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registo Data Referências 

1 05-11-2003 existiam, à altura, os seguintes projectos: 
Teatro; Sócio-desportivo (que englobava o desporto escolar); Astronomia e 
Ambiente e qualidade de vida; 
Apresentados novos projectos: 
Por Trilhos de Portugal (dinamizado pelo docente de geografia); Eco-
Comunicação  
 
eleição de um coordenador que, segundo se justifica, decorre do aumento 
do número de projectos existentes na escola e que deveria ter assento no 
CP; o coordenador é eleito pelo período de um ano lectivo 

2 18-02-2004 aprovação do regimento dos clubes pedagógicos; 
 
faz-se a referência que faltou o representante da associação de estudante 
 
No regimento é apresentada a proposta de se incluir a presença de um 
elemento oriundo da Assembleia de Escola bem como o alargamento do 
mandato do coordenador para dois anos lectivos; 
 
no âmbito do Eco-Comunicação são referenciados os alunos mais activos e 
participativos da associação de estudantes 
 
A responsável pelo projecto Ambiente e Qualidade de Vida propõe-se 
organizar iniciativas no âmbito de: 
Educação ambiental; Defesa do consumidor; Adolescência; Droga e 
toxicodependência; Sexualidade; Educação Intercultural e para a cidadania 

3 02-06-2004 O coordenador informa que o CP não aprovou o prolongamento do 
mandato proposto em regimento, com o argumento que em sede de 
regulamento interno da escola estar indicado que o mandato deva ser 
apenas de um ano; como se omite a informação relativamente à integração 
de um elemento da Assembleia de Escola poder-se-á deduzir que foi 
autorizado 
 
a “adesão dos alunos às sessões [organizadas pelo clube do Ambiente e 
Qualidade de Vida] foi muito reduzida, não se tendo realizado a acção 
sobre Educação Intercultural e para a cidadania por não ter havido 
inscrições por parte dos professores, apesar do anúncio ter sido afixado 
com uma semana de antecedência”. 
 
O grupo de teatro desenvolveu peças suas e de autor “dentro e fora da 
escola, debatendo temas relacionados com a sexualidade” 

4 07-06-2004 Destinada exclusivamente à eleição do coordenador de projectos, que se 
mantém o mesmo elemento [outra forma de assegurar um mandato de 2 
anos, agora por via formal]. 

5 03-11-2004 A responsável pelo clube de Ambiente e Qualidade de Vida diz não “estar 
motivada para continuar (…) uma vez que a participação de alunos e 
docentes não foi o que esperava” estando disponível para colaborar com 
os restantes projectos; 
 
são apresentadas novas propostas, que estarão sujeitas a aprovação por 
parte do CP, nomeadamente: 
Reutilização de livros escolares e Educação Rodoviária; 

Anexo 6 – Transcrição do livro de actas de Projectos e Actividades extra ou de complemento 
curricular  
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6 22-04-2005 informação duma festa realizada no período do Natal em apoio à Pediatria 
do Hospital de Évora, na qual participou o grupo de teatro; esta iniciativa 
visou apoiar “uma família carenciada” 
 
referências de a responsável pela disciplina de EMRC da escola participar 
nesta reunião, onde dá conta de iniciativas desenvolvidas no âmbito da 
disciplina, nomeadamente uma visita à associação “Ajuda de Mãe” e a um 
intercâmbio com uma escola de um concelho próximo 
 
No âmbito do clube sócio-desportivo é feita referência “à participação dos 
alunos, professores, encarregados de educação e alunos do recorrente” 
nas iniciativas organizadas; 
 
O jornal ECO não teve edição impressa “devido a dificuldades de 
mobilização dos alunos” 


