longo do ano  

 

Sem custos 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Não existo sozinho  

-Proporcionar momentos de reflexão sobre as nossas 

emoções, sentimentos, ações e decisões;  

- Aprender a realçar características  positivas em nós e  nos 

outros;  

- Promover o espírito de equipa  e de grupo; 

- Contribuir para a melhoria das relações interpessoais. 

     

    Docentes    

 

 

Alunos, pais e comunidade 

educativa   

 

14 a 18 de fevereiro 

 

Sem custos 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Sol na medida certa 

Sensibilizar os alunos para a prevenção de doenças da pele;  

Conhecer os cuidados a ter com a exposição solar.  

     

 Docentes; 

Asssistentes 

Operacionais 

Entidades Parceiras  

Alunos 

 

 maio 

 

 

Sem custos 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Músic'Arte - Uma Sinfonia … 

- Desenvolver a criatividade; 

-Fomentar o gosto pelas práticas musical, físico motora e 

dramática.  

     

 Docentes; 

Assistentes Operacionais 

Entidades Parceiras  

 

Alunos 

 

1 de outubro  

- Dia Mundial da 

Música 

Sem custos 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Dramátic'Arte -  És… 

-Utilizar o jogo dramático como forma de expressão; 

-Preparar apresentações em eventos a realizar na escola e/ou 

na comunidade; 

- Articular com grupos e entidades locais para intervenção 

programada na escola. 

     

 Docentes; 

Asssistentes 

Operacionais 

Entidades Parceiras  

 

 

Alunos 

Comunidade Educativa 

 

27 de março 

 - Dia Mundial do 

Teatro 

Ao longo do ano 

 

Sem custos 
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Dança com Arte   

- Desenvolver a expressão corporal , o teatro e a dança; 

- Fomentar o gosto pela arte; 

- Fomentar o convívio, a disciplina e o espírito de equipa; 

- Articular com grupos e entidades locais para intervenção 

programada na escola. 

 

   Docentes    

 

 

Alunos 

 

29 de abril  

- Dia Mundial da Dança 

Ao longo do ano 

 

 

Sem custos 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Plástic'Arte - Vamos colorir o Mundo      

 -Despertar o sentido crítico e a sensibilidade estética; 

-Preparar o aluno para a consciência crítica do espectador;  

-Divulgar junto da comunidade os trabalhos realizados pelos 

alunos: 

-Fomentar o convívio, a disciplina e o espírito  de equipa. 

.Fomentar o gosto pela arte; 

-Envolver os alunos na preservação e decoração do 

espaço/escola. 

 Docentes; 

Asssistentes 

Operacionais 

Entidades Parceiras  

 

 

Alunos 

 

18 de maio  

- Dia Internacional dos 

Museus 

Ao longo do ano 

 

Sem custos 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Descobrir o património 

- Interagir com espaços do meio local; 

- Conhecer o património natural e cultural da sua localidade; 

- Enriquecer o conhecimento através da observação direta. 

 Docentes; 

Asssistentes 

Operacionais 

Entidades Parceiras  

 

Alunos 

Comunidade Educativa 

 

 Ao longo do ano 

Local a designar 

 

Sem custos 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Descobrir + 

 - Conhecer o património natural e cultural de outras regiões; 

- Enriquecer o conhecimento através da observação direta; 

- Vivenciar experiências diversificadas, com vista ao seu 

desenvolvimento global; 

 Docentes; 

Asssistentes 

Operacionais 

Entidades Parceiras  

 

Alunos 

Comunidade Educativa 

 

2.º semestre 

Local a designar 

 

Sem custos 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Arte e Cultura 

- Desenvolver o sentido crítico e a fruição estética; 

- Fomentar o gosto pela arte; 

- Promover visitas e intercâmbio com teatros, bibliotecas, 

exposições e  espetáculos. 

 

 Docentes; 

Entidades Parceiras  

 

 

Alunos 

Comunidade Educativa 

 

27 de março  

- Dia Mundial do 

Teatro 

 

Ao longo do ano 

 

 

Sem custos 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Departamentos Curriculares 

 

Departamento de Português 

 
Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Colaboração Jornal "A Semente" 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- 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.      

 Todos os Professores do 

Departamento e alunos  

 

Comunidades Locais e 

Educativas 

 

Ao longo do ano letivo Sem custos 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Teatro na Escola (1 ou 2 Peças de autor/textos /obras em estudo) 

- 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 

 Professores de 

Expressão Dramática 

(João Silvano) e de 

Português do 9.º ano de 

escolaridade (Ana Moço; 

Margarida Valente; 

Cecília Costa; Celeste 

Morim) 

Alunos do 9.º ano 

 

24 de novembro 

Auditório da Biblioteca 

Municipal 

 

3 €/aluno 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade "Miúdos a Votos - Os Livros mais Fixes!" 

- 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 

   

 Professsor João Silvano 

(PB) e docentes do grupo 

210/ 300 que estejam 

interessado(a)s na 

dinamização da atividade 

 

Alunos dos 2.º e 3.º CEB 

 

1.º semestre, 

respeitando as 

diferentes fases da 

campanha e processo 

eleitorais 

 

25 euros (cartazes, 

cópias/ impressões, 

materiais de desgaste e 

consumíveis) 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Dia Mundial da Poesia 

- Incentivar o gosto pela leitura e pela escrita de poesia 

- Promover a criatividade e o sentido estético 

- Celebrar o "Dia Mundial da Poesia" 

     

 João Silvano/ 

Professores dos 

diferentes ciclos de 

ensino 

 

Alunos do 1.º, 2.º e  3.º CEB 

e Ensino Secundário 

 

2.º semestre 

 

Sem custos 
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Projeto "Tenho Química com a BE" 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- 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) 

- Estabelecer parcerias com entidades externas ao AEP     

 

 Docentes Marta Sá; 

João Silvano (PB) e 

Eduarda Azevedo; 

Outros professores que 

se associem ao projeto   

 

Alunos do Ensino 

Secundário/ Ensino 

profissional  

 

Ao longo do ano letivo. 

Bibliotecas escolares 

MP e ESP e sala(s) de 

aula; outros locais de 

acordo com as 

parcerias. 

250 euros 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Encontro com Filipe Monteiro "Química do Amor" 

- 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 

     

  João Silvano (PB) Professores/Alunos Ensino 

Secundário 

Alunos do Ensino 

Profissional 

 

1.º Semestre 

 - A marcar consoante a 

disponibilidade do 

autor/ BE ou auditório 

ESP 

 

Sem custos 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Teatro na Escola  - Sessões para  o 5.º "O Príncipe Nabo" 

-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 

-Estimular e motivar os alunos para a leitura, para o teatro (e  

artes em geral) 

-Estimular os alunos a construir a sua própria análise crítica 

-Contribuir para o Plano Cultural da Escola e Plano Nacional 

das Artes 

     

 

 Professsor João Silvano 

(PB)/ docentes do grupo 

210 (Helena Rêgo; Graça 

Caetano; Sandra 

Lourenço; Lurdes Cintra; 

Élia Alves; Sónia 

Martins) 

 

 Alunos do 5.º ano de 

escolaridade. 

 

2.º Semestre 

A marcar consoante a 

disponibilidade de datas  

TeatroCine de Pombal 

ou auditório BMP. 

 

3,5/pax 
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Teatro na Escola  - Sessões para  o 6.º "As viagens de Gulliver" 

-Promover as artes do espetácul. 

-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 

-Estimular e motivar os alunos para a leitura,  para o teatro (e  

artes em geral) 

-Estimular os alunos a construir a sua própria análise crítica 

-Contribuir para o Plano Cultural da Escola e Plano Nacional 

das Artes 

 Professsor João Silvano 

(PB)/ docentes do grupo 

210 (Helena Rêgo; 

Sandra Lourenço; Lurdes 

Cintra; Élia Alves; Sónia 

Martins)  

 

Alunos do 6.º ano de 

escolaridade. 

 

 2.º Semestre 

A marcar consoante a 

disponibilidade de datas  

TeatroCine de Pombal 

ou auditório BMP. 

 

3,5/pax 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade "Concurso de Leitura Ler para Vencer" 

-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       

 Grupo 210 (Helena 

Rêgo; Graça Caetano; 

Sandra Lourenço; Lurdes 

Cintra; Élia Alves; Sónia 

Martins).Biblioteca 

Escolar MP (João 

Silvano) 

 

Alunos do 2.º CEB 

 

 

EBMP/ 2.º ou 3.º 

período letivos  

60 € - Prémios 

(livros/marcadores e 

diplomas); bens 

consumíveis  

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Contar Abril 

-Comemorar o 25 de abril de 1974 

-Integrar a prática artística no contexto educativo 

- Reconhecer valores culturais, éticos, estéticos e políticos 

presentes nos textos poéticos 

- Valorizar a poesia dita, a arte de cantar e contar 

- Sensibilizar para o uso criativo da língua portuguesa 

- Proporcionar um momento de fruição cultural 

- Articular um marco da história nacional com criações 

literárias, musicais, pictóricas, digitais, outras… 

 Ana Moço; Lina 

Oliveira; João Silvano; 

Joana Santos 

Comunidade Escolar 

 

Abril de 2022 

Bibliotecas 

Escolares/outros 

espaços alternativos 

 

Sem custos   

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  "Leituras Partilhadas! 

-Promover a leitura autónoma 

-Criar laços de afetividade com os livros 

-Melhorar os níveis de leitura 

-Promover o debate e a reflexão sobre os livros lidos 

-Aperfeiçoar a leitura expressiva em voz alta 

-Apresentar e promover  o livro lido à turma 

-Partilhar momentos de leitura 

 

 Docentes (Gr 210) e 

Biblioteca Escolar MP  

 

Alunos das turmas dos 

profs. dinamizadores 

 

Ao longo do ano 

 

Sem custos 
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Percurso pessoano em Lisboa. 

• Desenvolver o espírito de observação e o espírito crítico;  

• Estimular o gosto pelo património linguístico-cultural 

português;  

• Conhecer a Lisboa de Pessoa;  

• Promover a interdisciplinaridade (Português, Inglês, Área 

de Integração, Aplicações Informáticas);  

• Participar em atividades interpessoais e de grupo, 

respeitando regras e critérios de atuação e de convivência em 

diversos contextos;  

• Aplicar estratégias para a organização do trabalho de grupo 

(Tema 7: Trabalho em equipa - Capacitação e Qualificação 

Profissional).  

  Graciosa Gonçalves,   

Isabel Vicente 

 

 

Alunos do 3º ano-C.Prof. 

 

23/11/2021-Lisboa 

 

800 a 1000 euros 

 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Mensagens de Natal/ Marca páginas com frases natalícias 

- Fomentar o gosto pela escola; 

- Fomentar o gosto pela leitura; 

- Estimular valores e atitudes; 

- Participar na elaboração de marca páginas com frases/ 

poemas de Natal que poderão ser trocados interturmas ou, 

eventualmente,  será feita uma pequena exposição de alguns 

dos marca páginas;  

- Declamar/ ler a pares ou em pequenos grupos poemas sobre 

o Natal interturmas; 

- 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.     

 

 Florinda Pereira 

Docentes do 7º ano  

 

Turmas do 7.º ano 

 

1.º semestre 

Marquês de Pombal 

 

cartolinas, cola, 

canetas de feltro 
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade "O sal e a água" e outros contos no 7.º ano 

 - 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:  

1. atividade sujeita a cancelamento, caso não haja 

vaga/autorização do Teatro-Cine de Pombal; 

2. atividade sujeita a alterações ou a ficar suspensa, caso as 

aulas sejam não presenciais. 

     

 Florinda Pereira 

Docentes do 7º ano  

Turmas do 7.º ano 

 

  1º semestre 

Teatro-Cine de Pombal   

 

sem custo 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Poeticamente 

- 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/poesia visual; 

- 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:  

1. atividade sujeita a cancelamento, caso não haja 

vaga/autorização do Teatro-Cine de Pombal; 

2. atividade sujeita a alterações ou a ficar suspensa, caso as 

aulas sejam não presenciais. 

 Florinda Pereira 

Docentes do 7º ano  

 

Turmas do 7.º ano 

 

 2º semestre 

Teatro-Cine de Pombal    

 

sem custo 
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Colaboração no Jornal "A Semente"/ Facebook e outros meios 

- Promover a o trabalho de difusão e divulgação trabalhos 

diversos; 

- Fomentar o gosto pela escrita de textos de índole variada; 

- Incentivar à redação de textos de tipologias diversas; 

- Educar  para os valores e deveres de cidadania; 

- Dar a conhecer as atividades realizadas no AEP.  

 Professores do 

Departamento 

 

 

Comunidade Educativa 

 

Ao longo do ano letivo 

 

sem custo 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade DIA MUNDIAL DA LÍNGUA PORTUGUESA 

  -Promover o conhecimento da história/valor da língua 

portuguesa; 

- Fomentar uma reflexão acerca do papel da língua 

portuguesa no mundo; 

- 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; 

- 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. 

- Promover o desenvolvimento de competências transversais. 

     

 Docentes de Português Comunidade educativa 

 

5 de maio 

 

Sem custos 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Teatro "O Cavaleiro da Dinamarca" 

- Estimular o gosto pelo teatro; 

- Estimular o gosto pela leitura; 

- 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:  

1. atividade sujeita a cancelamento caso a companhia teatral 

esteja sem vagas para se deslocar ao Teatro-Cine de Pombal; 

2. atividade sujeita a cancelamento, caso não haja 

vaga/autorização do Teatro-Cine de Pombal; 

3. atividade sujeita a alterações ou a ficar suspensa, caso as 

aulas sejam não presenciais.     

     

 Florinda Pereira 

 

7.º ano 

 

1.º semestre 

Teatro Cine e Pombal 

5 euros 
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Teatro"A poesia não é tão rara como parece"  

- Estimular o gosto pelo teatro; 

- Estimular o gosto pela poesia; 

- 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:  

1. atividade sujeita a cancelamento caso a companhia teatral 

esteja sem vagas para se deslocar ao Teatro-Cine de Pombal; 

2. atividade sujeita a cancelamento, caso não haja 

vaga/autorização do Teatro-Cine de Pombal; 

3. atividade sujeita a alterações ou a ficar suspensa, caso as 

aulas sejam não presenciais.atividade sujeita a alterações ou 

a ficar suspensa, caso as aulas sejam não presenciais 

     

 Florinda Pereira 

 

7º ano 

 

2.º semestre 

 

5 euros 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Teatro"A poesia não é tão rara como parece"  

- Estimular / promover o gosto pela leitura recreativa; 

- Estimular a criatividade e o espírito crítico dos alunos; 

- Melhorar os resultados escolares; 

- Promover o desenvolvimento de competências transversais. 

 

 Florinda Pereira 

Leonor Tafula 

Sílvia Gameiro 

 

7º ano 

 

ao longo do ano 

 

sem custos 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Dia Europeu das Linguas. 

- Celebrar a diversidade linguística como uma riqueza do  

património comum da Europa a preservar;  

- Fomentar a compreensão intercultural; 

- Preparar uma exposição com nuvens de palavras em várias 

línguas e colocar cartazes na entrada do AEP; 

- Preparar uma apresentação em PPT com nuvens de 

palavras em várias línguas e colocar catazes na entrada da 

Escola Marquês de Pombal 

‒ Contactar com diferentes manifestações culturais e 

artísticas no âmbito das línguas estrangeiras; 

‒ Revelar interesse pelo estudo das línguas; 

‒ Desenvolver competências de escrita;  

‒ Alargar o repertório cultural e linguístico; 

‒ Interagir com o grupo turma; 

‒ Revelar espírito de equipa para a resolução de problemas; 

‒ Revelar autonomia na aprendizagem; 

‒ Participar em trabalhos de projeto; 

- Fomentar o gosto pela escola; 

- Conhecer, respeitar e divulgar o património linguístico de 

várias palavras das diversas línguas europeias; 

 - Desenvolver o espírito de cidadania. 

- Promover o desenvolvimento de competências transversais. 

     

  Florinda Pereira  Área disciplinar de 

Português 

 

23 a 28 de setembro, 

em sala de aula/outros 

espaços dos dois 

estabelecimentos 

 

Cartolinas, cola e 

agrafos 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Departamentos Curriculares 

 

Departamento de Línguas Estrangeiras 

 
Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Dia Europeu das Línguas 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- 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.    

 Professores do 

departamento 

 

Comunidade escolar 

 

24-30 setembro 2021 Sem custos 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Celebrar Efemérides  (Halloween; Christmas; Valentine’s Day; Easter) 

 - Fomentar o respeito pela diversidade cultural; 

 - Fomentar a compreensão intercultural; 

 - Divulgar costumes e tradições de países anglófonos; 

 - Promover a aprendizagem de forma lúdica, estimulando a 

criatividade. 

 Professoras de Inglês de 

5º e 6º anos 

 

2.º e 3.º Ciclos Ao longo do ano letivo, 

em sala de aula e nos 

átrios dos blocos. 

Sem custos 

Tema 1- Desenvolvimento Sustentável Título da atividade "Não há planeta B" - Debate em torno das alterações climáticas e do Antropoceno 

- Alterar as perceções relativamente às alterações climáticas; 

- Identificar algumas soluções; 

- Mostrar alternativas aos sistemas de produção e padrões de 

consumo vigentes; 

- Promover uma reflexão conjunta em torno das alterações 

climáticas. 

Isabel Sousa e outros 

professores do 11ºAno 
 

Turmas do 11º Ano 

 

janeiro (data a 

confirmar) 

Sem custos 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Concurso "World of Seven Billion" 

- 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.    

 Dina Amorim 

 

11º C e 11º I 

 

Submissão de trabalhos 

até 22 de fevereiro de 

2022 

Sem custos 
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Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Projeto Road Trip Gap Year 
- Alargar o conhecimento sobre o conceito “gap year”; 

- Conhecer projetos de experiência internacional de longa 

duração como programas de voluntariado e estágios; 

- Inteirar-se do projeto Road Trip Gap Year através da 

partilha de um testemunho de “gap year”.  

Isabel Sousa e outros 

professores do 11ºAno 
 

Turmas do 11º Ano 

 

fevereiro (data a 

confirmar) 

 

A suportar pelo 

Departamento 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade 
Sessão: Juventude; Precariedade e (Des)emprego: duas crises depois, que 

avaliação na atual sociedade portuguesa? 
- Discutir as grandes transformações no trabalho e emprego 

ao longo das duas últimas décadas; 

- Caracterizar a realidade portuguesa em termos de 

emprego/desemprego; 

- Apresentar um retrato (estatístico e social) do emprego 

versus desemprego jovem em Portugal e na Europa 

- Apresentar um conjunto de desafios e de cenários futuros, 

tendo presente o contexto sócio laboral português 

 Isabel Sousa e outros 

professores do 11ºAno 
 

 

Turmas do 11º Ano 

 

março (data a 

confirmar) 

 

Sem custos 
 

Tema 1- Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Etwinning project: The secrets of the oceans 

 - Perceber as implicações que os comportamentos do 

Homem têm nos oceanos; 

- Apresentar comportamentos sustentáveis; 

- Conhecer a fauna e flora dos oceanos que rodeiam os países 

parceiros; 

- Conhecer a fauna e flora em vias de extinção; 

- Utilizar as TIC como meio de aprendizagem. 

 Prof Patrícia Rebelo 7ºG, 7ºH e 7ºI  Ao longo do ano Sem custos 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Padlet English4kids – Jornal Digital de Inglês - 1.º Ciclo 

- Motivar para a aprendizagem da Língua Inglesa; 

-Promover a articulação entre escola, família e comunidade; 

-Estimular a utilização das novas tecnologias, como recurso 

didático e colaborativo. 

 Professoras de Inglês de 

3.º e 4.º anos 

 

Comunidade Escolar 

 

Ao longo do ano letivo 

Sem custos  

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Efemérides 

- 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. - Estabelecer relações entre os elementos do 

património cultural, das tradições e dos comportamentos 

sociais dos países hispanofalantes e relacioná-los com os de 

Portugal.- Expressar e responder às informações e 

conhecimentos relativos à língua, às sociedades e ao 

património cultural e artístico dos países hispanofalantes, 

usando-os em atividades diversificadas.     

 Professoras de Espanhol 

 

Comunidade Escolar 

 

No Agrupamento: 

● 26/09: Día Europeo de 

las Lenguas 

● 12/10: Día de la 

Hispanidad 

● 31/10: Día de los 

muertos 

● Dezembro: Navidad y 

Reyes 

● 23/04: Día del libro 

● 01/06: Día del niño 

 

15 euros: materiais 

diversos 
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Dia Europeu das Linguas 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- Celebrar a diversidade linguística como uma riqueza do  

património comum da Europa a preservar;  

- Fomentar a compreensão intercultura. 

- Celebrar a diversidade linguística como uma riqueza do  

património comum da Europa a preservar;  

- Fomentar a compreensão intercultural; 

- Preparar uma exposição e apresentação em PPT com 

nuvens de palavras em várias línguas e colocar catazes na 

entrada da Escola Marquês de Pombal 

‒ Contactar com diferentes manifestações culturais e 

artísticas no âmbito das línguas estrangeiras; 

‒ Revelar interesse pelo estudo das línguas estrangeiras; 

‒ Desenvolver competências de escrita;  

‒ Envolver-se numa atividade lúdica; 

‒ Alargar o repertório cultural e linguístico; 

‒ Interagir com o grupo turma; 

‒ Revelar espírito de equipa para a resolução de problemas; 

‒ Revelar autonomia na aprendizagem; 

‒ Participar em trabalhos de projeto; 

- Fomentar o gosto pela escola; 

- Conhecer, respeitar e divulgar o património linguístico de 

várias palavras das diversas línguas europeias; 

 - Desenvolver o espírito de cidadania. 

- Promover o desenvolvimento de competências transversais 

 

 As Professoras de 

Francês 

Professoras Carla 

Oliveira e Florinda 

Pereira  

 

 

Alunos da disciplina de 

Francês 

Formandos de PLA 

Utilizadores da BE. 

 

23 a 28 de setembro, 

em sala de aula/outros 

espaços dos dois 

estabelecimentos 

 

Sem custos 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Celebrar efemérides 

- Fomentar o respeito pela diversidade;  

- Promover a língua francesa e culturas francófonas (Noël, 

Pâques, Chandeleur, Poisson d'avril, Fête du Muguet, Fête de 

la Francophonie 

 

 

 

 

 

 As professoras de 

Francês 

Comunidade escolar 

 

Ao longo do ano letivo 

em sala de aula e átrio( 

Sem custos  
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Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Visita de Estudo a França Strasbourg  

- 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. 

- Promover valores de solidariedade, igualdade, … 

(Nota: A visita de estudo a França só se realiza com o 

mínimo de 35 participantes e mediante situação pandémica). 

 

 - Fernanda Vindeirinho  

- Cristina Costa 

- Fernanda Gomes 

- Gina Ribeiro 

Carla Oliveira 

… 

 

Alunos do 3º ciclo 

 

24 de junho a 02 de 

julho (a confirmar) 

 

aproximadamente 

600€/aluno  

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Visita à exposição da BD de Tintin- Hergé 

- Consolidar conhecimentos linguísticos e culturais 

adquiridos durante as aulas de francês; 

- Suscitar o interesse e o gosto pela língua e cultura 

francófona; 

- Promover o respeito pelas normas básicas de convivência 

em grupo. 

- Conhecer, respeitar e divulgar o património linguístico 

francófono; 

 - Promover o desenvolvimento de competências 

transversais. 

*Nota:atividade condicionada  pela  situação pandémica.     

     

 Manuela Garcia e 

Florinda Pereira 

 

 

Alunos do 7.º ano. 

 

data a agendar até 10 de 

janeiro 

No Museu Calouste 

Gulbenkian em Lisboa 

5 euros do bilhete + 

custos de transporte 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Participação nos campeonatos escolares- SUPERTHÉMATIK 

- Consolidar 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. 

     

 Responsável: 

Manuela Garcia 

Colaboradora: 

Florinda Pereira 

Alunos do 3º ciclo 

 

Maio 

 

 

Sem custos  

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Intercâmbio com Biscarrosse - França 

- Aplicar conhecimentos linguisticos e culturais adquidos em 

contexto aula; 

- Suscitar o gosto e interesse pela língua e cultura francesa; 

- Promover o respeito pelas normas de convivência em 

grupo. 

*Nota:atividade condicionada pela situação pandémica. 

 

 Fernanda Vindeirinho 

 

Alunos envolvidos na 1.ª 

fase do projeto 

 

Carnaval (a confirmar) 

 

sem custos  
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade DELF Scolaire  

Promover certificação oficial  nível A2 /B1 dos 

conhecimentos dos candidatos em língua francesa. 

     

 Cristina Costa  

 

 

Alunos interessados na 

certificação. 

 

maio-junho 

 

cerca de 25€/ 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Festejar o Natal 

-‒ Partilhar cartões de Natal, com mensagens em Francês; 

‒ Descobrir tradições francesas; 

‒ Alargar o repertório cultural e linguístico; 

‒ Interagir com o grupo turma; 

‒ Envolver-se numa atividade lúdica; 

‒ Revelar espírito de equipa para a resolução de problemas; 

‒ Desenvolver competências de escrita;  

‒ Revelar autonomia na aprendizagem; 

‒ Participar em trabalhos de projeto. 

- Preparar, eventualmente, uma exposição com postais de 

Natal com mensagens  em língua francesa na entrada da 

Escola Marquês de Pombal; 

- Preparar uma apresentação em PPT com a preparação dos 

postais de Natal; 

‒ Revelar interesse pelo estudo da língua francesa; 

- Fomentar o gosto pela escola; 

 - Desenvolver o espírito de cidadania. 

 Manuela Garcia e 

Florinda Pereira 

 

 

Alunos do 7.º ano 

 

Dezembro 

 em sala de aula e no 

átrio da Escola Marquês 

de Pombal 

Cartolinas, cola e 

agrafos 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade A festa da francofonia 

‒ Ouvir  músicas em francês,  

- Conhecer tradições francesas; 

- Participar num concurso; 

- Elaborar um mural (pode ser digital) As dez palavras da 

Francofonia com acrósticos a publicar na página do jornal 

online da escola;  

- Desenvolver a capacidade de soletração de palavras 

francesas; 

‒ Melhorar a pronúncia. 

‒ Alargar o repertório cultural e linguístico; 

‒ Interagir com o grupo turma; 

‒ Envolver-se numa atividade lúdica e artística;  

‒ Revelar espírito de equipa para a resolução de problemas; 

‒ Desenvolver competências de escrita;   

- Promover a língua francesa e culturas francófonas; 

     

 Manuela Garcia e 

Florinda Pereira 

Alunos de Francês 

 

Março 

 em sala de aula e, 

eventualmente, nos 

intervalos da Escola 

Marquês de Pombal 

 

 

Sem custos  
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Departamentos Curriculares 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

 
Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Comemoração do 25 de abril 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

Promover o sentido crítico sobre temas relacionados com 

determinados conceitos: liberdade, igualdade e democracia. 

Motivar para o estudo da História. 

Desenvolver hábitos de pesquisa e o domínio das TIC.    

 Professores de HGP: 

- José Alberto Gaspar; 

-Fernanda Cordeiro; 

- Natália Domingues 

 Alunos do 6.º ano 

 

2.º semestre; 

Escola Marqués de 

Pombal 

Suportado pelos 

alunos.  

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Brincar com a História … 

Pesquisar/ recolhar expressões que tiveram origem em 

acontecimentos históricos. 

Dominar capacidades nucleares de expressão oral, escrita, 

visual e multimodal. 

Fomentar a comunicação em História. 

 Professores de HGP: 

- José Alberto Gaspar; 

-Fernanda Cordeiro; 

- Natália Domingues 

Alunos do 5.º e 6.º anos 

 

Ao longo do ano 

 

Sem custos  

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade "Palavras que limpam a escola" 

Sensibilizar para a limpeza e preservação dos espaços 

escolares. 

Manisfestar consciência e responsabilidade ambiental e 

social.  

 

 Professores de HGP: 

- José Alberto Gaspar; 

-Fernanda Cordeiro; 

- Natália Domingues 

 

Alunos do 5.º e 6.º anos.  

 

Ao longo do ano  

 

Suportado pelos 

alunos.  

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade "Contributos da História …" 

Adotar comportamentos que promovem a saúde e bem-estar, 

designadamente nos hábitos quotidianos, na alimentação e 

nas relações com o ambiente e a sociedade. 

Articular com outras áreas curriculares. 

     

  Professores de HGP: 

- José Alberto Gaspar; 

-Fernanda Cordeiro; 

- Natália Domingues   

 

      

 

Ao longo do ano. 

 

Sem custos. 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  "Sentir a Arte" - Apresentação pública  

- Promover o gosto pela arte; 

- Desenvolver capacidades comunicativas; 

- Promover o trabalho de equipa; 

- Desenvolver a criatividade e livre iniciativa; 

 

 - Alexandra Goreti 

Ferreira e alunos da 

turma do 2.º TCM 

Comunidade escolar. 

 

Ao longo do ano e de 

acordo com a avaliação 

dos módulos. 

50 euros 
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade "Flashes da História" 

- Promover o gosto pela arte; 

- Promover o trabalho em equipa; 

- Desenvolver diferentes formas de aprender; 

- Desenvolver o espírito de iniciativa; 

- Sensibilizar os alunos para acontecimentos que marcaram a 

História Nacional e/ou Mundial. 

 Alexandra Goreti 

Ferreira e alunos do 7.º 

e/ou 8.º anos, de acordo 

com o interesse 

demonstrado. 

Comunidade escolar. 

 

Ao longo do ano, em 

momentos de 

comemoração de 

efemérides. 

 

40 euros 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Aula "In Loco" Visita de Estudo ao Castelo de Pombal- 

- Desenvolver a aprendizagem observando diferentes 

espaços; 

- Promover o gosto pelo património Histórico regional e 

nacional; 

- Sensibilizar para a preservação do património regional e 

nacional. 

 - Alexandra Goreti 

Ferreira e Lurdes Pato 

 

Alunos do 7.º ano em aulas 

distintas 

 

2.º Semestre  

 

Sem custos 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Visita de estudo a Conimbriga e/ou Coimbra (Percurso Medieval) 

- Conhecer o património nacional; 

- Promover diferentes formas de aprendizagem; 

- Desenvolver o gosto pela História; 

 

 - Alexandra Goreti 

Ferreira e Lurdes 

Pato     

 

- Alunos do 7.º ano  

 

2.º Semestre 

 

Custos suportados 

pelos encarregados de 

educação. 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade  Saúde e Higiene na Idade Média 

 Fomentar o interesse pela aprendizagem; 

- Contribuir para a aquisição de conhecimentos 

- Consolidar e ampliar conhecimentos e competências 

 

 Carla Oliveira 

Carla Piedade 

Turmas do 10º ano 

 

2º semestre 20 euros 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Museu de Serralves e Porto Histórico 

 - Contactar directamente com obras de arte; 

- Fomentar o gosto e sentido estético; 

- Consolidar e ampliar conhecimentos e competências 

- Diversificar contextos de aprendizagem; 

- Promover a cidadania ativa e o espírito crítico 

- Promover a frequência de espaços culturais e artísticos 

 Carla Piedade 

Alexandra Goreti Fereira 

Teresa Chumbo 

 

11º H (HCA ) 

Alunos do 2.º e 3.º TCM 

 

 

2º semestre 

 

20 euros 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Castelo de Pombal - Um dia na Idade Média 

-Fomentar o interesse pela aprendizagem; 

- Contribuir para a aquisição de conhecimentos 

- Consolidar e ampliar conhecimentos e competências 

- Reforçar a componente lúdica do processo ensino-

aprendizagem 

- Promover o convívio entre alunos e professores em 

âmbiente escolar.  

 Alice Guimarães 

Carla Piedade 

Carla Oliveira 

 

10º História A 

10º HCA 

 

 

2º semestre 

 

sem custos 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Portugal Romano e Medieval:  POROS e Coimbra medieval  

 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. 

 Carla Piedade 

Carla Oliveira 

Alice Guimarães 

 

Turmas de 10º ano 

10º HCA  

 

2º semestre  

 

20 euros 
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Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade "Nos Passos do Marquês..." - Pombal Pombalino 

- 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  -     

 

 Ana Ruas 

Alice Guimarães 

 

8º ano 

 

2º semestre  

 

sem custos 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Visita de estudo local: "Pombal em Pombal" 

- 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      

 Lurdes Tecedeiro 

Jaime Portela 

 

11º H 

11º I 

 

1º semestre sem custos 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade "Celebrar Abril" -VE a Peniche, Museu da Resistência e da Memória 

- Alargar / diversificar os contextos de aprendizagem 

- Sensibilizar os alunos para a importância da memória 

histórica e da identidade; - Desenvolver as atitudes de 

respeito e tolerância; - Aprofundar conhecimentos históricos 

relativos à Ditadura salazarista; -Desenvolver atitudes de 

vivência democrática; -Desenvolver a cidadania ativa e 

participativa 

 Carla Simões 

Lurdes Tecedeiro 

12ºG2 

12ºH 

 

 

2º semestre 

 

20 euros/aluno aprox. 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Ciclo de Cinema 

- Fomentar o interesse pela aprendizagem 

- Contribuir para a aquisição de conhecimentos 

- Consolidar e ampliar conhecimentos e competências 

- Reforçar a componente lúdica do processo ensino-

aprendizagem 

 

 Lurdes Tecedeiro 

Carla Piedade 

 

3º Ciclo e Secundário 

 

Ao longo do ano 

 

sem custos 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Palestra com convidado a designar 

- Reconhecer a importância dos acontecimentos históricos. 

- Preservar a memória histórica coletiva 

- Promover o desenvolvimento da cidadania crítica e 

participativa.  

- Incutir os conceitos de liberdade, igualdade e democracia. 

- Desenvolver hábitos de pesquisa. 

 Carla Simões 

Lurdes Tecedeiro 

 

12ºH 

12º G2 

 

2º semestre 

 

sem custos 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Departamentos Curriculares 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

 
Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Museu do Holocausto (Porto) 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

  - 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.        

     

 Carla Oliveira 

Jaime Portela 

Carla Piedade 

 

Turmas do 9º ano 

 

2º semestre 10 euros 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Museu de Serralves (Porto) 

 - Contactar directamente com obras de arte; 

- Fomentar o gosto e sentido estético; 

- Diversificar contextos de aprendizagem; 

- Promover a cidadania ativa e o espírito crítico 

- Promover a frequência de espaços culturais e artísticos 

     

 Carla Oliveira 

Jaime Portela 

Carla Piedade 

Turmas do 9º ano 

 

2º semestre 

 

10 euros 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto  

- 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. 

     

 Professores do 3º ciclo e 

Secundário 

 

 

9º ano 

 

 

24 a 28 de janeiro 

 

10 euros 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade CEIS20-Guerra Colonial 

  -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  

     

 Ana Ruas  

Carla Piedade 

Carla Oliveira 

Jaime Portela  

 

 

9º ano 

  

 

2º semestre 

 

10 euros 
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Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade  Parlamento dos Jovens 

Incentivar o interesse dos/as jovens pela participação cívica e 

política; 

Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução 

de questões que afetam o seu presente e o futuro individual e 

coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do 

poder político; 

Dar a conhecer o significado do mandato parlamentar e o 

processo de decisão da Assembleia da República (AR), 

enquanto órgão representativo de todos/as os/as cidadãos/ãs 

portugueses/as; 

Incentivar as capacidades de argumentação na defesa das 

ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da 

formação da vontade da maioria. 

 

 Jaime Portela (Clube 

Europeu) 

 

Turmas do Secundário 

 

Ao longo do ano 150 euros 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade «Querida Europa» 

Comemoração do Dia da Europa em linha com os valores 

consagrados nas diversas instituições europeias 

 Jaime Portela (Clube 

Europeu) 

Turmas do Secundário 

 

9 de maio de 2022 

 

50 euros 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade "AEP dá cartas a ler" ("DivArt-City") 

- Promover capacidades de comunicação; 

- Desenvolver o gosto pela leitura; 

- Desenvolver o trabalho colaborativo; 

- Concluir o projeto iniciado no ano anterior 

 Fernanda Gomes e 

Alexandra Goreti 

Ferreira 

 

Alunos do 2.º TCM para 

comunidade educativa. 

 

Em data a combinar 

Espaço exterior 

(Pombal) 

 

Sem custos 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Visita de estudo-Local a definir 

- Reconhecer a Filosofia como um espaço de reflexão 

interdisciplinar; 

- Adquirir o gosto e o interesse pelas diversas manifestações 

culturais. 

 Helena Coxixo; Elsa 

´Proença;Lurdes 

Abadesso e Manuela 

Pinto 

 

Turmas de 10º ano - 

Filosofia 

 

A definir 

 

A definir 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade  Seremos todos livres e iguais? Os direitos no mundo - CES  

 Conhecer a evolução do sistema de proteção dos Direitos 

Humanos, os seus instrumentos e principais instituições no 

plano universal e regional, com particular destaque para o 

sistema europeu de proteção dos direitos humanos. 

 Reflexão sobre os direitos humanos no seu aspeto mais 

concreto e da sua infração através de exemplos 

contextualizados . 

 Lurdes Abadesso, 

Helena Coxixo, Elsa 

Proença, Manuela Pinto 

Turmas de 10º ano - 

Filosofia 

Salas de aula em 

videoconferência 

Sem custos 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Público alvo 

Comemorar o Dia Mundial da Filosofia, como resultado da 

necessidade da humanidade refletir sobre os acontecimentos 

atuais, fomentando nos alunos o pensamento crítico, criativo, 

independente e intercultural contribuindo assim para a 

promoção de um "destino comum, humanamente 

emancipador".  

 Manuela Pinto e 

Associação Portuguesa 

de Ética e Filosofia 

Prática  

 

Turmas de 10º ano - 

Filosofia 

 

Novembro ESP 

 

120 euros 
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Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Público Alvo 

Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de reflexão 

sobre questões da sociedade atual. 

-Promover a curiosidade científica e cultural. 

-Desenvolver aprendizagens significativas sobre temáticas 

atuais,  com investigadores das ciências sociais. 

 

   O que é isto de 

género? Debate sobre 

igualdade e modelos não 

violentos de 

masculinidade.   

 

Turmas de Sociologia 

 

ao longo do ano letivo 

 

sem custos 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Visita  à Umiversidade de Coimbra e Escola de Enfermagem 

 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     

 Adelaide 

Mendes;Helena 

Coxixo;Elsa Proença 

 

Turmas do 12º ano 

 

2º semestre a definir 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Projeto Basta e Já-Trafico de seres humanos (Video conferência)os 

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 

 

 Helena Coxixo; Elsa 

Proença e APEPI 

Turmas do 12º ano 

 

´ao longo do ano letivo 

 

sem custos 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Crime, genética e investigação criminal (video conferência) 

Conhecer as tendências atuais de utilização da genética no 

combate à criminalidade; 

 Compreender os desafios sociais, culturais, éticos e políticos 

desse fenómeno 

 Helena Coxixo e O Ces 

Vai à escola 

 

Turmas do 12º ano 

 

1º semestre 

 

sem custos 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Homicidios nas relações de intimidade (video conferência) 

Debater as dinâmicas abusivas que levam ao homicídio nas 

relações de intimidade 

 Helena Coxixo 

 

Turmas do 12º ano 

 

1º semestre 

 

sem custos 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Comemoração do dia da saúde mental 

Sensibilizar os alunos e a comunidade educativa para o 

estigma da saúde mental. 

Identificar as principais manifestações de descriminação 

sofridas pelas pessoas com perturbação mental  

 

 Helena Coxixo;Elsa 

Proença e Dulce Mota 

 

Turmas de psicologia B e 1º 

TCM 

 

1º semestre/ 10 de 

Outubro 

 

sem custos 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Novos usos para velhos edifícios: a reutilização do património ar 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

Objetivos: 

-Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de reflexão 

sobre questões da sociedade atual. 

-Promover a curiosidade científica e cultural. 

-Desenvolver aprendizagens significativas sobre temáticas 

atuais,  com investigadores das ciências sociais.         

 Elisabete Viais e O Ces 

vai à escola 

 

Turmas de 11º ano 

 

2º semestre sem custos 
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Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Comemoração do dia mundial da alimentação 

Sensibilizar os alunos e a comunidade educativa para as 

doenças de comportamento alimentar com origem 

psicológica. 

 Identificar algumas manifestações destas doenças (causas 

consequências). 

 

 Helena Coxixo;Elsa 

Proença e Dulce Mota 

 

Turmas de Psicologia B-12º 

e 1º TCM 

 

1º semestre/ 16 de 

Outubro 

 

sem custos 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Crescer com valores para vencer 

 Sensibilizar os alunos para a importância dos valores na 

ação humana. 

Identificar valores fundamentais na vivência humana 

promotores de paz e de progresso social. 

Refletir sobre a relação que existe entre vivência orientada 

por valores e felicidade. 

Levar os alunos a aceitar diferentes valores em diferentes 

culturas. 

 Lurdes Abadesso e 

Isabel Baltasar, 

Professora da 

Universidade Nova de 

Lisboa. 

 

 

Turmas de 10º ano de 

Fllosofia 

 

Auditório da escola e 

salas de aula em 

videoconferência 

 

140 euros 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Igualdade de género 

 Refletir sobre as atitudes pessoais e o papel dos outros na 

sua formação e desenvolvimento. ( direitos humanos) 

 Inferir que as atitudes e comportamentos são fundamentais 

para as relações sociais     

 Dulce Mota e Amnistia 

internacional 

 

1º TCM 

 

 

1º semestre 

 

sem custos 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Visita ao Palácio de São Bento via Zoom 

   - Promover o desenvolvimento da cidadania crítica e 

participativa. 

- Desenvolver hábitos de pesquisa. 

- Motivar para o estudo da Geografia      

 Susana Moço 

 

 

3º ano Curso Profissinal 

TCM, TAL, TEAC   

 

 

2º Semestre 

 

sem custos 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Saída de campo a Pombal"Morfologia urbana pombalense" 

- 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.     

 Adriana Martins 

Fernando Parreira 

 

11º 

 

2ºSemestre 0€ 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Concurso de ideias "Mudar o mundo para melhor…"   

- Promover o desenvolvimento da cidadania crítica e 

participativa. 

- Desenvolver hábitos de pesquisa. 

- Motivar para o estudo da Geografia.  

 Ferrnando Parreira 12º 

 

2ºSemestre 

 

0€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Documentário sobre os contrastes de desenvolvimento 

 - 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. 

 Adriana Martins 

Fernando Parreira 

 

9ºA e 9ºB 

 

1º Semestre 

 

0€ 
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Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Palestra "As alterações climáticas" 

  - 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 

 Adriana Martins 

CarlaBento 

 

10º 

 

2ºSemestre 

 

 

 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Palestra Ambiente e Sustentabilidade 

- Promover o desenvolvimento da cidadania crítica e 

participativa. 

- Desenvolver hábitos de pesquisa. 

- Motivar para o estudo da Geografia       

Adriana Martins 

Fernando Parreira 

Susana Moço 

Carla Bento 

9sº  anos 

 

2ºSemestre 

 

0€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Exposição Rosa dos Ventos 

- Descrever a localização relativa de um lugar, em diferentes 

formas de representação da superfície terrestre, utlizando a 

rosa dos ventos. 

- Promover o desenvolvimento da cidadania crítica e 

participativa. 

- Desenvolver hábitos de pesquisa. 

- Motivar para o estudo da Geografia 

     

     

 Carla Agostinho 

  Lúcia Silva 

  Susana Moço 

 

Alunos 7.º Ano 

 

1.º Semestre 0 € 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Dia da Europa 

- Reconhecer as características que conferem identidade a 

um lugar (bairro, região, país), comparando diferentes 

formas de representação desses lugares. 

- Promover o desenvolvimento da cidadania crítica e 

participativa. 

- Desenvolver hábitos de pesquisa. 

- Motivar para o estudo da Geografia  

     

 Carla Agostinho 

  Lúcia Silva 

  Susana Moço 

Alunos 7.º Ano 

 

2.º Semestre 

 

0 € 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas de Apoio 

 Departamentos Curriculares 

 

Departamento de Matemática 

 
Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Palestra: "Truques para impressionar!" 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 

- Usar as propriedades matemáticas mais simples para fazer 

alguns truques que impressionam plateias; 

- Proporcionar momentos lúdicos com atividades alusivas à 

disciplina.     

     

 Docentes de Matemática 

do 5.º ano de 

escolaridade. 

Departamento de 

Matemática da ESTG/ 

Politécnico de Leiria 

Alunos do 5.º ano 

 

2.º Semestre / Escola 

Básica Marquês de 

Pombal 

0 € 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Palestra:"Descobrir a Matemática em diversas profissões" 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 

- Relacionar diversos temas da Matemática com algumas 

profissões. 

     

 Docentes de Matemática 

do 6.º ano de 

escolaridade. 

Departamento de 

Matemática da ESTG/ 

Politécnico de Leiria 

 

Alunos do 6.º ano 

 

2. º Semestre /Escola 

Básica Marquês de 

Pombal 

 

0 € 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Canguru Matmático sem Fronteiras 2022 

- Estimular o gosto e o estudo pela Matemática; 

- Atrair os alunos que têm receio da disciplina de 

Matemática, permitindo que estes descubram o lado lúdico 

da disciplina; 

- Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões 

matemáticas e percebam que conseguir resolver os 

problemas propostos é uma conquista pessoal muito 

recompensadora. 

 Docentes do grupo 230 

Núcleo de estágio 

 

Alunos do 2.º ciclo, do 3º 

ciclo e do ensino secundário 

 

2. º Semestre /Escola 

Básica Marquês de 

Pombal e Escola 

Secundária     

 

50€ (valor aproximado 

do custo da inscrição) 

+ 50€ (valor estimado 

para fotocópias das 

provas) 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Comemoração do Dia Internacional do Pi 

- Envolver os alunos na componente lúdica da Matemática; 

- Sensibilizar os alunos para a cultura da Matemática no 

quotidiano; 

- Incutir nos alunos a necessidade do conhecimento 

matemático para resolver questões do dia a dia. 

     

 Docentes de Matemática 

do 6.º ano de 

escolaridade. 

 

 

Alunos de 6.º ano 

 

14 de março 

 

5€ (fotocópias de 

cartazes a cores) 
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- 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 de Saúde; 

- 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. 

 

 Docentes do grupo 230, 

em articulação com a 

equipa de Educação para 

a Saúde   

 

Alunos dos 2.º e 3.º CEB  

 

De 15 a 21 de outubro 

de 2021/ 

Escola Básica  Marquês 

de Pombal 

20€ 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Mês 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. 

 Docentes do grupo 230, 

em colaboração com o 

ATL da Cáritas (COJ),  a 

docente Fátima Brandão 

da Escola Secundária de 

Pombal e a Ajudanimal - 

Associação de Defesa 

dos Animais de Pombal 

Comunidade educativa    

 

Outubro/  

Escola Básica Marquês 

de Pombal 

 

5€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Comemoração do Dia da Floresta Autóctone 

- 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; 

- Discutir a importância das plantas para a vida na Terra e 

medidas de conservação da floresta autóctone; 

- Recuperar a floresta autóctone; 

- Realizar atividades de Educação Ambiental.      

     

 Docentes do grupo 230, 

em articulação com o 

Clube Ciência Viva  

 

Alunos do 2.º CEB/ 

Comunidade educativa    

 

De 23 de novembro até 

ao final do ano letivo/ 

Escola Básica Marquês 

de Pombal 

 

10€ 
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Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Comemoração do Dia Internacional da Biodiversidade 

- Caracterizar alguma da biodiversidade existente a nível 

local, regional e nacional; 

- Identificar espécies da fauna e da flora invasora e suas 

consequências para a biodiversidade local; 

- Formular opiniões críticas sobre ações humanas que 

condicionam a biodiversidade e sobre a importância da sua 

preservação; 

- Valorizar as áreas protegidas e o seu papel na proteção da 

vida selvagem; 

- Realizar atividades de Educação Ambiental.  

     

 Docentes do grupo 230  

em articulação com o 

Projeto Eco-escolas 

 

Alunos do 5.º ano (visita de 

estudo ) e 6.º ano/ 

Comunidade educativa 

 

22 de maio/ 

Escola Básica Marquês 

de Pombal(6.º ano) 

Praia do Osso da Baleia 

(5.º ano) 

 

10€ por aluno 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Green Cork - Projeto de reciclagem de rolhas de cortiça 

  -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 de cortiça, que permite o 

financiamento de iniciativas apoiadas pelo projeto Floresta 

Comum; 

- Fomentar o trabalho de equipa e partilha de boas práticas.    

     

 Docentes do grupo 230, 

em articulação com a 

Quercus e o Clube 

Ciência Viva 

 

Alunos do 2.º CEB/ 

Comunidade    

 

Ao longo do ano letivo 

 

5€ 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Visita de estudo 

- Dinamizar atividades motivadoras para o desenvolvimento 

da literacia científica;  

- Proporcionar temas suscetíveis de serem explorados 

experimentalmente, que permitem desenvolver processos 

científicos e a mobilização das diferentes capacidades 

investigativas dos alunos; 

- Implementar estratégias de ensino não formal; 

- Valorizar e avaliar saberes de forma menos formal. 

   

 Docentes do grupo 230 

que lecionam o 6.º ano   

 

Alunos do 6.º ano  

 

2.º Semestre 14€ 
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Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Compostagem na Escola      

- 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. 

 

 Docentes do grupo 230, 

em articulação com o 

Clube Ciência Viva e o 

pessoal não docente 

Alunos do 2.º CEB/ 

Comunidade educativa 

 

Ao longo do ano/ 

Escola Básica Marquês 

de Pombal 

 

5€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Terrário 

- 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. 

     

 Professores de Ciências 

Naturais do 2º CEB em 

articulação com o Clube 

Ciência Viva/Eco-

Escolas 

 

 

Alunos do 2.ºciclo 

 

Ao longo do ano na 

Escola Básica Marquês 

de Pombal 

 

2 € 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Criação de bichos-da-seda 

- Acompanhar o crescimento e desenvolvimento do bicho-

da-seda (metamorfoses); 

- Realizar pesquisas orientadas (sugestão).     

     

 Prof.ª Fátima Pessa com 

a colaboração dos 

Professores de Ciências 

Naturais de 5.º ano e dos 

alunos deste ano letivo  

Comunidade escolar, em 

particular os alunos do 5.º 

ano de escolaridade 

 

2.º Semestre 2 € 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Recolha de rolhas solidárias   

- Recolher rolhas de plástico de diversas embalagens que 

irão permitir obter fundos por exemplo para a aquisição de 

material, para auxiliar pessoas que sofrem de algum tipo de 

doença; 

- Participar em campanhas de solidariedade  social; 

- Contribuir para reduzir o desperdício. 

 Professores de Ciências 

Naturais do 2º CEB em 

articulação com o Clube 

Ciência Viva/Eco-

Escolas e o ATL (COJ) 

da Cáritas. 

Alunos do 2.º CEB/ 

Comunidade educativa 

 

Ao longo do ano/ 

Escola Básica Marquês 

de Pombal 

 

2€ 

 

  



39 
 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Concurso: Campeonato de Cálculo Mental 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática, através 

do uso das tecnologias de informação, em sala de aula, no 

âmbito do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da 

Escola (PADDE); 

- Desenvolver a destreza no cálculo mental, a memória, a 

resolução de problemas, a concentração, o raciocínio e a 

persistência; 

- Aplicar a Matemática em atividades lúdicas. 

 Docentes do grupo 230 

7ºano, professores:  

- Lígia Matos 

- Rosária Cardoso 

- Ana Francisco 

8ºano, professores: 

- Celina Oliveira 

 

Alunos do 2.º ciclo 

Alunos dos 7ºe 8º anos 

 

2º semestre 

Escola Básica Marquês 

de Pombal 

 

4 € (impressão de 

cartazes /certificados 

dos vencedores a 

cores) 

 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Exposição de  trabalhos realizados pelos alunos 

- Incentivar e desevolver o gosto pela matemática; 

- Propiciar um ambiente de discussão interdisciplinar 

visando a formação global do aluno; 

- Permitir aos alunos que exponham os seus trabalhos e que 

conheçam trabalhos realizados por outros alunos; 

-Familiarizar o aluno com o exercício da exposição em 

público das suas ideias, pesquisas, criatividade e resultados 

obtidos; 

 -Despertar nos alunos o interesse pela pesquisa. 

     

 - Ana Francisco 

 - Celina Oliveira 

 - Rosária Cardoso 

 

Alunos das turmas 7.º C, F, 

G e H, D e E 

 

2º semestre 

Escola Básica Marquês 

de Pombal 

 

0€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Cofre dos enigmas 

- Alargar horizontes além do currículo; 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela matemática; 

- Estimular o interesse e a curiosidade pelos jogos 

matemáticos nas suas vertentes lúdica e motivadora para a 

aprendizagem da disciplina.     

 Núcleo de estágio 

 

Alunos do 10ºano 

 

Ao longo do ano 0€ 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Um olhar para trás 

- Alargar horizontes além do currículo; 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela matemática; 

- Divulgar a História da Matemática. 

 Núcleo de estágio Alunos do 10º ano 

 

Ao longo do ano 

 

0€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Free Math 

- Alargar horizontes além do currículo; 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela matemática; 

- Estimular o interesse e a curiosidade pelos jogos 

matemáticos nas suas vertentes lúdica e motivadora para a 

aprendizagem da disciplina. 

 Núcleo de estágio em 

colaboração com o 2º 

TCM 

 

Comunidade educativa 

 

Semana aberta 

 

20€ (fotocópias e 

cartolinas) 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade MarcaMat 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática;  

- Divulgar a História da Matemática, em particular, a vida e 

obra de mulheres Matemáticas, com recurso a atividades 

lúdicas e artísticas. 

     

 Núcleo de estágio em 

colaboração com o clube 

de Matemática  

 

 

Todos os alunos 

 

Dia da Mulher e menina 

da ciência 

Exposição no dia 

internacional da 

Matemática 

20€ 

(Fotocópias e 

cartolinas) 
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1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Pales. "Chegados a uma encruzilhada… Qual é o caminho mais curto" 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 

- Reconhecer e valorizar o papel da Matemática nas diversas 

áreas de conhecimento. 

 

 Núcleo de estágio 

Departamento de 

Matemática da ESTG/ 

Politécnico de Leiria 

alunos do 11º de MACS 

 

1º semestre 

 

0€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Palestra "Será mesmo verdade" 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 

- Reconhecer e valorizar o papel da Matemática nas diversas 

áreas de conhecimento.     

     

 Núcleo de estágio 

Departamento de 

Matemática da ESTG/ 

Politécnico de Leiria 

alunos do 10º ano 

 

1º semestre 0€ 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Palestra: Como mentir com a estatística 

- Incentivar o gosto pela Matemática; 

- Aplicar os conteúdos lecionados a contexto real; 

- Consolidar as noções de estatística. 

     

 Professora:  

- Margarida Fonseca 

Departamento de 

Matemática da ESTG/ 

Politécnico de Leiria 

10º ano  MACS 

 

abril 2022/ESP 

 

0€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Palestra:  Virus, curva ch 

- Incentivar o gosto pela Matemática; 

- Aplicar os conteúdos lecionados a contexto real; 

- Consolidar as noções de fuinção de crescimento. 

     

 Professoras: 

- Ana Medeiros  

- Margarida Fonseca 

Departamento  de 

Matemática da 

Universidade de 

Coimbra 

11º ano  MACS 

 

janeiro 2022 / ESP 

 

50€ 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Passeio Matemático por Leiria: Olhar a cidade de outra perspetiva 

- Descobrir a matemática no ambiente que nos rodeia; 

- Valorizar o poder da matemática.     

     

 Professores: 

Helena Jesus 

Paulo Santos 

Teresa Ferreira 

Departamento de 

Matemática da ESTG/ 

Politécnico de Leiria 

Alunos do 12º ano de 

Matemática A 

 

1º semestre 60€ 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Palestra: Será mesmo verdade?  

- Abordar vários métodos de demonstração; 

- Valorizar o poder da matemática. 

     

 Professores: 

Helena Jesus 

Paulo Santos 

Teresa Ferreira 

Departamento de 

Matemática da ESTG/ 

Politécnico de Leiria 

Alunos do 12º ano de 

Matemática A 

 

1º semestre 

 

0€ 
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Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Workshop "  Estatística Descritiva com o software Excel"    

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

-Apresentar alguns breves conceitos elementares de 

estatística descritiva que permitam ilustrar de forma sucinta e 

apelativa a informação mais relevante de um conjunto de 

dados;- Explorar ferramentas básicas do software Excel para 

organizar e tratar dados de forma rápida e cómoda, quer ao 

nível da elaboração de tabelas de frequências, cálculo de 

média, desvio padrão, variância e percentis quer na 

construção de gráficos;- Sensibilizar os alunos para as 

potencialidades da utilização do Excel, numa primeira 

abordagem à estatística.         

 Professores: Ana 

Francisco, Paulo 

Fernandes, Margarida 

Fonseca. 

Departamento de 

Matemática da ESTG/ 

Politécnico de Leiria 

 1.º TEAC; 1.º TAL; 1.º TIS; 

1ºTCM 

 

 

2º semestre/ 1º semestre 

Escola Secundária de 

Pombal 

0€ 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Palestra: Análises clínicas e probabilidades condicionadas 

- 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. 

 

     

 Professores: Ana 

Francisco, Paulo 

Fernandes, Margarida 

Fonseca. 

Departamento de 

Matemática da ESTG/ 

Politécnico de Leiria 

Alunos das turmas: 

- 1.º TEAC 

- 1.º TAL 

- 1.º TIS 

-1.º TD 

- 1.º TRRB 

-1ºTCM 

2º semestre/  

Escola Secundária de 

Pombal 

 

0€ 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Visita de Estudo: Instituto Nacional de Estatística  

- Conhecer o INE e o trabalho que realizam no âmbito da 

Estatística; Conhecer a utilidade da estatística na vida 

moderna; Reconhecer  como se define o problema a estudar;- 

Reconhecer  como se procede à recolha, organização e 

tratamento dos dados; Desenvolver o sentido crítico face ao 

modo como a informação é apresentada. 

 Professoras: 

- Ana Francisco 

- Margarida Fonseca 

Alunos das turmas: 

- 1.º TEAC 

- 1.º TAL 

- 1.º TIS 

 -1.º TD  

- 1.º TRRB  

-1ºTCM 

Abril/ 

 Instituto Nacional de 

Estatística - Delegação 

de Coimbra  

 

980 €  

EQAVET 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Matemática Aplicada e Computacional 

- Fomentar o interesse e o gosto pela matemática através da 

apresentação de um pertinente tema envolvendo a 

inteligência artificial.      

     

 Professor: - Paulo 

Fernandes. Professor 

Nuno Lavado do 

Departamento de 

Matemática do ISEC 

1.º TEAC; 1.º TAL; 1.º TIS; 

1.º TD;1.º TRRB; 1ºTCM; 2-.º 

TIS; 2.º TEAC 

3.º TIS; 3ºTEAC/TAL 

 

2.º semestre/ Escola 

Secundária de Pombal 

0€ 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  A matemática nos truques de cartas 

- Fomentar o interesse e o gosto pela matemática através da 

recriação de alguns truques matemáticos com cartas; 

- Resolver tarefas recorrendo a situações e contextos; 

variados, incluindo a utilização de materiais diversificados 

- Descobrir a matemática por detrás de alguns dos jogos.      

     

 Professora:  

- Teresa Pinto  

Departamento de 

Matemática da ESTG/ 

Politécnico de Leiria 

 

2.º TCM 

 

1.º semestre/ Escola 

Secundária de Pombal 

0 euros 
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Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Workshop de Jogos matemáticos      

Aprender as regras dos jogos de abstratos que figuram no 

Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos e que estão no 

âmbito do módulo B5 (Jogos e Matemática). 

Desenvolver o raciocínio matemático. 

Descobrir a matemática por detrás de alguns dos jogos. 

Analisar e compreender as regras e a dinâmica de um jogo.      

     

 Professora: Teresa Pinto 

Circo Matemático/ 

Associação Ludus 

 

2.º TCM 

 

1.º/2.º semestre/Escola 

Secundária de Pombal 

200 euros 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Gostar de robôs sem gostar de Matemática?!? 

- Descobrir a Matemática por detrás dos robots; 

- Fomentar o interesse e gosto pela Matemática; 

- Ver algumas aplicaçõe da Matemática.  

     

 Professora:  

- Teresa Pinto  

Departamento de 

Matemática da ESTG/ 

Politécnico de Leiria 

2.º TIS 

2.º TEAC 

3.º TIS 

 

2.º semestre/ Escola 

Secundária de Pombal 

 

0 euros 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Matemática nas florestas 

- Ilustrar como a Matemática também está presente na 

floresta, à semelhança do que acontece em muitas outras 

áreas e situações do nosso quotidiano;  

- Abordar exemplos simples, como o cálculo da idade ou da 

altura de uma árvore, e outros mais complexos, como 

modelos de otimização que serão apresentados para ilustrar a 

ligação entre a matemática e este espaço que constitui uma 

fonte de riqueza para a população. 

     

 Professora:  

- Teresa Pinto  

Departamento de 

Matemática da ESTG/ 

Politécnico de Leiria 

 

2.ºTDESP 

3.º TEAC 

3.º TIS  

 

2.º semestre/Escola 

Secundária de Pombal 

 

0 euros 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Planeta matemático 

- Realizar um campeonato entre equipas; 

- Construir um jogo de tabuleiro com desafios e questões 

relacionados com a Matemática; 

- Dinamizar/promover o jogo ao nível escolar. 

     

 Professora:  

- Teresa Pinto 

Departamento de 

Matemática da U.C. 

 

 

2.º TCM 

 

2.º semestre/Escola 

Secundária de Pombal 

 

20 euros (impressões e 

cartolinas) 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Departamentos Curriculares 

 

Departamento de Ciências Experimentais 

 
Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Webinar "O que faz um geólogo marinho?" 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- Incentivar ao prosseguimento de estudos. 

- Estimular o interesse pela ciência, nomeadamente pelo 

estudo de áreas associadas ao mar.      

     

 Estefânia Pires 

Adelaide Ramos 

Helena Lento 

Luís Costa 

Dra. Mónica 

Alburqueque da 

Estrutura de Missão para 

a Extensão da Plataforma 

Continental. 

Alunos do 8.º ano de 

escolaridade 

 

A defini Sem custos 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Exposição "Espécies autóctones e espécies invasoras" 

.Distinguir catástrofes de origem natural de catástrofes de 

origem antrópica.  

Explicar o modo como as invasões biológicas podem afetar 

os ecossistemas. 

Sensibilizar para a promoção de um desenvolvimento 

sustentável. 

Promover a Educação para a Cidadania.     

 Adelaide Ramos 

Estefânia Pires 

Maria Helena Lento 

Luís Augusto   

Alunos do 8.º ano de 

escolaridade 

 

2.º Semestre 

Agrupamento de 

Escolas de Pombal 

Outros a definir 

 

Custo total: 50€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Visita de estudo à fábrica da Renova e ao PNSAC 

 Conhecer um sistema de gestão ambiental que garante a 

implementação de medidas de protecção do ambiente. 

Conhecer o processo de produção de papel. 

Conhecer o processo de reciclagem de papel. 

Conhecer o processo de tratamento de águas residuais 

industriais (ETARI). 

Conhecer diferentes formas de exploração dos recursos 

naturais. 

Discutir os impactes da exploração/transformação dos 

recursos naturais e propor medidas de redução dos mesmos e 

de promoção da sua sustentabilidade. 

Sensibilizar para a promoção de um desenvolvimento 

sustentável. 

Promover a Educação para a Cidadania. 

     

 Adelaide Ramos 

Estefânia Pires 

Maria Helena Lento 

Luís Augusto 

 

Alunos do 8.º ano de 

escolaridade 

 

2.º semestre 

Fábrica da Renova 

Parque Natural das 

Serras de Aire e 

Candeeiros 

 

Custo total: 400€ (A 

suportar pelos alunos) 
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Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Dia Aberto Virtual da Noite Europeia dos Investigadores 2021 

    Contactar com professores universitários/ investigadores. 

Aproximar a ciência dos jovens. 

Alertar para as alterações climáticas.   

Estimular o interesse e a curisidade científica. 

Promover a Educação para a Cidadania      

 Maria Adelaide Ramos 

Investigadores/ 

Professores da NEI 

 

Alunos do 3.º TAL 

 

21 de setembro de 

2021/ AEP 

0 € 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Palestras - "Microbiologia Alimentar/ Microbiologia Aplicada" 

Contactar com professores universitários/ investigadores. 

Aproximar a ciência dos jovens. 

Aprofudar/ conhecer conteúdos relacionados com 

Microbiologia Aplicada/ Microbiologia Alimentar.   

Estimular o interesse e a curisidade científica. 

Promover a Educação para a Cidadania.  

 Maria Adelaide Ramos 

Professores da Faculdade 

de Ciências da 

Universidade de Lisboa 

Alunos do 3.º TAL 

 

A definir com os 

palestrantes/ AEP 

 

0 € 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Palestra - Socorro Insetos! Monstros fantásticos! 

Contactar com professor universitário. 

Conhecer o grupo dos insetos, a sua importânia e razões do 

seu declínio.  

Estimular o interesse e a curisidade científica. 

Promover a Educação para a Cidadania. 

 

     

 Maria Adelaide Ramos 

Estefânia Pires 

Maria Helena Lento 

Luís Agusto 

Professora da Faculdade 

de Ciências da Univ. de 

Lisboa - Paula Simões 

Alunos do 8.º ano de 

escolaridade 

 

A definir com a 

palestrante/ AEP 

 

0 € 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Palestra - Subida do nível médio da água do mar e as A.C.. 

Contactar com professor universitário. 

Conhecer as causas básicas das alterações climáticas, devido 

à ação humana. 

Conhecer algumas das consequências das alterações 

climáticas ao nível da água do mar e avaliar os seus 

impactos. 

Estimular o interesse e a curisidade científica. 

Promover a Educação para a Cidadania. 

 Maria Adelaide Ramos 

Estefânia Pires 

Maria Helena Lento 

Luís Agusto 

Professor da Faculdade 

de Ciências da 

Universidade de Lisboa - 

Carlos Antunes 

 

 

Alunos do 8.º ano de 

escolaridade 

 

A definir com o 

palestrante/ AEP 

 

0 € 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  "Vamos visitar um Laboratório" 

- Consciencializar os estudantes para o papel da Ciência no 

desenvolvimento humano. 

- Instigar o gosto pela ciência nas gerações mais novas. 

- Conhecer um laboratório de Ciências. 

- Identificar alguns materiais de laboratório. 

- Realizar experiências simples.     

     

 Eduarda Azevedo 

Florbela Leitão 

Alunos do 2ºTAL 

 

Alunos do 4º e 3º ano (3 

turmas) da Escola Básica de 

Pombal. 

 

Data a definir. 

Nos Laboratórios da 

Escola Secundária. 

Sem custos. 
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Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade "Segurança no laboratório e nos espaços escolares" 

- Consciencializar os estudantes para o papel da Ciência no 

desenvolvimento humano. 

- Sensibilizar os alunos para as regras e normas do método 

científico e do trabalho em laboratório. 

- Promover o saber científico e tecnológico. 

- Desenvolver a articulação e o trabalho em equipa. 

- Promover a metodologia do trabalho de projeto e as 

competências de comunicação e competências digitais. 

     

 Eduarda Azevedo 

Alunos 1ºTAL 

Alunos do 7º ano 

 

Data a definir. 

Na sala de aula ou no 

auditório. 

 

Sem custos. 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade "Comemoração do "Dia Mundial da Ciência" 

- Consciencializar os estudantes para o papel da Ciência no 

desenvolvimento humano. 

- Destacar grandes nomes da ciência, colocar desafios para o 

futuro e instigar o gosto pela ciência nas gerações mais 

novas. 

     

 Eduarda Azevedo 

Alunos 1ºTAL e 2ºTAL 

 

Comunidade Escolar 

 

24 novembro 

 

Sem custos 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  “Visita de Estudo à região da Serra de Sicó" 

- Identificar e colher algumas amostras da flora da região da 

Serra de Sicó, para posterior extração das substâncias com 

importância farmacologica. 

- Reconhecer os processos da transformação química do 

leite, numa queijaria tradicional da região. 

- Despertar nos alunos o interesse pelo ambiente e espécies 

naturais, que representam materiais químicos e biológicos 

suscetiveis de transformações sustentáveis. 

- Fazer a ponte entre a química e o que nos rodeia, pela 

sequência de processos e transformações químicas que 

exploram vários conceitos. 

- Conhecer e caracterizar os métodos, técnicas e 

equipamentos associados à colheita e transporte de amostras, 

de acordo com os requisitos legais em vigor. 

- Desenvolver a capacidade de trabalho individual e em 

grupo, bem como o espírito de iniciativa, crítico, de 

cooperação, de responsabilidade e descoberta.     

 Eduarda Azevedo 

António Amorim 

Margarida Fernandes 

 

Alunos do 2ºTAL 

 

Data a definir 

Serra de Sicó 

Queijaria tradicional 

20 euros/ aluno 
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Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade "Visita Estudo a Unidades Fabris da região" 

- Proporcionar o conhecimento de um laboratorios técnico 

numa unidade industrial. 

- Proporcionar o contacto com o setor industrial, verificando 

as diversas dinâmicas de produção, equipamentos em 

funcionamento e o diálogo com profissionais durante a 

condução de unidades industriais. 

- Analisar o ciclo de uma produção industrial. 

- Reconhecer e caracterizar os equipamentos associados a 

uma operação unitária. 

- Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de resolver 

problemas e a capacidade de trabalho individual e em grupo. 

- Desenvolver a capacidade de trabalho individual e em 

grupo, bem como o espírito de iniciativa, crítico, de 

cooperação, de responsabilidade e descoberta. 

- Promover a educação para a cidadania. 

 Eduarda Azevedo 

António Amorim 

Margarida Fernandes 

Glória Pereira 

Alunos 2ºTAL 

Alunos 3ºTAL 

 

Em data a definir 

Empresas do Concelho 

de Pombal e/ou 

circundantes 

 

20 euros/ aluno 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade "Visita Estudo aos Laboratórios da UC e ESA" 

Proporcionar o contacto com o meio académico e com as 

diversas dinâmicas, quer ao nível teórico, laboratorial ou 

técnico e estabelecer diálogo com os profissionais durante a 

condução da visita. 

Analisar o ciclo de tratamento das águas naturais; conhecer e 

caracterizar os métodos, técnicas e equipamentos associados 

a um laboratório de tratamento de águas para consumo 

humano, bem como a sua colheita, o transporte e as análises 

microbiológicas e físico-químicas, de acordo com os 

requisitos legais em vigor. 

Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de resolver 

problemas; Desenvolver a capacidade de trabalho individual 

e em grupo; Fomentar a interiorização de valores de 

tolerância, solidariedade e cooperação;  Promover a 

educação para a cidadania, para a mudança e para o 

desenvolvimento. 

     

 Eduarda Azevedo 

António Amorim 

Margarida Fernande 

 

Alunos 2ºTAL 

Alunos 3ºTAL 

 

Laboratórios do 

Departamento de 

Química da 

Universidade de 

Coimbra e da Escola 

Superior Agrária de 

Coimbra 

 

20 euros / aluno 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Visita de estudo promotora das ciência, cultura e artes 

- Promover a ciência, a cultura e as artes. 

- Desenvolver competências do perfil do aluno. 

- Promover a cidadania através de aspetos relacionados com 

a educação ambiental e a sustentabilidade.  

- Promover a articulação curricular.     

     

 Docente de FQ-A do 

11.º ano. 

Docentes de BG do 11.º 

ano. 

Docente de Análises 

Químicas do 2.º TAL.         

 

Alunos do 11.º ano com as 

disciplinas de Física e 

Química A e de Biologia. 

Alunos do 2.º TAL 

 

2.º semestre 

A designar, de acordo 

com a divulgação de 

propostas e os contactos 

a estabelecer, 

20€/Aluno. 
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Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Visita de estudo promotora das ciência, cultura e artes 

- Promover a ciência, a cultura e as artes. 

- Desenvolver competências do perfil do aluno. 

- Promover a cidadania através de aspetos relacionados com 

a educação ambiental e a sustentabilidade.  

- Promover a articulação curricular.          

 Docentes de Física e 

Química do 12.º ano. 

Professora Lucília  

Ferreira 

 

Alunos do 12.º A e alunos 

do 12.º B, C e D1,/D2 com 

as disciplinas de Física e/ou 

Química e a disciplina de 

Educação Física. 

2.º semestre 

A designar, de acordo 

com a divulgação de 

propostas e os contactos 

a estabelecer, 

20€/Aluno. 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Mostra de ciência "hands on" 

- Promoção da ciência e da sustentabilidade junto dos alunos 

do 1.º ciclo 

- Desenvolver competências do perfil do aluno. 

- Promover a cidadania. 

- Promover a articulação curricular.      

 Fátima Marques 

Marta Sá 

Ana Domingues 

 

 

Alunos do 12.º ano A, B, C 

e D1 com as disciplinas de 

Física e/ou Química. 

 

2.º semestre 

 

 

120€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Projetos: carros e espumas 

- Desenvolvimento de competências no âmbito do trabalho 

de projetos (planeamento, ciclos de melhoria e apresentação) 

- Desenvolver competências do perfil do aluno. 

- Promover a cidadania. 

- Contribuir para o desenvolvimento do projeto "Tenho 

Química com a BE" 

     

 Fátima Marques 

Marta Sá 

Ana Domingues 

 

Alunos do 12.º ano A, B, C 

e D1 com as disciplinas de 

Física e/ou Química. 

 

2.º semestre 

 

120€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Jornal FQ 

Jornal FQ, em formato papel ou digital para divulgar na 

página online do AEP para divulgar a ciência, em particular 

a Física e a Química; 

Divulgação científica; 

Criar hábitos de leitura científica.      

     

 Bruno Rodrigues 

Sara Crespo 

Emília Amador           

 

Toda a comunidade escolar 

 

Um por semestre Se for online na página 

do Agrupamento 0€ 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade workshops (Universo e Materiais) e Oficina (Física e Arte) 

ProjetAR.TE 

     

 Emília Amador 

 

7º A/7ºB/7ºC/7ºD/7ºE/7ºF 

e comunidade escolar 

 

Final do 2º semestre 

 

0€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Palestra 

Divulgação científica; 

Contacto com um professor universitário; 

Explorar outros conteúdos.          

 Bruno Rodrigues 

Emília Amador 

 

1TAL 

7ºA/7ºB/7ºC/7ºD/7ºE/7ºF 

 

Início do 2º semestre 

 

0€ 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Espetáculo "Ora bolas! Ciência em palco" 

Ciência Viva 

Exploratório - Coimbra  

(espetáculo "Ora bolas! Ciência em palco")     

 Emília Amador 

 

 

7ºA/7ºB/7ºC/7ºD/7ºE/7ºF e 

comunidade escolar 

 

Final do 1º Semestre 

 

0£ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Ciência Divertida 

Divulgação científica; 

Promover a atividade laboratorial fora do contexto habitual; 

Ciência divertida com materiais do dia a dia          

 Bruno Rodrigues 

Sara Crespo    

 

8º Ano, 9º Ano  e 

comunidade escolar 

 

Final do 2º Semestre 0€ ou no máximo uns 

20€ a 30€ 
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Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Concurso "Quem quer ser milionário...FQ" 

Divulgação científica; 

Criar hábitos de competição entre os alunos.     

 Bruno Rodrigues 

 

8º Ano 

 

Final do 1º semestre 

 

0€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Palestras "Tertúlias com a Ciência" 

- Divulgação científica; 

- Contacto com professores universitários; 

- Explorar conteúdos.específicos das áreas científicas em que 

estão envolvidos; 

- Estimular o interesse pele investigação científica..      

     

 Bruno Rodrigues 

Eduarda Azevedo 

 

1TAL 

2TAL 

 

A definir 

 

0€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Masterclass marcas de bebidas de bar 

Promover o gosto pela área da Restauração em contexto 

prático;Desenvolver nos alunos o gosto pela Hotelaria e 

Restauração, bem como, os conhecimentos pelo Turismo à 

escala internacional;Desenvolver conhecimentos sobre 

serviço de bar.       

 Jorge Claro 

 

1ºTRRB 

 

A definir  A definir 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Semana Aberta/Dia do curso de RB 

Apresentação e divulgação do curso aos alunos das turmas 

de 9º ano;Sessões formativas, demonstrações, Work-

Shops, Palestras, Receção a empresários locais. Promover 

o gosto pela área da Hotelaria e Restauração em contexto 

prático;Enriquecer e alargar o leque de conhecimentos 

adquiridos dos alunos ao nivel de serviços a praticar em 

Unidades Hoteleiras, bem como, tipologia de serviços 

prestados ao cliente;Desenvolver o espirito de grupo e 

camaradagem entre alunos e professores. 

 Jorge Claro 1ºTRRB 

 

2ºsemestre 

 

A definir 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Serviço almoço e pequeno-almoço Restaurante Pedagógico 

Enriquecer e alargar o leque de conhecimentos 

adquiridos;Promover o espirito de convivência, 

camaradagem e motivação entre alunos/ 

professores;Desenvolver o gosto pela Hotelaria e 

Restauração;Demonstrar conhecimentos e competências 

profissionais 

 

 Jorge Claro Comunidade escolar Ao longo do ano letivo 

 

A definir 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Serviços especiais e/ou volantes com entidades parceiras  

Promover  a construção de  boas relações interpessoais 

entre grupos profissionais e entidades parceiras do 

Agrupamento;Estimular o desenvolvimento de uma 

cidadania ativa; Enriquecer o conhecimento e a 

participação dos alunos;Demonstração de conhecimentos e 

competências profissionais. 

 Jorge Claro 

 

 Comunidade escolar 

 

Ao longo do ano letivo 

 

A definir 
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Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Sustentabilidade e desperdicio zero na restauração 

Promover  a construção de  boas relações interpessoais entre 

grupos profissionais. 

Estimular o desenvolvimento de uma cidadania activa.  

Enriquecer o conhecimento e a participação dos alunos 

Demonstração de conhecimentos e competências 

profissionais  -.     

     

 Jorge Claro 

 

1ºTRRB 

 

2º semestre  A definir 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Workshops sob o tema da alimentação saudável 

Promover  a mudança de hábitos alimentares. 

Estimular o desenvolvimento de uma cidadania activa.  

Enriquecer o conhecimento e a participação dos alunos 

Demonstração de conhecimentos e competências 

profissionais. 

     

 Jorge Claro 

EES 

1ºTRRB 

 

2ºsemestre 

 

A definir 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Visita de estudo ao Alentejo 

 Visita de estudo ao Alentejo com visita a Herdades e 

Produtores Vínicos locais e unidades hoteleiras. 

     

 Jorge Claro 

 

1ºTRRB 

 

2ºsemestre 

 

850€ 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Visita de estudo a Coimbra/Bairrada  

Visita de estudo à região da Bairrada (produtor vínico) e 

unidades hoteleiras e de restauração de referência 

     

 Jorge Claro 

 

 1ºTRRB 

 

2ºsemestre 

 

500€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Aulas abertas de RB/Atividades on the job 

."Aulas Abertas" com diversos profissionais (Trade) dodo 

canal HORECA, sob diversas temáticas. Visita a diversos 

estabelecimento na comunidade e contacto com os 

profissionais. 

Enriquecer o conhecimento e a participação dos alunos 

Demonstração de conhecimentos e competências 

profissionais  - execução do serviço de almoços e coffee-

breaks          

     

 Jorge Claro 

 

1ºTRRB 

 

1º e 2º semestre  500€ 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Comemoração do dia de S. Martinho 

Promover hábitos e estilos de vida saudaveis; 

Desenvolver nos alunos a importância de um estilo de vida 

saudavel e alimentação equilibrada; 

Promoverconhecimento das diferentes classes de alimentos e 

géneros alimenticios. 

     

 Jorge Claro Comunidade escolar 

 

1ºsemestre 

 

A definir 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Serviço de almoço/jantar de Natal do AEP 



50 
 

Enriquecer e alargar o leque de conhcimentos adquiridos dos 

alunos; 

Enriquecer os conhecimentos dos alunos sobre diferentes 

tipologias de serviços especiais, mise en place e respetivo 

serviço; 

Promover o espirito de convivência, camaradagem e 

motivação entre alunos e professores; 

Desenvolver nos alunos o gosto pela Hotelaria e 

Restauração; 

Demonstrar conhecimentos e competências profissionais no 

serviço. 

     

 Jorge Claro 

 

Comunidade escolar 

 

1ºsemestre 

 

A definir 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Departamentos Curriculares 

 

Departamento de Artes e Tecnologias 

 
Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Decoração Natalícia 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

Divulgar junto da comunidade os trabalhos realizados pelos 

alunos, na comemoração da data. Identificar o Natal como 

festa da família, bem como as tradições e os valores 

associados à época;  

Envolver os alunos do 2º ciclo na preservação e decoração 

do espaço/escola. 

Valorizar esteticamente alguns espaços da escola          

     

 Professores das 

disciplinas de Educação 

Visual e de Educação 

Tecnológica.  

 

Comunidade Educativa 

 

De 29 de novembro de 

2021 a 7 de janeiro de 

2022 Escola EB.2/3 

Marquês de Pombal 

100€ 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Exposição de Trabalhos 

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.      

     

 Professores das 

disciplinas de Educação 

Visual e de Educação 

Tecnológica. Turmas 

envolvidas.   

Comunidade Educativa 

 

Escola EB.2/3 Marquês 

de Pombal, ao longo do 

ano letivo.  

 

0€ 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Exposições temporárias  de EV 

ensibilizar a comunidade escolar para os trabalhos realizados 

pelos alunos (exposições temporárias); 

Despertar o sentido crítico e a sensibilidade estética.          

     

 Fernando Silva   

Sérgio Cardoso 

Solange Santos 

Cátia Nazário 

 M. Augusta Rodrigues  

Isilda Gameiro  

 

Alunos do 7º, 8º e 9.º ano e 

comunidade escolar. 

 

Ao longo do ano. 

Átrio da escola 

secundária (video hall) / 

Blog Semente 

/Facebook AEP). 

 

0€ 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Exposições Artísticas 

- Promover as atividadesletivas 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 

     

 Maria José Roma  

Cátia Nazário  

Raúl Bernardino  

Solange Santos  

 

 

Alunos de artes do 10º ao 

12º ano  

 

Ao longo do ano Átrio 

da Escola Secundária  

 

0€ 
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Exposição de trabalhos 

Divulgar junto da comunidade escolar os trabalhos 

realizados pelos alunos na disciplina de Educação 

Tecnológica; 

Reforçar a qualidade do processo ensino-aprendizagem; 

Despertar o sentido crítico e a sensibilidade estética.     

     

 Carlos Costa 

Filomena Duarte 

 

Comunidade Educativa 

 

Final do  2º Semestre 

Escola EB 2/3 Marquês 

de Pombal 

0 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Realização de marcadores e troca a nível internacional 

Promover o desenvolvimento, criatividade, inteligência; 

Estimular a imaginação, fantasia e a  magia; 

Partilhar experiências e proporcionar novas vivências; 

Transmitir valores e a capacidade de fantasiar, descobrir e 

representar papéis diferentes. 

     

 Filomena Duarte e 

alunos das turmas do 6º 

E; F; G; H 

Comunidade Educativa 

 

 Biblioteca da E.Sec. 

 

20€ 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Sumol + Compal 

• 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; 

     

 João Almeida; 

Luís Santos 

 

1º TEAC; 

2º TEAC; 

3º TEAC 

 

Durante o 1º Semestre 

Em data a confirmar de 

acordo com a 

disponibilidade da 

empresa 

Pombal 

 

--- 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Legrand e Museu da Eletricidade 

• 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 

.     

     

 João Almeida; 

Luís Santos 

 

1º TEAC; 

2º TEAC; 

3º TEAC 

 

Durante o 2º Semestre 

( Em data a confirmar 

com as empresas 

envolvidas). 

Legrand - Carcavelos 

Museu da Eletricidade - 

Lisboa 
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Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Cuétara - Pombal 

• 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; 

 

 

 

     

 João Almeida; 

Luís Santos 

1º TEAC; 

2º TEAC; 

3º TEAC 

 

Durante o 1º Semestre 

Em data a confirmar de 

acordo com a 

disponibilidade da 

empresa 

Pombal 

 

--- 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade  Seguranet 

Pretende-se, com esta atividade, alertar os alunos, 

professores e encarregados de educação para a relevância das 

questões relacionadas com a utilização esclarecida, crítica e 

segura das tecnologias de informação e comunicação, 

nomeadamente da Internet, uma vez que esta se tornou um 

meio acessível à generalidade dos jovens e das crianças, quer 

na busca de informação, quer como meio de comunicação, 

quer ainda na produção de conteúdos. Desta forma, pretende-

se que se constituam equipas de alunos apoiados por um 

professor e equipas de encarregados de educação, que 

respondam aos diversos desafios propostos.     

     

 Ana Maria 

Bruno Loureiro 

Diana Alves 

Lino Simões 

Marta Fernandes 

Teresa varela 

 

 

5º ao 9º ano 

 

Durante o ano letivo/na 

escola 

0€ 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Máquina de rabiscos 

Construir máquina de rabiscos; 

Aprender e treinar técnicas diversas (colar a quente, usar 

ferramentas comuns, decorar, etc) 

Montar circuito eletrico simples; 

Reutilizar materiais; 

Promover a criatividade; 

Fomentar o trabalho colaborativo; 

 Lino Simões 

Teresa varela 

6º ano 

 

2º semestre/Secundária 

de Pombal 

 

0€ 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Artistas Digitais 

Promover o gosto de desenhar utilizando software 

Promover a utilização de conteúdos lecionados 

     

 Bruno Loureiro 

Lino Simões 

Marta Fernandes 

Teresa varela 

 

5º e 6º ano 

 

Durante o ano letivo/na 

escola 

 

0€ 
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Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Hora do código 

Proporcionar aos jovens uma oportunidade de aprender de 

forma divertida alguns conceitos fundamentais de 

programação; 

Desmistificar a programação; 

     

 Lino Simões 

Bruno Loureiro 

Teresa Varela 

Marta Fernandes 

Diana Alves 

Ana Maria      

 

4º ano 

6º ano 

8º ano 

10º ano do profissional 

 

Durante o ano letivo/na 

escola 

 

0€ 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Visita de Estudo - Optilink 

- 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.      

     

 Diamantino Mendes 

 

Alunos do Curso Técnico de 

Informática  - 1ºAno 

 

Novembro/21 

[Pombal - Parque 

Industrial da Formiga] 

0€ 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Manuseamento de Fibra Ótica 

- 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. 

     

 Diamantino Mendes 

Traçado Imponente, Lda 

Alunos do Curso Técnico de 

Informática  - 2ºAno 

 

Janeiro/22 

[Escola Secundária de 

Pombal] 

 

0€ 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Visita de Estudo: Museu das Comunicações  + Museu da Eletricidade 

- 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;  

- Permitir uma melhor compreensão dos conteúdos 

programáticos das disciplinas técnicas. 

     

 Diamantino Mendes 

+Diretor de Curso: 1.TIS 

Diretor de Curso: 2.TIS 

Diretor de Curso: 3.TIS 

 

 

Alunos do Curso Técnico de 

Informática  - 1º, 2º e 3º 

anos 

 

2ºSemestre [Lisboa] 

 

FF - POCH: 700€  
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Departamentos Curriculares 

 

Departamento de Expressões 

 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Semana Aberta 

- Apresentar publicamente atividades artísticas em que se 

articula a música com outras áreas do conhecimento. 

 - Preparar repertório musical variadao adequado a diferentes  

circunstâncias. 

- Promover o desenvolvimento de técnicas de interpretação 

vocal e instrumental; 

- Fomentar o gosto pela prática musical; 

- 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.   

 Docentes de 

 Educação musical 

 

  Alunos envolvidos na 

Atividade   

 

Maio 

 

Sem custos 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade  Mega Sprinter (Fases Turma; Escola; CLDE; Nacional) 

- 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.     

     

 Paulo Oliveira; Pedro 

Joel Galego; Ricardo 

Diniz; Carla Rodrigues 

Lucília Ferreira 

João Castro 

Escola Marquês Pombal - 

Alunos dos 2º e 3º ciclos. 

Escola Secundária de 

Pombal.  

 

24 de novembro 

EBMP; 25 novembro 

ESP - fase de escola; 

Fase CLDE - Leiria-2ºP 

Fase nacional - 2ºP 

local a designar  

400€ _transporte e 

alimentação 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 

- 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. 

 Pedro Joel Galego 

Paulo Oliveira 

Natália Pereira 

Isabel Jesus - Ed. Esp. 

Rui Varandas 

Filipe Rolo 

Alunos do Agrupamento 

(2ºe 3º ciclos, Secundário). 

 

03 de dezembro (6ªf.) 

Escola Marquês de 

Pombal - EBMP. 

Escola Secundária 

 

0€ 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Torneio Inter-turmas de Futsal (5x5)  

- Fomentar o convívio, a disciplina, o fair-play e o espírito  

de equipa;  

- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de EDF;   

- Promover a prática da atividades do Futsal na escola . 

     

 Paulo Oliveira; Pedro 

Joel Galego; Ricardo 

Diniz;Manuela Beirão; 

Bruno Folgado 

 

Escola Marquês Pombal - 

Alunos dos 2º e 3º ciclos. 

 

Escola Marquês de 

Pombal - EBMP.  

1º e 2º Semestre. 

 

0€ 
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Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade  Dia Europeu do Desporto na Escola 

- Comemorar a Semana do Desporto na Europa;  

- Promover a prática de atividade física e hábitos de vida 

saudáveis; 

     

     

 Professores de Educação 

Física 

 

Alunos do 2CEB + 3CEB + 

Ens. Secundário + Ens. 

Profissional. 

 

24 Setembro 2021 

Escola Secundária de 

Pombal e Escola Básica 

Marquês de Pombal 

0€ 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Basquetebol 3x3  

- 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%.     

 Arlindo Araújo 

 Ana Nunes  

João Castro 

 Manuela Beirão 

Frederico Zagalo 

Paulo Bimba 

Alunos do 2CEB + 3CEB + 

Ens. Secundário + Ens. 

Profissional. 

 

Fase Agrupamento: 

 - 24setembro 2021 

 - Fase CLDE  

- 2º semestre (a definir); 

- Regional e Nacional 

2ºsemestre (a definir) 

 

300€ transporte e 

alimentação      

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Corta mato (Fase Escola; CLDE; Nacional) 

- 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. 

     

 Lucilia Ferreira 

Bruno Folgado 

Frederico Zagalo 

João Alves 

Rui Varandas 

Eugénio Mano 

Filipe Pedrosa 

 

Alunos do 1º ciclo, 3º e 4º 

anos 

2CEB + 3CEB + Ens. 

Secundário + Ens. 

Profissional 

 

22 de dezembro 2021 

de manhã   

CLDE e Nacional, 2º 

semestre.    

 

50€ medalhas 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Gira Volei 2x2 

- Fomentar o convívio, a disciplina e o fair-play;  

- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de Educação 

Física; 

 - Promover a prática da modalidade de Voleibol; 

 - 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% 

     

 Carla Leitão 

Manuela Beirão 

Sara 

Rui Varandas 

Natália Pereira    

 

 

Alunos do 2CEB + 3CEB + 

Ens. Secundário + Ens. 

Profissional 

 

5 de abril 2021 de 

manhã 

 

50€ medalhas 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade  Torneio de Badminton 

- Fomentar o convívio, a disciplina e o fair-play;  

- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de Educação 

Física; 

 - Promover a prática da modalidade do Badminton; 

 - 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%     

     

 Paulo Rolo 

Filipe Rolo 

Bruno Folgado 

Natália 

Sara Sousa  

Ana Nunes 

 

Alunos do 2CEB + 3CEB + 

Ens. Secundário + Ens. 

Profissional 

 

25 e 26 maio 2021 à 

tarde. 

50€ medalhas 
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Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Dia Sobre Rodas 

- 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. 

     

 Ana Nunes 

João Castro 

Manuela Beirão 

Arlindo Araújo 

Frederico Zagalo 

Paulo Oliveira 

Alunos do 2CEB + 3CEB + 

Ens. Secundário + Ens. 

Profissional. 

 

24 de setembro 

EBMarquês de Pombal 

 

0 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Prevenção e Segurança Rodoviária 

- 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. 

- Promoção da  Educação Rodoviária.  

 

 Rui Varandas 

 

Alunos do 11º ano. 

 

1º semestre 

ESPombal 

 

0 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Visita de estudo promotora das ciência, cultura e artes 

- Promover a ciência, a cultura e as artes. 

- Desenvolver competências do perfil do aluno. 

- Promover a cidadania através de aspetos relacionados com 

a educação ambiental e a sustentabilidade.  

- Promover a articulação curricular.          

     

 Docentes de Física e 

Química do 12.º ano. 

Professores Lucília  

Ferreira e Ricardo Diniz  

 

Alunos do 12.º A e alunos 

do 12.º B, C e D1 + D2 com 

as disciplinas de Física e/ou 

e Química A e Educação 

Física. 

 

2.º semestre 

A designar, de acordo 

com a divulgação de 

propostas e os contactos 

a estabelecer, 

A determinar. 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade       

- Promover a prática de atividade física e hábitos de vida 

saudáveis; 

- Promover a ciência, a cultura e as artes. 

- Desenvolver competências do perfil do aluno. 

- Conhecer equipamentos desportivos e métodos de treino 

diferenciados. 

- Relacionar conhecimentos das aulas das disciplinas. 

técnicas do curso de técnico de desporto. 

     

 Carla Leitão e Paulo 

Rolo 

Alunos do 1º, 2º e 3ºTDESP. 

 

CAR Jamor e Estádio 

da Luz 

1º Semestre 

 

Autocarro 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade       

- Proporcionar aos alunos uma sessão de esclarecimento 

sobre as saídas profissionais que existem para a sua área e 

sobre as tarefas a desempenhar nesta área de trabalho. 

- Tomar contacto com atividades no âmbito das suas saídas 

profissionais. 

- Aprender o que é o Arborismo. 

- Realizar circuitos e percursos de jogos em altura (pontes, 

redes, slides). 

- Aplicar mecanismos de segurança passiva e ativa adaptados 

aos locais, aos modelos deaplicação e à tipologia dos 

grupos.      

     

 Carla Leitão e Eugénio 

Mano  

 

Alunos do 1º TDESP 

 

2º semestre 

 

Autocarro e parque. 
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Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade        

Reconhecer as principais características do gesto de remar. 

Reconhecer a técnica-base para a prática do remo indoor. 

Reconhecer o protocolo de correção técnica e a sua aplicação 

aos erros mais comuns. 

Distinguir as principais diferenças entre o remo indoor e o 

remo na água. 

Iniciação ao remo na água.     

     

 Filipe Rolo 

 

Alunos 2ºTDESP 

 

12,13 e 14 de abril 

Montemor-o-Velho 

Autocarro 

720,00 euros 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Escalada Desportiva 

Utilizar os diferentes materiais e equipamentos da escalada 

quer para a progressão, quer para as manobras de segurança. 

Executar vias de escalada de diferentes níveis de dificuldade. 

Executar descida em rapel em diferentes condições de 

prática. 

Executar tarefas de segurança ativa e passiva de 

operacionalização e enquadramento de grupos na 

acessibilidade e execução nos diferentes aparelhos. 

Simulação de competição de escalada em bloco e desportiva. 

     

 Filipe Rolo Alunos 3ºTDESP 

 

Novembro 

Paião 

 

2 dias autocarro 

245,00 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Escalada Desportiva 

Participação na organização da prova de escalada. 

"Circuito FPME de Bloco Jovens- Soure" 

 

     

 Filipe Rolo 

 

Alunos 3ºTDESP 

 

18 de dezembro 

Soure  

 

Autocarro 

235,00 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade  Celebrar a IPI 

Assinalar o aniversário da criação do SNIPI; 

Sensibilizar para a importância das equipas de IPI como um  

recurso específico de apoio à aprendizagem e à inclusão;   

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; 

 

 Docentes IPI 

 

 

Comunidade 

 

Dia 6 de outubro 

Nos concelhos de 

abrangência da ELI: 

Pombal, Ansião e 

Alvaiázere. 

 

Sem custos 
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Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade "À conversa com os pais…" 

Assegurar às crianças a proteção dos seus direitos e o 

desenvolvimento das suas capacidades; 

 Partilhar saberes técnicos, promovendo o debate e a reflexão 

sobre temas relacionados com o desenvolvimento infantil e 

estimulação das crianças; 

Aumentar a participação e o envolvimento dos pais no  

processo de intervenção, bem como na vida escolar dos seus 

educandos; 

Reforçar o  importante papel da família enquanto 

estimuladora, facilitadora e promotora de um ambiente rico 

desde o nascimento, indispensável ao desenvolvimento 

harmonioso das crianças;  

Desenvolver competências parentais  no domínio da 

autonomia e capacitação das famílias para que todos os 

alunos tenham iguais oportunidades de alcançar o sucesso 

escolar. 

   

 

 Docentes de IPI Pais e Encarregados de 

Educação. 

 

Ao longo do ano. 

 

Sem custos 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade "Pequenos no tamanho, Grandes na partilha." 

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. 

     

 Docentes de IPI 

 

Crianças acompanhadas pela 

ELI.  

 

Ao longo do ano 

 

Sem custos 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade "Inclusão/Integração da criança com dificuldades" 

Disseminar a cultura da inclusão, promovendo o crescimento  

individual  e  coletivo pela convivência com as diferenças e o 

reconhecimento do valor da diversidade; 

Proporcionar um espaço de reflexão e debate sobre esta 

temática. 

     

 Docentes de IPI      

 

 

Pais, docentes e outros 

profissionais de infância e 

comunidade em geral. 

 

Segundo semestre: hora 

e  local a designar. 

 

Sem custos 
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Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade "Dia Mundial da Consciencialização do Espectro do Autismo" 

- Conscencializar a comunidade educativa sobre a existência 

do Espectro do Autismo e ajudar a ultrapassar preconceitos;  

 - Sensibilizar a comunidade educativa para a necessidade de 

ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas com o 

Espectro do Autismo para que possam levar vidas plenas e 

significativas;  

- Promover atitudes de cooperação,  interajuda e respeito 

pelo próximo. 

     

 Adélia Cardoso - EB de 

Pombal; 

Paula Carvalho - EB 

Pombal; 

Célia Lima - EB Vila Cã; 

Ana Repas - EB de 

Moita do Boi, Louriçal e 

Almagreira 

Fernanda Coelho - EB de 

Machada,  EB de 

Redinha; 

Adélia Cardoso - EB  

Barrocal 

Lídia Pereira - EB 

Marquês 

 -Alunos do 1.º ciclo e 

alunos do CAA EB Marquês 

 

Dia 4 de abril 

Escolas Básicas do 

AEP 

 

0€ 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade "Cuida bem de mim"( mês prevenção dos maus tratos na infância)  

- Sensibilizar os diferentes intervenientes da comunidade 

educativa para a temática; 

- Consciencializar para prevenção dos maus tratos contra 

crianças e jovens; 

- Conhecer diferentes tipos de maus tratos. 

     

 Ana Paula Repas -  EB 

Moita do Boi, EB 

Louriçal, EB Almagreira; 

Paula Carvalho - EB 

Pombal; 

Célia Lima - EB Vila Cã; 

Otília Gomes - EB 

CCMelhor; 

Fernanda Coelho - EB de 

Machada,  EB de 

Redinha; 

Adélia Cardoso - EB  

Barrocal 

 

 -Alunos do 1.º ciclo  

 

Durante o mês de abril 

Escolas Básicas do 

AEP  

 

€ 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade  "Nascer diferente…" 

- Promover um ambiente escolar saúdável, socialmente 

acolhedor e inclusivo; 

- Sensibilizar a comunidade educativa para a diferença; 

- Desenvolver valores de cidadania, tolerância, solidariedade 

e respeito pelos outros.  

- Sensibilizar os alunos para as diferenças de cada um em 

particular; 

-  Promover atitudes de cooperação,  interajuda e  respeito 

pelo próximo.      

     

 Otília Gomes - EB 

CCMelhor; 

Paula Carvalho - EB 

Pombal; 

Célia Lima - EB Vila Cã; 

Ana Repas - EB de 

Moita do Boi, Louriçal e 

Almagreira 

Fernanda Coelho - EB de 

Machada,  EB de 

Redinha; 

Adélia Cardoso - EB  

Barrocal 

Cristina Silva - EB 

Marquês 

Alunos do 1.º ciclo 

 e alunos do CAA EB 

Marquês 

 

Dia 3 de dezembro 

2021  

Escolas Básicas do 

AEP 

0€ 
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Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade "E se fosse contigo?" 

- Promover um ambiente escolar saúdável, socialmente 

acolhedor e inclusivo;  

- Experienciar modalidades desportivas adaptadas, como o 

Boccia; 

- Sensibilizar e consciencializar sobre a existência de 

deficiência em contextos diversos; 

- Interagir positivamente em contexto educativo; 

- 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. 

     

 Isabel Jesus - EB 

Marquês 

Filipa Moura - EB 

Marquês 

Ana Raquel Matos  -  EB 

Marquês 

 

Alunos do 2º ciclo e do 

CAA EB Marquês 

 

Dia 3 de dezembro 

2020 no Ginásio  

EB da Marquês 

 

0€ 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade  "Semana dos Afetos" 

- Reforçar as atitudes de compreensão e respeito pelos 

sentimentos dos outros;  

- Reconhecer a importância da partilha, respeito e amizade;  

- Valorizar e fomentar as relações de cooperação e 

interajuda.     

     

 - Lídia Pereira 

 - Cristina Silva  

 - Isabel Jesus 

 - Filipa Moura 

 - Ana Raquel Matos   

 

 Alunos do 2º ciclo e do 

CAA EB Marquês  

 

Semana de 08 a 14 de 

fevereiro 2022 

EB Marquês 

10€ 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade "Superação,Valores e Inclusão", atleta  paralímpico Telmo Pinão 

 - Assinalar o Dia da Pessoa com Deficiência; 

- Promover a inclusão social; 

- Tomar contacto com experiências de vida de superação; 

- Interiorizar princípios e valores : respeito pela diferença, 

resiliência, confiança, aceitação, perseverança e inclusão; 

- Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita. 

     

 - Filipa Moura 

- Lídia Pereira 

 - Cristina Silva  

 - Isabel Jesus 

 - Ana Raquel Mato 

Alunos das turmas de 7º e 

8.º anos (palestra por 

videoconferência) 

 

2  dezembro 2022 

EB Marquês 

 

€ 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade "Pensar o mundo" 

- Consciencializar os alunos sobre as causas e efeitos das 

alterações climáticas; 

- Sensibilizar para o consumo responsável; 

- Refletir sobre a dimensão da pobreza no mundo;  

- Consciencializar sobre os diferentes níveis de pobreza; 

- Reconhecer as causas e as consequências da pobreza no 

desenvolvimento dos países e do mundo; 

- Promover o respeito pelas comunidades minoritárias; 

- Aceitar a diferença, como fator de enriquecimento cultural 

e para o qual é preciso tolerância e compreensão;  

     

 - Ana Raquel Matos 

- Isabel Jesus 

-Lídia Pereira 

- Filipa Moura 

- Cristina Silva 

 

 

Toda a comunidade 

educativa. 

 

Ao longo do ano letivo 

EB Marquês  

 

0€ 
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade "Olhares" 

- Promover a aprendizagem e a aquisição de novas 

competências e comportamentos; 

- Desenvolver a capacidade de relacionar texto e imagem 

com base nas vivências e gostos pessoais; 

- Promover o espírito crítico e a criatividade; 

- Desenvolver a sensibilidade estética e artística. 

     

 - Odete Cabete 

- Manuela Trindade 

- Noélia Monteiro  

- Paola Gaspar  

 

Alunos da Escola 

Secundária  

 

Ao longo do ano letivo 

Escola Secundária 

 

0€ 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade  Dia Mundial da Consciencialização do Espectro do Autismo 

- Consciencializar a população para o disturbio neurológico 

do Espectro do Autismo; 

- 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.     

     

 Noélia Monteiro 

Manuela Trindade  

Odete Cabete 

Paola Gaspar 

 

Alunos da Escola 

Secundária e comunidade 

educativa 

 

Dia 2 de abril 

Escola Secundária 

0€ 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade "À descoberta do teatro" 

- 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 Ver, Ouvir, 

Fazer, Criar e Sentir.  

     

 Manuela Trindade 

Noélia Monteiro 

Odete Cabete 

Paola Gaspar 

Alunos da  Escola 

Secundária  

 

3º período no Cine-

Teatro 

 

0€ 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade "Histórias aumentadas" 

 - Estimular a criatividade dos alunos; 

- Incentivar à utilização das novas 

tecnologias (realidade aumentada); 

- Motivar os alunos para a evolução das 

novas tecnologias; 

- Promover o gosto de Trabalhar em 

grupo/equipa. 

     

 Paola Gaspar  

Manuela Trindade  

Noélia Monteiro  

Odete Cabete 

 

Alunos da  Escola 

Secundária 

 

3º período 

Escola Secundária 

 

0€ 
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Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades  
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Clube dos Direitos Humanos 

 
Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Etwinning Project: The Secrets of the Ocean 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- Perceber as implicações que os comportamentos do 

Homem têm nos oceanos;  

- Apresentar comportamentos sustentáveis;  

- Conhecer a fauna e flora dos oceanos que rodeiam os países 

parceiros;  

- Conhecer a fauna e flora em vias de extinção;  

- Utilizar as TIC como meio de aprendizagem.     

     

 Patrícia Rebelo 

 

8º G, 8º H, 8ºI 

 

Durante o ano letivo Sem custos 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Clube Europeu 

 
Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  "EUROLUZES" 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

Participação no projeto "Parlamento dos Jovens"; 

Realizaçao de palestras sobre a atividade fundamental dos 

deputados à Assembleia da República e ao Parlamento 

Europeu (funcionalidade e organização . o que fazemos e 

como fazemos); 

Realização de palestras/ sessões coloquiais abertas à escola e 

à comunidade local sobre a importância da política na vida 

dos cidadãos e dos jovens estudantes; 

Debates e consequente produção de trabalhos realizados 

pelos nossos alunos do Ensino Secundário (trabalhos escritos 

e/ ou plásticos, realizados ao longo do ano  e a serem 

expostos na ESP na Comemoração do Dia da Europa, 9 de 

maio, de 2022. 

     

     

 Clube Europeu/Jaime 

Portela 

(Trabalho que poderá ser 

desenvolvido envolvendo 

o eventual  

contributo/interação das 

disciplinas de História, 

Geografia e Filosofia) 

 

Alunos; professores  e  

comunidade local  

 

Escola Secundária; 

Salão Nobre da C. M. 

de Pombal e 

Assembleia da 

República 

150  

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade "Querida Europa" 

Comemoração do Dia da Europa, 9 de maio, de 2022, em 

linha com os valores consagrados nas diversas instituições 

europeias. 

     

 Jaime Portela  Alunos; professores e 

comunidade local 

 

… 

 

50 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 
Clubes, Projetos e Atividades 

 

Clube Ciência Viva 

 
Tema 6 - Outros Designação da atividade Olimpíadas da Biologia Sénior  

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

Estimular o gosto pela Biologia  

Promover o gosto pela competição entre os alunos 

Avaliar o conhecimento adquirido pelos alunos       

     

 Grupo 520 

 

Alunos do 10.º ao 12.º ano 

inscritos nas disciplinas de 

Biologia e Geologia/ 

Biologia  

2.º e 3.º período - 

Escola Secundária de 

Pombal  

200€ 

Tema 6 - Outros Designação da atividade Olimpíadas da Biologia Júnior 

Estimular o gosto pela Bologia  

Promover o gosto pela competição entre os alunos 

Avaliar o conhecimento adquirido pelos alunos   

     

 Grupo 520 Alunos do 9.º ano  

 

2.º e 3.º período - 

Escola Secundária de 

Pombal  

 

200€ 

 

Tema 1 - Sessões Formativas Designação da atividade       

Estimular o gosto pela Geologia  

Promover o gosto pela competição entre os alunos 

Avaliar o conhecimento adquirido pelos alunos   

     

 Grupo 520 

 

Alunos do 11.º ano inscritos 

na disciplina de Biologia e 

Geologia 

 

2.º e 3.º Período - 

Escola Secundária de 

Pombal; Coimbra  

 

250€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade LAB. QUÌMICA VERDE 

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.. 

     

 2ºTAL  e Equipa Ciência 

Viva 

Comunidade Educativa 

 

Agrupamento de 

Escolas de Pombal 

 

20 euros 
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Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  "Atreve-te a Experimentar…" 

Sensibilizar os alunos para a importância das ciências na 

interpretação dos fenómenos do dia-a-dia. Realizar 

atividades experimentais, aprender a executá-las, a registar e 

a interpretar os seus resultados. 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. 

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..     

     

 Clube Ciência Viva, 

(desenvolvimento de 

diversas 

atividades/propostas para 

a comunidade educativa) 

 

Comunidade Educativa 

 

Agrupamento de 

Escolas de Pombal ao 

longo do ano letivo 

3000 euros 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade "Dia Aberto" 

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 

     

 Clube Ciência Viva 

 

Comunidade Educativa 

 

Agrupamento de 

Escolas de Pombal 

 

Sem custos 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Organização e Gestão do Laboratório _ Resíduos Químicos 

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 

     

 2º TAL 

 

 

2º TAL 

 

ano letivo 

 

300 euros 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  "Análises químicas/biológicas e ecossistemas do concelho" 

Sensibilizar os alunos para a importância das ciências na 

interpretação dos fenómenos do dia-a-dia. Realizar 

atividades experimentais, aprender a executá-las, a registar e 

a interpretar os seus resultados. 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. 

Enriquecer o processo ensino-aprendizagem.  

Analisar criticamente informação científica e apresentar os 

dados de forma clara e organizada. 

 Clube Ciência Viva e 3º 

TAL 

 

comunidade escolar 

 

ano letivo/agrupamento 

de escolas de Pombal 

Sem custos 
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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.     

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade "Promoção da Ciência" 

.Sensibilizar os alunos para a importância das ciências na 

interpretação dos fenómenos do dia-a-dia. Realizar 

atividades experimentais, aprender a executá-las, a registar e 

a interpretar os seus resultados. 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. 

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 

     

 Clube Ciência Viva 

(Dinamização de 

palestras, vídeos, 

Khaoots e outras 

atividades de promoção 

do ensino experimental 

das ciências) 

comunidade escolar 

 

ano letivo/agrupamento 

de escolas de Pombal 

 

Sem custos 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Primeiros socorros e suporte Básico de vida” 

Despertar nos alunos a curiosidade para o mundo que os 

rodeia criando um sentimento de entusiasmo e interesse pela 

Ciência.  

Estimular comportamentos e práticas saudáveis. 

 Equipa do Clube 

Ciência Viva  

 

comunidade escolar 

 

ano letivo/agrupamento 

de escolas de Pombal 

 

Sem custos 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade "Exploratório de Coimbra e outras" 

Estimular o contacto com a natureza;  

Estimular comportamentos saudáveis e sustentáveis e 

promover o conhecimento do Complexo Vulcânica. 

Fomentar a interdisciplinaridade.  

Inserir as atividades escolares no meio envolvente e vice-

versa. 

Ligação entre os saberes teóricos adquiridos e a sua 

aplicação prática. 

     

   Clube Ciência Viva 

(Visitas que estão 

condicionadas à 

disponibilidade dos 

parceiros do clube 

eoutras instituíções bem 

como à pandemia)  

 

 

Comunidade educativa 

 

ano letivo/agrupamento 

de escolas de Pombal 

 

Sem custos 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  InfoCIÊNCIA - Divulgação científica 

- Divulgar conhecimento científico de várias temáticas no 

âmbito das Ciências Biológicas e Geológicas (via e-mail)     

     

 Fátima Brandão 

 

Funcionários docentes e não 

docentes do Agrupamento 

de Escolas de Pombal 

 

Ao longo do ano Sem custos 
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade As Plantas em "Os Maias" de Eça de Queiroz 

- Ler a obra "Os Maias" de Eça de Queiroz 

- Listar o nome das plantas mencionadas ao longo da obra 

- Aplicar os conhecimentos adquiridos na unidade 

"Sistemática dos seres vivos" (disciplina de Biologia e 

Geologia) para classificar cientificamente as espécies de 

plantas listadas 

- Aplicar regras de nomenclatura científica  

     

 Fátima Brandão e 

professores de Português 

das turmas envolvidas 

- Alunos de Biologia e 

Geologia 11º 

D+E1+E2+H+C 

 

 

Final do 1º semestre / 

Escola Secundária de 

Pombal 

 

Sem custos 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Moda - sustentabilidade e ética 

- Reconhecer que a indústria da moda tem grande impacte 

negativo sobre o ambiente 

- Compreender a necessidade de comportamentos 

sustentáveis e éticos na moda  

- Conhecer práticas sustentáveis e éticas na moda 

     

 Fátima Brandão 

 

Alunos de Biologia e 

Geologia 11º D+E1+E2+H 

 

Ao longo do ano / 

Escola Secundária de 

Pombal 

 

200 euros 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Há insetos no hotel! 

- Contribuir para conservar a biodiversidade local 

- Promover o aparecimento de insetos benéficos em zonas 

urbanas 

- Descobrir as espécies de insetos que existem nos pátios 

escolares 

- Promover o trabalho de investigação     

 Fátima Brandão e 

docentes das turmas 

inscritas em 2020/2021 

(atividade de 

continuidade) 

 

Alunos das turmas inscritas 

do ensino básico (1º, 2º e 3º 

ciclos) e secundário 

 

Ao longo do ano / 

Agrupamento de 

Escolas de Pombal 

60 euros 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Jardim de autóctones 

- Valorizar a floresta autóctone 

- Contribuir para a preservação e expansão das espécies 

indígenas portuguesas 

- Recolher e semear bolotas em "vasos" e outras espécies 

autóctones de Portugal 

- Acompanhar o desenvolvimento das plântulas 

- Construir um jardim de plantas autóctones 

- Promover o trabalho de investigação   

 Fátima Brandão e 

docentes das turmas 

inscritas  

- Alunos de Biologia e 

Geologia 10º D+H; 

- Alunos ensino básico e 

ensino secundário (mediante 

inscrição) 

 

Ao longo do ano / 

Agrupamento de 

Escolas de Pombal 

 

100 euros 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Bem-estar animal - Uma responsabilidade de todos 

- Compreender o conceito integrado do bem-estar animal, 

tendo em conta as diferentes componentes (física, 

comportamental e mental)  

- Conhecer os diferentes atores de bem-estar animal 

- Conhecer o conceito de ética animal e as suas abordagens 

- Compreender os desafios éticos face a algumas atividades 

humanas que envolvem animais 

- Compreender as necessidades dos animais selvagens em 

habitat natural 

- Compreender o impacto das espécies invasoras nas 

espécies autóctones de animais selvagens 

 - Colaborar com a AJudanimal - Associação de Defesa dos 

 Fátima Brandão 

 

 

Alunos de Biologia e 

Geologia 11º D+E1+E2+H 

 

Ao longo do ano / 

Escola Secundária de 

Pombal 

 

200 euros 
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Animais de Pombal 

Notas: 

- Tema a desenvolver no âmbito das disciplinas de Biologia 

e Geologia e de Cidadania e Desenvolvimento; 

- Objetivos definidos no Referencial de Educação para o 

Bem-estar Animal. 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Clube de Matemática 

 
Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Comemoração: Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 

- Divulgar a História da Matemática, em particular, a vida e 

obra de mulheres Matemáticas, com recurso a atividades 

lúdicas e artísticas, nomeadamente com a criação de 

marcadores de livros.     

     

 Clube de Matemática 

(Professora Lígia Matos) 

Núcleo de Estágio de 

Matemática 

 

Toda a comunidade 

educativa 

 

Se possível à volta do 

dia 11 de fevereiro (Dia 

Internacional das 

Mulheres e Meninas na 

Ciência) 

Agrupamento de  

Escolas de Pombal 

15 € 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Comemoração do Dia Internacional da Matemática e Dia do Pi 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 

- Realizar atividades práticas e artísticas, divulgando 

conhecimentos  matemáticos; 

- Participar em atividades de âmbito internacional. 

     

 Clube de Matemática 

(Professora Lígia Matos) 

Serão convidados a 

participar, dinamizando a 

atividade juntos das suas 

turmas, todos os 

professores de 

Matemática do 3.º ciclo 

Toda a comunidade 

educativa 

 

Se possível à volta do 

dia 14 de fevereiro (Dia 

Internacional da 

Matemática e Dia do 

Pi) 

Agrupamento de  

Escolas de Pombal 

 

15 € 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Exposição “A Matemática nos Quadradinhos” 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 

- Divertir e estimular os visitantes a aprenderem alguma 

matemática de uma forma ligeira e divertida; 

- Explorar a utilização da Matemática em atividades 

artísticas. 

     

 Clube de Matemática 

(Professora Lígia Matos) 

Departamento de 

Matemática da 

Universidade de 

Coimbra 

 

Toda a comunidade 

educativa 

 

29 de abril a 6 de maio 

Agrupamento de  

Escolas de Pombal 

Outro local a definir 

 

10 € 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Comemoração do Dia Mundial do Puzzle 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 

- Aplicar a Matemática em atividades lúdicas e artísticas; 

- Treinar a memória, a resolução de problemas, a 

concentração, o raciocínio e a persistência.  

     

 Clube de Matemática 

(Professora Lígia Matos) 

 

Toda a comunidade 

educativa 

 

Se possível à volta do 

dia 29 de janeiro (Dia 

Mundial do Puzzle) 

Agrupamento de  

Escolas de Pombal 

 

20 € 

(puzzles e fotocópias 

de cartazes a cores) 
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Palestra: "Como mentir com estatística" 

- Demonstrar que a aplicação de conceitos científicos nos 

permite compreender, de forma integrada, o Mundo em que 

vivemos; 

- Relembrar a importância dos estudos estatísticos no mundo 

atual; 

- 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 

utilizadas.     

 Clube de Matemática 

(Professora Lígia Matos) 

Departamento de 

Matemática da ESTG/ 

Politécnico de Leiria 

 

Alunos do 9.º ano 

 

2.º semestre 

Escola Secundária de 

Pombal  (online) 

0 € 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Comemoração do Dia Mundial do Origami 

- Divulgar a construção de origamis através de worshops 

sobre esta arte; 

- Aplicar a Matemática em atividades práticas, lúdicas e 

artísticas;  

- Treinar a memória, a resolução de problemas, a 

concentração, o raciocínio e a persistência; 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática.  

     

 Clube de Matemática 

(Professora Lígia Matos) 

Serão convidados a 

participar, dinamizando a 

atividade juntos das suas 

turmas, os professores de 

Matemática, de 

Educação Visual e do 1.º 

ciclo.  

Toda a comunidade 

educativa 

 

Se possível à volta do 

dia 11 de novembro 

(Dia mundial do 

origami) 

Agrupamento de  

Escolas de Pombal 

 

10 € (folhas de papel 

coloridas e fotocópias 

de cartazes a cores).  

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Comemoração do Dia de Fibonacci 

- Divulgar a vida e o trabalho de Leonardo Fibonacci; 

- Divulgar a sequência de Fibonacci; 

- Mostrar a existência da sequencia de Fibonacci na natureza; 

- Mostrar a aplicação da sequencia de Fibonacci nas artes; 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática 

     

 Clube de Matemática 

(Professora Lígia Matos) 

 

Toda a comunidade 

educativa 

 

Se possível à volta do 

dia 23 de novembro 

(Dia de Fibonacci) 

Agrupamento de  

Escolas de Pombal 

 

10 €  

(fotografias a cores 

com imagens da 

sequencia de Fibonacci 

na natureza e nas artes) 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Clube de Música 

 
Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  A Música 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

Dar continuidade ao trabalho desenvolvido em  anos 

anteriores; Promover o desenvolvimento de técnicas de 

interpretação vocal e instrumental;Fomentar o gosto pela 

prática musical; 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 musicais para apresentar 

em eventos a realizar na escola e/ou na comunidade.          

 Fátima Couto  

 Madalena Silva   

 

Alunos do Agrupamento 

 

Ao longo do ano letivo/ 

Em sala de aula 

Sem custos 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Cantar o Natal 

Assinalar datas comemorativas; 

Apresentar publicamente atividades artísticas em que se 

articula a música com outras áreas do saber; 

Identificar criticamente a música, enquanto modo de 

conhecer e dar significado ao mundo, relacionando-a com o 

seu dia-a-dia, e os seus mundos pessoais e sociais.  

 Fátima Couto  

 Madalena Silva 

Comunidade escolar 

 

Época natalícia/ 

Escola EB 2,3 Marquês 

de Pombal 

 

Sem custos 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Cantar abril 

Assinalar datas comemorativas; 

Reconhecer a capacidade interventiva da música, 

relacionando-a com lutas sociais; 

Desenvolver competências de performance; 

Apresentar publicamente atividades artísticas em que se 

articula a música com outras áreas do saber.  

 Fátima Couto  

 Madalena Silva 

 

Comunidade escolar 

 

Finais de abril/Escola 

EB2,3 Marquês de 

Pombal 

 

Sem custos 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Dia aberto 

Apresentar publicamente atividades artísticas; 

Desenvolver competências de performance; 

Proporcionar aos alunos experiências diversificadas, tendo 

em vista o seu desenvolvimento global e realização pessoal;  

Colaborar com as estrururas pedagógicas, através da 

dinamização de atividades.  

     

 Fátima Couto  

 Madalena Silva      

 

 

Comunidade escolar 

 

Semana aberta 

Escola EB 2,3 Marquês 

de Pombal 

 

Sem custos 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Clube de Montanhismo 

 
Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Celebração das "Bodas de Prata" do Clube 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

-Reunir , numa actividade conjunta, jovens/adultos que, 

durante todos estes anos, participaram nas diferentes 

iniciativas levadas a cabo pelo Clube; 

- Reforçar laços de camaradagem /solidariedade; 

- Cultivar na escola/comunidade educativa um climade 

relações inteerpessoais; 

- Partilhar experiências.     

 Isabel Vicente 

Manuel António 

Ana Maria 

 

Comunidade escolar 

Ex-alunos 

 

 Novembro de 2021 

EscolaSecundária de 

Pombal  

- a suportar pelos 

participantes 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Percurso pedestre - Sicó 

- Fomentar a cooperação, o espírito de grupo, e disciplinar 

atitudes; 

- Desenvolver o apreço por atividades promotoras de saúde e 

de bem estar; 

- Contribuir para aformação pessoal e cívica do ser humano 

enquanto cidadão do mundo;  

- Reforçar laços de camaradagem/solidariedade. 

 Isabel Vicente 

Ana Maria 

Comunidade escolar 

 

 Novembro de 2021 

Sicó (Aldeia do Vale) 

 

 

- a suportar pelos 

participantes 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Percurso pedestre - Figueiró dos Vinhos 

- Fomentar a cooperação, o espírito de grupo, e disciplinar 

atitudes; 

- Desenvolver o apreço por atividades promotoras de saúde e 

de bem estar; 

- Contribuir para aformação pessoal e cívica do ser humano 

enquanto cidadão do mundo;  

- Reforçar laços de camaradagem/solidariedade.    

 Isabel Vicente 

Ana Maria 

 

Comunidade escolar 

 

1.º semestre 

Figueiró dos Vinhos 

 

 

- a suportar pelos 

participantes 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Percurso pedestre  

- Fomentar a cooperação, o espírito de grupo, e disciplinar 

atitudes; 

- Desenvolver o apreço por atividades promotoras de saúde e 

de bem estar; 

- Contribuir para aformação pessoal e cívica do ser humano 

enquanto cidadão do mundo;  

- Reforçar laços de camaradagem/solidariedade.     

     

 Isabel Vicente 

Ana Maria 

 

Comunidade escolar 

Ex-alunos 

 

2.º semestre 

Em local a definir 

- a suportar pelos 

participantes 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Clube de Montanhismo 

 
Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Percurso pedestre - Serra d'Aire e Candeeiros 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- Fomentar a cooperação, o espírito de grupo, e disciplinar 

atitudes; 

- Desenvolver o apreço por atividades promotoras de saúde e 

de bem estar; 

- Contribuir para aformação pessoal e cívica do ser humano 

enquanto cidadão do mundo;  

- Reforçar laços de camaradagem/solidariedade.     

     

 Isabel Vicente 

Ana Maria 

 

Comunidade escolar 

Ex-alunos 

 

2.º semestre 

Serra d'Aire e 

Candeeiros 

- a suportar pelos 

participantes 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Percurso pedestre  

- Fomentar a cooperação, o espírito de grupo, e disciplinar 

atitudes; 

- Desenvolver o apreço por atividades promotoras de saúde e 

de bem estar; 

- Contribuir para aformação pessoal e cívica do ser humano 

enquanto cidadão do mundo;  

- Reforçar laços de camaradagem/solidariedade. 

     

 Isabel Vicente 

Ana Maria 

Comunidade escolar 

 

2.º semestre 

Em local a definir 

 

- a suportar pelos 

participantes 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Percurso pedestre 

- Fomentar a cooperação, o espírito de grupo, e disciplinar 

atitudes; 

- Desenvolver o apreço por atividades promotoras de saúde e 

de bem estar; 

- Contribuir para aformação pessoal e cívica do ser humano 

enquanto cidadão do mundo;  

- Reforçar laços de camaradagem/solidariedade. 

     

 Isabel Vicente 

Ana Maria 

 

Comunidade escolar 

 

2.º semestre 

Em local a definir 

 

 

- a suportar pelos 

participantes 

 

 

  



76 
 

 

 
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Clube de Robótica 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Oficinas de construção, montagem e programação de robots. 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- 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.     

 Docentes do clube 

 

Alunos do clube 

 

Ao longo do ano 

/ Agrupamento de 

Escolas de Pombal 

100€ 

(robôs e material de 

desgaste) 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Desenvolvimento de projetos científicos. 

- 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. 

 Docentes do clube e 

outros docentes 

interessados em 

desenvolver projetos  

Alunos do agrupamento 

 

Ao longo do ano 

/ Agrupamento de 

Escolas de Pombal 

 

Os custos serão 

suportados pelos 

interessados  

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Participação em eventos de robótica/exposição do trabalho 

 - Motivar para as competições robóticas; 

- Desenvolver o pensamento computacional; 

- Estimular alunos e professores para participar em eventos 

nacionais de robótica; 

- Desenvolver o pensamento computacional.   

 Docentes do clube 

 

Alunos do clube 

 

2º Semestre 

(em data e local a 

definir) 

 

Transporte 

Inscriçáo no concurso 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Ações de formação na área da robótica e impressão 3D. 

 - 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. 

     

 Docentes do clube      

 

 

Alunos do agrupamento 

 

Ao longo do ano 

/ Agrupamento de 

Escolas de Pombal 

 

Sem custos 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Clube de Xadrez 

 
Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Dia Aberto 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

Comemorar o dia Europeu do Desporto na Escola; 

Divulgar o Clube de Xadrez; 

Promover a inscrição dos alunos no Clube de Xadrez; 

- Facilitar na inclusão e socialização.     

     

 Arlindo Araújo 

 

Alunos da EBM Pombal e 

ES Pombal 

 

24-09-2021 Sem custos 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Prática Orientada 

- Desenvolver nos alunos o raciocínio lógico e abstrato; 

- Treinar o cálculo mental; 

- Priorizar a resolução de problemas, a qual proporcionará ao 

aluno oportunidades de análise e proposta de alternativas, de 

soluções às situações da vida diária; 

- Potenciar a melhoraria dos resultados escolares. 

     

 Arlindo Araújo Alunos da EBM Pombal e 

ES Pombal 

 

Ao longo do ano 

 

Sem custos 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Prática Livre 

- Aumentar a afetividade do aluno pela escola; 

- Contribuir para a elevação da autoestima; 

- Potenciar a imaginação e a criatividade; 

- Desenvolver nos alunos o raciocínio lógico e abstrato; 

- Treinar o cálculo mental; 

- Facilitar na inclusão e socialização, 

     

 Arlindo Araújo 

 

Alunos da EBM Pombal e 

ES Pombal 

 

Ao longo do ano 

 

Sem custos 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Torneio de Xadrez 

- Aumentar a afetividade do aluno pela escola; 

- Potenciar a imaginação e a criatividade; 

- Desenvolver a capacidade de atenção, memorização, 

concentração e imaginação; 

- Potenciar a melhoraria dos resultados escolares. 

     

 Arlindo Araújo 

 

Alunos da EBM Pombal e 

ES Pombal 

 

2.º Semestre 

 

Sem custos 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Programa Eco-Escolas 

 
Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Eco  - Escolas 2021-22 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

Participar no programa Eco-Escolas. 

Comprometer a comunidade educativa com os Objetivos  do 

DS.     

     

 Jorge Sá 

 

Turmas da Escola 

Secundária de Pombal 

 

Ao longo do ano letivo Sem custos 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Programa Escola Azul 

 
Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Programa Escola Azul: Sessão online "Cavalo-marinho! É um peixe?" 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- Descobrir as características emblemáticas do cavalo-

marinho. 

 - Compreender a importância de um estatuto de 

conservação.     

 Estefânia Pires 

 

Turma do Agrupamento de 

Escolas de Pombal 1.º Ciclo 

- Centro Escolar de Pombal 

 

A definir  

 

Sem custos 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Programa Escola Azul - Quizizz "Queres conhecer o mar?" 

- Sensibilizar a sociedade e incentivar todos os cidadãos para 

assumirem atitudes informadas e responsáveis sobre o 

oceano e os seus recursos.   

     

 Estefânia Pires 

Helena Lento 

Adelaide Ramos 

Luís Costa 

 Alunos do 8.º ano do 

Agrupamento de Escolas de 

Pombal 

Comunidade  

A definir  

 

 

Sem custos 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Escola Azul Em Casa  

- 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. 

   

 Estefânia Pires 

Helena Lento 

Adelaide Ramos 

Luís Costa 

 

 

 Alunos do Agrupamento de 

Escolas de Pombal 

Comunidade  

 

Atividades a publicar 

no Facebook do 

Agrupamento 

convidando a 

comunidade escolar a 

participar 

Sem custos 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Escola Azul - Comemoração do Dia Europeu do Mar 

- 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. 

 Estefânia Pires 

Helena Lento 

Adelaide Ramos 

Luís Costa  

 

 Alunos do Agrupamento de 

Escolas de Pombal  

 

20 de maio 2022 

 

Sem custos 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Comemoração do Dia Mundial do Solo 

- 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. 

     

 Estefânia Pires 

Helena Lento 

Adelaide Ramos  

Luís Costa 

 

 

 Alunos das turmas 8.º ano 

de escolaridade 

 

7 de dezembro 

 

sem custos 
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Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Programa Escola Azul em rede 

- Colaborar com a Equipa do Clube Ciência Viva e Programa 

EcoEscolas. 

- 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.     

 Estefânia Pires 

José Costa 

Jorge Sá 

 

Comunidade educativa 

 

A definir  Sem custos 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Ação de Limpeza de Praia Osso da Baleia / Monitorização do lixo 

- Alertar os alunos para os problemas atuais relacionados 

com a poluição dos oceanos/mares e suas fontes. 

- Sensibilizar e consciencializar sobre a problemática do lixo 

marinho. 

- Explicar como é possível ajudar na preservação dos 

ecossistemas marinhos e costeiros, assim como a 

biodiversidade marinha. 

- Contribuir para a adoção de comportamento 

ambientalmente corretos e reduzir o lixo que é gerado nas 

praias. 

 

 Estefânia Pires 

Jorge de Sá 

 

Alunos da turma 8.ºH + 

CAA Gr 4 e Gr 5  

 

A definir 

 

250 euros 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Webinar "O que faz um geólogo marinho?" 

- Incentivar ao prosseguimento de estudos. 

- Estimular o interesse pela ciência, nomeadamente pelo 

estudo de áreas associadas ao mar. 

     

 Estefânia Pires 

Helena Lento 

Adelaide Ramos 

Luís Costa 

Dra. Mónica 

Alburqueque Estrutura 

de Missão para a 

Extensão da Plataforma 

Continental 

 

Alunos das turmas 8.º ano 

de escolaridade 

 

A definir 

 

Sem custos 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Projeto Comboio da Memória 

 
Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade  Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos  

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- Apresentar os livros "Aristides, o semeador de estrelas" e 

"A Lista de Aristides de Sousa Mendes", pela autora Ana 

Cristina Luz; 

- Sensibilizar os alunos para a necessidade de respeitar os 

Princípios e Valores consagrados na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos; 

- Defender o princípio da inclusão e do respeito pelas 

diferenças.     

 

 

 Isabel Vicente 

Teresa Varandas 

BE_AEPombal 

 

- alunos do 1.º Ciclo 

(Barrocal) 

- alunos do Secundário 

 

1.º Período 

Barrocal: 

 - 10 de dezembro - 

manhã 

Esc. Sec. de Pombal 

- 10 de dezembro - 

tarde 

 

- 50 € 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Semana temática em Memória das Vítimas do Holcausto 

- Sensibilizar os alunos para a necessidade de respeitar os 

Princípios e Valores consagrados na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos; 

- Defender o princípio da inclusão e do respeito pelas 

diferenças; 

- Ajudar a formar pessoas conscientes da História Universal 

da Humanidade;  

- Refletir sobre as atrocidades do passado, promovendo a 

liberdade, a aceitação e o respeito pelo outro.   

 

 

 Isabel Vicente 

Alice Guimarães 

 

Comunidade escolar 

 

de 24 a 28 de janeiro de 

2022 

Agrupamento 

deEscolas de Pombal 

 

 

- 50 € (material de 

desgaste) 

 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Visita de estudo ao Museu doHolocausto do Porto 

- Sensibilizar os alunos para a necessidade de respeitar os 

Princípios e Valores consagrados na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos; 

- Defender o princípio da inclusão e do respeito pelas 

diferenças; 

- Ajudar a formar pessoas conscientes da História Universal 

da Humanidade;  

- Refletir sobre as atrocidades do passado, promovendo a 

liberdade, a aceitação e o respeito pelo outro.  

 

 

 Isabel Vicente 

 

Comunidade escolar 

 

2.º semestre 

(em data a Combinar) 

- Porto 

 

 

- custos a suportar 

pelos participantes 
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Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Visita de estudo ao Museu Nacional da Resistência e da Liberdade 

- Sensibilizar os alunos para a necessidade de respeitar os 

Princípios e Valores consagrados na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos; 

- Defender o princípio da inclusão e do respeito pelas 

diferenças; 

- Ajudar a formar pessoas conscientes da História Universal 

da Humanidade;  

- Refletir sobre as atrocidades do passado, promovendo a 

liberdade, a aceitação e o respeito pelo outro.  

     

 Isabel Vicente 

 

 

Alunos do Secundário 

 

 

Abril de 2022 

- Peniche 

 

 

- custos a suportar 

pelos participantes 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Projeto Engenheiras por um Dia 

 
Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade  Engenheiras por 1 Dia:      

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- Desconstruir preconceitos e estereótipos, junto das alunas, 

sobre as profissões e áreas do conhecimento das Tecnologias 

e Engenharia; 

- Promover uma escolha mais livre das áreas de estudo por 

parte das raparigas; 

- Potenciar redes informais de mentoria, protagonizadas por 

mulheres profissionais e por raparigas estudantes nestes 

domínios, a nível local; 

- Sensibilizar as escolas e os agentes educativos para a 

necessidade de promoção das tecnologias e engenharias 

junto das alunas.     

     

 

 Entidade dinamizadora 

do projeto 

 

 

Alunas entre 14 e 16 anos  

 

A calendarizar 20 euros 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Engenheiras por um Dia: Os mundos do trabalho   

- Desconstruir preconceitos e estereótipos, junto das alunas e 

dos alunos (do 9º ano, entre outros), sobre as profissões e 

áreas do conhecimento das Tecnologias e Engenharia; 

- Promover uma escolha mais livre das áreas de estudo por 

parte das raparigas e dos rapazes. 

     

 Coordenação do projeto 

na escola;  

Docentes das disciplinas 

e Língua Estrangeira 

Docentes de diferentes 

áreas disciplinares 

relevantes para o projeto 

 

Alunas e alunos das 

disciplinas e anos aderentes 

à proposta 

 

Ao longo do ano letivo, 

de acordo com a 

planificação das 

disciplinas 

 

20 euros 

 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Engenheiras por um Dia: Designação a definir 

-Desconstruir preconceitos e estereótipos, junto das alunas 

com idades entre 14 e 16 anos, sobre as profissões e áreas do 

conhecimento das Tecnologias e Engenharia; 

- Promover uma escolha mais livre das áreas de estudo por 

parte das raparigas; 

- Sensibilizar as escolas e os agentes educativos para a 

necessidade de promoção das tecnologias e engenharias 

junto das alunas. 

     

 

 

 Coordenação do projeto 

na escola  

Empresas tecnológicas 

parceiras do projeto 

 

Alunas do 9º ano e do 

ensino secundário do Curso 

de Ciências e Tecnologias e 

cursos profissionais)  

 

A calendarizar 

 

Com previsão de 

custos 
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Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Engenheiras por um Dia: Designação a definir 

Desconstruir preconceitos e estereótipos, junto das alunas 

com idades entre 14 e 16 anos, sobre as profissões e áreas do 

conhecimento das Tecnologias e Engenharia; 

- Promover uma escolha mais livre das áreas de estudo por 

parte das raparigas; 

- Potenciar redes informais de mentoria, protagonizadas por 

mulheres profissionais e por raparigas estudantes nestes 

domínios, a nível local; 

- Sensibilizar as escolas e os agentes educativos para a 

necessidade de promoção das tecnologias e engenharias 

junto das alunas. 

     

 Coordenação do projeto 

na escola; Convidadas/os 

de áreas relevantes para 

as questões de género; 

Associação de Pais e 

Enc. de Educação do 

AEP; Ex-alunas da ESP, 

em licenciaturas ou  

licenciadas em 

Engenharias e 

Tecnologias  

 

Alunas do 9º ano e do 10º 

ano do Curso de Ciências e 

Tecnologias) 

Outro públicos escolares 

quando oportuno 

 

A calendarizar 

 

Com previsão de 

custos 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade  Engenheiras por 1 Dia: Hora do Código     

- Desconstruir preconceitos e estereótipos, junto das alunas, 

sobre as profissões e áreas do conhecimento das Tecnologias 

e Engenharia; 

- Promover uma escolha mais livre das áreas de estudo por 

parte das raparigas; 

- Sensibilizar as escolas e os agentes educativos para a 

necessidade de promoção das tecnologias e engenharias 

junto das alunas.     

     

 Coordenação do projeto 

na escola 

Departamento de 

Informática 

 

 

Alunas entre 14 e 16 anos  

 

A calendarizar 20 euros 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade  Dia Internacional das Mulheres e Meninas  na Ciência 

- Desconstruir preconceitos e estereótipos, junto das alunas e 

dos alunos (do 9º ano, entre outros), sobre as profissões e 

áreas do conhecimento das Tecnologias e Engenharia; 

- Promover uma escolha mais livre das áreas de estudo por 

parte das raparigas e dos rapazes. 

- Sensibilizar as escolas e os agentes educativos para a 

necessidade de promoção das tecnologias e engenharias 

junto das alunas. 

     

 Coordenação do projeto 

na escola;  

Colaboração dos 

departamentos  

Alunas e alunos das 

disciplinas e anos aderentes 

à proposta 

 

11 de fevereiro/2021 

 

20 euros 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Programa Erasmus+ KA2 

 
Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Abrir a escola à internacionalização 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

Desenvolver a comunicação entre parceiros de diferentes 

realidades culturais; 

Definir regras e procedimentos no desenvolvimento das 

ações do projeto; 

Criar um ambiente propício ao desenvolvimento de práticas 

inovadoras.      

     

 Coordenadores/ 

professors dos países 

envolvidos no projeto 

 

Professores 

 

13 a 17 de dezembro 

Scuola Secondaria di 1 

grado "Pavoncelli" 

Suportado pelo projeto 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade "This is HER!" 

Aumentar a consciência dos jovens sobre a cidadania da UE, 

a influência e impacto das mulheres no desenvolvimento da 

civilização europeia. 

Desenvolver atividades em parceria e promover a 

participação ativa, a colaboração e a comunicação efetiva 

entre pares utilizando a língua inglesa. 

Dar a conhecer aos participantes a cultura e tradições locais, 

com enfoque no papel da mulher na sociedade.  

     

 Filomena Miranda, 

Carla Silva, Isilda 

Gameiro, Alice 

Guimarães 

Alunos portugueses, 

italianos e franceses (13-14 

anos) 

 

9 a 15 de janeiro 

 

Suportado pelo projeto. 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Stereotyped  images or not? 

Desenvolver técnicas de pesquisa, análise e seleção a partir 

de várias fontes de informação, bem como competências de 

comunicação e competências digitais. 

Desenvolver a autonomia, a responsabilidade social e cívica, 

a criatividade, o espírito crítico. 

     

 Filomena Miranda, 

Carla Silva, Isilda 

Gameiro, Alice 

Guimarães/ Professores 

franceses e italianos 

 

Alunos portugueses, 

italianos e franceses (13-14 

anos) 

 

1 a 7 de março 

 

Suportado pelo projeto. 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Let's know moreaabout Juliet's homeland! 

Desenvolver atividades em parceria e promover a 

participação ativa, a colaboração e a comunicação efetiva 

entre pares utilizando a língua inglesa. 

Dar a conhecer aos participantes a cultura local e o papel da 

mulher na construção da sociedade.  

     

  Filomena Miranda, 

Carla Silva, Isilda 

Gameiro, Alice 

Guimarães/ Professores 

franceses e italianos 

 

 

Alunos portugueses, 

italianos e franceses (13-14 

anos) 

 

24 de maio a 7 de junho 

 

Suportado pelo projeto. 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Projeto eTwinning 

 
Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Projetos eTwinning 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- 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;  

- 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.   

     

 Professora de Espanhol 

Carla Silva 

Comunidade Escolar  

 

Agrupamento de 

Escolas de Pombal 

Ao longo do ano letivo 

10 euros para algumas 

fotocópias a cores para 

divulgar cartazes 

realizados pelos 

alunos. 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Projeto Fitescola 

 
Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade  Projeto FITescolas - Aplicação da bateria de testes 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- 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.     

     

 Arlindo Araújo 

Professores de Ed. 

Física. 

 

Alunos do 2.º CEB + 3.º 

CEB + Ens. Secundário + 

Ens. Profissional. 

 

1.º e 2.º semestres 

Escolas Marquês de 

Pombal e Secundária de 

Pombal. 

Sem custos 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Projeto FITescolas - Atividade Física 

- 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. 

     

 Arlindo Araújo 

Professores de Ed. Física 

com grupos/equipa do 

DE. 

Todos os alunos 

referenciados. 

 

2.º semestre; 

Escolas Marquês de 

Pombal e Secundária de 

Pombal.  

 

Sem custos 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Projeto FITescolas - Desenvolvimento de parcerias. 

- 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). 

     

 Arlindo Araújo 

Professores de Ed. 

Física; 

Encarregados de 

Educação dos alunos 

referenciados. 

 

Todos os alunos 

referenciados. 

 

2.º semestre - Centro de 

Saúde de Pombal e 

Coletividades com 

parceria. 

 

Sem custos 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Plataforma FITescola 

- Promover a utilização da Platagforma FITescola por parte 

dos docentes de EF e alunos do agrupamento. 

     

 Arlindo Araújo 

 

Docentes do Grupo de 

Educação Física; 

Alunos do 2.º CEB + 3.º 

CEB + Ens. Secundário + 

Ens. Profissional. 

 

 

Ao longo do ano 

 

Sem custos 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Projeto Meditação na Escola (1ºCEB) 

 
Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Meditação na Escola - Foco e Atenção 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

Objetivos Gerais: 

- Sensibilizar e educar para a importância de serenar a mente, 

promovendo o foco e a atenção; 

- Estimular ações interventivas que promovam equilíbrio 

emocional; 

- Praticar exercícios de respiração de relaxamento; 

- Aprender a sossegar a mente e aquietar o corpo; 

- Reprogramar pensamentos e atitudes; 

- Implementar estratégias para equilibrar as emoções, 

aumentar o foco e atenção/concentração; 

- Desenvolver atitudes e comportamentos que promovam o 

autoconhecimento. 

- Incentivar à prática meditativa. 

 

Objetivos específicos: 

Desenvolvimento pessoal: 

- Experienciar práticas que promovem o autoconhecimento e 

o autocontrole; 

- Estimular práticas de desenvolvimento pessoal e atitudes 

pro ativas em momentos de ansiedade e stress; 

- Promover atitudes que estimulem o equilíbrio e o bem-estar 

emocional e físico; 

- Aprender a focar a atenção no momento presente; 

- Estimular a autoaceitação, o amor-próprio e o respeito por 

tudo e por todos;     

     

 Anabela Pedrosa 

 

Alunos da EB1 de Pelariga 

Aunos do 1º CEB do 

Agrupamento de Escolas de 

Pombal 

Alunos do 1º CEB, 

encarregados de educação, 

docentes, assistentes e 

comunidade educativa  

 

Quinzenalmente, ao 

longo do ano letivo 

7 de outubro 

18h - TEAMS 

Comemorações da 

Semana da Saúde – 

abril 2022 

TEAMS/local a 

combinar 

Sem custos 
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Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  Técnicas de Respiração - Controlar o Stress e a Ansiedade 

- Sensibilizar e educar para a importância da prática de 

exercícios respiratórios; 

- Desenvolver o pensamento crítico no processo de saúde 

emocional e física; 

- Estimular exercícios práticos relacionados com técnicas de 

respiração que promovem o controlo do stress e da 

ansiedade, melhorando a saúde em geral; 

- Estimular práticas de desenvolvimento pessoal e atitudes 

pro ativas em momentos de ansiedade e stress; 

- Promover atitudes que estimulem o sistema imunitário; 

- Incentivar à prática dos exercício respiratórios. 

     

     

 Anabela Pedrosa 

 

Comunidade educativa  

 

6 de outubro 

18h - TEAMS 

semana de 6 a 8 de 

dezembro 2021 

18h - TEAMS 

Semana de 14 a 18 de 

março 2022 

TEAMS/outro local a 

designar 

Sem custos 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Projeto SELF 

 
Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  "Apprender à apprendre avec un blob" - Projeto etwinning 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- Favorecer a interdisciplinaridade (Ciencias Naturais e 

Francês); 

- Valorizar as ciências experimentais; 

- Desenvolver competências de interação escrita e oral em 

língua francesa; 

- Promover o trabalho colaborativo; 

- Explorar as potencialidades das ferramentas da web 2.0 na 

realização das tarefas propostas; 

- Potenciar a consciência europeia.     

     

 Cristina Costa, 

Fátima Soares, 

Fernanda Vindeirinho 

 

 

Alunos do 9º C e 9ºE  

 

Ao longo do ano 

Em sala de aula, 

plataforma  etwinning 

live, site do projeto 

SELF e redes sociais  

Sem custos 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Agir pour l’avenir – Améliorer la nutrition, l’environnement      

- Aumentar a sensibilidade geral para o problema da fome no 

mundo e na nossa comunidade; 

- Fortalecer a solidariedade (recolha de alimentos para 

entregar numa instituição); 

- Desenvolver a sensibilidade artística com recurso à 

reciclagem (construção da roda alimentar); 

- Refletir sobre a alimentação saudável; 

- Alargar o domínio do campo lexical em língua francesa; 

- Promover o trabalho colaborativo. 

 

     

 Cristina Costa, 

Fátima Soares, 

Fernanda Vindeirinho 

Alunos do 9º C e 9ºE 

 

l 

 

Sem custos 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Projeto Young VolunTeam 

 
Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade  Campanha de sensibilização de alunos para o Voluntariado 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- 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.     

     

 Coordenadora do projeto 

 

Comunidade Escolar 

 

Ao longo do ano 

letivo     

Sem custos 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Participação em campanhas de cariz solidário e social  

- Fomentar o espírito de solidariedade e respeito pelo outro;  

- Promover a participação ativa e interventiva dos alunos,  

desenvolvendo a sua consciência de cidadania      

     

 Coordenadora do 

Projeto e alunos inscritos 

Alunos, Professores e 

Encarregados de Educação 

 

Ao longo do ano letivo 

 

Sem custos 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Divulgação e Participação na Semana Aberta 

- Divulgar atividades desenvolvidas pelo Clube;  

- Promover a participação ativa e interventiva dos alunos,  

desenvolvendo a sua consciência de cidadania e  

solidariedade. 

     

 Coordenadora do 

Projeto e alunos inscritos 

 

Comunidade educativa e 

local  

 

Ao longo do ano letivo 

Semana Aberta no AEP 

 

Sem custos 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas Pedagógicas 

 Clubes, Projetos e Atividades 

 

Projeto Cultural de Escola 

 
Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  EscreVER PARA CRER - workshop de escrita criativa 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

Fomentar o gosto pela leitura e pela escrita 

Estimular a criatividade 

Promover a partilha de experiências de escrita  

     

     

 Jorge Ventura (330) 

 

Alunos do 9º, 10º, 11º 

Docentes 

 

Segundo Semestre  

(eventualmente 

próximo do Dia 

Mundial da 

Criatividade - 21 abril) 

 

ES Pombal 

0 € 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade REWIND - palestra sobre referências musicais anglófonas  

Fomentar o interesse pela cultura musical  

Estimular o conhecimento de referências musicais 

anglófonas 

Desenvolver espírito crítico e estético 

     

 Jorge Ventura (330) Alunos do 10º, 11º 

Docentes 

 

Segundo Semestre 

ES Pombal 

 

0 € 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Día de los muertos 

- 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.      

- Estabelecer relações entre os elementos do património 

cultural, das tradições e dos comportamentos sociais dos 

países hispanofalantes e relacioná-los com os de Portugal. 

- Expressar e responder às informações e conhecimentos 

relativos à língua, às sociedades e ao património cultural e 

artístico dos países hispanofalantes, usando-os em atividades 

diversificadas. 

 

     

 Professoras de Espanhol Comunidade Escolar 

 

 25/10 montagem da 

exposição na Escola 

Básica Marquês de 

Pombal e na Escola 

Secundária    

 

Sem custos  
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Dia Mundial da Dança 

- Fomentar o convívio, a disciplina, o fair-play e o espírito  

de grupo;  

- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de EDF e do 

Curso Técnico de Desporto;   

- Promover a prática da atividade, dança na escola,  

em horário livre dos alunos.      

     

 Professores dos Grupos 

620 e/ou 260   

 

Escola Marquês Pombal e 

Secundária de Pombal 

Alunos dos 2º e 3º ciclo, 

ensino secundário e 

profissionais. 

 

29 de abril 

Escola Marquês de 

Pombal e Escola 

Secundária 

0 €  

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade "Dançarte"  

- Fomentar a observação e a apreciação de peças de dança do 

património cultural e artístico local; 

- Convidar artistas da área da dança/ música. 

 Educadoras de infância Crianças do EPE 

 

26 a 29 de abril 

 

0€ 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade "À descoberta do MEU Património" 

- Conhecer e valorizar o património material e imaterial 

local; 

- Ser capaz de registar o que experienciou com recurso a 

técnicas diferenciadas. 

 Educadoras de infância 

 

Crianças do EPE 

 

 novembro 

 abril/maio/junho 

 

0€ 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Recicl'Arte 

Estimular a criatividade, a expressívidade e o espírito crítico 

dos alunos; 

Desenvolver a sensibilidade estética e artística; 

Divulgar trabalhos realizados pelos alunos 

 Professores titulares de 

turma      

 

 

Alunos do 1.ºCEB 

 

Semana Aberta 

(3 a 6 de maio) 

Escola Secundária de 

Pombal 

 

0€ 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Biblioteca Escolar com Arte & Cultura  

- Promover o conhecimento sobre as diferentes literacias 

(cinematográfica, artística, literária, ,…); 

- Estimular a criatividade e o sentido estético 

- Promover encontro(s) com personalidade(s) (autores, 

escritores, atores, artisitas, ilustradores…); 

- Dinamizar ação de "Marketing" no concelho,  promotoras 

da Cultura, da importância da Leitura e da Sustentabilidade 

(trabalhos do concurso "AEP dá Cartas@Ler com Eco 

frases);  

       

 Dinamizadores 

Professores 

Bibliotecários  

Coordenadora do PCE 

Professores aderentes às 

diferentes atividade 

 

 

Alunos do AEP/comunidade 

escolar  

 

 

Ao longo do anos 

Unidades escolares do 

AEP/ outros espaços 

parceiros 

Sem custos 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Comemoração do Dia Mundial do Origami 

- Divulgar a construção de origamis através de worshops 

sobre esta arte; 

- Aplicar conceitos matemáticos à realização de atividades 

práticas; 

- Aplicar a Matemática em atividades lúdicas e artísticas;  

- Treinar a memória, a resolução de problemas, a 

concentração, o raciocínio e a persistência.      

     

 Clube de Matemática 

(Professora Lígia Matos) 

 

Serão convidados a 

participar, dinamizando a 

atividade juntos das suas 

turmas, os professores de 

Matemática, de 

Educação Visual e os 

professores do 1.º ciclo.  

 

Toda a comunidade 

educativa 

 

Se possível à volta do 

dia 11 de novembro 

(Dia mundial do 

origami) 

 

Agrupamento de  

Escolas de Pombal 

10 € (folhas de papel 

coloridas e fotocópias 

de cartazes a cores).  
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Comemoração do Dia de Fibonacci 

- Divulgar a vida e o trabalho de Leonardo Fibonacci; 

- Divulgar a sequência de Fibonocci; 

- Mostrar a existência da sequencia de Fibonacci na natureza; 

- Mostrar a aplicação da sequencia de Fibonacci nas artes; 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática. 

     

 Clube de Matemática 

(Professora Lígia Matos) 

Toda a comunidade 

educativa 

 

Se possível à volta do 

dia 23 de novembro 

(Dia de Fibonacci) 

 

Agrupamento de  

Escolas de Pombal 

 

10 €  

(fotografias a cores 

com imagens da 

sequencia de Fibonacci 

na natureza e nas artes) 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Exposição “A Matemática nos Quadradinhos” 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 

- Divertir e estimular os visitantes a aprenderem alguma 

matemática de uma forma ligeira e divertida; 

- Explorar a utilização da Matemática em atividades 

artísticas. 

     

 Clube de Matemática 

(Professora Lígia Matos) 

 

Departamento de 

Matemática da 

Universidade de 

Coimbra 

 

Toda a comunidade 

educativa 

 

29 de abril a 6 de maio 

 

Agrupamento de  

Escolas de Pombal 

 

Outro local a definir 

 

10 € 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Uma tarde no “Museu” 

Dinamizar as atividades pedagógicas existentes nos 

diferentes espaços culturais da cidade e freguesias de 

Pombal, junto dos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino 

Básico.     

     

 Coordenadora do PCE 

em articulação com os 

coordenadores dos 

diferentes níveis de 

ensino 

 

Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos 

do Ensino Básico. 

 

Ao longo do ano  0€ 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Um dia na Casa Varela 

Promover o contacto entre os artistas residentes na Casa 

Varela e os alunos do ensino secundário (Curso de Artes 

Visuais e Curso de Técnico de Comércio, Relações Públicas, 

Publicidade e Marketing) proporcionando atividades na 

escola e posterior visita à exposição. 

     

 Coordenadora do PCE 

em articulação com os 

coordenadores dos 

diferentes níveis de 

ensino 

Alunos do Ensino 

Secundário 

 

Ao longo do ano 

 

0€ 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade A Caminho do Museu  

Providenciar uma exposição coletiva dos trabalhos dos 

alunos do AEP realizados no âmbito do PCE num dos 

espaços culturais da CMP. 

     

 Coordenadora do PCE 

em articulação com os 

docentes dos diferentes 

níveis de ensino 

 

Alunos dos diferentes níveis 

de ensino 

Comunidade Educativa 

 

2º Semestre 

 

20€ material de 

desgaste para a 

exposição e divulgação 
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Residências Artísticas de Teatro 

Promover o contacto dos alunos com as artes performativas 

através da parceria com o Município de Pombal  

 

     

 Coordenadora do PCE 

em articulação a CMP e 

os docentes envolvidos  

 

 

10 turmas do 1º CEB  que se 

inscreverem 

1 turma do 2º CEB 

Turma do 3º CEB - PCA 

 

 

2º Semestre 

 

A custear pela CMP 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  A arte na rua 

Promover uma maior participação das escolas do AEP nas 

atividades promovidas pela CMP (festivais e exposição de 

rua)      

     

 Coordenadora do PCE 

em articulação com os 

docentes participantes 

 

Alunos dos diferentes anos 

de escolaridade  

 

Ao longo do ano 0€ 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade À conversa com… 

Criar momentos de diálogo entre artistas locais e alunos de 

várias faixas etárias sobre a arte e a cultura em Pombal. 

     

 Coordenadora do PCE 

em articulação com o 

Município 

Alunos dos diferentes anos 

de escolaridade 

 

Ao longo do ano 

 

0€ 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Recuperar com artes e humanidades  

Divulgar os recursos do plano de recuperação das 

aprendizagens Escola+21.23 

Apelar à participação interdisciplinar na utilização de 

recursos nos domínios de articulação curricular   

     

 Coordenadora do PCE 

em articulação com os 

docentes aderentes 

 

Alunos dos diferentes anos 

de escolaridade 

 

Ao longo do ano 

 

0€ 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Cantar o Natal 

Assinalar datas comemorativas; 

Apresentar publicamente atividades artísticas em que se 

articula a música com outras áreas do saber; 

Identificar criticamente a música, enquanto modo de 

conhecer e dar significado ao mundo, relacionando-a com o 

seu dia-a-dia, e os seus mundos pessoais e sociais.  

     

 Clube de Música 

Fátima Couto  

 Madalena Silva 

Comunidade escolar 

 

Época natalícia/ 

Escola EB 2,3 Marquês 

de Pombal 

 

Sem custos 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Cantar abril 

Assinalar datas comemorativas; 

Reconhecer a capacidade interventiva da música, 

relacionando-a com lutas sociais; 

Desenvolver competências de performance; 

Apresentar publicamente atividades artísticas em que se 

articula a música com outras áreas do saber.  

     

 Clube de Música 

Fátima Couto  

 Madalena Silva 

Comunidade escolar 

 

Finais de abril/Escola 

EB2,3 Marquês de 

Pombal 

 

Sem custos 
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Estruturas Pedagógicas  

 Centro Qualifica 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas de Serviços 

 Centro Qualifica 

 

      

 
Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  SMAL - LiteraciARTE e O meu nome faz história  

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- 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 colaborativo; 

- Desinibir os candidatos em processso RVCC em relação à 

leitura expressiva e escrita; 

- Estimular a experimentação de técnicas de dobragem e 

corte de papel (Origami); 

- Estimular a capacidade reflexiva (Tangram).      

 - Cristina Costa em 

articulação com as 

professoras  

Fernanda Gomes 

Ana Francisco  

Rosária Cardoso 

 

Candidados do processo de 

RVCC 

 

23 e 24 de setembro na 

BE da ESP 

Sem custos 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Celebração do Dia Internacional da Alimentação - Videoconferência 

- Sensibilizar para hábitos saudáveis de alimentação; 

- Proporcionar espaços de aprendizagem fora da sala de aula 

numa articulação escola-meio;  

- Promover a partilha de saberes. 

 

 - Dra Dora Ribeiro 

(médica) 

Candidatos do processo de 

RVCC e formandos do 

Curso EFA 

18 de outubro no 

auditório Dra Gabriela 

Coelho 

 

Sem custos 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Leituras com Arte  - Ler + Qualifica  

- Proporcionar espaços de exploração de linguagens 

diversificadas e enriquecedoras: banda desenhada, teatro, 

vídeo, digital… numa articulação com os Referenciais da 

Educação de Adultos. 

     

 Elementos da equipa 

tecnicopedagógica do 

Centro Qualifica  em 

parceria com a BE da 

Escola Secundária de 

Pombal 

Candidatos do processo 

RVCC, formandos do curso 

EFA. 

 

Ao longo do ano 

 

Sem custos 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Dia Mundial da Terra - Conferência 

 Sensibilizar para as questões ambientais; 

- Proporcionar espaços de aprendizagem fora da sala de aula 

numa articulação com os Referenciais da Educação de 

Adultos; 

- Promover a partilha de saberes. 

     

 Elementos da equipa 

tecnicopedagógica do 

Centro em parceria com 

uma entidade a definir. 

 

Candidatos do processo 

RVCC, formandos do curso 

EFA. 

 

Abril - data a definir 

 

Sem custos 
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Estruturas de Serviços  

Bibliotecas Escolares 
  



99 
 

 

 
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas de Serviços 

 Biblioteca Escolar 

 

      

 

 
Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Teatro na Escola 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- 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. 

Nota: A atividade pode entrar no domínio das Visitas de 

Estudo.     

     

 

 

 Equipa de PB, 

professores dos Gr.210 e 

300 e professores/ 

educadores das unidades 

escolares aderentes às 

propostas  

 

Alunos do Pree; 1.º, 2.º e 3.º 

CEB 

 

1.º e 2.º semestre de 

acordo com a 

disponibilidade das 

companhias teatrais 

Entre 3,5 e 5€/pax 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade Encontro com autores/ilustradores 

- Promover a leitura, a escrita e a ilustração; 

- 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; 

- Estabelecer parcerias que promovam a escola e as suas 

atividades;  

- Proporcionar aos alunos sessões de informação/formação;  

- Contribuir para s promoção das diferentes literacias. 

Nota: A atividade cruza temas que se inserem nas temáticas 

dos Direitos Humanos, da Educação para a Saúde e  do 

Desenvolvimento Sustentável.  

     

 

 

 

 Equipa de PB e 

professores/ educadores 

dos Grupos 100; 110; 

210 e 300 aderentes aos 

"encontros" 

Alunos dos diferentes níveis 

de ensino 

 

1.º e 2.º semestre de 

acordo com a 

disponibilidade dos 

autores convidados 

 

Sem custos 
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Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade "Concursos de Leitura  e Outros…"  

- Promover a participação dos alunos em concursos/projetos 

escolares locais, regionais e/ou nacionais/ internacionais; 

(CNL, FLP; Turbilháo de Poesia; Põe a Tua Terra nos 

Píncaros…)  

- Desenvolver competências de comunicação e competências 

de socialização;  

- Desenvolver programas  ou atividades em parceria com 

diferentes entidades; 

- Promover as competências leitoras e o trabalho de pares; 

- Fomentar a cidadania ativae o respeito mútuo. 

 

     

 Equipa de PB e docentes 

que adiram com os seus 

alunos aos diferentes 

desafios 

 

Alunos dos diferentes ciclos 

de ensino. 

 

Ao longo do Ano 

 

60€ 

 

Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade "O Bom da Fita" e Ciclo de cinema 

- Promover a Literacia cinematográfica e o acesso ao 

patimónio cinematográfico nacional e mundial; 

- Ler e interpretar imagens; 

- Educar para os valores e para a cidadania;  

- Estimular a criatividade e o sentido estético; 

- Contribuir para o Projeto Cultural de Escola e Plano 

Nacional das Artes. 

 

Nota: A atividade cruza temas quese inserem nas temáticas 

dos Direitos Humanos, da Educação para a Saúde e  do 

Desenvolvimento Sustentável.   

     

 Equipa de PB, 

professores titulares de 

turma; prof.ª Lina 

Oliveira; projeto 

"Comboio da Memória" 

   

 

 

Alunos dos diferentes níveis 

de ensino; comunidades 

escolares e educativas 

 

Ao longo do ano 

 

Sem custos 
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Estruturas de Serviços  
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas de Serviços 

 Serviços de Psicologia e Orientação 

 

      

 
Tema 4 - Cultura e Artes Título da atividade  Que Caminhos…A Entrada no Ensino superior! 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- 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     

 SPO 

 

Alunos do 12ºano e 3ºano 

do ensino profissional 

 

Ao longo do ano letivo Sem custos 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Rumo ao Sucesso 

- 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.    

 SPO Grupo de alunos do 3ºano 

dos cursos profissionais 

 

Durante o ano letivo 

 

Sem custos 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade Empregabilidade e Mobilidade 

- 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     

 SPO 

 

Alunos do 3ºano do ensino 

profissional 

 

Final do 2º ou inicio do 

3º períodos 

 

Sem custos 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Inspiring Future 

- 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. 

 SPO 

 

Alunos do 12ºano e 3ºano 

do ensino profissional 

 

ata - 05 de maio; 

Local- a atividade será 

realizada na escola, em 

regime misto, com 

atividades presencias e 

à distância. 

 

Sem custos 
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Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Gap Year 

- 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     

 

 SPO e Grupo de Inglês 

 

Alunos do 3ºano do ensino 

profissional 

 

Data a definir e 

dependente das 

condições de 

contingência 

Sem custos 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade A Empresa 

- 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. 

     

 SPO, coordenador dos 

cursos profissionais, 

diretores de turma e de 

curso.  

Grupo de alunos do ensino 

secundário 

 

Durante o ano letivo 

 

Sem custos 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Comemoração de dias temáticos 

Promover o bem-estar e a autoestima.  

Facilitar as relações interpessoais. 

Desenvolver competências sociais.  

Fomentar o sentimento de pertença à escola.  

     

 SPO em colaboração 

com o GAAF 

 

Comunidades escolar 

 

Nas datas a assinalar 

 

0 a 100€ 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade  Escolhas sentidas 

- Promover o desenvolvimento de competências socio 

emocionais e sua aplicação a situações do dia-a-dia. 

     

 SPO 

 

A definir 

 

A definir 

 

Sem custos 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade O Dia Aberto 

- Permitir a exploração das diferentes alternativas escolares 

e/ou profissionais. 

 Facilitar a transição para o ensino secundário 

- Facilitar a tomada de decisão vocacional 

     

 SPO em colaboração 

com a direção e 

coordenadores de 

departamento 

Alunos do 9ºano 

 

Inicio do 3º período. 

Esta atividade poderá 

ser realizada em regime 

presencial ou à 

distância 

 

Sem custo estimado e 

dependente das 

condições de 

contingência 

 

Tema 5 - Visitas de Estudo e Intercâmbios Título da atividade  Informação Escolar e Profissional 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

-Sensibilizar os alunos para relevância da informação na 

construção do seu projeto vocacional 

-Permitir a exploração das diferentes alternativas escolares 

e/ou profissionais. 

- Facilitar a tomada de decisão vocacional     

     

 SPO, Madalena Patrício, 

Helena Coxixo 

SPO, coordenadores  e 

DTs 

 

Alunos do 12º ano 

Alunos do 9ºano 

 

- Futurália em Lisboa; 

entre 30 de março a 2 

de abril 

- IPL 

- IPC 

- Universidade Coimbra 

- Outras, dependentes 

das ofertas existentes e 

das condições de 

contingência 

Custo aproximado por 

aluno (25€) 

Dependente das 

condições de 

contingência, poderá 

ser  realizada em 

regime presencial e/ou 

à distância. 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas de Serviços 

 Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

 

      

 
Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade  Comemoração de dias temáticos 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

Promover o bem-estar e a autoestima. 

Desenvolver competências sociais. 

Promover o sentimento de pertença à escola. 

Promover osentimento de pertença familiar e valorizar o 

papel destes laços. 

     

     

 Equipa GAAF em 

colaboração com os SPO 

 

Comunidade educativa 

 

Nas datas a assinalar 

Átrio/Espaço Memória 

Auditório 

Videowall da ESP 

Email institucional 

0€-100€ 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Campanhas solidárias 

Promover o espírito solidário e humanista. 

Desenvolver competências de solidariedade social. 

Promover a iniciativa e a criatividade em contexto escolar.  

     

 Equipa GAAF em 

colaboração com os 

Clubes Humanitas  

Comunidade educativa 

 

Ao longo do ano 

 

0€ 

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade Oficinas solidárias - Oficinas de Criatividade e Otimismo 

Promover a iniciativa e a criatividade em contexto escolar. 

Despertar para a valorização dos recursos materiais 

disponíveis. 

Incentivar o emperendedorismo social. 

 

     

 Equipa GAAF em 

colaboração com os 

Clubes Humanitas  

 

Comunidade educativa 

 

Ao longo do ano 

 

0€ - 100€ 

 

Tema 2 - Direitos Humanos Título da atividade Programa de intervenção de desenvolvimento de competências       

Promoção da coesão grupal e relacionamento interpessoal 

Desenvolvimento de competências sociais 

     

 IAC, Equipa GAFF 

 

Turmas com dificuldades 

em estabelecer relações 

interpessoaise e com 

problemas de 

comportamento 

 

Ao longo do Ano 

 

0€ 
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Estruturas de Apoio  

Serviços de Apoio à Saúde 
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas de Apoio 

 Serviço de Apoio à Saúde 

 

      

 
Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade  Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno/ +Saúde 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- 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 projeto Jovens Promotores de Saúde (JPS); 

- Dinamizar o mês da prevenção do Cancro da Mama 

(Outubro Rosa)/ Dia Mundial do Cancro (4 de fevereiro)/ 

Semana Europeia Contra o Cancro; 

- Promover o Campeonato Código Europeu Contra o Cancro; 

- Promover os "Leitores Solidários"; 

- Divulgar o Ciclo de Webinares "LIGA-TE à realidade!".   

     

  - Equipa de Educação 

para a Saúde; 

- Docentes de Cidadania 

e Desenvolvimento; 

- Docentes de Português; 

- Centro de Saúde de 

Pombal; 

- Liga Portuguesa Contra 

o Cancro (LPCC); 

- Outros parceiros. 

 

Alunos dos 2.º, 3.º ciclos e 

secundário;  

Comunidade educativa.   

 

Ao longo de todo o ano 

letivo. 

Escola Básica Marquês 

de Pombal e Escola 

Secundária de Pombal/ 

Online. 

40€ (totalidade) 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Higiene e Saúde  

- 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; 

- Implementar o projeto e-Bug; 

- Dinamizar o Dia Mundial do Sono; 

- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde (7 de abril); 

- Dinamizar a Semana Europeia da Vacinação; 

- Promover a atividade "Heróis do Sol Saudável" (J.I./ 

Escolas do 1.º CEB). 

 - Equipa de Educação 

para a Saúde; 

- Docentes do pré-

escolar, 1.º, 2.º, 3.º  

ciclos e secundário; 

- Equipa e-Bug; 

- Equipa do projeto Sono 

Escolas;  

- Centro de Saúde de 

Pombal; 

- LPCC; 

- Outros parceiros. 

Alunos de todos os níveis de 

ensino;  

Pais/Encarregados de 

Educação; 

Comunidade educativa. 

 

Ao longo do ano letivo. 

Agrupamento de 

Escolas de Pombal. 

 

40€ (totalidade) 
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Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Saúde Mental e Prevenção da Violência 

- 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 Plano "Escolas sem Bullying | Escolas sem 

Violência"; 

- 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); 

- 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 (fevereiro). 

 

 - Equipa de Educação 

para a Saúde; 

- Docentes do pré-

escolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclos 

e secundário; 

- SPO; 

- Centro de Saúde de 

Pombal; 

- PSP/ GNR; 

- 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. 

 

Ao longo do ano letivo. 

Agrupamento de 

Escolas de Pombal. 

 

50€ (totalidade) 
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Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Educação Alimentar 

- 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); 

- 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; 

- Implementar o Plano de Promoção de Atividade Física 

(AF); 

- Promover "Os Super Saudáveis" (Escolas do 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".   

     

 - Equipa de Educação 

para a Saúde; 

- Docentes do pré-

escolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclos 

e secundário; 

- Assistentes 

Operacionais; 

- Centro de Saúde de 

Pombal; 

- Câmara Municipal de 

Pombal;  

- LPCC; 

- Ordem dos 

Nutricionistas; 

- DGEstE;  

- Outros parceiros.  

 

 

Alunos de todos os níveis de 

ensino; 

Pais/ Encarregados de 

Educação; 

Comunidade educativa. 

 

Ao longo do ano letivo. 

 

Agrupamento de 

Escolas de Pombal. 

 

25€ (totalidade) 
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Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Atividade Física 

 - 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; 

- Implementar o Plano de Promoção de Atividade Física 

(AF); 

- Dinamizar o programa FITescola; 

- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde (7 de abril);  

- Dinamizar o "Mês de Maio, Mês do Coração". 

     

 - Equipa de Educação 

para a Saúde; 

- Docentes do pré-escolar 

e 1.º CEB; 

- Docentes de E.F./ do 

programa FITescola; 

- Centro de Saúde de 

Pombal; 

- Câmara Municipal de 

Pombal; 

- Clubes desportivos; 

- Outros parceiros.  

 

 

Alunos de todos os níveis de 

ensino; 

Pais/ Encarregados de 

Educação;  

Comunidade educativa. 

 

Ao longo do ano letivo. 

Agrupamento de 

Escolas de Pombal. 

 

50€ 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade   Segurança na Internet     

- 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; 

- Implementar o Plano "Escolas sem Bullying | Escolas sem 

Violência"; 

- 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 (fevereiro); 

- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde (7 de abril). 

 

 - Equipa de Educação 

para a Saúde; 

- Docentes dos 1.º, 2.º, 

3.º ciclos e secundário; 

- Docentes de TIC; 

- Centro de 

Competências 

SoftCiências; 

- PSP/ GNR; 

- Associação Portuguesa 

de Apoio à Vítima.  

 

Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º 

ciclos;  

Pais/ Encarregados de 

Educação; 

Comunidade educativa. 

 

Ao longo do ano letivo. 

 

Agrupamento de 

Escolas de Pombal. 

20€ (totalidade) 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD) 

- 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; 

 - Equipa de Educação 

para a Saúde; 

- Docentes do pré-

escolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclos 

e secundário; 

- Centro de Respostas 

Integradas; 

- Câmara Municipal de 

Pombal;  

- Centro de Saúde de 

Pombal; 

- LPCC. 

Alunos de todos os níveis de 

ensino; 

Pais/ Encarregados de 

Educação; 

Comunidade educativa. 

 

Ao longo do ano letivo. 

 

Agrupamento de 

Escolas de Pombal. 

 

25€ (totalidade) 
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- 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 

repetivas 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 Plano de Prevenção de Comportamentos 

Aditivos e Dependências (CAD);  

- Implementar o projeto Like Saúde;  

- Dinamizar o Dia Nacional do Não Fumador (17 de 

novembro)/ Dia Mundial sem Tabaco (31 de maio); 

- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde (7 de abril). 
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Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Afetos e Educação para a Sexualidade 

- 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 fisicas 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; 

- Dinamizar o mês de prevenção do Cancro da Mama 

(Outubro Rosa); 

- Promover a atividade "HPV"; 

 - Dinamizar  o Dia Mundial da SIDA (1 de dezembro); 

- Dinamizar o "Dia dos Afetos" (14 de fevereiro); 

- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde (7 de abril). 

     

 - Equipa de Educação 

para a Saúde; 

- Docentes do pré-

escolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclos 

e secundário; 

- Centro de Saúde de 

Pombal; 

- APEPI; 

- Associação SOL; 

- Movimento Graal.  

 

Alunos de todos os níveis de 

ensino; 

Pais/ Encarregados de 

Educação;  

Comunidade educativa. 

 

Ao longo do ano letivo. 

 

Agrupamento de 

Escolas de Pombal. 

 

25€ (totalidade) 

 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade  Primeiros Socorros 

-  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; 

- Implementar o projeto Fast Heroes (Escolas do 1.º CEB); 

- Dinamizar o Dia Mundial da Saúde (7 de abril).     

     

 - Equipa de Educação 

para a Saúde; 

- Instituto Nacional de 

Emergência Médica; 

- Centro de Saúde de 

Pombal; 

- Equipa Healthcare H+K 

Strategies. 

 

Alunos do 1.º CEB e dos 6.º 

e 9.º anos; 

Pessoal docente e não 

docente; 

Comunidade educativa. 

 

Ao longo do ano letivo. 

 

Agrupamento de 

Escolas de Pombal. 

25€ (totalidade) 

Tema 3 - Educação para a Saúde Título da atividade Dádiva de Sangue 

- Sensibilizar a comunidade para a dádiva de sangue. 

     

 - Equipa de Educação 

para a Saúde; 

- Centro de Sangue e 

Transplantação de 

Coimbra; 

- Outros parceiros. 

 

Pessoal docente e não 

docente; 

Comunidade (educativa). 

 

A definir 

 

15€ (totalidade) 
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Estruturas de Apoio  
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

Estruturas de Apoio 

 Segurança 

 

      

 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável Título da atividade  "A Terra Treme" 

Objetivos 
Intervenientes 

Data/Local Custo Estimado 
Dinamizador(es) Público-Alvo 

- Alertar e sensibilizar a população escolar sobre como agir 

antes, durante e depois da ocorrência de um sismo     

     

 Prof. Manuel António 

 

Comunidade Educativa 

 

1.º semestre 

Escolas do AEP 

Sem custos 

Tema 1 - Desenvolvimento Sustentável  Título da atividade “SIMULACRO de evacuação" 

- Testar a operacionalidade do plano de emergência interno; 

- Treinar os ocupantes, criar rotinas de comportamento e de 

atuação; 

- Aperfeiçoar os procedimentos estabelecidos 

     

 Prof. Manuel António Comunidade Educativa 

 

2.º semestre  

Escola Marquês de 

Pombal e ESP 

 

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 19 de outubro de 2021. 

  

 

Aprovado em reunião de Conselho Geral realizada no dia 17 de novembro de 2021.  
 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

 

 

___________________________ 

(Dr. Arlindo Martins Araújo) 
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