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ESCOLA  SECUNDÁRIA   
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2004/2005 

 
 

CALEND. 
 

ACTIVIDADES 
ENQUADRAMENTO NO 
PROJECTO EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

Ao longo do 
ano lectivo 

Intervenção Psicológica em 
contexto desportivo 

Promover o sucesso educativo e a 
educação integral dos alunos; 
 

-Promover o envolvimento individual e do 
grupo no decorrer da pratica desportiva: 
- Criar uma dinâmica de grupo, fomentando 
relações de maior afectividade; 
-Fortalecer a confiança pessoal, conhecimento 
mútuo. auto-revelação e concentração; 
-Optimizar o rendimento. 

SPO 
 
Estagiário de 
Psicologia 

Equipas  
de Voleibol 
(masc/fem) da 
escola. 

6/7 ; 13/14 

Novembro 
Na Biblioteca 
Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voluntariado na  
Bíblia Manuscrita 
( Preparação da actividade 
e criação do scriptorium, 
acompanhamento dos 
copistas, relações públi- 
cas, …) 

Aperfeiçoar o funcionamento das 
actividades de complemento 
curricular, na perspectiva da 
formação integral do aluno; 
 
Manter e aprofundar a 
interactividade entre a Escola e a 
Comunidade local. 

-Promover a disciplina na formação pessoal e 

social dos alunos da comunidade escolar; 

-Dinamizar e desenvolver actividades da 
especificidade da disciplina no seio da 
comunidade escolar. 

Professora e 
alunos de EMRC 
 
Sociedade Bíblica  
 
Professores da 
Universidade de 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

População do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 20/21 de Distrito  
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CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO 
PROJECTO EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

10 Novembro XXIII Olimpíadas da 
Matemática 

Aperfeiçoar o funcionamento das 
actividades de complemento 
curricular, na perspectiva da 
formação integral do aluno e da 
ocupação dos tempos livres. 
 

-Estimular o gosto pela matemática através 
de situações problemas desenvolvidas em 
ambiente extra-aula; 
- Compreender a importância da matemática 
em situações quotidianas; 
- Estabelecer relações entre os conteúdos 
programáticos e as actividades do dia-a-dia. 

Departamento de 
Matemática 

Alunos da escola 

De 29 de 
Novembro a 
3 de 
Dezembro 
 
 

Afixação de cartazes 
relativos a vida e obra de 
Camões 
 

Promover o sucesso educativo e a 
educação integral dos alunos; 
 
Desenvolver o espírito crítico, 
estético e cultural dos alunos;  
 
Valorizar os recursos materiais da 
escola; 

-Motivar para o estudo da lírica camoniana; 
 
-Conhecer dados biográficos e bibliográficos 
de Camões. 

Grupo de estágio 
de Português e 
Inglês 

Alunos de 
Português de 10º 
ano; 
 
Comunidade 
escolar; 

10 de 
Dezembro 

Dia Internacional dos 
Direitos Humanos 
Produção de marcadores 

Promover a formação integral dos 
alunos; 
 
Desenvolvimento do espírito 
crítico. 

-Promover a cidadania, o respeito pelos 
outros, o direito à diferença. 

Professores de 
Inglês 

Alunos de Inglês 
 
Comunidade 
escolar 
 

Novembro/ 
Dezembro 
 
 
 
 
 
 
 

“Viver o Natal...”  
Elaboração de um presépio 
de Natal pelos alunos de 
EMRC; 
 
Elaboração de mensagens 
de Natal;  
 
Decoração de alguns 
espaços da Escola; 
 
Exposição de presépios 
pelos alunos de 7º ano; 
 
Criar um espírito e ambiente 
de Natal na escola. 
 

Aperfeiçoar o funcionamento das 
actividades de complemento 
curricular, na perspectiva da 
formação integral do aluno; 
 
Manter e aprofundar a 
interactividade entre a Escola e a 
Comunidade local; 
 
Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos. 

-Despertar nos alunos o sentimento de 
solidariedade e fraternidade; 
-Sensibilizar a comunidade escolar para a 
quadra natalícia; 
-Descobrir o sentido cristão do Natal; 
-Compreender a importância do Natal para a 
humanidade. 
 

EMRC 
Professora e 
alunos de EMRC 

Comunidade 
escolar 
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CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO 
PROJECTO EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

Dezembro 
 

Campanha de angariação 
de alimentos, roupas e 
produtos de higiene na 
escola, para uma ou mais  
famílias carenciadas de 
Évora 

Aperfeiçoar o funcionamento das 
actividades de complemento 
curricular, na perspectiva da 
formação integral do aluno; 
 
Manter e aprofundar a 
interactividade entre a Escola e a 
Comunidade local; 
 
Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos. 
 

- Despertar nos alunos o sentimento de 
solidariedade e fraternidade; 
-Sensibilizar a comunidade escolar para a 
solidariedade. 

Professora e 
alunos de EMRC 

Famílias 
carenciadas de 

 

1ª fase: 
Novembro/De
zembro 
 
2ª fase: Abril 
 
(Fins de 
semana) 

Participação no Banco 
Alimentar contra a Fome 

 Aperfeiçoar o funcionamento das 
actividades de complemento 
curricular, na perspectiva da 
formação integral do aluno; 
 
Manter e aprofundar a 
interactividade entre a Escola e a 
Comunidade local 

-Promover e incentivar a Solidariedade/ 
Voluntariado da Comunidade Escolar; 
-Reflexão dos valores humanos. 

EMRC 
Professora e 
alunos de EMRC 
 
Banco Alimentar 
Contra a Fome 

População 
carenciada 

Dezembro 
 
(segue em 
anexo o 
Projecto) 
 
 
 
 

Projecto Uma mão cheia de 
Natal; 
 
Festa de Natal na Pediatria 
e num Jardim de Infância 

Aperfeiçoar o funcionamento das 
actividades de complemento 
curricular, na perspectiva da 
formação integral do aluno; 
 
Manter e aprofundar a 
interactividade entre a Escola e a 
Comunidade local 

-Compreender a importância do Natal para a 
humanidade; 
- Promover a alegria de viver na 
solidariedade; 
-Promover o empenho dos alunos pelo bem-
comum; 

Desenvolver o espírito de solidariedade e de 
cidadania; 

-Incentivar o aluno a vivenciar o amor e o 
respeito pelas crianças, valorizando a 
convivência familiar, de gerações e com o 
próximo. 
 

 

 

Professora e 
alunos de EMRC 
 

Crianças da 
Pediatria 
Crianças de um 
Infantário 
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CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO 
PROJECTO EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

Dezembro / 
início do 2º 
período 

Sessões Temáticas sobre a 
Psicologia do Desporto 

Valorizar os Recursos Humanos. 
 

-Estimular a reflexão dos agentes educativos 
através do confronto de perspectivas; 
 

SPO 
 
Estagiário de 
Psicologia 

-Professores do 
Departamento de 
Educação Física 

Dezembro e 
Janeiro 

Acção de sensibilização 
sobre a temática “Educação 
Sexual na adolescência”  
(Em sala de aula na 
disciplina de CTV) 
 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos. 
 

• Aperfeiçoar o funcionamento 
das actividades de 
complemento curricular na 
perspectiva da formação 
integral do aluno e da 
ocupação dos tempos livres. 

 

-Promover a formação integral dos alunos, 
através de actividades no âmbito da educação 
para a saúde e sexualidade, de acordo com os 
conteúdos programáticos da disciplina de CTV 
sensibilizando os alunos sobre questões 
relacionadas com: 

- o sistema reprodutivo humano 
- a sexualidade humana, dimensionada 
para  adolescência 
- a importância do planeamento 
familiar/prevenção da gravidez na 
adolescência 
- a problemática das doenças 
sexualmente transmissíveis 
 

Departamento de 
Ciências da Terra 
e da Vida 
 
SPO 
 
Técnica de 
Psicologia Ana 
Fátima Santos 

Alunos de 
Ciências da Terra 
e da Vida do 11º. 
Ano 

2º período Sessões de Orientação 
Vocacional no âmbito da 
exploração dos papeis de 
vida e das actividades 
profissionais 
 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 

-Adquirir mais conhecimentos sobre papeis 
sociais e áreas de actividade, fases e 
contextos de vida; 
-Promover atitudes favoráveis à interacção 
com diferentes oportunidades profissionais; 
-Aprender a construir um conceito alargado 
de si e relacioná-lo com diferentes 
alternativas vocacionais. 

SPO 
 
Estagiário de 
Psicologia 

Alunos de 7º ano 

2º período Sessões de Informação ao 
Ensino Superior 

 -Preparação da transição para o Ensino 
Superior e da Tomada de Decisão. 

SPO 
 
Psicóloga 
 
Director de 
Turma 
 
 
 
 

Alunos das 
turmas de 12º 
ano 
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CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO 
PROJECTO EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

Gulbenkian (Museu da 
Marinha) e ao Oceanário 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
 
Aperfeiçoar o funcionamento das 
actividades de complemento 
curricular na perspectiva da 
formação integral do aluno e da 
ocupação dos tempos livres 

leccionados nas aulas. 
-Conhecer um oceanário. 

e ecossistema. 
-Proporcionar momentos de convívio entre 
alunos e professores. 
 

de Física e 
Química) e 

Quaresma  (Dep. 
de Ciências da 
Terra e da Vida) 

( 7º A e 7º B ) 

Janeiro Visita de estudo ao 
Planetário Calouste 
Gulbenkian (Museu da 
Marinha) e ao Oceanário 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
 
Aperfeiçoar o funcionamento das 
actividades de complemento 
curricular na perspectiva da 
formação integral do aluno e da 
ocupação dos tempos livres. 

-Conhecer um planetário. 
-Consolidar os conteúdos sobre o Universo  
leccionados nas aulas. 
-Conhecer um oceanário. 
-Compreender os conceitos de biodiversidade 
e ecossistema. 
-Proporcionar momentos de convívio entre 
alunos e professores. 
 

 

de Física e 
Química) e 

de Ciências da 
Terra e da Vida) 

Alunos de 7º ano 
de escolaridade 
( 7ºA e 7º B ) 

Janeiro 
 
(data a 
designar – 
uma semana) 
 
 
 
 
 

Jornada Escolar pela Paz Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
 
Aperfeiçoar o funcionamento das 
actividades de complemento 
curricular, na perspectiva da 
formação integral do aluno; 
 
Manter e aprofundar a 
interactividade entre a Escola e a 
Comunidade local; 
 

-Promover a disciplina na formação pessoal e 
social dos alunos da comunidade escolar. 
-Dinamizar e desenvolver actividades da 
especificidade da disciplina no seio da 
comunidade escolar. 
-Promover a Paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professora e 
alunos de 7º ano 

Comunidade 
Escolar 

Janeiro Visita de estudo ao -Conhecer um planetário. Professoras        Alunos de 7º ano 
Planetário Calouste -Consolidar os conteúdos sobre o Universo   (Dep                 de escolaridade 

-Compreender os conceitos de biodiversidade  
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CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO PROJECTO 
EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

 
Serras de Aire e 
Candeeiros) 
Visionarium – Europarque 
de Stª Maria da Feira 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
 
Manter e aprofundar a 
interactividade entre a Escola e a 
Comunidade 
 

-

-Conhecer aspectos da morfologia cársica. 
-Conhecer o mais antigo e longo registo 
mundial de pegadas de saurópodes; 
-Desenvolver a autonomia e a socialização 
dos alunos. 
 

 
 

Fevereiro Visita da livraria Som das 
Letras 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
 

-Estimular o gosto pela leitura em língua 
inglesa; 
 
-Dar a conhecer instrumentos de trabalho 
e/ou entretenimento. 
 
Promover o gosto pela leitura; 

Núcleo de estágio de 
Português e Inglês 

Alunos de Inglês 
 
Alunos de Português 
de 10º ano; 
 
Comunidade escolar 

1 de Março 
 
 

Visita de estudo ao Museu 
dos Coches 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
 
Manter e aprofundar a 
interactividade entre a Escola e a 
Comunidade 
 
Valorização da participação numa 
actividade de acordo com os 
valores da democracia e da 
cidadania 
 

-Caracterizar o estilo barroco 
-Relacionar o luxo evidenciado com a 
afirmação do poder real absolutista; 
-Incentivar laços de convívio e troca de 
experiências entre alunos e professores de 
diferentes turmas. 

 

  Alunos de História de 
11º Ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 e 12 de Grutas de Stº António e Desenvolver o gosto pela ciência; Profs.                       Alunos do 10º ano 
Fevereiro Pedreira do Galinha -Complementar conhecimentos adquiridos                               do Curso de Ciências 

(Parque Natural das nas aulas;             e Tecnologias
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CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO PROJECTO 
EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

1 de Março 
 
 

Visita de estudo ao 
aqueduto das Aguas 
Livres e Mãe de Agua 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
 
Desenvolvimento do espírito 
estético, cultural e científico 

-Conhecer um exemplar de arquitectura 
utilitária de importância vital pata o 
urbanismo; 
- Distinguir as particularidades da 
romanização na Península Ibérica; 
-Contactar com um espaço patrimonial 
bem preservado ameaçado de destruição 
face ao progresso do séc. XXI 

 

14 a 18 de 
Março 

Semana do Ensino 
Superior 

 -Promover o conhecimento dos cursos e 
das Instituições; 
-Desenvolver atitudes favoráveis à 
exploração vocacional autónoma. 

SPO 
 
Psicóloga 
 
Estagiário de 
Psicologia 

Alunos do ensino 
secundário 

Março Visita de estudo em Évora 
Promover o sucesso educativo e a 
educação integral dos alunos; 
 
Manter e aprofundar a 
interactividade entre a escola e a 
comunidade escolar; 
 

-Motivar os alunos para o estudo de 
Aparição; 
-Visualizar espaços descritos por Vergílio 
Ferreira; 
-Relacionar espaços reais com espaços 
evocados na obra; 

Professores de 
Português de 10º ano 

Alunos de Português 
de 12º ano; 

 

Março e Abril Acções de formação pela 
APPI Valorizar os recursos humanos. 

-Suprir eventuais actividades de formação 
do pessoal docente. 

Núcleo de estágio de 
Português e Inglês 

 
Professores de Inglês 

Março e 
Abril 

Feira de livros em 
segunda mão  

Promoção da interactividade entre 
a escola e a comunidade escolar; 
 
Formação integral dos alunos. 

-Promover o sucesso educativo; 
-Incentivar o gosto pela leitura. 

Grupo de alunos do 
12º J 

Comunidade escolar 

22 de Abril “ Earth Day”  
(Dia da Terra) 
produção / exposição de 
trabalhos 

Promover a formação integral  dos 
alunos 
 
Desenvolvimento do espírito 
crítico. 

-Consciencializar os alunos e demais 
comunidade escolar para as problemáticas 
ambientais. 

 Alunos de Inglês 
 
Comunidade escolar 
 
 
 
 
 

     Alunos de História de 
 11º Ano 
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CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO PROJECTO 
EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

Abril Exposição de trabalhos 
dos alunos no âmbito do 
tema “5 o’ clock tea” 

Promover a formação integral  dos 
alunos 
 
Desenvolvimento do espírito 
crítico, estético e cultural. 

-Aprofundar o conhecimento da cultura 
inglesa e dos seus pontos de ligação com a 
portuguesa; 
-Desenvolver as capacidades de pesquisa e 
dar a conhecer trabalhos realizados por 
alunos. 

Núcleo de estágio de 
Português e Inglês 
 

Alunos de Inglês 
 
Comunidade escolar 

2º Período 
(data a 
designar) 
3 dias (6ºf, 
sábado e 
domingo) 
 
 
 
 

Visita a Santiago de 
Compostela 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
Aperfeiçoar o funcionamento das 
actividades de complemento 
curricular, na perspectiva da 
formação integral do aluno; 
 
Manter e aprofundar a 
interactividade entre a Escola e a 
Comunidade local. 
 
 

-Promover a capacidade de estabelecer 
relações culturais; 
-Fomentar nos alunos espírito de 
peregrinação; 
-Proporcionar aos alunos uma experiência 
de peregrinação 

Professora e alunos 
de EMRC 

Alunos de EMRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Última 
semana do 
2º Período. 
-Duração 1 
dia 
 

Oceanário, Estação do 
Oriente e Áreas urbanas 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral do aluno 

Inseridos nos temas: 
 - O mar: problemas e desafios;  
- Os Transportes 
- As áreas urbanas 

I,J e L . 

2º período 
 
 
 
 

formação integral dos alunos 
 
Desenvolvimento do espírito 
estético, cultural e científico 

-Conhecer com um edifício classificado com 
património da Arqueologia Industrial; 
-Relacionar o funcionamento daquela 
unidade com o sistema fabril estudado no 
período da Revolução Industrial. 
 
 

 

Alunos de História de 
12º Ano 

Visita de Estudo ao Professora:        Alunos de Geografia 
Parque das Nações: –              do 11º Ano, Turmas 

Visita de estudo à Central Promover o sucesso educativo e a Profª 
Tejo Profª  
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CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO PROJECTO 
EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

2º período 
 
 

Visita de estudo ao Centro 
Cultural de Belém e ao 
CAM da Fundação 
Calouste Gulbenkian 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
. Desenvolvimento do espírito 
crítico, estético, cultural e 
científico. 
Valorizar os Recursos Humanos 
 

-Desenvolver nos alunos o sentido estético; 
-Contribuir para a formação integral dos 
alunos, promovendo o desenvolvimento das 
suas capacidades e espírito crítico; 
-Conhecer diferentes manifestações 
artísticas; 
-Tomar contacto directo com obras de Arte; 
 
Reconhecer alguns períodos da História da 
Arte. 

 

10º G e H 
Artes Visuais 
 

2º período Visita de estudo ao 
Pavilhão do Conhecimento 
no Parque das Nações 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
. Desenvolvimento do espírito 
crítico, estético, cultural e 
científico. 
 
Valorizar os Recursos Humanos 
 

-Desenvolver nos alunos o sentido estético; 
-Conhecer diferentes manifestações 
artísticas, evoluções tecnológicas; 
-Consolidar conhecimentos anteriormente 
adquiridos no domínio do Design; 
-Contribuir para a formação integral dos 
alunos, promovendo o desenvolvimento das 
suas capacidades e espírito crítico; 

 

11º e 12º anos 
CART, TCDS e TCAO 
 
 
 
 
 
 
 

2º período Exposição sobre Talha 

apoio do Ministério da 
Cultura 
 
 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
. Desenvolvimento do espírito 
crítico, estético, cultural e 
científico; 
. Criar e manter parcerias  
para o desenvolvimento de 
actividades dirigidas aos alunos. 
 

-Desenvolver nos alunos o sentido estético; 
-Contribuir para a formação integral dos 
alunos, promovendo o desenvolvimento das 
suas capacidades e espírito crítico; 
-Conhecer diferentes manifestações 
artísticas na área do património cultural, 
neste caso a talha dourada; 
-Sensibilizar para a importância do nosso 
património cultural. 

do Ministério da 
Cultura 

Comunidade Escolar 
Dourada na  ES, com o 



 

11 

 
CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO PROJECTO 
EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

2º período Visita de estudo ao Museu 
do Azulejo e Fundação 
Ricardo Espírito Santo 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
 
. Desenvolvimento do espírito 
crítico, estético, cultural e 
científico. 
 
Valorizar os Recursos Humanos. 
 

Desenvolver nos alunos o sentido estético; 
 
Contribuir para a formação integral dos 
alunos, promovendo o desenvolvimento das 
suas capacidades e espírito crítico; 
 
Conhecer diferentes manifestações artísticas 
na área do património cultural cerâmico; 
 
Tomar contacto directo com obras de Arte. 
 

Luísa Gancho 
 

12º TCAO 

2º/ 3º Pintura das camas do 

no piso de Pediatria 
 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
. Desenvolvimento do espírito 
crítico, estético, cultural e 
científico; 
. Criar e manter parcerias  
para o desenvolvimento de 
actividades dirigidas aos alunos. 
 

-Desenvolver a capacidade crítica e de 
intervenção no meio; 
-Criar sentimentos de dádiva em relação à 
comunidade; 
-Valorizar e humanizar um determinado 
espaço. 

Departamento de 
Artes 
Alunos de Artes 
Visuais 

Pediatria 
 
Utentes do Piso 
Pessoal Médico e de 
Enfermagem 

Páscoa 
 

Experiência de 
voluntariado num lar de 
idosos. 

Aperfeiçoar o funcionamento das 
actividades de complemento 
curricular, na perspectiva da 
formação integral do aluno; 
 
Manter e aprofundar a interactividade 
entre a Escola e a Comunidade local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Proporcionar aos alunos uma experiência 
de voluntariado 
-Proporcionar um intercâmbio de saberes 
entre duas gerações 
 

Professora e alunos 
de EMRC 

Idosos de um Lar de 
Terceira Idade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Períodos Hospital , 
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CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO PROJECTO 
EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

11 a 15 de 
Abril 2005 
 
 
 
 
 

Exposição e conferência 
“da paz interior à Paz 
entre os homens – o 
contributo das Tradições 
Religiosas 

 Aperfeiçoar o funcionamento das 
actividades de complemento 
curricular, na perspectiva da 
formação integral do aluno; 
 
Manter e aprofundar a interactividade 
entre a Escola e a Comunidade local 
 
 Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos. 

-Proporcionar aos alunos uma experiência 
inter religiosa; 
-Promover a Paz e o diálogo religioso; 
- Promover a disciplina na formação pessoal e 
social dos alunos da comunidade escolar. 
 -Dinamizar e desenvolver actividades da 
especificidade da disciplina no seio da 
comunidade escolar. 

Professora e  
alunos de EMRC 

Comunidade 
Escolar 
 

28 Abril 
 
 
 
 
 
 
 

XIV Encontro dos alunos 
de EMRC  
(Estremoz) 

Aperfeiçoar o funcionamento das 
actividades de complemento 
curricular, na perspectiva da 
formação integral do aluno; 
 
Manter e aprofundar a interactividade 
entre a Escola e a Comunidade local 
Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos. 
 

EMRC 
Professora e 
alunos de EMRC 

Alunos de EMRC 

Maio “Feira de Arte” 

Exposição/ venda de 
trabalhos de alunos de 
artes visuais  

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
 
. Desenvolvimento do espírito crítico, 
estético, cultural e científico; 
 
. Criar e manter parcerias  
para o desenvolvimento de 
actividades dirigidas aos alunos; 
 
. Aperfeiçoar o funcionamento de 
actividades de complemento 
curricular na perspectiva da formação 
integral do aluno e da ocupação dos 
tempos livres. 
 

-Sensibilizar os alunos para aspectos 
humanitários e de integração sócio-cultural 
-Desenvolver a capacidade crítica e de 
intervenção no meio; 
-Criar sentimentos de dádiva em relação à 
comunidade; 
-Realizar trabalhos na área do desenho, 
pintura e cerâmica, cuja venda vai reverter a 
favor de uma instituição(ões) de 
solidariedade. 
-Mostrar à Comunidade Escolar trabalhos 
desenvolvidos pelos alunos;  
-Interacção dos alunos com a comunidade 
através da exposição do seu trabalho. 
  

Departamento de 
Artes Alunos de 
artes visuais 
 

Comunidade 
Local 

-Evidenciar a importância de EMRC na 
formação integral dos alunos; -Promover 
o intercâmbio e o convívio dos alunos de 
EMRC das várias escolas da Arquidiocese 
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CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO 
PROJECTO EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

4ª feiras à 
tarde ao 

“Oficina  
de Cerâmica”-  
Azulejaria e Modelação de 
Pastas Cerâmicas 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 

curricular na perspectiva da 
formação integral do aluno e da 
ocupação dos tempos livres. 
Valorizar os Recursos Humanos 
 
Incentivar o envolvimento dos 
Pais e Encarregados de Educação 
na vida escolar dos alunos 
. Incentivar a realização de 
actividades conjuntas com os Pais 
e Encarregados de Educação. 
 

-Sensibilizar os alunos, pessoal docente, 
pessoal não docente para o nosso património 
cultural, nomeadamente o cerâmico e a 
azulejaria; 
-Conhecer os diferentes materiais e técnicas 
utilizadas nestas duas áreas artísticas; 
-Aplicar as referidas técnicas na execução de 
trabalhos individuais; 
-Mostrar à comunidade Escolar os trabalhos 
desenvolvidos; 
 
 

 
Comunidade 
Escolar 

Ao longo do 
ano 
 
(segue em 
anexo o 
Projecto) 
 
 
 
 

Projecto Agentes da Alegria 
e companhia na Pediatria 
(Voluntariado segundo a 
Terapia do riso) 

Aperfeiçoar o funcionamento das 
actividades de complemento 
curricular, na perspectiva da 
formação integral do aluno; 
 
Manter e aprofundar a 
interactividade entre a Escola e a 
Comunidade local. 

Proporcionar aos alunos uma experiência de 
voluntariado; 
- Promover a alegria de viver na 
solidariedade; 
-Promover o empenho dos alunos pelo bem-
comum; 
-Desenvolver o espírito de solidariedade e de 
cidadania; 
-Incentivar o aluno a vivenciar o amor e o 
respeito pelas crianças; 
-Melhorar a qualidade de vida da criança 
hospitalizada através da alegria e 
entretenimento; 
-Contribuir para o bem estar das crianças 
hospitalizadas, tornando mais humana a sua 
permanência através do poder terapêutico da 
terapia do riso. 

Professora e 
alunos de EMRC 
 

Crianças doentes 
e hospitalizadas 
na Pediatria de 

famílias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

longo do ano . Aperfeiçoar o funcionamento de  
lectivo actividades de complemento  
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CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO 
PROJECTO EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

Ao longo do 
ano 
 
 
 
 
 

Colaboração no Projecto 
Pão e Paz da Drª Teresa 
Caetano 

Aperfeiçoar o funcionamento das 
actividades de complemento 
curricular, na perspectiva da 
formação integral do aluno; 
 
Manter e aprofundar a 
interactividade entre a Escola e a 
Comunidade local 

-Conhecer melhor um projecto de 
solidariedade; 
-Compreender a importância destas 
instituições para melhorar a sociedade actual 
-Participar em actividades definidas pela 
instituição; 
-Criar actividades onde os alunos possam 
participar; 
-Reflexão dos valores humanos. 

Professora e 
alunos de EMRC 

Pessoas 
carênciadas  

Ao longo do 
ano 
 
 
 
 
 
 
 

“Por uma escola Solidária” 
Campanhas de 
Solidariedade para 
angariação de produtos 
para a Pediatria. 

Aperfeiçoar o funcionamento das 
actividades de complemento 
curricular, na perspectiva da 
formação integral do aluno; 
 
Manter e aprofundar a 
interactividade entre a Escola e a 
Comunidade local 

Sensibilização ao longo do ano lectivo da 
comunidade escolar para a solidariedade e o 
voluntariado 
 

Professora e 
alunos de EMRC 

Crianças da 
Pediatria do 
Hospital do 

Ao longo do 
ano lectivo 
 
 

Museu da Física e da 
Química 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos. 
 
Incentivar o envolvimento dos 
alunos, pessoal não docente, pais 
e encarregados de educação na 
vida escolar e nos órgãos de 
administração e gestão da 
escolar. 
 

-Mostrar os aparelhos de “ontem” que fizeram 
a ciência de” hoje”. 
-Evitar a degradação do material de 
laboratório em desuso. 
-Sensibilizar os alunos para a história da Física 
e da Química. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de 
Física e Química 

Comunidade  
escolar 
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CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO 
PROJECTO EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

Ao  longo do 
ano lectivo 

Actualização da página da 
Internet 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
 
• Promover a utilização 
crescente das novas 
tecnologias no processo de 
ensino-aprendizagem, através 
do contínuo equipamento da 
escola com materiais didácticos 
actualizados. 

• Definir metodologias para 
superar problemas de 
insucesso escolar. 

 
• Fomentar a utilização da intra 
e Internet e do correio 
electrónico na comunicação 
entre os órgãos e os agentes 
educativos. 

Manter e aprofundar a 
interactividade entre a escola e a 
comunidade local 

• Fomentar a utilização 
generalizada da Internet e do 
correio electrónico como 
forma de informação e 
contacto permanente dirigido 
à Comunidade. 

 

-Divulgar o Departamento. 
-Funcionar como suporte para a circulação de 
informação. 
-Fomentar o trabalho de pesquisa de 
professores e alunos. 
-Fornecer materiais de trabalho aos alunos de 
forma a consolidar as aprendizagens 
adquiridas e/ou   superar dificuldades 
diagnosticadas. 
 
 
 
 

Departamento de 
Física e Química 

Comunidade 
escolar 

1º-2º-3º 
períodos  

Visitas de Estudo a Galerias 
de Arte da Cidade  

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 

 
. Desenvolvimento do espírito 
crítico, estético, cultural e 
científico; 
 
Valorizar os Recursos Humanos 
 

-Desenvolver nos alunos o sentido estético; 
-Contribuir para a formação integral dos 
alunos, promovendo o desenvolvimento das 
suas capacidades e espírito crítico; 
-Conhecer diferentes manifestações artísticas; 
-Tomar contacto directo com obras de Arte; 
-Reconhecer alguns períodos da História da 
Arte. 

Professores do  
Departamento de 
Artes 

Alunos de Artes 
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CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO 
PROJECTO EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

1º-2º-3º 
períodos 

Exposições de trabalhos de 
alunos de Artes Visuais, no 
átrio do Pavilhão A3 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
 
. Aperfeiçoar o funcionamento de 
actividades de complemento 
curricular na perspectiva da 
formação integral do aluno e da 
ocupação dos tempos livres. 
 
. Promoção da interactividade 
entre a Escola e a Comunidade 
Escolar. 

-Mostrar à Comunidade Escolar trabalhos 
desenvolvidos pelos alunos;  
-Interacção dos alunos com a comunidade 
através da exposição do seu trabalho. 

Professores do  
Departamento de 
Artes 

Comunidade 
escolar 

2 e 3º 
períodos 

Visitas a Instituições de 
Ensino Superior 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
 
. Promoção da interactividade entre a 
Escola e a Comunidade Escolar. 

-Promover o conhecimento dos cursos e das 
Instituições; 
-Desenvolver atitudes favoráveis à exploração 
vocacional autónoma. 

SPO 
 
Psicóloga 
 
Estagiário de 
Psicologia 
 

Alunos do ensino 
secundário 



 

17 

 
CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO 
PROJECTO EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

Durante o 
ano lectivo 

Oficinas de Experimentação 
em actividades artesanais - 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 

 
. Criar e manter parcerias  
para o desenvolvimento de 
actividades dirigidas aos alunos; 
 
. Aperfeiçoar o funcionamento de 
actividades de complemento 
curricular na perspectiva da 
formação integral do aluno e da 
ocupação dos tempos livres. 
 
Valorizar os Recursos Humanos 
 

-Sensibilizar os alunos para o nosso 
património cultural, através do contacto 

cerâmica e/ou  tecelagem; 
-Aplicar as técnicas referidas na execução de 
trabalhos individuais; 
-Mostrar à Comunidade Escolar trabalhos 
desenvolvidos pelos alunos;  
-Interacção dos alunos com a comunidade 
através da exposição do seu trabalho. 
 

 
Alunos de Artes 

Ao longo do 
Ano 
 
 
 
 

Projecto Comenius de 
Parceria entre Escolas de 
Itália, Polónia, Alemanhal 
«Passado comum Futuro 
comum» 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
 
Valorização da participação numa 
actividade de acordo com os 
valores da democracia e  da 
cidadania 
 
Desenvolvimento do espírito 
estético, cultural e científico 
 
 
 
 
 
 

-Descoberta de raízes comuns na União 
Europeia 
-Pesquisa de traços e valores comuns 
universais da cultura europeia nas realidades 
locais 
-Promover a participação dos jovens na 
criação de um processo de consciência da 
cidadania europeia, da liberdade de 
pensamento, de independência de opiniões  e 
respeito pela identidade nacional  

 
 

Coordenaçao: 

Conselho 
Executivo 
 
Professores de 
varias áreas 
disciplinares 
 

Alunos de 10º e 
11º anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tecelagem e olaria com o  directo com profissionais acreditados e das  
apoio da Associação . Desenvolvimento do espírito suas obras; 
ALLIENDE crítico, estético, cultural e -Conhecer os diferentes materiais/ técnicas  

científico; utilizadas na área artesanal escolhida:  
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CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO 
PROJECTO EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

Ao longo do 
ano lectivo 

Visitas a Instituições do 
Mundo do Trabalho 

 -Promover o conhecimento das actividades 
profissionais e do mundo do trabalho;  
-Desenvolver atitudes favoráveis à exploração 
vocacional autónoma. 

SPO 
 
Psicóloga 
 
Estagiário de 
Psicologia 
 

Alunos do 11º e 
12º anos dos 
cursos 
tecnológicos 

Ao longo do 
ano escolar 
 
 

PAINEL MEMORIAL 
SOBRE AS VÍTIMAS DE 
ACIDENTES 
RODOVIÁRIOS  
Elaboração e afixação na 
escola de um painel 
memorial com os nomes e 
idades das vítimas mortais 
de acidentes rodoviários, 
nas últimas décadas, que 
foram professores, alunos 
ou funcionários da nossa 
escola 
 

Promover a formação integral dos 
alunos, nomeadamente aos níveis 
da cidadania, da participação e da 
solidariedade. 
 
Desenvolvimento do espírito 
crítico 
 
Interactividade entre a escola e a 
comunidade local 

-Memória aos que morreram e morrem 
vítimas do Holocausto rodoviário português. 
Assunção pública das dimensões reais deste 
Holocausto; 
-Sensibilização para o carácter violento e anti-
natural desta forma de desaparecer. 
Instituição pública do compromisso social da 
escola no combate a este genocídio 

Professora  

 

 

 
 Outros 

Comunidade 
escolar e 
comunidade local 
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PROJECTOS   EXTRACURRICULARES 
 
 
 

”ECO – COMUNICAÇÃO”: 
 
 
 

JORNAL “ O ECO” 
 

 
CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO 
PROJECTO EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

 
Ao longo  do 
ano lectivo 
2004/2005 .  
 
 
 
 

  
Valorizar os recursos humanos e 
melhorar a qualidade do ensino 
 
Aperfeiçoar o funcionamento das 
estruturas de apoio aos alunos 
 
Promover a formação integral dos 
alunos e a ocupação dos tempos 
livres 
 
Estimular o papel dos professores 
e do pessoal não docente, na 
educação cívica dos alunos 
Incentivar o envolvimento dos 
pais e encarregados de educação, 
na vida escolar dos alunos e nos 
orgãos de gestão da escola 
Aperfeiçoar a comunicação 
interna na Escola 

 
Possibilitar a comunicação entre toda a 
comunidade escolar (professores, alunos, pais, 
orgãos de gestão da Escola e comunidade 
exterior à Escola), de modo a criar a 
transversalidade entre todos os lados do 
Saber. 

 

Alunos. da Escola  

 
Toda a 
comunidade 
escolar intra e 
extra espaço 
escolar físico. 

 

 

 

Recriação do Jornal «O Professores  
ECO» em versão on-line,  
constantemente actualizada  
e impressão trimestral em  
formato tablóide.  
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“SOCIO-DESPORTIVO” 
 

 
CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO 
PROJECTO EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

Ao longo de 

lectivo: 

a) 
Actividades 
sistemáticas: 
4 horas 
semanais(2ª. 
E 5ª feiras- 
19,30-21,30 

 

desportivas de acordo com 
a motivação e os interesses 
dos participantes 

 
Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
 
Aperfeiçoar a comunicação 
interna na Escola 
 
 

 

- Fomentar o gosto pelas práticas físicas e 
desportivas 
- Promover a compreensão e defesa do 
espírito desportivo 
- Potencializar a aquisição de hábitos e valores 
saudáveis de vida. 

  

-Cursos 
Nocturnos 
-Cooperantes dos 
países africanos 
-Reclusos do 
Estabelecimento 
Prisional 
 

 
b) Outros 
eventos: 
-Finais de 
Período 
-Fins de 
semana 
-Outros 
momentos 

 
* Promoção de convívios 
sócio-desportivos 
 
* Outros eventos 

  
- Desenvolver a auto-estima, sentido de 
responsabilidade e cooperação 
- Incentivar o diálogo e a interacção Escola-
Meio 

  
-Cursos diurnos 
sem frequência 
em Educação 
Física 
-Outros 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

todo o alo actividades lúdico- entre toda a comunidade escolar   
Desenvolvimento de - Contribuir para a criação de laços afectivos Professor             Alunos: 
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“POR TRILHOS DE PORTUGAL” 
 

 
CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO 
PROJECTO EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

Abril/Maio Passeio “À Beira” Valorização da participação e do 
espírito de iniciativa da 
comunidade 
escolar, de acordo com os valores 
da democracia, da cidadania, da 
solidariedade, da tolerância e da 
afectividade 
 

- Fortalecer laços de amizade entre os  
diferentes componentes elementos da 
comunidade escolar 
- Conhecer melhor o país em que vivemos 
-Valorizar a nossa herança cultural 
- Promover a actividade física 

(pessoal docente 
e não docente) 
 

 

 

 

 

 

FEIRA DO LIVRO ESCOLAR USADO-COMPRA E VENDA- professora Jesuina Barcelos 

 
 
CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO 
PROJECTO EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

Final do ano 
lectivo 

Feira do livro escolar  
usado- venda e compra de 
livros escolares usados, 
exclusivamente referente 
aos livros adoptados na 
escola 

Formação integral dos alunos 
 
Desenvolvimento do espírito 
crítico 
 
Promoção da interactividade entre 
a escola e a comunidade escolar 

Incentivar a reutilização do livro escolar. 
Diminuir para os encarregados de educação, a 
forte carga económica de aquisição de livros 
escolares . 
Combater a lógica consumista, individualista e 
de desperdício. 
Fortalecer o conceito de autonomia da escola, 
enquanto fonte de resolução dos  problemas 
que afectam a comunidade escolar. 

A professora 
proponente 
Professores do 
Departamento de 
História, Filosofia 
e E.M.R.C. e o 

docente 
responsável pelos 
projectos 
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”CLUBE DE  DESPORTO  ESCOLAR 

 
 

 
CALEND. 

 
ACTIVIDADES 

ENQUADRAMENTO NO 
PROJECTO EDUCATIVO 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
DA ACTIVIDADE 

 
DINAMIZADORES 

 
DESTINATÁRIOS 

Ao longo de 
ano 

Voleibol Júnior Feminino 
 
 
Voleibol Júnior Masculino 

Promover o sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 
 
• Aperfeiçoar o funcionamento 
das actividades de complemento 
curricular na perspectiva da 
formação integral do aluno e da 
ocupação dos tempos livres. 

 
Manter e aprofundar a 
interactividade entre a Escola e a 
Comunidade local. 
 
• Incentivar o intercâmbio entre 
escolas para partilha de 
experiências e organização de 
actividades conjuntas. 

 

-Contribuir para a criação de uma cultura 
desportiva de escola. 
-Dinamizar actividades desportivas tanto no 
âmbito interno como externo. 

 
 

 
 
Professora 

Alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


