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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO 
 

Receção aos Professores 
 
 
 
- Integrar os novos professores. 
- Promover um bom ambiente na comunidade escolar. 
 

 

Receção aos Alunos / Encarregados de Educação 
 
 
- Sensibilizar os Encarregados de Educação para o necessário contacto com a 
Escola. 
 
 
- Dar a conhecer a Escola aos novos alunos. 
 
- Sensibilizar os alunos do 10º ano para os desafios do Ensino Secundário. 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
Setembro de 2011 
 
 
 
- Boas Vindas aos Professores 
- Reunião de Professores 
 
 
 
 
 
 
- Receção aos Alunos / Encarregados de Educação, feita pelo Diretor e 
restantes elementos do Gabinete, Diretor de Turma, Professores da Turma e 
Associação de Pais e Encarregados de Educação. 
 
- Contacto dos novos Alunos com a Escola. 
 
- Receção aos alunos de 10º ano feita pelo Diretor. 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 
 
- Dar a conhecer o Projeto Educativo da Escola aos Pais e Encarregados de 
Educação. 
 
 
- Dar a conhecer o Projeto Educativo da Escola aos novos professores da 
escola. 

 
 

AO LONGO DO ANO LETIVO 
 
 
- Planificar atividades a desenvolver ao longo do ano letivo no âmbito do 
Projeto Educativo / Projeto Curricular de Escola. 
 
 
 
 
 
 
 
- Promover e premiar o bom desempenho escolar.  
 
 
 
 
 

 
 
- Apresentação do Projeto Educativo da Escola à Associação de Pais e 
Encarregados de Educação.  
 
  
- Apresentação do Projeto Educativo da Escola aos novos professores. 
 
 
 
 
 
 
 
- Reuniões de planeamento e trabalho cooperativo no âmbito das áreas 
curriculares de Estudo Acompanhado, Área de Projeto e Formação Cívica. 
 
- Reuniões com os Núcleos de Estágio (Física e Química, Educação Física e 
Artes Visuais). 
 
 
 
- Colaboração com a Associação de Pais e Encarregados de Educação no 
concurso “ O Melhor Aluno”. 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 
 
 
- Analisar os Novos Programas/ definir estratégias/planificar atividades no 
âmbito da implementação do Ensino Secundário. 
 
 
- Promover a articulação e troca de experiências entre Delegados e 
Subdelegados de Turma. 
 
 
Objetivos: 
 

 Promover a partilha  de experiências e saberes  pedagógicos. 

 Consolidar e alargar conhecimentos em educação. 

 Criar sinergias para estabelecer parceiras internas e rentabilizar 
recursos. 

 
 
Objetivos: 

 Habilitar os professores com competências e saberes que lhes 
permitam melhorar o seu desempenho profissional. 

 Alertar para as consequências de comportamentos sexuais de risco.  

 Promover a melhoria dos relacionamentos afetivos entre jovens com 
respeito pelas diferentes orientações sexuais, de forma a poderem 
permitir aos alunos escolhas informadas e seguras. 

 
 
- Reuniões de planeamento e trabalho cooperativo com os professores que 
lecionam 10º, 11º e 12º anos. 
 
 
- Dinamização dos Conselhos de Delegados e Subdelegados de Turma. 
 
 

 

- Projeto “ P3” (“Partilhar, Partilhar, Partilhar”) 

 
 
 
 
 
 
 
- Educação Sexual em Meio Escolar 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 
 
 
Objetivo geral: 
 
- Prevenir as várias formas de violência e a discriminação com base no 
género, através da educação para a igualdade e para a paz. 
 
Objetivos específicos: 
 
- Envolver professores/as, encarregados/as de educação, alunos/as e pessoal 
não docente na promoção de atividades de educação para a igualdade e para 
a não violência através da adaptação de materiais pedagógicos já existentes 
(jogos cooperativos, teatro fórum, tribunal de opinião, etc.); 
 
 
 
- Criar um kit pedagógico para a paz e igualdade de género a partir das 
atividades desenvolvidas. 
 
- Disseminar o kit pedagógico para outros agrupamentos escolares. 
 
 
 
 
 

 

 
 
- PROJECTO VIOLÊNCIA ZERO  
 
Kit Pedagógico para a Paz e para a Igualdade de Género 
(Experiência-Piloto na Escola Secundária Quinta das Palmeiras) – parceria com 
a COOLABORA 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 

Objetivos: 
 

 Reconhecer o Comportamento Humano no Processo Grupal. 

 Identificar os Fenómenos de Equipa.  

 Reconhecer as Forças que Impulsionam a Equipa. 

 Identificar Situações de Conflito na Equipa de Trabalho.  

 Reconhecer a Importância no Planeamento e Gestão de Equipas.  

 Interpretar o Processo de Desenvolvimento de uma Equipa. 

 Identificar os Obstáculos ao Desenvolvimento de uma Equipa. 
 
 
 
Objectivos: 
 
- Promover o uso das Novas Tecnologias. 
- Utilizar a Internet em situações concretas na escola enquanto ferramenta e 
fonte de informação. 
 - Saber pesquisar informação de forma seletiva. 
 
 
 
Objectivos: 
 
- Compreender a importância da avaliação no processo de 
ensino/aprendizagem. 
- Conhecer o conceito de avaliação. 
- Aplicar técnicas e instrumentos de avaliação. 

- Ação de Formação subordinada ao tema “Liderança e Gestão de Equipas”, 
dinamizada pelo Diretor, João Paulo Mineiro, e destinada a professores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ação de Formação subordinada ao tema “Novas Tecnologias em Educação – 
da Teoria à Ação no contexto da Escola Secundária Quinta das Palmeiras – 
Covilhã”, dinamizada pelo Gabinete do Diretor e pelo Grupo de Informática e 
destinada a Pessoal Docente e Não Docente (Assistentes Operacionais e 
Técnicos). 
 
 
 
 
- Ação de Formação subordinada ao tema “A Avaliação no Contexto dos 
Ensinos Básico e Secundário”, dinamizada pelo Diretor e destinada a Pessoal 
Docente.  
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 
 
 
 
 
 
 
- Atualização constante do Pessoal Docente 
 
 
 
 

- Serão dinamizadas, ao longo do ano letivo, outras ações de temáticas 
variadas, destinadas a professores, alunos e pessoal não docente. 
 
 
CICLO DE ESTUDOS – OBSERVATÓRIO DE QUALIDADE 
 
- Avaliação (Processos, produtos e instrumentos)  
 
- Elaboração/reformulação de orientações pedagógicas 
 
 
- Reavaliação de documentos estruturantes da Escola (Projeto Educativo, 
Projeto Curricular de Escola, Regulamento Interno e Contrato de Autonomia) 
 
     
- Pesquisa, reflexão, debate e elaboração de Programas e Projetos 
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Este Plano Anual de Actividades tem como preocupação central a melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens na nossa escola. Pretende 
contribuir para que a Escola Secundária com 3º Ciclo Quinta das Palmeiras seja reconhecida como uma escola pública de qualidade e de prestígio. 
As atividades propostas foram planificadas tendo como referência os princípios orientadores do Projecto Educativo da Escola e os objetivos de 
aprendizagem definidos nos Programas Curriculares das disciplinas numa procura de convergência com as necessidades e interesses de toda a 
comunidade educativa. Esta proposta assenta na concepção de que o Plano de Actividades deve ser um instrumento de trabalho e orientação, 
abrangendo, de uma forma que se pretende coerente, a generalidade das vertentes de intervenção na escola. 
 

Situação de partida / Razão da atividade 
/Objetivos 

Atividade a desenvolver 

 
Com estas actividades pretende-se: 
 
- Ir ao encontro dos objetivos de aprendizagens definidos pelo 
departamento curricular de Ciências Humanas e Sociais e dos 
Grupos que o compõem, entendendo as atividades 
extracurriculares como meios privilegiados para complementar as 
atividades curriculares letivas. 
- Ir ao encontro dos objetivos definidos pelo projeto educativo, ou 
seja, das necessidades e interesses da comunidade educativa. 
- Trabalhar em colaboração e sintonia com todos os intervenientes 
da comunidade educativa, os diversos grupos disciplinares e 
departamentos curriculares, no sentido de aproveitar recursos e 
juntar esforços para atingir objetivos comuns. 
 
Objectivos: 
- Promover a curiosidade e desejo de saber. 
- Desenvolver o respeito e a valorização do património histórico,   
  Religioso, cultural e natural.  
- Consolidar conhecimentos adquiridos nas aulas. 

 

VISITAS DE ESTUDO 
 
- Visita de estudo a Mérida – Património arquitetónico romano, museu de arte romana e 
assistir à cavalgata de los reyes, tipos de paisagem; para alunos do 7º ano, 10º ano de 
línguas e humanidades e 10º ano do curso profissional de multimédia.  
Data prevista: 5 de Janeiro. 
Grupos de História, Geografia e Espanhol 
 
- Visita de estudo aos Museus do Papel e da Vista Alegre, para os alunos do 7º ano. 
Data prevista: 2º período. 
Grupo de Ed. Tecnológica 
 
- Visita de estudo a Lisboa - urbanismo - baixa pombalina - e neoclassicismo - edifício da 
Assembleia da República (colaboração Associação dos castelos), para alunos do 8º ano, 11º 
línguas e humanidades  
Data prevista: 1ª semana de Março. 
Grupos de História e Geografia 
 
- Visita de estudo ao Museu de lanifícios da UBI (manufatura, maquinofatura e indústria), 
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Situação de partida / Razão da atividade 
/Objetivos 

Atividade a desenvolver 

- Proporcionar novas experiências e vivências através das viagens e     
  do contacto com outras realidades, pessoas, povos. 
- Evidenciar sensibilidade estética  
- Interessar-se pela formação da consciência europeia, valorizando 
a identidade cultural da região e do país. 

- Desenvolver nos alunos o espírito de equipa e sociabilidade; 
- Desenvolver regras de convivência, sentido de responsabilidade,   
  respeito pelos outros e auto-controle; 
- Desenvolver o espírito de cidadania. 
- Desenvolver o espírito crítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no âmbito do estudo da revolução industrial. Para alunos do 8º ano. 
Data prevista: 3º período. 
Grupos de História e Geografia. 
 
- Visita de Estudo ao Porto, para os alunos inscritos na disciplina de EMRC do 7º e 8ºanos 
Data prevista: última semana do 2º período ou início do 3º período 
Grupo de EMRC 
 
- Visita de estudo as Grutas de Mira de Aire, salinas (sal gema) de Rio Maior e Jardim Buda 
Eden. Para os alunos do 10º ano do curso de línguas e humanidades e 10º anos dos cursos 
profissionais de turismo e de multimédia. 
Data prevista: Março. 
Grupos de História, Geografia e Economia. 
 
- Visita Panoâmica ao Porto e Museu Serralves. Para alunos do 11º ano do curso profissional 
de multimédia e 1 turma de 8º ano. 
Data prevista: 2º Período 
Grupo de História 
 
- Visita de estudo à Assembleia da República (sessão plenária e visita à Assembleia) e ao 
Jardim Buda Eden; para alunos do 9º e 12º ano de línguas e humanidades. 
Data prevista: a marcar com a Assembleia. 
Grupos de História, Geografia e Economia. 
 
- Visita de Estudo a Santiago de Compostela, para os alunos inscritos na disciplina de EMRC 
do 9º, 10º e 11ºanos (2 dias). 
Data prevista: 2º período 
Grupo de EMRC 
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Situação de partida / Razão da atividade 
/Objetivos 

Atividade a desenvolver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Promover o convívio e as relações baseadas na amizade e na 
solidariedade entre todos os membros da comunidade educativa. 
 

       
- Participação no XV Encontro Diocesano Inter-Escolas na Guarda 
Data prevista: 2º período (o Encontro é marcado pelo Secretariado Diocesano de Educação 
Cristã) 
Grupo de EMRC 
 
- Visita de estudo a Poitier (Futuroscope) e Museu Guggenheim em Bilbao. Para os alunos 
dos cursos profissionais. 
Data prevista: Abril  
Grupos de História, Geografia, Informática, Multimédia, Línguas… 

 
 
COMEMORAÇÕES 
 
- Comemoração do Dia do Turismo - Sessão de audiovisual alusiva ao tema e palestra 
proferida por um profissional ligado à atividade turística. 
Calendarização: 27 de setembro 
Grupo de Geografia + BE/CRE 
 
- Comemorações da chegada de Cristovão Colombo à América - Exposição e encenação 
alusivas ao tema. 
Calendarização: 12 de Outubro 
Grupos de Espanhol e de História + BE/ CRE  
 
- Comemoração do dia de S. Martinho – distribuição de castanhas assadas num intervalo da 
manhã e noutro da tarde.  
Calendarização: 11de Novembro 
Grupo de Ed. Tecnológica + Assistentes operacionais 
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Situação de partida / Razão da atividade 
/Objetivos 

Atividade a desenvolver 

 
 
 
 
 
 
-Dar a conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
sensibilizar a comunidade escolar para o respeito pela mesma; 

 
- Sensibilizar os alunos para o respeito pelos Direitos Humanos. 
 
- Sensibilizar os alunos para o espírito do Natal. 

 
- Desenvolver nos alunos o espírito de Família e os valores a ela 
inerentes. 
 
- Sensibilizar para os sentimentos de dádiva, solidariedade, 
generosidade, visando o seu aperfeiçoamento pessoal. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Comemoração do Dia Mundial da Filosofia - Visionamento de filmes e afixação de cartazes. 
Calendarização:17 de Novembro 
Grupo de Filosofia 
 
- Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos – exposição / distribuição de 
panfletos. 
Calendarização: 10 de Dezembro de 2011 
Grupo de Educação Moral e Religiosa Católica 
 
- Celebração do Natal - Montagem do Presépio da Escola e Colaboração na ornamentação de 
alguns espaços escolares; 
Calendarização: Dezembro de 2011 
Grupo de Educação Moral e Religiosa Católica 

 
- Comemoração do Dia Mundial Contra o Racismo -  exposição / distribuição de panfletos 
Calendarização: 21 de Março de 2012        
Grupo de Educação Moral e Religiosa Católica 
         
- Comemorações do 25 de Abril – exposições e palestras. 
Calendarização: 23 a 27 de Abril 
Grupo de História + BE / CRE 
 
- Participação nas comemorações dos 25 anos da escola. 
Calendarização: Ao longo do ano 
Todo o departamento 
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Situação de partida / Razão da atividade 
/Objetivos 

Atividade a desenvolver 

 
 
 
 
- Promover o contacto dos alunos com especialistas em 
determinados temas dos programas, que lhes proporcionem um 
aprofundamento das abordagens e uma perspectiva resultante da 
investigação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Desenvolver as competências de pesquisa e organização da 
informação. 
- Desenvolver capacidade de comunicação e expressão perante 
públicos alargados. 

PALESTRAS  
 
- “Vivências no Estado Novo”, por Dr.ª Adélia Mineiro, para alunos do 9º ano, 2º período. 
Grupo de História 
 
- “Salazarismo e Marcelismo” por Drº Márcio Barbosa, para alunos de 12º ano de Línguas e 
Humanidades, 3º período. 
Grupo de História  
 
- “ O passado, o presente e o futuro da Europa” e “Globalização”, palestrantes /professores 
da UBI, para os alunos de 12º ano de Línguas e Humanidades, 3º período. 
Grupos de História, Geografia e Economia 
 
- Palestras, Sessão/debate sobre temas dos programas de Filosofia do 10.º e 11º anos. 
  - Diversidade Cultural (Etnocentrismo, Relatividade Cultural, Interculturalismo); Estética 
    (O Conceito de Belo, O Belo e o Útil, Arte, conhecimento e comunicação). 
  - Retórica e Argumentação (Falácias); Crença e Conhecimento Científico (Senso comum e  
    Ciência); A Ciência, o poder e os riscos. 
 
- Palestras, Sessão/debate sobre temas do programa de Psicologia do 12ºano. 
 
- Apresentação do livro “Os manuais escolares no Estado Novo”, da professora Adélia 
Mineiro, semana de 23 a 27 de Abril 
Grupo de História 
 
- IV Jornadas dos Conhecimentos de Alunos para Adultos. Data a marcar em Maio. 
 Grupos de História, Geografia, Filosofia, Economia e Educação Moral e Religiosa Católica 
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Situação de partida / Razão da atividade 
/Objetivos 

Atividade a desenvolver 

 
 
 
 
 
 
- Participar de forma construtiva em projectos da escola. 
- Estimular a utilização das novas tecnologias no ensino-
aprendizagem.  
- Sensibilizar para o mundo tecnológico 
- Divulgar à comunidade o trabalho realizado na escola. 
 
- Despertar os alunos para as áreas artísticas. 

- Desenvolver o sentido estético. 

- Promover o contato e a troca de experiências dos alunos com 

alunos de outras escolas, outros níveis de ensino, outros países 

- Desenvolver atitudes de sentido crítico, de curiosidade e rigor 
intelectual, de convicções pessoais e tolerantes, de participação na 
comunidade. 

- Desenvolver um pensamento autónomo, criativo e emancipado 

que, por integração progressiva e criteriosa dos saberes parcelares, 

permita a elaboração de sínteses reflexivas pessoais, construtivas e 

abertas. 

 

- Impulsionar o sucesso educativo dos alunos com a utilização das 
novas tecnologias; 
- Fomentar a investigação de novas tecnologias aplicadas ao 

FORMAÇÃO 
 
Tema de História Contemporânea de Portugal, formador: Dr. Márcio Barbosa, a propor ao 
Centro de Formação da Associação de Escolas da Beira Interior. 
 

PROJETOS 
 
- Manutenção das páginas das disciplinas na Plataforma Moodle 
 
- Participação no Jornal da escola – Palmeiras Impress. 
 
- Participação no programa de rádio “Palmeiras convida”  
 
- Colaboração/Dinamização na organização da “Semana das Artes” 
 
- Participação no projeto Make it Possible da AISEC. 
 
- Parlamento dos Jovens 
 
- Grupo de Teatro 
 
- Manutenção e enriquecimento do guarda-roupa da escola. 
 
- Elaboração do catálogo do guarda-roupa. 
 
 
- Participação nos projetos do CTE: 
  “Video-Aulas com História para todos” 
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Situação de partida / Razão da atividade 
/Objetivos 

Atividade a desenvolver 

ensino/aprendizagem; 
- Desenvolver programas técnico-pedagógicos para alunos com 
Necessidades Educativas Especiais; 

 

 

 

- Divulgar à comunidade o trabalho realizado na escola. 

 

- Desenvolver atitudes de sentido crítico, de curiosidade e rigor 
intelectual, de convicções pessoais e tolerantes, de participação na 
comunidade. 

- Desenvolver um pensamento autónomo, criativo e emancipado 

que, por integração progressiva e criteriosa dos saberes parcelares, 

permita a elaboração de sínteses reflexivas pessoais, construtivas e 

abertas. 

  “PIQE – Projeto de Investigação Qualitativa em Educação” 
 

 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 
- Exposições de trabalhos de alunos 
- Exposições temáticas em colaboração com a BE/CRE 
- Projeção de filmes 
- Jogos lógicos 
- Audição e exploração de músicas e poemas 
- Sessões / debate sobre temas dos programas  
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Plano Anual de Actividades 
 
Este Plano Anual de Actividades tem como preocupação central a melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens na nossa escola. Pretende contribuir para que a 
Escola Secundária com 3º Ciclo Quinta das Palmeiras seja reconhecida como uma escola pública de qualidade e de prestígio. 
Esta proposta assenta na concepção de que o Plano de Actividades deve ser um instrumento de trabalho e orientação, abrangendo, de uma forma que se pretende coerente, 
a generalidade das vertentes de intervenção na escola. 
 

Actividade Organização Objectivos Destinatários Data/Local 

Sessão/debate sobre temas do 
programa de Filosofia do 10.º 
ano. 
- Diversidade Cultural 
  ∙ Etnocentrismo 
  ∙ Relatividade Cultural 
  ∙ Interculturalismo 
- Estética 
  ∙ O Conceito de Belo 
  ∙ O Belo e o Útil  
  ∙ Arte, conhecimento e 
comunicação 

Departamento de Ciências 
Humanas e Sociais/Grupo de 
Filosofia 

Desenvolver atitudes: 
- de sentido crítico; 
- de curiosidade e rigor intelectual; 
- de convicções pessoais e tolerantes; 
- de participação na comunidade. 
 
Desenvolver uma sensibilidade ética, estética, política 
e social. 

Alunos do 10.º ano 
e professores 

 
 
 

2º Período 
 
 
 

3º Período 

Sessão/Debate sobre temas do 
programa de Filosofia do 11.º 
ano. 
- Retórica e Argumentação 
  ∙ Falácias  
- Crença e Conhecimento 
Científico 
  ∙ Senso comum e Ciência 
- A Ciência, o poder e os riscos. 
 

Departamento de Ciências 
Humanas e Sociais/Grupo de 
Filosofia 

Desenvolver atitudes: 
- de sentido crítico; 
- de curiosidade e rigor intelectual; 
- de convicções pessoais e tolerantes; 
- de participação na comunidade. 
 
Desenvolver um pensamento autónomo e emancipado 
que, por integração progressiva e criteriosa dos 
saberes parcelares, permita a elaboração de sínteses 
reflexivas pessoais, construtivas e abertas 

Alunos do 11.º ano 
e professores 

 
 

2º Período 
 
 

3º Período 
 

Sessão/Debate sobre temas do 
programa de Psicologia do 
12.º ano. 
 

Departamento de Ciências 
Humanas e Sociais/Grupo de 
Filosofia 

Desenvolver atitudes: 
- de sentido crítico; 
- de curiosidade e rigor intelectual; 
- de convicções pessoais e tolerantes; 

Alunos do 12.º ano 
e professores 
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- de participação na comunidade. 
 
Desenvolver um pensamento autónomo e emancipado 
que, por integração progressiva e criteriosa dos 
saberes parcelares, permita a elaboração de sínteses 
reflexivas pessoais, construtivas e abertas 

2º Período 
 
 

3º Período 
 

Dia Mundial da Filosofia. 
- Visionamento de filmes. 
- Afixação de cartazes. 

Departamento de Ciências 
Humanas e Sociais/Grupo de 
Filosofia 

Desenvolver atitudes: 
- de sentido crítico; 
- de curiosidade e rigor intelectual; 
- de convicções pessoais e tolerantes; 
- de participação na comunidade. 
 
Desenvolver um pensamento autónomo e emancipado 
que, por integração progressiva e criteriosa dos 
saberes parcelares, permita a elaboração de sínteses 
reflexivas pessoais, construtivas e abertas. 

Alunos do 10º e 11.º 
anos e professores 

 
 

 
1º Período 

 
 

Audição/Exploração de 
Músicas/Poemas 

Departamento de Ciências 
Humanas e Sociais/Grupo de 
Filosofia 

Desenvolver atitudes: 
- de sentido crítico; 
- de curiosidade e rigor intelectual; 
- de convicções pessoais e tolerantes; 
- de participação na comunidade. 
 
Desenvolver um pensamento autónomo e emancipado 
que, por integração progressiva e criteriosa dos 
saberes parcelares, permita a elaboração de sínteses 
reflexivas pessoais, construtivas e abertas. 

Alunos do 10.º ano 
e professores 

Ao longo do ano 
lectivo 

Jogos Lógicos Departamento de Ciências 
Humanas e Sociais/Grupo de 
Filosofia 

Desenvolver atitudes: 
- de sentido crítico; 
- de curiosidade e rigor intelectual; 
 

Alunos do 11.º ano 
e professores 

Ao longo do ano 
lectivo 

Projecção de filmes Departamento de Ciências 
Humanas e Sociais/Clube de 
Filosofia 

Desenvolver atitudes: 
- de sentido crítico; 
- de curiosidade e rigor intelectual; 
- de convicções pessoais e tolerantes; 

Alunos do 10.º ano 
e professores 

Ao longo do ano 
lectivo 
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- de participação na comunidade. 
 
Desenvolver uma sensibilidade ética, estética, política 
e social. 
 

Projecção de filmes Departamento de Ciências 
Humanas e Sociais/Clube de 
Filosofia 

Desenvolver atitudes: 
- de sentido crítico; 
- de curiosidade e rigor intelectual; 
- de convicções pessoais e tolerantes; 
- de participação na comunidade. 
 
Desenvolver um pensamento autónomo e emancipado 
que, por integração progressiva e criteriosa dos 
saberes parcelares, permita a elaboração de sínteses 
reflexivas pessoais, construtivas e abertas. 

Alunos do 11.º ano 
e professores 

Ao longo do ano 
lectivo 

Parlamento dos Jovens Departamento de Ciências 
Humanas e Sociais/Grupo de 
Filosofia 

Desenvolver atitudes: 
- de sentido crítico; 
- de curiosidade e rigor intelectual; 
- de convicções pessoais e tolerantes; 
- de participação na comunidade. 
 
Desenvolver um pensamento autónomo e emancipado 
que, por integração progressiva e criteriosa dos 
saberes parcelares, permita a elaboração de sínteses 
reflexivas pessoais, construtivas e abertas. 

Alunos do 10º,11.º ou 
12º anos e professores 

Ao longo do ano 
lectivo 

Grupo de Teatro Departamento de Ciências 
Humanas e Sociais/Grupo de 
Filosofia 

Desenvolver atitudes: 
- de sentido crítico; 
- de curiosidade e rigor intelectual; 
- de convicções pessoais e tolerantes; 
- de participação na comunidade. 
 
Desenvolver um pensamento autónomo, criativo e 
emancipado que, por integração progressiva e 
criteriosa dos saberes parcelares, permita a 

Alunos do 10º,11.º ou 
12º anos e professores 

Ao longo do ano 
lectivo 
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elaboração de sínteses reflexivas pessoais, 
construtivas e abertas. 

Participação nas Actividades 
da Escola 
- Comemoração dos 25 Anos 
da Escola. 
- Outras: Colaboração com a 
BE/CRE, Jornal da Escola, 
Programa de Rádio da Escola 
na RCB, etc. 

Departamento de Ciências 
Humanas e Sociais/Grupo de 
Filosofia 

Desenvolver atitudes: 
- de sentido crítico; 
- de curiosidade e rigor intelectual; 
- de convicções pessoais e tolerantes; 
- de participação na comunidade. 
 
Desenvolver um pensamento autónomo, criativo e 
emancipado que, por integração progressiva e 
criteriosa dos saberes parcelares, permita a 
elaboração de sínteses reflexivas pessoais, 
construtivas e abertas. 

Toda a comunidade 
educativa 

Final do ano lectivo 

 
N.B. – Toda e qualquer planificação anual é um desenho global e uma síntese que antecipa as actividades a desenvolver, constituindo-se como um guia de acção. Como todo o 
esboço, a planificação não é a realização de actividades, é antes a etapa anterior. Tendo em conta o referido cabe sublinhar que toda a planificação é dinâmica, nunca é algo 
totalmente acabado, está em permanente avaliação que pode conduzir a revisões e transformações. 
 

Os Professores do Grupo de Filosofia 
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DO GRUPO DE GEOGRAFIA 
 

 

Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

- As visitas de estudo realizar-se-ão tendo em conta os conteúdos 
programáticos dos grupos de alunos a que se destinam. 
 
 
 
 
 
- Motivação e consolidação dos conhecimentos adquiridos nas aulas de 
geografia. 
 
 
 
 
- Motivação dos alunos para o trabalho de investigação sobre os vários 
assuntos leccionados na disciplina de geografia. 
 
 
 
 
- Motivação para a elaboração de trabalhos práticos na disciplina de 
geografia. 
 
 
 
 
 

- Visita de estudo a Mérida para os 7º e 10º ano do curso de multimédia e de 
humanidades que irá decorrer no 1º período. 
 
- Comemoração do dia do turismo (27de Setembro) com uma sessão de 
audiovisual alusiva ao tema e com uma palestra de alguém ligado à atividade 
turística. 
 
- Montagem de exposição temática (APG) a decorrer no 1º período. 
 
- Visita de estudo às grutas de Santo António, Alvados e jardim Budha Eden em 
conjunto com o grupo de história, destinada ao 10º ano dos cursos 
profissionais técnicos, a realizar no 2º período. 
 
- Visita de estudo à baixa pombalina em Lisboa e ao jardim Budha Éden em 
conjunto com o grupo de história, destinada ao 8º ano, a realizar no segundo 
período (Março). 
 
- Visita de estudo às dunas São Jacinto e ao Museu da Ciência, no segundo 
período, para os alunos do 8º ano, em conjunto com os grupos de ciências 
físico químicas e ciências naturais. 
 
- Palestra sobre tema a definir para os alunos do ensino secundário (11º e 
12ºano de humanidades e multimédia) sobre tema a definir a realizar no 3º 
período. 
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Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

- Aquisição de novos conhecimentos extra aula. 
 
 
 
  - Desenvolvimento de relações interpessoais. 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
- Palestra de alunos para adultos, em conjunto com o grupo de história, a 
decorrer no 3º período. 
 
- Visita de estudo a Poitier (Futuroscope) para os alunos dos cursos 
profissionais a realizar em Abril (25). 
 
- Exposição de trabalhos dos alunos ao longo do ano. 
 
- Participação no programa de rádio “Palmeiras convida” com uma rubrica de 
curiosidades geográficas que irá decorrer ao longo do ano.  
 
- Manutenção da página de geografia na plataforma moodle que irá decorrer 
ao longo do ano. 
 
- Manutenção da página geoeducar no jornal da escola. 
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As atividades propostas foram planificadas tendo como referência os princípios orientadores do Projecto Educativo da Escola e os objetivos de 
aprendizagem definidos nos Programas Curriculares da disciplinas numa procura de convergência com as necessidades e interesses de toda a 
comunidade educativa. 
 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 
Com estas actividades pretende-se: 
 
- Ir ao encontro dos objetivos de aprendizagens definidos pelo 
departamento curricular de Ciências Humanas e Sociais e do Grupo de 
história, entendendo as atividades extracurriculares como meios 
privilegiados para complementar as atividades curriculares letivas. 
- Ir ao encontro dos objetivos definidos pelo projeto educativo, ou seja, das 
necessidades e interesses da comunidade educativa. 
- Trabalhar em colaboração e sintonia com todos os intervenientes da 
comunidade educativa, no sentido de aproveitar recursos e juntar esforços 
para atingir objetivos comuns. 
 
 
Objectivos: 
 
- Manifestar curiosidade e desejo de saber. 
- Participar de forma construtiva em projectos da escola. 
- Respeitar e valorizar o património cultural e natural. 
- Interessar-se pela formação da consciência europeia, valorizando a 

identidade cultural da região e do país. 
- Evidenciar sensibilidade estética.  
- Desenvolver o espírito de cidadania. 
- Desenvolver o espírito crítico. 
 

 
- Visita de estudo à Assembleia da República (sessão plenária e visita à 
Assembleia) e visita a Sintra ou Jardim Buda Eden; alunos do 9º e 12º ano de 
línguas e humanidades (a marcar no 1º período com a Assembleia). 
 
- Comemorações da chegada de Cristovão Colombo à América, em conjunto 
conjunto com o grupo de espanhol – 12 de outubro. 
 
- Visita de estudo a Mérida e assistir à Cabalgata de los Reyes; alunos do 
7º,10º ano de línguas e humanidades e 10º ano do curso profissional de 
multimédia, com o grupo de espanhol – 5 de Janeiro. 

 
- Visita de estudo a Lisboa (urbanismo, baixa pombalina e neoclassicismo – 
edifício da Assembleia da Republica), alunos do 8º ano e 11º (línguas e 
humanidades) e 10º ano do curso profissional de multimédia, com o grupo de 
geografia – 1ª semana de Março  
 
- Visita de estudo as Grutas de Mira de Aire, salinas (sal gema) e Jardim Buda 
Eden, 10º ano (curso de línguas e humanidades) e 10º anos dos cursos 
profissionais de turismo e de multimédia, com o grupo de geografia e 
economia - Março. 
 
- Visita de estudo ao Museu de lanifícios da UBI. Alunos do 8º ano. 3º período. 
Com o grupo de Geografia. 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 
- Desenvolver o interesse pelo património natural, cultural e histórico da 

região. 
- Consolidar conhecimentos adquiridos nas aulas. 
 
- Desenvolver regras de convivência, sentido de responsabilidade, respeito. 
 

- Comemorações do 25 de Abril. 
 
- Palestras - 3º período, em datas a marcar: 

 Dr.ª Adélia Mineiro, alunos do 12º ano de Línguas e Humanidades e 9º 
ano.  

 Professor Márcio Barbosa, palestra e ação de formação  

 Apresentação do “Os manuais escolares no Estado Novo”, da professora 
Adélia Mineiro. 

 IV Palestras de História de alunos para adultos. Data a marcar no 3º 
período. Grupos de história, geografia e economia. 

 Palestras para alunos do secundário, subordinadas ao tema “Europa” e 
“Globalização”, em colaboração com o grupo de geografia e economia. 

 
- Ao longo do ano: 

 Participação na equipa de produção de materiais para a plataforma. 

 Participação no Jornal da escola – Palmeiras Impress. 

 Manutenção e enriquecimento do guarda-roupa da escola. 

 Elaboração do catálogo do guarda-roupa. 

 Exposições de trabalhos de alunos. 
 
- Participação no prejeto Make it Possible da AISEC. 
- Participação nas comemorações dos 25 anos da escola. 
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Plano de Actividades do Grupo de Educação Moral e Religiosa Católica 
 

Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 Sensibilizar os alunos para o espírito do Natal; 
 

 

 Desenvolver nos alunos o espírito de Família e os valores a ela 
inerentes; 

 

 Dar a conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
sensibilizar a comunidade escolar para o respeito pela mesma; 
 

 

 Sensibilizar para os sentimentos de dádiva, solidariedade, 
generosidade, visando o seu aperfeiçoamento pessoal; 

 
 

 

 Sensibilizar os alunos para a importância da participação em 
Projectos da Escola; 

 
 

 Sensibilizar os alunos para o respeito pelos Direitos Humanos. 
 
 
 
 

☺   Montagem do Presépio da Escola; 
☺   Colaboração na ornamentação de alguns espaços escolares; 
                 Calendarização: Dezembro de 2011 
 
 
 
☺   Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos 

      Calendarização: 10 de Dezembro de 2011 
         

 
☺   Campanhas de Solidariedade  
                  Calendarização: Ao longo do ano lectivo 
               

 
☺   Participação no Jornal da Escola 

         Calendarização: Ao longo do ano lectivo 
 

 
☺   Comemoração do Dia Mundial Contra o Racismo 
      Calendarização: 21 de Março de 2012        
           
 
 
☺ 
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Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 

 Desenvolver o gosto pelo Património Histórico-Religioso; 
 

 Desenvolver nos alunos o espírito de equipa e sociabilidade; 
 

 Desenvolver regras de convivência, sentido de 
responsabilidade, respeito pelos outros e auto-controle; 
 

 
 

 Dar a possibilidade de viajar e conhecer outros locais a alunos 
que, de outra forma, não o poderiam fazer; 
 

 

 Fomentar uma maior relação e conhecimento entre alunos e 
professores de E.M.R.C. das várias escolas da Diocese; 
 

  

 Desenvolver o espírito de criatividade nos alunos; 
 

 

 Motivar os alunos para o gosto pela disciplina de Educação 
Moral e Religiosa Católica. 

 Realização de uma Visita de Estudo ao Porto para os alunos inscritos 
na disciplina de EMRC do 7º e 8ºanos 

       
            Calendarização: última semana do 2º período ou início do 3º 

período 
 

 
Realização de uma Visita de Estudo a Santiago de Compostela para os 
alunos inscritos na disciplina de EMRC do 9º, 10º e 11ºanos (2 dias) 

       
            Calendarização: 2º período 

 
 
☺ Participação no XV Encontro Diocesano Inter-Escolas na 
Guarda 
 

             Calendarização: 2º período (o Encontro é marcado pelo 
Secretariado Diocesano de Educação Cristã) 
 
 
☺ Realização de Exposições Temáticas  
 
            Calendarização: Ao longo do ano lectivo 
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As atividades propostas foram planificadas tendo como referência os princípios orientadores do Projeto Educativo da Escola e os objetivos de 
aprendizagem definidos nos Programas Curriculares das várias disciplinas, numa procura de convergência com as necessidades e interesses de toda a 
comunidade educativa. 
Pretende-se que toda a atuação encerre uma estreita colaboração e concordância com todos os intervenientes no processo educativo, no sentido de 
aumentar a eficácia da ação pedagógica, promovendo sempre a interação entre a Escola e a Comunidade. 
 
 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

  Destinatários :   Comunidade Educativa 
 
    Necessidade sentida pelos professores do grupo disciplinar em    divulgar 

curiosidades e situações matemáticas desafiantes, que possibilitem a 
promoção, nos alunos, do gosto pela Matemática. 

 
Objectivos: 

 Divulgar curiosidades matemáticas, bibliografias de algumas 
personalidades importantes neste campo do conhecimento; 

 Usar o blogue como ferramenta de aprendizagem, dando suporte a 
educação dos nossos alunos; 

 Promover nos alunos o gosto pela matemática; 

 Divulgar as actividades que são desenvolvidas pelo grupo de 
matemática; 

 Possibilitar que os alunos exprimam a sua opinião sobre as 
publicações feitas no blogue. 

 
    Destinatários : Alunos do 12º ano - Física 

 Realizar experiências em laboratório. 

  Efectuar medições de níveis de radiação em diversos locais. 

  Participar no encontro nacional do projecto.  

 
Blogue do grupo disciplinar “Matemática na quinta” 

 

 Tentar que o blogue seja actualizado pelo menos uma vez por semana, 
podendo cada um dos professores do grupo fazer essa actualização; 

 Divulgar o endereço do blogue a todos os alunos; 

 Recolher possíveis sugestões, dadas pelos alunos,  

 Colocar no blogue todos os desafios que são realizados pelos alunos 
nas aulas; 

 
 

     Calendarização: Ao longo do ano letivo 
      Dinamizador : Paulo Serra  e João Cleto, com colaboração dos professores    
                                   do grupo 500 

 
 
 
 
Projecto ‘’Radiação Ambiente’’ 

       Calendarização: ao longo do ano letivo 
      Dinamizador : Jesuíno Simões 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 
   Destinatários : Todos os alunos 

 Revelar curiosidade perante o Mundo Natural; 

 Sensibilizar a comunidade escolar para a preservação e conservação 
do ambiente; 

 Incentivar e conhecer os 3Rs-Reciclar, Reduzir e Reutilizar; 

 Compreender a necessidade da existência de uma gestão racional 
dos recursos naturais. 

 
   Destinatários :………………. 

 Consolidar conhecimentos adquiridos ao longo das aulas de 
Tecnologias da Informação e da Comunicação; 

 Desenvolver a criatividade; 

 Promover troca de experiências; 

 Recorrer a novas tecnologias de informação no ensino 
aprendizagem. 

  
 
 
 A generalidade dos alunos evidencia dificuldades na resolução de 

problemas de natureza matemática. Pretende-se, com estas atividades, 
incentivar os alunos a ser hábeis na arte de resolver problemas 
matemáticos em diferentes contextos. 
Mais concretamente, as atividades têm como objetivos: 
 

 Promover o gosto pela Matemática; 

 Desenvolver métodos de trabalho e persistência; 

 Desenvolver o rigor lógico, o espírito crítico, a criatividade e a 
imaginação; 

 

 

Participação nas XVII Olimpíadas do Ambiente 

     Calendarização: Ao longo do ano  letivo 

      Dinamizadores : Professores do grupo 520 
 
 
 
Projecto HELP (Hoje Experimentamos, Lecionamos e Progredimos) 

    Apoio na manutenção e monitorização da rede/computadores; 

    OQ – Manutenção da aplicação do Observatório da  Qualidade 

    Oficina das TIC: Apoio na elaboração de trabalhos aos alunos do Curso     

Técnico Profissional de Multimédia e do nono ano. 

Calendarização: Ao longo do ano letivo 
Dinamizadores :Professores do grupo550 
 

Dinamização da atividade “A contas com a Biblioteca” 

Calendarização: Ao longo do ano letivo 
Dinamizadores :Professores do grupo500 

 

                      Participação no concurso PmatE on-line 

Calendarização:Preparação ao longo do ano letivo. Data do concurso a definir 
pela Universidade de Aveiro 
Dinamizadores : Eugénia; Paulo Serra; Sandra Nogueira; Guilhermino 
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 Desenvolver a autoconfiança; 

 Despertar o interesse dos alunos do 7º ano de escolaridade para a 
participação futura nas Olimpíadas Portuguesas de Matemática; 

 Detetar vocações precoces na área do saber matemático; 

 Desenvolver a capacidade de resolver problemas; 

 Desenvolver as capacidades de raciocínio e de comunicação; 
 

 Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática como 
instrumento de interpretação e intervenção no real; 

 Mobilizar e pôr em prática conhecimentos e competências 
matemáticas na comunicação, na compreensão da realidade e na 
resolução de situações e problemas. 

 Desenvolver a capacidade de pensar matematicamente de maneira 
lógica e de definir estratégias em atividades lúdicas. 

 
 
 
 
 
 
 
   Destinatários : Todos os Alunos 

  Incentivar o sentido de responsabilidade dos alunos 

  Desenvolver atitudes de respeito pela natureza 

  Verificar a existência de relações inter e intra-específicas na 
natureza 

 Compreender a necessidade de manter constantes as condições 
físico-químicas do meio ambiente 

 

 

 

 Participação nas “XXX Olimpíadas Portuguesas de Matemática” 

Calendarização: 

1.ª Eliminatória – 09 de Novembro de 2011 

2.ª Eliminatória – Janeiro de 2012 

Dinamizadores :Guilhermino, João Cleto e Professores do grupo500??? 
 

 Participação no concurso Canguru sem Fronteiras 2012 

Calendarização:Data a definir pela SPM (Data provável: 22 de Março de 2012) 

Dinamizadores :João; Ana Teixeira 

 

Comemoração do dia do Pi - Organização de um Peddy-paper 
matemático (com possível colaboração dos professores de Educação 
Física e de Educação Tecnológica) 

 

Calendarização: 14 de Março de 2012 

Dinamizadores :Professores do grupo500 

 

 

 

Projecto aquário 

Calendarização: Ao longo do ano letivo 
Dinamizador : Ana Paula Rodrigues 
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  Divulgar as actividades desenvolvidas pelos alunos 

  Facilitar a utilização de materiais didácticos através do sistema de e-
learning 

 
 

 Divulgar as actividades desenvolvidas pelos alunos 

 Estimular a elaboração de projectos nas ciências 
 
 
 
 
 
 Destinatários: Alunos do 11º Ano  

 

 Participação no concurso nacional. 

 Contribui para a formação de uma consciência coletiva em matéria 
de campos eletromagnéticos e seus potenciais efeitos na saúde, 
ambiente e impacto na sociedade. 

 Despertar o interesse pelo método científico como forma de 
aprendizagem. 

 Fomentar aprendizagens autónomas e gosto pela investigação. 

 Dotar os alunos dos recursos necessários à generalização da prática 
da ciência. 

 
 
 
 

 

 

Participação no jornal, site e plataforma da escola 

Calendarização: Ao longo do ano letivo 
Dinamizadores: Professores do grupo 520 

 

Exposição dos trabalhos dos alunos (colaboração com a equipa da 
biblioteca) 
Calendarização: Ao longo do ano letivo 
Dinamizadores: Professores do grupo 520 
 
 
 

Participação no Concurso “Prémio Monit”, desenvolvendo um 
projeto na temática “Explora as radiofrequências no quotidiano” 
 
 
Calendarização: Ao longo do ano letivo 

Dinamizadores : Maria da Conceição Alves 
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   Destinatários : 

 Colaborar num projecto de âmbito nacional 

  Caracterizar as rochas da região 

 Obter amostras de rochas representativas de outros locais de 
Portugal 

 
 
 
    Destinatários : Alunos do 8º Ano e/ou 7º anos  

 Motivar os alunos para a aprendizagem da Física e da Química. 

 Promover práticas de poupar energia no nosso dia a dia. 

 Estimular os alunos a fazer escolhas energeticamente eficientes, 
utilizando as energias renováveis. 

 Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de Física. 
 
 
    Destinatários : Comunidade educativa 

 Promover a cidadania e a participação ativa de alunos, encarregados 
       de educação e professores. 

 Adoção de boas praticas de sustentabilidade  

 Sensibilizar e mobilizar a comunidade educativa em ações cujos 
      temas estão relacionados com o desenvolvimento sustentável. 

 Envolver os participantes na dinâmica dos desafios do concurso. 
 
 
 

 

 

Projecto “Rocha-amiga” 

Calendarização: Ao longo do ano letivo 

Dinamizadores: Ana Paula Rodrigues e Miguela Fernandes 

 
 
 
 Concurso "Energia Alta Tensão"  
 
Calendarização:  1º e/ou 2º Período  
Dinamizadores : Professores do grupo510  a designar posteriormente 
 
 
 
 
 
 Concurso "Gincana Rock  in Rio "  
(Iniciativa Nacional no âmbito do Ano Europeu do Voluntariado e Cidadania 
Ativa)  
Calendarização:  1º e/ou 2º Período  
 

Dinamizadores: Maria da Conceição Alves; Olga Fernandes e Albertina Leitão 
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   Destinatários : 

 Divulgar a Química de uma forma lúdica. 

 Despertar o interesse pelo estudo da Química. 

 Assinalar o Ano Internacional da Química e a Semana Nacional da 
Cultura Científica 

 
 

   Destinatários : Alunos do 10º Ano 

  Observar vestígios de seres vivos que viveram em Eras anteriores à 
nossa 

 Compreender a importância do estudo dos fósseis para a 
compreensão da história da Terra. 

 

  Destinatários: Alunos do 12º Ano  

 Realizar acções com reflexos positivos no ambiente  

 Compreender que a sustentabilidade depende da gestão racional dos 
recursos naturais 

 Sensibilizar a comunidade escolar para a preservação e conservação 
da flora autóctone 

 Compreender a função dos carvalhos nos ecossistemas da Serra da 
Estrela 

 
 
 

 
 

 
 
 Peça de teatro “Quimicómico” 

 
Calendarização: 25 de Novembro 

Dinamizadores : Sandra da Costa e Núcleo de Estágio 

 
 
 
Visita de Estudo à Rota dos Fósseis do Geopark Naturtejo – Penha 
Garcia/Idanha-a-Nova 
Calendarização: 1º Período  
Dinamizadores : Professores de Biologia e Geologia do 10º ano 

 

 

 

Comemoração do Dia Internacional da Bolota 

Calendarização: 10 de Novembro (saídas de campo em datas anteriores)  

Dinamizador: Jorge Carecho com colaboração do grupo 520 

 

 

 

 



 

 

 

Projeto Educativo 

Plano Anual de Actividades 

Ano Letivo 2011-2012 
 
  

 

ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DAS PALMEIRAS, COVILHÃ / CÓDIGO 404676 / © DIREITOS RESERVADOS E USO CONDICIONADO NA ESQP  

PÁGINA 7 

 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

  Destinatários: Alunos do 11º Ano  

 Realização de actividades experimentais com planárias para 
observação de reprodução assexuada por fragmentação 

 
 

  Destinatários: Todos os Alunos  

 Revelar curiosidade perante o Mundo Natural 

 Sensibilizar a comunidade escolar para a preservação e conservação 
do ambiente 

 Incentivar e conhecer os 3Rs-Reciclar, Reduzir e Reutilizar 

 Compreender a necessidade da existência de uma gestão racional dos 
recursos naturais 

 
 
 
 

  Destinatários: Alunos do 11º Ano  

 Motivar os alunos para o estudo da Ciência e da Tecnologia. 

  Compreender as etapas principais de um processo industrial. 

 Contatar com sistemas industriais em laboração. 

 Tomar consciência dos papéis dos diversos elementos de organização 

  Identificar funções laborais e formações específicas. 

 Reconhecer a importância de normas que garantam saúde e segurança 
no trabalho. 

 Fomentar aprendizagens autónomas e gosto pela investigação, 
recorrendo a atividade experimentais. 

 Conhecer alguma tecnologia utilizada na indústria química. 

Saída de campo para recolha de planárias 

Calendarização: 1º Período  

Dinamizadores : Professores de Biologia e Geologia do 11º ano 

 
 

Participação nas XVII Olimpíadas do Ambiente 

Calendarização: Ao longo do ano   

Dinamizadores : Professores de Biologia e Geologia 
 
 
 
 
 
 
 
Visita de estudo a uma instalação industrial química: Central de Cervejas 

Sagres 
 
Calendarização: 2ºPeríodo, 27 de Fevereiro 
Dinamizadores : Conceição Alves; Ernesta Parreira; Francisco Pinto 
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 Associar um processo de produção com a utilização de matérias – 
primas. 

  Alargar os horizontes culturais dos alunos. 

 Estimular as relações interpessoais. 
 
  Destinatários : Alunos do 9º Ano  
 

 Motivar os alunos para a Física. 

  Realizar experiências interativas que ilustrem fenómenos eléctricos. 

  Mostrar como se pode produzir eletricidade a partir de várias fontes 
de energia (renováveis ou não renováveis). 

 Conhecer o funcionamento de uma central termoeléctrica, criada na 
primeira metade do século XX, e as condições de trabalho nesta 
unidade industrial. 

 Favorecer a capacidade de iniciativa e auto-domínio perante novas 
situações. 

 Desenvolver o espírito de convivência 
 

 
 

  Destinatários : Alunos do 8º Ano  
 

 Promover a ciência e a tecnologia junto dos jovens, através de 
experiências divertidas e/ou actividades laboratoriais. 

  Motivar os alunos para a aprendizagem da Física e da Química. 

  Desenvolver competências no âmbito da disciplina. 

 Proporcionar uma abordagem estimulante e inovadora dos conteúdos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visita de Estudo ao Museu das Comunicações – Casa do Futuro 
 
Calendarização: 2º Período ( 15 de Fevereiro) 
Dinamizadores : Francisco Pinto ; Pedro Pimparel ;Sandra da Costa ;Núcleo de  

Estágio e professores de Informática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita de Estudo à Fábrica, Centro de Ciência Viva de Aveiro e Reserva 

Natural das Dunas de S. Jacinto 

Calendarização: 2º Período ( final) ou início do 3ºPeríodo 
Dinamizadores : Pedro Pimperel ; Olga Fernandes ;Professores de Ciências  
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programáticos, fora do contexto da sala de aula.  

 Estimular o gosto pela ciência e a vontade de aprofundar 
conhecimentos.  

 Promover o contacto com a experimentação científica. 
 

 
 

   Destinatários : 
 

 Divulgar e despertar o interesse pela Química. 

 Mostrar como a Química pode desempenhar um papel importante na 
educação sexual de um cidadão. 

 

 

 

  Destinatários : Alunos do 11º Ano 

 

 Tomar contacto com a realidade do estudo e investigação em 
Biologia – clonagem vegetal 

 Motivar os alunos para as ciências experimentais 

 Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 Café com Ciência : “A Química do Amor” 

Calendarização:2º Período Fevereiro 
Dinamizadores: Sandra da Costa e Núcleo de Estágio 
 

 

 
 
 
 
Visita de estudo à Escola Superior Agrária de Castelo Branco e Projecto 
Micropropagação Vegetativa 
Calendarização:2º Período 
Dinamizadores: Professores de Biologia e Geologia do 11º ano  
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  Destinatários :Todos os Alunos  
 

 Desenvolver conteúdos leccionados nas disciplinas de Ciências 
Naturais e Biologia e Geologia 

 
 
 
 
  Destinatários : Comunidade   
 
 

 Divulgar a escola junto da comunidade  
 
 
 
 
 
  Destinatários :  alunos de escola(s) do 1º / 2º ciclos 
 

 Fomentar as capacidades ligadas à descoberta, à investigação e à 
experimentação. 

 Contatar com o modo de fazer ciência. 

 Aliar sempre a diversão à assimilação de conceitos.  

 Proporcionar atividades enriquecedoras e divertidas. 
 

 
 
 

 

 “Origens da vida”; “Planetário imersivo”; “Seleção natural”; “Código do 
corpo humano” – sessões dinamizadas pela empresa Zenius 
Calendarização:2º Período 
Dinamizadores: Professores do grupo 520 
 
 
 
 

 

Participação nas Comemorações dos 25 anos da Escola  

Dinamizadores: Professores do grupo 520 

 

 

 

Participação na divulgação da oferta educativa da escola 

Calendarização: 3º Período 

Dinamizadores: Professores do grupo 520   

 
 
 

UM cheirinho a Ciência… 
Calendarização: 3ºPeríodo  
Dinamizadores : Maria da Conceição Alves e Olga Fernandes 
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  Destinatários :   Alunos do 12º Ano – Química 
 

 Conhecer uma unidade industrial, bem como alguma da sua 
importância económica. 

 Contactar com sistemas industriais em laboração. 

 Conhecer os materiais poliméricos. 

 Caracterizar as fases principais de um processo de reciclagem. 
 

 
  Destinatários :   Alunos do 10º Ano  
 

 Proporcionar aos alunos o contacto com uma forma de energia 
sustentável. 

 Proporcionar aos alunos o contacto com o funcionamento de uma 
central fotovoltaica.   

 Tomar contacto com a investigação científica realizada nesta 
unidade. 

 
  Destinatários :   Alunos do 10º Ano  
 
 

 Motivar os alunos para a Física; 

 Contactar com o modo de fazer ciência; 

 Analisar eventos experimentais. 
 

 
  Destinatários :   Alunos do 7º Ano  

 

 Motivar os alunos para a aprendizagem das ciências, em particular 

 
 
Visita de estudo a uma instalação industrial (vidros e/ou plásticos ) 
 
Calendarização: 3º Período  
Dinamizadora : Marília Gonçalves  
 
 
 
 
 
Visita de estudo à Horta Solar do Ferro 
 
Calendarização: 3º Período  

Dinamizadores : Ernesta Parreira ; Jesuíno Simões ; Marília Gonçalves; Sandra 

da Costa 

 

 

Participação no Masterclass / (UBI) 
 
Calendarização: 3ºPeríodo  
Dinamizador : Jesuíno Simões 

 
 
Visita de Estudo a um planetário 
 
Calendarização: 3º Período ( início) 
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da Astronomia. 

 Complementar a abordagem da Física - astronomia realizada em sala 
de aula. 

  Reconhecer a evolução na tecnologia que nos permite conhecer o 
Universo. 

 
  Destinatários :    Comunidade escolar 
 
 

 Divulgar brinquedos que se destinam a crianças e jovens. 

 Reconhecer a vertente pedagógica destes brinquedos que de forma 
simples ensinam leis e conceitos relacionados com a física e a 
química. 

 
 
 
 

 Incentivar e promover o interesse pela leitura, divulgando a ciência 
nas suas diferentes áreas 

 
 
  Destinatários :   Alunos do 7º Ano ;8º e 9º Anos 
     A generalidade dos alunos evidencia dificuldades na    compreensão 

da importância da Matemática na vida Real. 
 

 Promover o contacto com diferentes modos de aprender 
matemática através da arte; 

 Despertar o interesse pelo estudo da Matemática nos alunos 
menos motivados; 

Dinamizadores : Pedro Pimparel; Olga Fernandes, em colaboração com os 
professores de Matemática e Ciências Naturais. 
 
 
 
 
 
 
 
Feira do brinquedo científico 
Calendarização: em data a combinar (3º Período) 
Dinamizadores : Ernesta Parreira ; Francisco Pinto ; Olga Fernandes e Maria 
da Conceição Alves 
 
 
 
 
Feira do livro de divulgação científica 
Calendarização: em data a combinar (3º Período) 

Dinamizadores : Marília Gonçalves ; Pedro Pimparel; Sandra da Costa  

 

Participação na peça de Teatro “Querida Matemática” – Teatro  

     Pedagógico 

Calendarização: 13 de Abril de 2012 (10: 30, Teatro Cine – Covilhã) 

Dinamizadores: Paulo Serra; Guilhermino Fernandes 
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 Aumentar o interesse pelo estudo da Matemática nos alunos que 
já se revelam motivados; 

 

 Promover o desenvolvimento de atitudes de autoconfiança, de 
cooperação, de tolerância, de responsabilidade e de 
sociabilidade; 

 Desenvolver o rigor lógico e o espírito crítico; 

 Estimular a curiosidade, a criatividade e o gosto de aprender e 
de ensinar; 

  Envolver a família nas atividades do grupo disciplinar/ escola. 
 
  Destinatários :   Comunidade escolar 
 

     A Matemática não é uma ciência que lida com objetos e relações 

abstratas, é antes uma linguagem que nos permite elaborar uma 

compreensão e representação do mundo. 

Neste sentido, surge a necessidade de envolver os alunos em actividades 

matemáticas que lhes permitam contatar com processos dinâmicos de 

aprender matemática, modelar e resolver problemas, interpretar 

resultados e de contatar com o lado lúdico da matemática.  

 

 Promover o contato com diferentes modos de aprender 
matemática através de experiências; 

 Promover o gosto pela Matemática; 

 Motivar os alunos através de novas tecnologias; 

 Desenvolver o rigor lógico, o espírito crítico, a criatividade e a 
imaginação; 

 Desenvolver a capacidade de pensar matematicamente de 

Dinamização da Noite Matemática: “Matemática para Pais” 

Divulgação de propostas produzidas pelos alunos com o intuito de 

envolver os pais na exploração de conceitos e atividades matemáticas; 

Apresentação de pequenas peças de teatro alusivas à Matemática. 

Palestra orientada pelo Professor Rogério Serôdio (UBI). 

 

Calendarização: Em data a combinar (2ª semana do 3.º Período) 

Dinamizadores:Eugénia Ana Salcedas; Sandra ; Ana Teixeira e Guilhermino 

 

 

 

Dinamização do “Dia das Ciências”  – em possível colaboração com os 

grupos disciplinares do Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais” 

       Vem experimentar a matemática 

 Apresentação de trabalhos estatísticos sobre hábitos alimentares   (alunos 

do 8.º ano); 

Palestra sobre hábitos de vida saudáveis. 

Divulgação de jogos lúdicos. 

Calendarização: Em data a combinar (3.º Período) 

Dinamizadores :Professores do Departamento 
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maneira lógica e de definir estratégias em atividades lúdicas. 
 
 
  Destinatários :   Comunidade escolar 
 

 Despertar os alunos para as áreas artísticas. 

  Desenvolver o sentido estético. 

 Sensibilizar para o mundo tecnológico. 

 Desenvolver a criatividade. 

 Desenvolver a capacidade de utilização de materiais diversos. 

  Criar hábitos de aproveitamento de materiais. 

  Divulgar à comunidade o trabalho realizado na escola. 

 Estimular a utilização das novas tecnologias no ensino-aprendizagem.  

  Promover a troca de experiências. 

  

 

 
Exposições de trabalhos dos 7º, 8º anos e 9º anos de Educação    

Tecnológica e Artes & Ofícios ao longo do ano lectivo. 
 Visita de estudo do 7º ano aos Museus do Papel e da Vista Alegre, em data 
a especificar do 2º período. 

    Comemoração do dia de S. Martinho com a distribuição de castanhas 
assadas num intervalo da manhã e noutro da tarde, no dia 11/11/11. 

    Colaboração/Dinamização na organização da “Semana das Artes”, integrada 
nas comemorações do 25º Aniversário da Escola, a desenvolver no 3º 
Período. 

    Colaboração nas actividades solicitados pela comunidade educativa. 
 
Dinamizadores :Professores do do Grupo 530  (Educação Tecnológica ) 

 

 
 
 
 
 
 

 ESQP - 30 de Setembro de 2011 
 
 O Coordenador do Departamento: Guilhermino Fernandes 
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Plano Anual de Actividades  
 
 

Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 

 

- Observar vestígios de seres vivos que viveram em Eras anteriores à nossa 

- Compreender a importância do estudo dos fósseis para a compreensão da 

história da Terra 

 

 

- Participar em actividades baseadas no estudo da astronomia 

- Observar acontecimentos do quotidiano numa perspectiva científica 

- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de ciências naturais 

- Desenvolver a autonomia 

- Estimular a capacidade de observação e respeito pela natureza 

- Relacionar a biodiversidade e a extinção com o conceito de 

sustentabilidade 

 

 

 

Visita de Estudo à Rota dos Fósseis do Geopark Naturtejo – 

Penha Garcia/Idanha-a-Nova 

1º Período – alunos do 10º ano 

Professores de Biologia e Geologia  

 

Visita de Estudo ao Planetário do Porto e Parque Biológico de 

Gaia 

1º Período– alunos do 7º ano 

Professores de Ciências Naturais do 7º ano em colaboração com o Grupo de 

Ciências Físico-Químicas 
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Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 

- Proporcionar uma abordagem estimulante e inovadora dos conteúdos 
programáticos, fora do contexto da sala de aula.  

- Estimular o gosto pela ciência e a vontade de aprofundar conhecimentos.  

- Promover o contacto com a experimentação científica.  

 

 

 
 

- Realizar acções com reflexos positivos no ambiente  

- Compreender que a sustentabilidade depende da gestão racional dos 

recursos naturais 

- Sensibilizar a comunidade escolar para a preservação e conservação da 

flora autóctone 

- Compreender a função dos carvalhos nos ecossistemas da Serra da Estrela 

 
 
 
 

- Realização de actividades experimentais com planárias para observação de 

reprodução assexuada por fragmentação 

Visita de Estudo à Fábrica, Centro de Ciência Viva de Aveiro e 

Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto 

2º Período– alunos do 8º ano 

Professores de Ciências Naturais do 8º ano em colaboração com o Grupo de 

Ciências Físico-Químicas 

 

 

Comemoração do Dia Internacional da Bolota 

10 de Novembro (saídas de campo em datas anteriores) – alunos 

do 10º e 11º ano 

Organização do professor Jorge Carecho com colaboração do grupo 520 

 

 

 

 

Saída de campo para recolha de planárias 

1º Período – alunos 11º ano  

Professores de Biologia e Geologia do 11º ano 
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Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 
 

- Tomar contacto com a realidade do estudo e investigação em Biologia – 

clonagem vegetal 

- Motivar os alunos para as ciências experimentais 

- Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação 
 
 
 
 

- Revelar curiosidade perante o Mundo Natural 

- Sensibilizar a comunidade escolar para a preservação e conservação do 

ambiente 

- Incentivar e conhecer os 3Rs-Reciclar, Reduzir e Reutilizar 

- Compreender a necessidade da existência de uma gestão racional dos 

recursos naturais 

 
 

 
 
- Divulgar a escola junto da comunidade  
 
 
 
 

Visita de estudo à Escola Superior Agrária de Castelo Branco e 

Projecto Micropropagação Vegetativa 

2º Período– alunos do 11º ano 

Professores de Biologia e Geologia do 11º ano  

 

 

Participação nas XVII Olimpíadas do Ambiente 

Ao longo do ano – todos os alunos  

 

 

 

 

 

 

Participação nas Comemorações dos 25 anos da Escola  

Professores do grupo 520 
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Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 
 
- Desenvolver conteúdos leccionados nas disciplinas de Ciências Naturais e 
Biologia e Geologia 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Incentivar o sentido de responsabilidade dos alunos 

- Desenvolver atitudes de respeito pela natureza 

- Verificar a existência de relações inter e intra-específicas na natureza 

- Compreender a necessidade de manter constantes as condições físico-

químicas do meio ambiente 

 
 

- Divulgar as actividades desenvolvidas pelos alunos 

- Facilitar a utilização de materiais didácticos através do sistema de e-

learning 

 
 
 

“Origens da vida”; “Planetário imersivo”; “Seleção natural”; 

“Código do corpo humano” – sessões dinamizadas pela empresa 

Zenius 

2º Período– todos os alunos 

Professores do grupo 520 

 

Projecto aquário 

Ao longo do ano  

Ana Paula Rodrigues 

 

 

 

Participação no jornal, site e plataforma da escola 

Ao longo do ano  

Professores do grupo 520 
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Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 

- Divulgar as actividades desenvolvidas pelos alunos 

- Estimular a elaboração de projectos nas ciências 

Exposição dos trabalhos dos alunos (colaboração com a equipa 

da biblioteca) 

Ao longo do ano  

Professores do grupo 520 
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As actividades propostas foram planificadas tendo como referência os princípios orientadores do Projecto Educativo da Escola e os objectivos de 
aprendizagem definidos nos Programas Curriculares das várias disciplinas, numa procura de convergência com as necessidades e interesses de toda a 
comunidade educativa. 
Pretende-se que toda a actuação encerre uma estreita colaboração e concordância com todos os intervenientes no processo educativo, no sentido de 
aumentar a eficácia da acção pedagógica, promovendo sempre a interacção entre a Escola e a Comunidade. 
 
 

Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 
Destinatários : Alunos do 12º Ano - Química 

 
- Conhecer uma unidade industrial, bem como alguma da sua importância 
económica. 
- Contactar com sistemas industriais em laboração. 
- Conhecer os materiais poliméricos. 
- Caracterizar as fases principais de um processo de reciclagem. 

 
 

 
Destinatários : Alunos do 12º ano - Física 

- Realizar experiências em laboratório. 
- Efectuar medições de níveis de radiação em diversos locais. 
- Participar no encontro nacional do projecto.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Visita de estudo a uma instalação industrial (vidros e/ou plásticos ) 
 

Calendarização: 3º Período  
Dinamizadora : Marília Gonçalves  
 
 
 
 
 

● Projecto 
 ‘’Radiação Ambiente’’ 
 
Calendarização: ao longo do ano letivo 
Dinamizador : Jesuíno Simões 
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Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 
 

Destinatários: Alunos do 11º Ano  
 
- Motivar os alunos para o estudo da Ciência e da Tecnologia. 
- Compreender as etapas principais de um processo industrial. 
-Contatar com sistemas industriais em laboração. 
- Tomar consciência dos papéis dos diversos elementos de organização. 
- Identificar funções laborais e formações específicas. 
-Reconhecer a importância de normas que garantam saúde e segurança no 
trabalho. 
- Fomentar aprendizagens autónomas e gosto pela investigação, recorrendo a 
atividade experimentais. 
- Conhecer alguma tecnologia utilizada na indústria química. 
- Associar um processo de produção com a utilização de matérias – primas; 
- Alargar os horizontes culturais dos alunos. 
- Estimular as relações interpessoais. 

 
 

Destinatários: Alunos do 11º Ano  
 

- Participação no concurso nacional. 
- Contribui para a formação de uma consciência coletiva em matéria de campos 
eletromagnéticos e seus potenciais efeitos na saúde, ambiente e impacto na 
sociedade. 
- Despertar o interesse pelo método científico como forma de aprendizagem. 
- Fomentar aprendizagens autónomas e gosto pela investigação. 
- Dotar os alunos dos recursos necessários à generalização da prática da ciência. 
 
 

 
 
 
 

 Visita de estudo a uma instalação industrial química: Central de Cervejas 
Sagres 
 
Calendarização: 2ºPeríodo, 27 de Fevereiro 
Dinamizadores : Conceição Alves ; Ernesta Parreira; Francisco Pinto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Participação no Concurso “Prémio Monit”, desenvolvendo um 

projeto na temática “Explora as radiofrequências no quotidiano” 
 
 
Calendarização: Ao longo do ano letivo 

Dinamizadores : Francisco Pinto, Maria da Conceição Alves 
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Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 
 

Destinatários : Alunos do 10º Ano  
 

- Proporcionar aos alunos o contacto com uma forma de energia sustentável. 
- Proporcionar aos alunos o contacto com o funcionamento de uma central 
fotovoltaica.   
- Tomar contacto com a investigação científica realizada nesta unidade. 

 
 
 

Destinatários : Alunos do 10ºano 
 
- Motivar os alunos para a Física; 
- Contactar com o modo de fazer ciência; 
- Analisar eventos experimentais. 
 
 
 

Destinatários : Alunos do 9º Ano  
 

- Motivar os alunos para a Física. 
- Realizar experiências interativas que ilustrem fenómenos eléctricos. 
- Mostrar como se pode produzir eletricidade a partir de várias fontes de 
energia (renováveis ou não renováveis). 
- Conhecer o funcionamento de uma central termoeléctrica, criada na 
primeira metade do século XX, e as condições de trabalho nesta unidade 
industrial. 
 

 
 

 Visita de estudo à Horta Solar do Ferro 
 
Calendarização: 3º Período  

Dinamizadores : Ernesta Parreira ; Jesuíno Simões ; Marília Gonçalves; Sandra da 

Costa 

 
 

 

Participação no Masterclass / (UBI) 
 
Calendarização: 3ºPeríodo  

Dinamizador : Jesuíno Simões 

 
 
 

 Visita de Estudo ao Museu da Eletricidade 
 
Calendarização: 2º Período ( 15 de Fevereiro) 
Dinamizadores : Francisco Pinto ; Pedro Pimparel ;Sandra da Costa e Núcleo 
de Estágio 
 
Esta actividade será dinamizada em conjunto com os colegas de Ciências 
Naturais e de Informática. 
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Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 
Destinatários : Alunos do 8º Ano  

 
- Promover a ciência e a tecnologia junto dos jovens, através de experiências 
divertidas e/ou actividades laboratoriais. 
- Motivar os alunos para a aprendizagem da Física e da Química. 
- Desenvolver competências no âmbito da disciplina. 
 
 
 
 

Destinatários : Alunos do 8º Ano e/ou 7º anos  
 
- Motivar os alunos para a aprendizagem da Física e da Química. 
-  Promover práticas de poupar energia no nosso dia a dia. 
- Estimular os alunos a fazer escolhas energeticamente eficientes, utilizando 
as energias renováveis. 
-Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de Física. 
 
 
 

Destinatários : Alunos do 7º Ano  
 

- Motivar os alunos para a aprendizagem das ciências, em particular da 
Astronomia. 
- Complementar a abordagem da Física - astronomia realizada em sala de 
aula. 
- Reconhecer a evolução na tecnologia que nos permite conhecer o Universo. 
 

 

 Visita de Estudo à Fábrica Ciência Viva em Aveiro e Dunas de S. Jacinto 
 
Calendarização: 2º Período ( final) ou início do 3ºPeríodo 
Dinamizadores : Pedro Pimperel ; Olga Fernandes 
 

Esta actividade será dinamizada em conjunto com os colegas de Ciências 
Naturais. 
 
 
 
 

 Concurso "Energia Alta Tensão"  
 
Calendarização:  1º e/ou 2º Período  
Dinamizadores : a designar posteriormente 
 
 
 
 
 

 Visita de Estudo a um planetário 
 
Calendarização: 3º Período ( início) 
Dinamizadores : Pedro Pimparel; Olga Fernandes 
 

Esta actividade será dinamizada em conjunto com os colegas de Matemática e 
Ciências Naturais. 
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Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 

 

Destinatários : Comunidade escolar 
 
1 
- Divulgar brinquedos que se destinam a crianças e jovens. 
- Reconhecer a vertente pedagógica destes brinquedos que de forma 
simples ensinam leis e conceitos relacionados com a física e a química. 

 
 
 
2 

- Incentivar e promover o interesse pela leitura, divulgando a ciência nas 
suas diferentes áreas 
 
 

 
3 
- Divulgar a Química de uma forma lúdica. 
- Despertar o interesse pelo estudo da Química. 
- Assinalar o Ano Internacional da Química e a Semana Nacional da Cultura 
Científica 
 
 
4  
 - Divulgar e despertar o interesse pela Química. 
- Mostrar como a Química pode desempenhar um papel importante na 
educação sexual de um cidadão. 
 

 
 

 
 

1 Feira do brinquedo científico 
 

Calendarização: em data a combinar 
Dinamizadores : Ernesta Parreira ; Francisco Pinto ; Olga Fernandes e Maria 
da Conceição Alves 
 
 

2 Feira do livro de divulgação científica 
 
Calendarização: em data a combinar 
Dinamizadores : Marília Gonçalves ; Pedro Pimparel; Sandra da Costa  

 
 

3 Peça de teatro “Quimicómico” 
 

Calendarização: 25 de Novembro 

Dinamizadores : Sandra da Costa e Núcleo de Estágio 

 
 

4 Café com Ciência : “A Química do Amor” 

Calendarização: Fevereiro 
Dinamizadores: Sandra da Costa e Núcleo de Estágio 
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Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 
 
 

Destinatário : alunos de escola(s) do 1º ciclo 
 

- Fomentar as capacidades ligadas à descoberta, à investigação e à 
experimentação. 
- Contatar com o modo de fazer ciência. 
- Aliar sempre a diversão à assimilação de conceitos.  
- Proporcionar atividades enriquecedoras e divertidas. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 A Ciência entra na sala de aula 
 
Calendarização: 3ºPeríodo  
Dinamizadores : Maria da Conceição Alves e Olga Fernandes 
 

 

 
 
 
 
 
 

 ESQP - 30 de Setembro de 2011 
 
 A Coordenadora do grupo de CFQ : Olga Fernandes 
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As atividades propostas foram planificadas tendo como referência os princípios orientadores do Projeto Educativo da Escola e os objetivos de 
aprendizagem definidos nos Programas Curriculares das várias disciplinas, com especial incidência nos das disciplinas afetas ao grupo disciplinar de 
Matemática, numa procura de convergência com as necessidades e interesses de toda a comunidade educativa. 
Pretende-se que toda a atuação encerre uma estreita colaboração e concordância com todos os intervenientes no processo educativo, no sentido de 
aumentar a eficácia da ação pedagógica, promovendo sempre a interação entre a Escola e a Comunidade. 
 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 

 Necessidade sentida pelos professores do grupo disciplinar em 
divulgar curiosidades e situações matemáticas desafiantes, que 
possibilitem a promoção, nos alunos, do gosto pela Matemática. 
 
Objectivos: 

 Divulgar curiosidades matemáticas, bibliografias de 
algumas personalidades importantes neste campo do 
conhecimento; 

 Usar o blogue como ferramenta de aprendizagem, dando 
suporte a educação dos nossos alunos; 

 Promover nos alunos o gosto pela matemática; 

 Divulgar as actividades que são desenvolvidas pelo grupo 
de matemática; 

 Possibilitar que os alunos exprimam a sua opinião sobre as 
publicações feitas no blogue e colaborem na própria 
dinamização do blogue. 

 
 
 
 

 
 Blogue do grupo disciplinar “Matemática na quinta” 

 

 Tentar que o blogue seja actualizado pelo menos uma vez por 
semana, podendo cada um dos professores do grupo fazer essa 
actualização; 

 Divulgar o endereço do blogue a todos os alunos; 

 Recolher possíveis sugestões, dadas pelos alunos,  

 Colocar no blogue todos os desafios que são realizados pelos 
alunos nas aulas; 

 
Calendarização: 

Ao longo do ano letivo 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 A generalidade dos alunos evidencia dificuldades na resolução de 
problemas de natureza matemática. Pretende-se, com estas 
atividades, incentivar os alunos a ser hábeis na arte de resolver 
problemas matemáticos em diferentes contextos. 
Mais concretamente, as atividades têm como objetivos: 
 

 Promover o gosto pela Matemática; 

 Desenvolver métodos de trabalho e persistência; 

 Desenvolver o rigor lógico, o espírito crítico, a criatividade 
e a imaginação; 

 Desenvolver a autoconfiança; 

 Despertar o interesse dos alunos do 7º ano de escolaridade 
para a participação futura nas Olimpíadas Portuguesas de 
Matemática; 

 Detetar vocações precoces na área do saber matemático; 

 Desenvolver a capacidade de resolver problemas; 

 Desenvolver as capacidades de raciocínio e de 
comunicação; 

 

 Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática como 
instrumento de interpretação e intervenção no real; 

 Mobilizar e pôr em prática conhecimentos e competências 
matemáticas na comunicação, na compreensão da realidade 
e na resolução de situações e problemas. 

 Desenvolver a capacidade de pensar matematicamente de 
maneira lógica e de definir estratégias em atividades 
lúdicas. 

 Dinamização da atividade “A contas com a Biblioteca” 

Calendarização: 
Ao longo do ano lectivo 

 

 Participação no concurso PmatE on-line 

Calendarização: 
Preparação ao longo do ano letivo 
Data do concurso a definir pela Universidade de Aveiro 

 

 Participação nas “XXX Olimpíadas Portuguesas de Matemática” 

Calendarização: 

1.ª Eliminatória – 09 de Novembro de 2011 

2.ª Eliminatória – Janeiro de 2012 

 

 Participação no concurso Canguru sem Fronteiras 2012 

Calendarização: 

Data a definir pela SPM (Data provável: 22 de Março de 2012) 

 

 Comemoração do dia do Pi - Organização de um Peddy-paper 
matemático (com possível colaboração dos professores de 
Educação Física e de Educação Tecnológica) 
 

Calendarização: 

14 de Março de 2012 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 

 A generalidade dos alunos evidencia dificuldades na 
compreensão da importância da Matemática na vida Real. 

 
Objectivos: 

 

 Promover o contacto com diferentes modos de aprender 
matemática através da arte; 

 Despertar o interesse pelo estudo da Matemática nos 
alunos menos motivados; 

 Aumentar o interesse pelo estudo da Matemática nos 
alunos que já se revelam motivados; 

 

 Promover o desenvolvimento de atitudes de 
autoconfiança, de cooperação, de tolerância, de 
responsabilidade e de sociabilidade; 

 Desenvolver o rigor lógico e o espírito crítico; 

 Estimular a curiosidade, a criatividade e o gosto de 
aprender e de ensinar; 

  Envolver a família nas atividades do grupo disciplinar/ 
escola. 

 
 
 
 
 

 

 

 Participação na peça de Teatro “Querida Matemática” – Teatro 

pedagógico (Público alvo: alunos de 7.º, 8.º e 9.º anos). 

Calendarização: 

13 de Abril de 2012 (10: 30, Teatro Cine – Covilhã) 

 

 Dinamização da Noite Matemática: “Matemática para Pais” 

 Divulgação de propostas produzidas pelos alunos com o intuito 

de envolver os pais na exploração de conceitos e atividades 

matemáticas; 

 Apresentação de pequenas peças de teatro alusivas à 

Matemática. 

 Palestra orientada pelo Professor Rogério Serôdio (UBI). 

Calendarização: 

Em data a combinar (3.º Período) 

 

 

 Visitas de estudo em colaboração com outros grupos disciplinares 

Calendarização: 

 Em datas a definir 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 A Matemática não é uma ciência que lida com objetos e relações 

abstratas, é antes uma linguagem que nos permite elaborar uma 

compreensão e representação do mundo. 

Neste sentido, surge a necessidade de envolver os alunos em 

actividades matemáticas que lhes permitam contactar com 

processos dinâmicos de aprender matemática, modelar e resolver 

problemas, interpretar resultados e de contatar com o lado lúdico 

da matemática.  

 
Objectivos: 

 

 Promover o contacto com diferentes modos de aprender 
matemática através de experiências; 

 Promover o gosto pela Matemática; 

 Motivar os alunos através de novas tecnologias; 

 Desenvolver o rigor lógico, o espírito crítico, a criatividade e 
a imaginação; 

 Desenvolver a capacidade de pensar matematicamente de 
maneira lógica e de definir estratégias em atividades lúdicas. 

 
 
 

 

 Dinamização do “Dia das Ciências” (???) – em possível colaboração 

com os grupos disciplinares do Departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais” 

 Vem experimentar a matemática 

 Apresentação de trabalhos estatísticos sobre hábitos 

alimentares (alunos do 8.º ano); 

 Palestra sobre hábitos de vida saudáveis. 

 Divulgação de jogos lúdicos. 

 

 

 

 

  

 

 
 



 

   P R O J E C T O  E D U C AT I V O  -   E S C O L A .  Q U I N T A D AS  P AL M E I R AS  -  C O V I L H Ã  
 

PLANO ANUAL DE ACTIV IDADES  -  2 0 1 1 /20 1 2  
 

 

ORGANIZAÇÃO/DINAMIZAÇÃO: GRUPO 550 - INFORMÁTICA 
  

    

SITUAÇÃO DE PARTIDA/RAZÃO DA ACTIVIDADE/OBJECTIVOS ACTIVIDADES A DESENVOLVER 

 

- Consolidar conhecimentos adquiridos ao longo das aulas de 

Tecnologias da Informação e da comunicação; 

 

-  Desenvolver a criatividade; 

 

-  Promover troca de experiências; 

 

-  Recorrer a novas tecnologias de informação no ensino-

aprendizagem; 

 

-  Favorecer a capacidade de iniciativa a auto-domínio perante 

situações novas; 

 

-  Desenvolver o espírito de convivência. 

 

 Projecto HELP (Hoje Experimentamos, Leccionamos e 

Progredimos); 

 

 Apoio na manutenção e monitorização da 

rede/computadores; 

 

 OQ – Manutenção da aplicação do Observatório da Qualidade 

 

 Oficina das TIC: Apoio na elaboração de trabalhos aos alunos 

do Curso Técnico Profissional de Multimédia e nono ano; 

 

 Visita de Estudo – Museu das Comunicações – Casa do Futuro,  

para o Curso Profissional e nonos anos (interdisciplinaridade 

com o grupo de Física e Química) . 
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Este Plano Anual de Actividades tem como preocupação central a melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens na nossa escola. Pretende 
contribuir para que a Escola Secundária Quinta das Palmeiras seja reconhecida como uma escola pública de qualidade e de prestígio. 
As atividades propostas foram planificadas tendo como referência os princípios orientadores do Projecto Educativo da Escola e os objetivos de 
aprendizagem definidos nos Programas Curriculares das disciplinas numa procura de convergência com as necessidades e interesses de toda a 
comunidade educativa. Esta proposta assenta na concepção de que o Plano de Actividades deve ser um instrumento de trabalho e orientação, 
abrangendo, de uma forma que se pretende coerente, a generalidade das vertentes de intervenção na escola. 
 

Situação de partida / Razão da atividade 
/Objetivos 

Atividade a desenvolver 

 
Com estas actividades pretende-se: 
 
- Ir ao encontro dos objetivos de aprendizagens definidos pelo 
Departamento de linguas e dos Grupos que o compõem, 
entendendo as atividades extracurriculares como meios 
privilegiados para complementar as atividades curriculares letivas. 
- Ir ao encontro dos objetivos definidos pelo projeto educativo, ou 
seja, das necessidades e interesses da comunidade educativa. 
- Trabalhar em colaboração e sintonia com todos os intervenientes 
da comunidade educativa, os diversos grupos disciplinares e 
departamentos curriculares, no sentido de aproveitar recursos e 
juntar esforços para atingir objetivos comuns. 
 
Objectivos: 
- Promover a curiosidade e desejo de saber. 
-Promover o contacto dos alunos com novas realidades nacionais e 
estrangeiras.  
- Consolidar conhecimentos adquiridos nas aulas. 
 

 

VISITAS DE ESTUDO 
 
- Visita de estudo ao Palácio Nacional de Mafra – alunos de 12º ano, no âmbito do estudo da 
obra de Saramago, Memorial do Convento 
Grupo de Português 
 
- Visita de estudo a Sintra – alunos de 11º ano no âmbito do estudo do romance de Eça de 
Queirós Os Maias. 
Grupo de Português 
 
- Deslocação com os alunos de 9º ano a Lisboa a fim de assistirem a uma representação do 
Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. 
Grupo de Português 
 
- Visita de estudo a Espanha – alunos do 3º ciclo e do ensino secundário. 
Grupo de Espanhol 
 
- Ida ao espetáculo de poesia “ Um poder chamado palavra”, na Covilhã. 
Grupo de Português. 
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Situação de partida / Razão da atividade 
/Objetivos 

Atividade a desenvolver 

- Desenvolver o espírito crítico. 
 
- Implementar o convívio e a solidariedade entre o envolvidos nas 
atividades. 
 
-Desenvolver competências “ouvir” e “falar” 
 
-Desenvolver atividades de enriquecimento 
 
-Motivar os alunos para a aprendizagem de línguas estrangeiras 
 
 
 
 
- Promover o convívio e as relações baseadas na amizade e na 
solidariedade entre todos os membros da comunidade educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visita de estudo  a……: Cabalgata de los Reyes – alunos de 7º ano 
Grupo de Espanhol 

 
COMEMORAÇÕES 
 
- Participação nas comemorações dos 25 anos da escola. 
Calendarização: Ao longo do ano 
Todo o Departamento 
 
- Comemoração do Dia Europeu das Línguas –  
Todo o Departamento 
 
- Comemoração do Hallowe’en (31 de Outubro) 
Grupo de Inglês 
 
- Comemoração do Natal. 
Grupo de Inglês e Espanhol 
 
- Comemoração  do Dia  dos Reis – 
Grupo de Espanhol 
 
- Comemoração do Dia de S. Valentim 
Grupos de Espanhol,  Inglês e Francês 
 
- Comemoração do dia das Nações Unidas para os direitos da mulher e a Paz Internacional. 
Grupos de Espanhol e Francês 
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Situação de partida / Razão da atividade 
/Objetivos 

Atividade a desenvolver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Desenvolver as competências de pesquisa e organização da 
informação. 
 
 
 
- Participar de forma construtiva em projectos da escola. 
- Estimular a utilização das novas tecnologias no ensino-
aprendizagem.  
- Sensibilizar para o mundo tecnológico 
- Divulgar à comunidade o trabalho realizado na escola. 
 

- Desenvolver o sentido estético. 

- Desenvolver atitudes de sentido crítico, de curiosidade e rigor 

- Comemoração do Dia de la Hispanidad y Fiesta Nacional de España 
Grupo de Espanhol em colaboração com o Grupo de História. 
 
- Comemoração do Dia de Los Muertos 
Grupos de Espanhol e de Inglês 
 
- Comemoração do dia mundial do livro e dos direitos de autor e dia do idioma recordação 
de Cervantes 
Grupos de Espanhol e Português em colaboração com a equipa da BE/CRE 
  
 
 
 

PROJETOS 
 
Todo o Departamento 
 
- Manutenção das páginas das disciplinas na Plataforma Moodle 
- Participação no Jornal da escola – Palmeiras Impress. 
- Colaboração com as atividades da BE/CRE 
 
 
Grupo de Francês 
  

 Dinamização de “Pauses Culturelles”  

 Colaboração com a rádio / televisão “As Palmeiras” 

 Exposição “Cartes de Voeux” 
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Situação de partida / Razão da atividade 
/Objetivos 

Atividade a desenvolver 

intelectual, de convicções pessoais e tolerantes, de participação na 
comunidade. 

- Desenvolver um pensamento autónomo, criativo e emancipado 

que, por integração progressiva e criteriosa dos saberes parcelares, 

permita a elaboração de sínteses reflexivas pessoais, construtivas e 

abertas. 

- Fomentar a investigação de novas tecnologias aplicadas ao 
ensino/aprendizagem; 
- Desenvolver programas técnico-pedagógicos para alunos com 
Necessidades Educativas Especiais; 

 

- Divulgar à comunidade o trabalho realizado na escola. 

 

- Desenvolver atitudes de sentido crítico, de curiosidade e rigor 
intelectual, de convicções pessoais e tolerantes, de participação na 
comunidade. 

- Desenvolver um pensamento autónomo, criativo e emancipado 

que, por integração progressiva e criteriosa dos saberes parcelares, 

permita a elaboração de sínteses reflexivas pessoais, construtivas e 

abertas. 

 Concurso da Canção Francesa 
 

 2 février – la chandeleur 

 Apresentação de trabalhos « En écoutant Ravel » 

 Torneio de Pétanque 

 Acção de sensibilização « Aprender Francês” 
 
 
Grupo de Inglês 
 

 Parabéns Personalidades –atividade mensal em articulação com a  BE/CRE 

 Festividades de raiz anglo americana ( a desenvolver nas aulas) 
 
Grupo de Português 
 

 Palmeiras Literárias – tertúlias 

  Em colaboração com a Equipa da BE/CRE:  
-Dia das Línguas 
-Dia do livro 
-Concurso nacional de leitura (semana da leitura) 

 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 
- Exposições de trabalhos de alunos 
- Exposições temáticas 
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Situação de partida / Razão da atividade 
/Objetivos 

Atividade a desenvolver 

- Projeção de filmes 
-Passatempos 
- Audição e exploração de músicas e poemas 
-colaboração em todas as atividades solicitadas pela comunidade educativa 
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As actividades propostas foram planificadas tendo como referência os princípios orientadores do Projecto Educativo da Escola e os objectivos de 
aprendizagem definidos nos Programas Curriculares das várias disciplinas, numa procura de convergência com as necessidades e interesses de toda a 
comunidade educativa. 
Pretende-se que toda a actuação encerre uma estreita colaboração e concordância com todos os intervenientes no processo educativo, no sentido de 
aumentar a eficácia da acção pedagógica, promovendo sempre a interacção entre a Escola e a Comunidade. 
 
 

Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 Aprofundar o contacto dos alunos com a cultura 
hispânica. 
 

 Motivar os alunos para a aprendizagem da língua e 
para o estudo de uma das línguas mais faladas 
desenvolvendo o espírito de cooperação entre os eles. 
 
 

 Construir a sua “identidade” cultural, pessoal e social, 
interiorizando valores culturais, reflectindo sobre o 
contraste entre as duas culturas e desenvolvendo o 
seu espírito crítico. 
 

 Desenvolver a criatividade, a tolerância, a auto-estima 
e as boas relações interpessoais entre os alunos. 
 
 

 
Primeiro período 

 
 Celebración del Día Europeo de las Lenguas  (26 de Setembro). 

(organização: departamento de Línguas) - Alunos do 3º ciclo e 
secundário  

 
 “Día de la Hispanidad y Fiesta Nacional de España”- (em colaboração 

com o grupo disicplinar de História) -Alunos do 3º ciclo e secundário  
 

 “Día de los Muertos” -  (em  colaboração  com  o grupo disciplinar de 
Inglês)- Alunos do 3º ciclo e secundário   
 

 “El Amigo Misterioso” (de 1 de Dezembro até aos Reis) 
Alunos do 3º ciclo e secundário 

 
 Tradiciones navideñas (exposições de trabalhos de pesquisa e 

canções de Natal) 
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Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

Segundo Período 
 

 “Los Reyes” ( Troca de prendas concluindo a actividade Los Reyes ) 

(Visita de estudo a …….: Cabalgata de los Reyes) 
Alunos do 7º ano 

 
 San Valentín - Día de los Enamorados ( 14 de Fevereiro)  
Alunos do 3º ciclo e secundário 

 
 Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz 

Internacional. (8 de março) 
Alunos do 3º ciclo e secundário 

 
 Visita de estudo a Espanha. 
Alunos do 3º ciclo e secundário 

 
 

Terceiro período 
 

  Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor (ONU)  y Día del Idioma 
Recordación de Cervantes. (23 de avril) 

Alunos do 3º ciclo e secundário 
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As actividades propostas foram planificadas tendo como referência os princípios orientadores do Projecto Educativo da Escola e os objectivos de 
aprendizagem definidos nos Programas Curriculares da disciplina, numa procura de convergência com as necessidades e interesses de toda a 
comunidade educativa. 
Pretende-se que toda a actuação encerre uma estreita colaboração e concordância com todos os intervenientes no processo educativo, no sentido de 
aumentar a eficácia da acção pedagógica, promovendo sempre a interacção entre a Escola e a Comunidade. 
 

Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 
 

 Motivar os alunos para a aprendizagem da Língua Francesa. 

 Consolidar conhecimentos adquiridos ao longo das aulas. 

 Desenvolver actividades de enriquecimento. 
 

Ao longo do ano: 

 Dinamização de “Pauses Culturelles”  

 Dinamização das páginas da disciplina de Francês na Plataforma 
Moodle da Escola 

 Colaboração com actividades da Biblioteca 

 Colaboração com actividades do Departamento de Línguas 

 Colaboração com o jornal “PalmImpress”~ 

 Colaboração com a rádio / televisão “As Palmeiras” 
1º Período: 

 Dinamização do “Dia Europeu das Línguas” 

 Exposição “Cartes de Voeux” 
2º Período 

 IV Concurso da Canção Francesa 

 2 février – la chandeleur 

 14 février – Cartes de St. Valentin – le jour des amoureux 

 8 mars – Journée des femmes 
3º Período 

 Dia da Escola  

 Apresentação de trabalhos « En écoutant Ravel » 

 Torneio de Pétanque 

 Acção de sensibilização « Aprender Francês” 
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As atividades propostas pelo Grupo de Inglês foram pensadas e planificadas em função dos princípios orientadores do Projeto Educativo da Escola e do 
Programa Curricular da disciplina e, ainda, tendo em conta a heterogeneidade cultural dos discentes desta comunidade escolar. Assim, foram delineados 
os seguintes objectivos: 
 

Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

  
              - Promover o contacto dos alunos com novas realidades nacionais e 
estrangeiras. 
 

 - Desenvolver o espírito crítico perante situações diversificadas. 
 
 

 - Tomar conhecimento de tradições anglo americanas. 
 
 

 - Permitir a utilização das competências “ouvir” e “falar”. 
 
 

 - Consolidar conhecimentos adquiridos nas aulas. 
 
 

 - Permitir o contacto directo com a Língua Inglesa. 
 
 

 - Motivar os alunos para a aprendizagem da Língua Inglesa. 

1º Período 
 
- Comemoração do Dia Europeu das Línguas - DEL; 
 
- Comemoração do Hallowe’en (31 de Outubro) 
 
- Comemoração do Natal. 
                

2º Período 
 
- Comemoração do Dia de S. Valentim - Saint  Valentine’s Day; 
 
 
 

3º Período 
 
- Não estão programadas atividades para o 3º Período, por ter sido solicitado 
que não se realizassem actividades neste período. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Projecto Educativo 

Plano Anual de Actividades 

Ano Lectivo 2011_2012 
 
 ORGANIZAÇÃO / DINAMIZAÇÃO: DOCENTES DO GRUPO 330 - INGLÊS 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DAS PALMEIRAS, COVILHÃ / CÓDIGO 404676 / © DIREITOS RESERVADOS E USO CONDICIONADO NA ESQP  

PÁGINA 2 

 

Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

Ao longo do ano 
 
- Colaboração com atividades da Biblioteca/Jornal “ As Palmeiras”; 
 
- Colaboração nas comemorações dos 25 anos da escola; 
 
- Parabéns Personalidades – atividade mensal (em articulação com a BE/CRE); 
 
- Festividades de raiz anglo americana (nas aulas); 
 
- Colaboração em todas as atividades solicitadas pela comunidade educativa. 
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PLANO DE ATIVIDADES 
 
 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades a desenvolver 

 

As actividades propostas pelo Grupo 300 (Português) foram planificadas em 

função dos princípios orientadores do Projecto Educativo da Escola e do 

Programa Curricular dos diversos anos de escolaridade, tendo ainda em 

conta a heterogeneidade cultural dos discentes desta comunidade escolar. 

Assim, foram delineados os seguintes objectivos: 

- Promover o contacto dos alunos com novas realidades. 
 
- Desenvolver o espírito crítico perante situações diversificadas. 
 
- Implementar o convívio e a solidariedade entre os envolvidos nas 
actividades. 
 
- Enriquecer culturalmente os alunos. 
 
- Contribuir para a aceitação de culturas e valores diferentes dos seus. 
 
- Desenvolver  competências “ ouvir” e “ falar”.  
 

 
1º PERÍODO 

Deslocação com os alunos de 9º ano,  a Lisboa para assistir a  uma 
representação da peça Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. 
 

 
2º PERÍODO 

Visita de estudo ao Convento de Mafra com alunos de 12º ano, no âmbito do 
estudo da obra de Saramago, Memorial do Convento. 
 
Visita de estudo a Sintra no âmbito do estudo do romance de Eça de Queirós 
Os Maias. 
 

3º PERÍODO 
 
Ida ao espetáculo do poesia “Um poder chamado palavra”, na Covilhã. 
 
 

AO LONGO DO ANO LECTIVO 
 

 Colaboração com o Jornal da Escola. 
 

 Colaboração com a equipa da  Biblioteca/CRE: 
 

Dia das línguas; 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades a desenvolver 

Dia do Livro; 
               Actualização de dossiers temáticos; 
               Semana da Leitura;  
               Concurso Nacional de leitura;  
               Passatempos. 
                    

 Participação/ dinamização de actividades no Dia da Escola. 
 
 Comemoração dos  25 anos da Escola. 

 
 
 “Palmeiras Literárias” – tertúlias. 
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As actividades propostas pelo Grupo foram pensadas e planificadas, procurando evidenciar a importância das actividades extracurriculares como meios 
de potencializar e complementar as actividades curriculares lectivas, numa procura de desenvolver o gosto pela prática da actividade física. 
 
Salienta-se que ainda não se procedeu à marcação de algumas datas de realização de actividades porque estas são marcadas pelo Gabinete 
Coordenador do Desporto Escolar. 
 
Todas as actividades realizadas pelo grupo disciplinar de Educação Física são coordenadas e dinamizadas por todos os docentes do grupo. Na 
dinamização participam também os professores estagiários. Nas actividades coordenadas pelo Núcleo de Estágio também participam na dinamização os 
restantes professores do Grupo 620. 
 

Actividade a Desenvolver Data prevista de realização 

AO LONGO DO ANO LETIVO 

Grupo de Educação Física – 620 e Núcleo de Estágio de Educação Física 
 
Clube do Desporto Escolar (Grupo 620) 

  Alunos de 3º Ciclo e Secundário 
 
• Futsal  
• Andebol masculino 
• Basquetebol  
• Actividades Gímnicas 
• Esqui - alunos de 3º Ciclo /  Secundário 
• Badminton 
• Ténis 
• Voleibol 
 

 
 
 
 
 
 
 
Calendarização: 
         Ao longo do ano lectivo 
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Actividade a Desenvolver Data prevista de realização 

Aplicação do programa Fitnessgram  (Grupo 620) 

 Alunos de 3º Ciclo e Secundário 
 
 
 
 
 
 
 
Projecto Mais e Melhor Saúde (PMMS) - Núcleo de Estágio de Educação Física 

 Crianças destacadas para o PMMS 
 
 
 
 
 
 
Elaboração de um CD de jogos - Núcleo de Estágio de Educação Física  
 

 Crianças do primeiro ciclo e pais. 
 
 

 
Exposições de trabalhos dos 7º, 8º anos e 9º anos de Educação Tecnológica 
e Artes & Ofícios (Grupo 530) 
 
Colaboração nas actividades solicitados pela comunidade educativa (Grupo 
530) 
 

Calendarização: 
Ao longo do ano lectivo 
 

 
Calendarização: 
            Ao longo do ano lectivo 

 1º Período: Aplicação do programa Fitnessgram  
o Dados do 1º Período de alunos de 3º Ciclo e Secundário. 

 2º Período: Aplicação das actividades desportivas semanais 
o Actividades 2 vezes/semana. Actividades aeróbias (Natação, 

Hidroginástica, caminhadas, jogos tradicionais, jogos 
colectivos, jogos lúdicos, aulas de ginásio, passeios de 
bicicleta, etc.) 

 3º Período: Actividade de Encerramento 
o Um dia com todo o tipo de actividades. 

 
 
Calendarização: 
             Ao longo do ano lectivo (Divulgação e apresentação a meio do 3º 
Período) 
 
 

 
Calendarização: 
         Ao longo do ano lectivo 
 
Calendarização: 
         Ao longo do ano lectivo 
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Actividade a Desenvolver Data prevista de realização 

 
Exposições de Trabalhos (Grupo 600) 
 
 
Apoio aos demais Grupos de Ensino/ Colaboração em actividades no âmbito 
da área Artística e do Design (Grupo 600) 
 
 
Participação em Concursos Pertinentes e oportunos – Ateliê de Expressões 
e Comunicação (Grupo 600) 
 
 
 Apoio Universitário (EPU) – Prof. Amaral 

 Alunos do Curso Profissional de Multimédia (Desenho A) 
 
Colaboração com BE/CRE (Grupo 600) 
 
 
Criação e dinamização de um Blog de divulgação dos trabalhos e 
actividades desenvolvidas ( Núcleo de Estágio de Artes Visuais) 
 

 
Calendarização: 
         Ao longo do ano lectivo 
 
Calendarização: 
         Ao longo do ano lectivo 
 

 
Calendarização: 
         Ao longo do ano lectivo 

 
 
Calendarização: 
         Ao longo do ano lectivo 
 
Calendarização: 
         Ao longo do ano lectivo 
 
Calendarização: 
         Ao longo do ano lectivo 
 

1º PERÍODO 

Corta-Mato Escolar  (Grupo 620) 

 Alunos de 3º Ciclo e Secundário  
 
 

Calendarização: 
1º Período – 26 de Outubro (Período da manhã) 
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Actividade a Desenvolver Data prevista de realização 

Torneio de Badminton  (Grupo 620) 

 Alunos de 3º Ciclo e Secundário  
 
Comemoração do dia de S. Martinho com a distribuição de castanhas 
assadas num intervalo da manhã e noutro da tarde (Grupo 530) 
 
 
Torneio de Voleibol (Grupo 620) 

 Alunos de 3º Ciclo e Secundário 
 
 

 Calendarização: 
1º Período – 26 de Outubro (Período da tarde) 
 

Calendarização: 
1º período – 11 de Novembro  
 

 
Calendarização: 

1º período – 13 de Dezembro   
 
 

2º PERÍODO 

Semana da Saúde em Movimento - Núcleo de Estágio de Educação Física  

 Dia 1 - Jogos tradicionais e/ou Palestra acerca da importância do 
Desporto; 

 Dia 2  -  Jogos de aventura; 

 Dia 3  - Rastreios em parceria com o C. Saúde; Biblioteca temática: cada 
dia expõe um tema diferente; 

 Dia 4  - Peddy-Papper /Caça ao Tesouro na escola; Elaboração de 
cartazes e flyers para exposição na escola/Refeitório; 

 Dia 5  - Actividades de Ginásio (uma ou várias modalidades). 
 
 
Basquetebol Solidário 3x3 (Grupo 620) 

 Alunos de 3º Ciclo e Secundário 
 

 
 
 
 
Calendarização:  
             Início do 2º Período 
 
 
 
 
Calendarização: 

2º período (3º Ciclo e Secundário) – 24 de Fevereiro 
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Actividade a Desenvolver Data prevista de realização 

 
MegaSprinter  / MegaSalto / MegaKilómetro  (Grupo 620) 

 Alunos de 3º Ciclo e Secundário  

 A realizar no Complexo Desportivo da Covilhã 
 
Visita de estudo do 7º ano aos Museus do Papel e da Vista Alegre (Grupo 
530) 
 
Visitas de Estudo (3º Ciclo e Profissional) 

 Museo Vostell (Malpartida/Cáceres) – Profissional 

 Museu Cargaleiro – Castelo Branco – 3º Ciclo 

 
Calendarização: 

2º Período - Março 
 
 
Calendarização: 

2º Período – Data a definir 
 
 
Calendarização: 

2º Período – Data a definir 
 

3º PERÍODO 

“Artíris” – Semana das Artes e da Cor (Grupos 530, 600 e 620) 

 Comunidade Escolar 
 
 
Flash Mob - Núcleo de Estágio de Educação Física  

 Comunidade Escolar 
 
 
 
Competição inter-turmas - Núcleo de Estágio de Educação Física  
Turmas do núcleo de estágio de Educação Física 

Calendarização: 
             Integrada nas comemorações dos 25º aniversário da escola (Início do 
3º Período) 
 
Calendarização: 
             Dia da escola (25 anos da escola)/Encerramento das actividades – 3º 
Período. 
 
 
Calendarização: 
            ½ do 3º Período. 
 

 



Página 1 de 2 

        

                      P R O J E C T O  E D U C A T I V O  E S C O L A  S / 3  Q U I N T A  D A S  P A L M E I R A S  -  C O V I L H Ã  
     

                                   P L A N O  A N U A L  D E  A C T I V I D A D E S - 2 0 1 1 / 2 0 1 2  
 

       
                                                                    ORGANIZAÇÃO / DINAMIZAÇÃO: Grupo 600 /Artes Visuais 

 

 
SITUAÇÃO DE PARTIDA / RAZÃO DA 

ACTIVIDADE / OBJECTIVOS 
 

 
ACTIVIDADE A DESENVOLVER / DATA 

 

 

Objectivos: 
 
 . Formar cidadãos capazes de problematizar as situações 
quotidianas de natureza visual e de procurar resolvê-las 
adequadamente; 
 
. Formar indivíduos capazes de comunicar no plano visual 
(emitir/receber mensagens visuais) com abertura, sentido crítico, 
rigor e imaginação; 
 
. Formar pessoas capazes de melhorar a qualidade de vida através 
de sensibilidade aos valores estéticos no envolvimento visual; 
 
 . Despertar os alunos para as áreas artísticas; 
 
. Desenvolver a capacidade de utilizar novas tecnologias; 
 
 . Desenvolver o sentido estético; 
 
 . Desenvolver a capacidade de utilizar diferentes meios de 
expressão visual; 
 
 

 
 

 Exposições de Trabalhos  
- Espaços a definir 
Durante o ano lectivo 

 
 

 Apoio aos demais Grupos de Ensino/ Colaboração em actividades 
no âmbito da área Artística e do Design 
Durante o ano lectivo 

 
 

 “ARTÍRIS”/ Semana das Artes e da Cor - Integrada nas 

Comemorações do 25º Aniversário da Escola Secundária Quinta das 
Palmeiras – Covilhã 
- Exposições; 
- Workshops; 
- Animação (envolvendo as outras disciplinas do departamento); 
- Tertúlia com artista(s) contemporâneo(s) – Núcleo de Estágio 
- Venda de rifas ou leilão dos trabalhos dos alunos - Núcleo de Estágio 
- Exposição dos trabalhos (desenvolvidos ao longo do 1º e 2º Período) 
- No seguimento desta actividade (“ARTÌRIS”) a possível realização de 
uma exposição itinerante por diversos locais de interesse cultural, 
didáctico e social da cidade da Covilhã - Núcleo de Estágio 
3º Período 
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SITUAÇÃO DE PARTIDA / RAZÃO DA 

ACTIVIDADE / OBJECTIVOS 
 

 
ACTIVIDADE A DESENVOLVER / DATA 

 
 

. Desenvolver o espírito de convivência; 
 
. Valorizar a expressão espontânea; 
 
. Vivenciar acontecimentos artísticos em contexto direto 
(exposições, espetáculos, ...); 
 
. Conhecer ambientes de trabalho relacionados com atividades 
artísticas; 
 
. Interagir com a comunidade local; 
 
. Divulgar o trabalho realizado ao longo do ano lectivo. 
 
 
 
 
 

 

 Participação em Concursos Pertinentes e oportunos – Ateliê de 
Expressões e Comunicação 
- Todos os níveis de ensino  
Durante o ano lectivo 

 

 Apoio Universitário (EPU) – Prof. Amaral 
- Alunos do Curso Profissional de Multimédia (Desenho A) 

Durante o ano lectivo 
 
 

 Colaboração com BE/CRE 
- No âmbito das áreas Artística e do Design 
Durante o ano lectivo 

 
 

 Visitas de Estudo (3º Ciclo e Profissional) 
- Museo Vostell (Malpartida/Cáceres) – Curso Profissional de Multimédia 
- Museu Cargaleiro – Castelo Branco – CP – 3º Ciclo (8º e 9º ano) 
2º Período 

 
 

 Criação e dinamização de um Blog de divulgação dos trabalhos e 
actividades desenvolvidas - Núcleo de Estágio 

Durante o ano lectivo 
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As actividades propostas pelo Grupo foram pensadas e planificadas, procurando evidenciar a importância das actividades extracurriculares como meios 
de potencializar e complementar as actividades curriculares lectivas, numa procura de desenvolver o gosto pela prática da actividade física. 
 
Salienta-se que ainda não se procedeu à marcação de algumas datas de realização de actividades porque estas são marcadas pelo Gabinete 
Coordenador do Desporto Escolar. 
 

Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

Promover actividades de formação e/ou orientação desportivas, tendo em 
vista a aquisição de competências físicas e tácticas, na via de uma evolução 
desportiva e da formação integral do jovem. 
 
Objectivos: 
- Incentivar e desenvolver o gosto pela modalidade desportiva 
praticada no clube do desporto escolar; 
- Promover o desenvolvimento de atitudes de auto-confiança, de 
autonomia, de cooperação, de tolerância e de responsabilidade; 
- Desenvolver atitudes de sociabilidade; 
- Desenvolver o espírito de equipa;  
- Promover o cumprimento de regras e de respeito por companheiros 
e adversários em situação de jogo e competição; 
- Desenvolver nos alunos hábitos de vida saudável. 
- Desenvolver o gosto pela prática da actividade desportiva e pelas 
actividades rítmicas e expressivas nos alunos, contribuindo para o seu 
desenvolvimento integral. 
- Melhorar a expressão corporal e contribuir para uma melhor 
prestação na ginástica/dança; 
 
 

 
 
 
Clube do Desporto Escolar  
• Futsal  
• Andebol masculino 
• Basquetebol  
• Actividades Gímnicas 
• Esqui - alunos de 3º Ciclo /  Secundário 
• Badminton 
• Ténis 
• Voleibol 
 

 
Alunos de 3º Ciclo e Secundário 
 
 
Calendarização: 
         Ao longo do ano lectivo 
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Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 
 
 
Promover actividades de competição desportivas, tendo em vista a aquisição 
de competências físicas e tácticas, na via de uma evolução desportiva e da 
formação integral do jovem. 
 

(População alvo – Alunos da escola)   
 
 Objectivos: 
- Incentivar e desenvolver o gosto pelas modalidades desportivas 
colectivas; 
- Promover o desenvolvimento de atitudes de auto-confiança, de 
autonomia, de cooperação, de tolerância e de responsabilidade; 
- Desenvolver atitudes de sociabilidade; 
- Desenvolver o espírito de equipa;  
- Promover o cumprimento de regras e de respeito por companheiros 
e adversários em situação de jogo e competição; 
- Desenvolver nos alunos hábitos de vida saudável; 
- Participar em eventos realizados pela escola e demonstrando o 
trabalho realizado na disciplina de Educação Física.  
- Promover atitudes de solidariedade pelos outros. 
- Observar e proceder à captação de alunos para os  Clubes do 
Desporto Escolar 
  
 
 
 
 

 
 
 
Corta-Mato Escolar  

 Alunos de 3º Ciclo e Secundário  
Calendarização: 

1º Período – 26 de Outubro (Período da manhã) 
 
Torneio de Badminton   

 Alunos de 3º Ciclo e Secundário  

 Calendarização: 
1º Período – 26 de Outubro (Período da tarde) 
 

Torneio de Voleibol  

 Alunos de 3º Ciclo e Secundário 
Calendarização: 

1º período – 13 de Dezembro   
 

Basquetebol Solidário 3x3  

 Alunos de 3º Ciclo e Secundário 
Calendarização: 

2º período (3º Ciclo e Secundário) – 24 de Fevereiro 
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Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

Promover actividades de competição desportivas, tendo em vista a aquisição 
de novas competências e permitir a prática da corrida / salto em locais 
preparados para competições oficiais. 
 
Objectivos: 
- Incentivar e desenvolver o gosto pelo atletismo; 
- Promover o desenvolvimento de atitudes de auto-confiança, de 
autonomia, de cooperação, de tolerância e de responsabilidade; 
- Desenvolver atitudes de sociabilidade; 
- Promover o cumprimento de regras e de respeito por companheiros 
e adversários em situação de competição; 
- Desenvolver nos alunos hábitos de vida saudável; 
- Participar em eventos realizados pela escola e demonstrando o 
trabalho realizado na disciplina de Educação Física;  
- Permitir a prática do atletismo fora da escola, num Complexo 
Desportivo. 
 
 
 
Promover hábitos e estilos de vida saudável. Actividades de formação e/ou 
orientação desportivas, tendo em vista a aquisição de competências, na via 
de uma  formação integral do jovem. 
 
        
Objectivos: 
 
- Promover a actividade física nas crianças e adolescentes 
- Avaliar a aptidão e actividade física das crianças e adolescentes 
- Estruturar programas de promoção da aptidão física 

 
 
 
 
 
MegaSprinter  / MegaSalto / MegaKilómetro   
Alunos de 3º Ciclo e Secundário  

 A realizar no Complexo Desportivo da Covilhã 
 

Calendarização: 
2º Período - Março 

 
 
 
 
 
 
 
Aplicação do programa Fitnessgram  

 Alunos de 3º Ciclo e Secundário 
 

Calendarização: 
Ao longo do ano lectivo 
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Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 
Colaborar com a comunidade escolar e restantes Departamentos 
Curriculares na organização de uma actividade de escola. 
  
Objectivos: 
- Comemorar os 25 anos da Escola 
- Realizar uma actividade de Departamento, que permita explicitar as 
diversas competências desenvolvidas pelos vários grupos disciplinares 
- Sensibilizar os alunos para diferentes contextos culturais (Arte, poesia, 
dança, música) 
- Proporcionar momentos culturais diversificados a toda a comunidade 
- Divulgar o trabalho realizado na Escola 
 
 
 
Actividades do Núcleo de Estágio 
Objectivos: 
 - Recrutamento de alunos para o Projecto PMMS (final do 1º Período). 
 - Promover uma visão positiva de si mesmo de forma a que o aluno consiga 
actuar de forma cada vez mais independente, com confiança nas suas acções 
e conhecimento nas suas capacidades.  
 - Desenvolvimento e valorização de hábitos de vida saudáveis, com a 
própria saúde e bem-estar, ampliando a comunicação e interacção social. 
 - Sensibilização do impacto que a actividade física tem para a saúde dos 
próprios alunos bem como a comprovação dos resultados. 

 
 
 
 

 
Semana das Artes e Expressões 

 Comunidade Escolar 
 
Calendarização: 
             Incluída nos festejos dos 25 anos da escola 

 
 
 
 
 
 
 

 
Semana da Saúde em Movimento  

 Dia 1 - Jogos tradicionais e/ou Palestra acerca da importância do 
Desporto; 

 Dia 2  -  Jogos de aventura; 

 Dia 3  - Rastreios em parceria com o C. Saúde; Biblioteca temática: cada 
dia expõe um tema diferente; 

 Dia 4  - Peddy-Papper /Caça ao Tesouro na escola; Elaboração de cartazes 
e flyers para exposição na escola/Refeitório; 

 Dia 5  - Actividades de Ginásio (uma ou várias modalidades). 
 
Calendarização:  
             Início do 2º Período 
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Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 
 

Apresentar uma música a toda a comunidade escolar, através de uma 
coreografia constituída por passos simples e cativantes que proporcionem 
facilmente uma integração de elementos exteriores ao grupo de dançarinos, 
à dança. 
 
Objectivos: 
 - Festejar o dia da escola perante um evento diferente e dando a conhecer 
este tipo de acontecimentos. 
 - Incentivar a dança como uma forma lúdica e interessante de dinamizarmos 
diversas situações e espaços. 
 - Divulgar os diversos estilos de música a toda a comunidade. 
 - Promover a actividade física através da prática de dança. 
 - Proporcionar uma interacção e cooperação entre alunos e funcionários da 
escola (incluindo professores). 

 
 
 

Objectivos: 
 - Proporcionar a competição e interacção entre os alunos das turmas do 
núcleo de estágio nas diversas modalidades. 
 - Promover o gosto pelas modalidades desportivas colectivas através da 
competição.  
 - Promover o desenvolvimento de atitudes de cooperação, sociabilidade, 
tolerância, espírito de equipa e responsabilidade; 
 - Promover o cumprimento de regras e de respeito por companheiros e 
adversários em situação de jogo e competição; 
 - Promover atitudes de solidariedade pelos outros. 

 
 
Flash Mob 

 Comunidade Escolar 
 
Calendarização: 
             Dia da escola (25 anos da escola)/Encerramento das actividades – 3º 
Período. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competição inter-turmas 

 Turmas do núcleo de estágio de Educação Física 
 
Calendarização: 
            ½ do 3º Período. 
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Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 
 

Promover actividades que permitam aos alunos tomar consciência da forma 
mais correcta de se alimentarem, de realizarem um exercício mais contínuo, 
que lhes permita controlar melhor o seu peso. 
Objectivos: 
 - Proporcionar conhecimentos sobre a obesidade na criança ou no 
adolescente. 
 - Reduzir de forma saudável a massa gorda (%) dos alunos, promovendo o 
gosto pela actividade física regular e, para além disso que adquiram 
conhecimentos para poderem continuar a avaliar e a desenvolver, de forma 
autónoma e conhecedora, a sua aptidão física ao longo da vida. 
 - Consciencializar para a necessidade de cuidar bem do corpo para o manter 
saudável. 
 - Promover atitudes de auto-confiança, autonomia, cooperação, tolerância e 
responsabilidade; 
 - Promover actividades que permitam a tomada de consciência por parte dos 
alunos, da forma mais correcta para se alimentarem e da actividade física a 
fazerem que lhes permita controlar o seu peso. 

 
 
 

Objectivos: 
 - Proporcionar de forma lúdica, conhecimentos sobre a Actividade Física, 
Nutrição e Saúde na forma de entretenimento, dinâmica e motivadora. 

Projecto Mais e Melhor Saúde (PMMS) 

 Crianças destacadas para o PMMS 
 
Calendarização: 
            Ao longo do ano lectivo 

 1º Período: Aplicação do programa Fitnessgram  
o Dados do 1º Período de alunos de 3º Ciclo e Secundário. 

 2º Período: Aplicação das actividades desportivas semanais 
o Actividades 2 vezes/semana. Actividades aeróbias (Natação, 

Hidroginástica, caminhadas, jogos tradicionais, jogos 
colectivos, jogos lúdicos, aulas de ginásio, passeios de 
bicicleta, etc.) 

 3º Período: Actividade de Encerramento 
o Um dia com todo o tipo de actividades. 

 
 
 
Elaboração de um CD de jogos 

 Crianças do primeiro ciclo e pais. 
 
Calendarização: 
             Ao longo do ano lectivo (Divulgação e apresentação a meio do 3º 
Período) 
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Plano de Actividades do Grupo de Educação Tecnológica – Código 530 
 

 

Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 

. Despertar os alunos para as áreas artísticas. 

. Desenvolver o sentido estético. 

. Sensibilizar para o mundo tecnológico. 

. Desenvolver a criatividade. 

- Desenvolver a capacidade de utilização de materiais diversos. 

- Criar hábitos de aproveitamento de materiais. 

. Divulgar à comunidade o trabalho realizado na escola. 

. Estimular a utilização das novas tecnologias no ensino-aprendizagem.  

. Promover a troca de experiências. 

 

- Exposições de trabalhos dos 7º, 8º anos e 9º anos de Educação 

Tecnológica e Artes & Ofícios ao longo do ano lectivo. 

- Visita de estudo do 7º ano aos Museus do Papel e da Vista Alegre, em 

data a especificar do 2º período. 

- Comemoração do dia de S. Martinho com a distribuição de castanhas 

assadas num intervalo da manhã e noutro da tarde, no dia 11/11/11. 

- Colaboração/Dinamização na organização da “Semana das Artes”, 

integrada nas comemorações do 25º Aniversário da Escola, a 

desenvolver no 3º Período. 

-Colaboração nas actividades solicitados pela comunidade educativa. 
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As atividades propostas foram planificadas tendo como referência os princípios orientadores do Projeto Educativo da Escola e os objetivos de 
aprendizagem definidos nos Programas Curriculares das várias disciplinas, numa procura de convergência com as necessidades e interesses de toda a 
comunidade educativa. 
Pretende-se que toda a atuação encerre uma estreita colaboração e concordância com todos os intervenientes no processo educativo, no sentido de 
aumentar a eficácia da acção pedagógica, promovendo sempre a interação entre a Escola e a Comunidade. 
 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

Promover o contato, quer entre Diretores de Turma e Encarregados de 
Educação, quer entre Encarregados de Educação, sensibilizando-os para a 
importância de uma ligação permanente e estreita com a Escola; 
 
            "Dar a conhecer a Escola à Família".  
 
 
 
 
 
 
 
 
Divulgação, junto da Comunidade Escolar, das atividades dinamizadas pelos 
Coordenadores do Terceiro Ciclo, do Secundário e pelos Diretores de Turma. 
 
 
 
 
 
 

  Promover a realização de ações conducentes ao Projeto Educativo da Escola, 
numa perspetiva de envolvimento dos Encarregados de Educação e de 
abertura à Comunidade, nomeadamente: 

 - Preparar as reuniões com Pais e Encarregados de Educação, realizadas 
pelo D.T. e Professores do Conselho de Turma; 
 
        - Promover o contato dos Encarregados de Educação com a Escola. 
Em colaboração com o Diretor. 
 
Calendarização: 
         Ao longo do ano letivo 
 
 
Participar no Jornal da Escola. 
Afixar documentação referente a atividades diversas no placard da Sala de 
Diretores de Turma e/ou Sala de Professores. 
Elaborar documentos necessários 
 
Calendarização: 
         Ao longo do ano letivo. 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 
Necessidade de atualização permanente dos D.T. ao nível da informação; 
 
Divulgação junto dos D.T. de toda a informação considerada adequada ao 
desenvolvimento das suas competências. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolver valores como a generosidade, o espírito de entreajuda e de 
partilha;    
Desenvolver atitudes de solidariedade, cooperação, de tolerância e de 
responsabilidade. 
 
 
 
 
 

 
Apoiar os diretores de turma nas suas diversas funções; 

 
Atualizar o painel destinado à divulgação de informação na sala de D.T.; 
 
 Organizar e atualizar a documentação necessária ao desempenho do cargo de 
D.T. em particular, e de professor em geral; 

 
Promover a rentabilização da sala destinada aos D.T.; 
 
Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade 
escolar e educativa, mantendo os D.T. informados da sua existência; 
  
 
Calendarização: 
         Ao longo do ano letivo. 
 
 
 
Colaborar em campanhas de solidariedade; 
(Em colaboração com a Professora do grupo disciplinar Educação Moral e 
Religião Católica) 
 
Calendarização:   
                       Ao longo do ano letivo 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 
Aumentar a eficácia da ação pedagógica, com vista ao sucesso educativo dos 
alunos.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colaborar em diversas atividades propostas pelas várias estruturas 
pedagógicas e administrativas da escola. 
 
Colaboração com: 

-Gabinete do Diretor; 
-Diretores de Turma; 
-Serviços de Psicologia e Orientação; 
-BE/CRE 
-Docente de Educação Especial; 
-Presidente da Associação de Pais e Enc. de Educação; 
-Presidente da Associação de Estudantes; 
-Assistentes Operativos; 
-Pessoal Administrativo; 
-Coordenadoras do P.E.S.; 
- Coordenadores de Departamentos Curriculares; 
- ... 

na elaboração e aplicação de estratégias diversificadas de natureza 
pedagógica. 
 
Calendarização:         
                  Ao longo do ano letivo 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

Proporcionar aos alunos o acesso a todo o tipo de informação a nível de 
opções escolares e profissionais, após o 9º ano de escolaridade. 
 
Permitir aos alunos o contato com todo o tipo de informação escolar e 
profissional, bem como com as respetivas instituições, no sentido de facilitar 
a escolha vocacional após o 9º ano de escolaridade. 

 
 

Desenvolver atividades de promoção da educação para a saúde e educação 
sexual, com o objetivo de informar e consciencializar cada aluno acerca da 
sua própria saúde. 
 
Promover a aquisição de competências que habilitem cada aluno para uma 
progressiva auto-responsabilização. 
 
 
Promover a entrega dos certificados aos alunos que se tenham revelado 
Bons Cidadãos ao longo do ano letivo. 

Semana de Informação Escolar e Profissional 
                        Calendarização: 3º período 
 Em colaboração com a Responsável pelos Serviços de Psicologia e Orientação 
e BE/CRE. 
 
 
 
 

Equipa Interdisciplinar de Educação para a Saúde e Educação Sexual 
 
 
Calendarização: 
Ao longo do ano letivo 
 
 
 
Entrega de Prémios de Mérito de Cidadania 
Calendarização: 3º período 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 

 Dar a conhecer, aos alunos do 9º ano de escolaridade, as opções 
escolares e profissionais existentes após o 9º ano. 

 

 Desenvolver o auto-conhecimento e a capacidade de decisão de 
modo a facilitar a escolha vocacional. 
 

 Promover a construção de projetos profissionais e de vida. 
 

 

Orientação Escolar e Profissional 
 
Destina-se a todas as turmas do 9º ano de escolaridade 
 
Calendarização: 
De 01/2012 a 06/2012 

 

 Proporcionar aos alunos o acesso a toda a informação escolar e 
profissional relativa às saídas após o 9º e 12º anos de escolaridade. 
 

 

Semana de Informação Escolar e Profissional 
 
Esta atividade será realizada em colaboração com a Biblioteca Escolar 
 
Calendarização: 
Terceiro Período 
 

 
 

 Permitir o contacto com a oferta escolar e profissional das 
instituições de Ensino Superior, no sentido de facilitar a 
consolidação da escolha vocacional. 

 
 

 
Visitas de Estudo  
 
Destinam-se a alunos do Ensino Secundário 
 
Calendarização: 
Ao longo do ano letivo 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 
 

 Ajudar os alunos a serem mais eficazes no seu estudo, 
nomeadamente na recolha de apontamentos, na elaboração de 
trabalhos, na preparação para as provas de avaliação e no controle 
da ansiedade. 
 

 

Apoio Psicopedagógico e Métodos de Estudo 
 
Destina-se a alunos com insucesso escolar 
 
Calendarização: 
Ao longo do ano letivo 
 

 
 

 Combater a falta de assiduidade e ajudar os alunos em risco de 
abandono escolar a encontrar uma percurso escolar e/ou 
profissional que corresponda aos seus interesses. 

 
 

 

Coordenação da Equipa de Acompanhamento a Alunos em Risco 
de Abandono Escolar - “Aprender Compensa” 
 
Destina-se a alunos com falta de assiduidade  
 
Calendarização: 
Ao longo do ano letivo 
 

 
 

 Apoiar a integração escolar e social de alunos socioeconomicamente 
desfavorecidos e respetivas famílias. 
 

 

Representação da Escola no Projecto “Arca de Talentos II” 
dinamizado pela Beira Serra 
 
Calendarização: 
Ao longo do ano letivo 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividade a desenvolver 

 
 

 Desenvolver atividades de promoção da educação para a saúde e 
educação sexual, com o objetivo de informar e consciencializar cada 
aluno acerca da sua própria saúde. 
 

 Promover a aquisição de competências que habilitem cada aluno 
para uma progressiva auto-responsabilização. 
 

 

Equipa Interdisciplinar de Educação para a Saúde e Educação 
Sexual 
 
 
Calendarização: 
Ao longo do ano letivo 
 

 
 

 Melhorar o conhecimento que os professores têm desta 
problemática e as suas implicações no processo de aprendizagem. 
 

 Desenvolver estratégias que promovam a capacidade de 
atenção/concentração dos alunos em contexto de sala de aula. 

 

 
Ação de formação “Como trabalhar com alunos com 
Hiperatividade e Défice de Atenção” 
 
Destina-se aos professores da escola  
 
Calendarização: 
Início do 2º período 
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As atividades propostas foram planificadas tendo como referência os princípios orientadores do Projeto Educativo da Escola e os objetivos do Centro 
Tecnológico em Educação, numa procura de convergência com as necessidades e interesses de toda a comunidade educativa. 
Pretende-se que toda a atuação encerre uma estreita colaboração e concordância com todos os intervenientes no processo educativo, no sentido de 
aumentar a eficácia da ação pedagógica, promovendo sempre a interação entre a Escola e a Comunidade. 
 
 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades em Desenvolvimento 

 

Destinatários: Comunidade Educativa 
 
- Desenvolver nos alunos a capacidade de comunicar com a utilização 
das Tecnologias da Informação. 
 
- Incentivar os alunos à leitura com o recurso a tecnologias digitais 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PROJETO “QUERO LER… SEM FOLHAS” 

Projeto que consiste na construção de uma plataforma Web 2.0, com 

otimização para navegação em I-Pad´s, onde serão, periodicamente, 

publicados artigos com conselhos de leitura. A plataforma permitirá ainda 

oferecer a leitura integral de obras e a consulta de várias revistas, 

disponibilizadas em suporte digital. Este projeto será implementado a nível 

nacional, através de uma plataforma, alojada na Internet, com acesso 

funcional em Windows e/ou Mac. Este projeto foi comtemplado com um 

financiamento de cerca de 5000€, no âmbito de uma candidatura à Fundação 

Calouste Gulbenkian. 

Professor Responsável: Albertina Leitão 

Supervisor Tecnológico: Paulo Morais  

Supervisor Pedagógico: João Paulo Mineiro 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades em Desenvolvimento 

Destinatários: Comunidade Educativa / alunos com necessidades 
educativas especiais 

 

- Incentivar os alunos à aprendizagem com o recurso a tecnologias 
digitais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Destinatários: Professores / Investigadores 
 

- Facilitar e orientar investigadores que utilizam metodologias 
qualitativas  
 
 
 
 
 
 

PROJETO “VÍDEO-AULAS COM HISTÓRIA PARA TODOS” 

Projeto com base na gravação de aulas em suporte audiovisual destinadas a 

alunos com deficiência auditiva e visual. Nestas aulas, paralelamente à 

apresentação dos temas/conteúdos do programa da disciplina de História do 

3º CEB, serão apresentados documentos diversos. As aulas serão legendadas 

e terão tradução simultânea em língua gestual. 

Professor Responsável: Lídia Mineiro  

Supervisor Tecnológico: Paulo Morais  

Supervisor Pedagógico: João Paulo Mineiro 

 
 

PIQE - PROJETO DE INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO” 

Este projeto consiste na criação de uma ferramenta digital de suporte à 

investigação qualitativa em educação, tendo por base a técnica da entrevista. 

Pretende-se que esta ferramenta permita, de forma intuitiva, orientar o 

investigador ao longo das etapas da investigação, agilizando e uniformizando 

procedimentos. 

Professor Responsável: Mário Rodrigues 

Supervisor Tecnológico: Paulo Morais  

Supervisor Pedagógico: João Paulo Mineiro 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades em Desenvolvimento 

 

Destinatários: Comunidade Educativa 
 

- Incentivar os alunos à aprendizagem com o recurso a tecnologias 
digitais 
- Proporcionar apoio aos alunos fora da sala de aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Destinatários: Órgão de Gestão / Professores 
 

- Facilitar e organizar o processo de aulas de substituição na Escola 
 
 
 
 

PATO - PROGRAMA DE APOIO E TUTORIA ONLINE 

O projeto aposta na criação de um serviço de apoios pedagógicos online, 

complementar ao já prestado pela escola. 

As atividades pedagógicas que implicam comunicação síncrona entre os 

participantes serão suportadas por software desenvolvido especificamente 

para atividades de eLearning, vulgarmente designado “Web Conferencing 

Software”. A comunicação assíncrona, relacionada com os aspetos 

procedimentais e organizativos, será realizada com recurso às ferramentas do 

LMS Moodle da escola. 

Professor Responsável: Miguel Ribeiro 

Supervisor Tecnológico: Paulo Morais  

Supervisor Pedagógico: João Paulo Mineiro 

 

 

PROJETO “GAS”- FERRAMENTA DE GESTÃO DE AULAS DE 

SUBSTITUIÇÃO 

Este projeto assenta no desenvolvimento de uma plataforma com base de 

dados de conteúdos de cada disciplina e/ou de cada professor. Este recurso 

poderá ser utilizado em aulas de substituição. 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades em Desenvolvimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Destinatários: Comunidade Educativa 

 

- Incentivar os alunos à aprendizagem com o recurso a tecnologias 
digitais 
- Proporcionar apoio aos alunos fora da sala de aula 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatários: Alunos de Francês 
 

- Incentivar os alunos à aprendizagem com o recurso a tecnologias 
digitais 
- Proporcionar apoio aos alunos fora da sala de aula 
 

Professor Responsável: Miguel Ribeiro 

Supervisor Tecnológico: Paulo Morais  

Supervisor Pedagógico: João Paulo Mineiro 

 

 

PROJECTO- “CCN”- CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS NORMALIZADOS  

Projeto de conceção, produção e posterior colocação online de conteúdos das 

diversas disciplinas curriculares desenvolvidos em três partes: 

introdução/objetivos; desenvolvimento do conteúdo em si e um teste de 

avaliação de conhecimentos sobre o conteúdo apresentado. 

Professor Responsável: Paulo Morais 

Supervisor Tecnológico: Paulo Morais  

Supervisor Pedagógico: João Paulo Mineiro 

 

 

PROJETO - PARLER, ECOUTER ET COMPRENDRE EN LABO DE LANGUE 

Este Projeto consiste no desenvolvimento da competência comunicativa 

funcional, com o objetivo de implicar o aluno nos "atos de fala". Foram 

reproduzidos aspetos fonológicos e gráficos da Língua Francesa, constituídos, 

através de documentos áudio, modelos de "atos de língua. Foram já 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades em Desenvolvimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatários: Comunidade Educativa 
 

- Desenvolver nos alunos processos de autoreflexão 
autoconhecimento e de construção pessoal. 
- Melhorar as atitudes de cidadania e cooperação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

produzidos documentos áudio a utilizar em exploração pedagógica da língua 

francesa 

Professor Responsável: Celina Vieira 

Supervisor Tecnológico: Paulo Morais  

Supervisor Pedagógico: João Paulo Mineiro 

 

 

PROJETO PERCURSOS 

Podemos considerar que a aprendizagem implica mudança no sujeito que 

aprende e esta é não só determinada pela experiência como pela interação de 

uma pessoa com o seu meio envolvente. Assim, a aprendizagem é um 

processo (não é momentânea mas contínua, prolongada) e também uma 

construção pessoal. 

O Projeto " Percursos" visa retratar estas duas componentes da aprendizagem: 

a mudança, o evoluir, todo o processo inerente ao aluno, mas também 

acompanhar a sua construção pessoal através da sua interação com a 

comunidade educativa. 

Professor Responsável: Catarina Brito 

Supervisor Tecnológico: Paulo Morais  
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades em Desenvolvimento 

 
 
 
 
 
 
 

Destinatários: Comunidade Educativa 
 

- Incentivar os alunos à aprendizagem com o recurso a tecnologias 
digitais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatários: Professores Educação Visual / Artes 
 

- Incentivar os professores à utilização em aula das tecnologias 

Supervisor Pedagógico: João Paulo Mineiro 

 

 

Projeto Brincar a Mexer 

Este projeto visa a criação de um CD/software de jogos simples, elementares 

e básicos que levem a criança a perceber o que é bom e mau para a sua Saúde 

através de respostas simples e, consequentemente de feedbacks positivos ou 

negativos, consoante a resposta selecionada. Supondo que a criança opta por 

um caminho menos positivo, a consequência poderá ser não ganhar pontos ou 

então aparecer uma cara triste/chateada que demonstre que a resposta está 

incorreta. 

 

FORMAÇÃO CREDITADA PARA PROFESSORES 
 

AÇÃO DE FORMAÇÃO “TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DAS ARTES” 

Submetida à creditação do Conselho Científico da Formação Contínua de 

Professores do Ensino Básico e Secundário, esta ação de formação promovida 

pela Escola Secundária Quinta das Palmeiras – Covilhã, mais concretamente, 

pelo Centro Tecnológico em Educação, revelou-se de uma enorme 

necessidade nestas áreas, onde as principais razões da escolha deste tema 
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Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades em Desenvolvimento 

digitais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prendem-se com: 

- a necessidade de dotar os professores de Artes das competências 

necessárias à utilização de recursos didáticos existentes na Internet no seu 

processo de ensino; 

- a não existência de materiais e atividades interativas específicas e 

adaptadas aos conteúdos programáticos da disciplina de Artes; 

 - a importância de conceber, planear e construir materiais pedagógicos 

interativos e dinâmicos, que facilitem as aprendizagens das Artes; 

- a constatação do grande entusiasmo e interesse dos alunos pelas TIC, 

podendo estes ser potenciados como uma mais valia para desencadear o 

gosto de aprender no aluno; 

- as TIC oferecem à comunidade escolar um manancial inesgotável de 

informação e de ferramentas variadas e facilitadoras de interatividade; 

- a necessidade de integrar e aprofundar as Tecnologias de Informação e 

Comunicação no ensino-aprendizagem das Artes. 

Professor Responsável: Paulo Morais 

 

 
 
 



 

                 

 

Projeto Educativo 

Plano Anual de Atividades 

Ano Letivo 2011_2012 
 
 ORGANIZAÇÃO / DINAMIZAÇÃO: CENTRO TECNOLÓGICO EM EDUCAÇÃO 
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PÁGINA 8 

 

Situação de partida / Razão da atividade /Objetivos Atividades em Desenvolvimento 

 

Destinatários: Professores Professores 
 

- Facilitar aos professores a produção de conteúdos digitais para as 
plataformas de e-learning 

 
PROJETO EM PARCERIA COM A I-ZONE E CENTRO DE FORMAÇÃO DA 

BEIRA INTERIOR 

Depois dos professores serem elucidados, num workshop, sobre as 

potencialidades da ferramenta apresentada (ex. Articulate). É importante 

formar os professores interessados nesta ferramenta. Por isso será 

importante, criar, desenvolver e implementar um plano de formação creditada 

pelo Conselho Científico da Formação Contínua de Professores do Ensino 

Básico e Secundário. Em suma, é necessário que os professores se tornem 

produtores de conteúdos normalizados, disponibilizando-lhes formação 

creditada. 

Professor Responsável: Paulo Morais 

 
 
 
 

 ESQP - 30 de setembro de 2011 
 
 O Coordenador do Centro Tecnológico em Educação : Paulo Morais 
 
 
 
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico - convertido pelo Lince.          
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Objectivos Específicos do Professor do Educação Especial da Escola 
Secundária Quinta das Palmeiras 
 
 
Os objectivos traçados pelos Professores de Educação Especial para o ano 

Lectivo2011/2012, são nomeadamente: 

 

 - Proceder à observação Pedagógica dos alunos; 

 - Despistar e encaminhar os alunos sinalizados pelos docentes; 

 - Prestar apoio pedagógico aos professores titulares de turma; 

 - Apoiar os Alunos com NEE, de acordo com as suas necessidades; 

 - Cooperar com os Pais e/ou Encarregados de Educação dos alunos com NEE, 

promovendo uma maior e melhor articulação com a escola; 

 - Articular com os Técnicos das instituições que prestam apoio aos alunos; 

 - Criar condições numa perspectiva de integrar os alunos numa vida activa; 

 - Sensibilizar toda a comunidade educativa para a participação em projectos de inclusão 

dos alunos com NEE na sociedade que eventualmente surjam ao longo do ano; 

 - Promover em parceria com o Órgão de Gestão o acesso à informação/formação 

essencial para um relacionamento cada vez mais optimizado e compreensivo dos 

professores, auxiliares de acção educativa, população discente e pais, para com os 

alunos que apresentam NEE. 

 - Desenvolver um trabalho de Equipa entre todos os elementos do Núcleo de Apoio 

Educativo; 

Desenvolver trabalho em equipa com a Unidade de Multideficiência da Escola Pêro da 

Covilhã.  

 - Avaliar o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo. 

 - Sugerir medidas que visem a melhoria das ofertas para dar uma efectiva resposta 

educativa aos alunos de Ensino Especial. 

 
 
 

Plano Anual de Actividades – Educação Especial 
 

 
Ano lectivo 2011 – 2012 
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Intervenção do Docente  
 

De acordo com as orientações atribuições ao docente de Educação Especial, as suas 

funções desenvolvem-se a vários níveis, como se pode verificar no quadro.  

 

Níveis de Intervenção do Docente do Ensino especial 

Níveis de Intervenção 
Do Docente de 

Educação Especial 

 
Funções do Docentes de Educação Especial 

 

 
 
 
 
 

Intervenção com 
Alunos 

 
 
 
 
 
 
 

 
► Apoiar os alunos, de acordo com as suas necessidades, nos vários 

espaços: sala de aula, sala de Educação Especial, locais onde os alunos 

possam desenvolver actividades de acordo com o programado no seu 

PEI. 

 

► Coordenar os apoios ligados às actividades de transição para a vida 

activa. 

 

► Adequar as actividades, tendo em conta as competências a 

desenvolver nos Programas Educativos Individuais. 

 
 
 
 
 
 
 

Intervenção com os 
Professores 

Colaborar os Professores e Directores de turmas, que tenham alunos 

apoiados, na análise, avaliação e discussão dos casos; 

 

Esclarecer os Directores de Turma e outros professores das novas 

Orientações quanto à classificação das NEE, nomeadamente no que 

respeita à CIF; 

 

Envolver os Professores Titulares e os Directores de Turma na 

elaboração dos Planos Educativos, Programas Educativos, 

planificações e avaliações dos alunos com Necessidades Educativas 

Especiais assim como na elaboração de relatórios pedagógicos 

esclarecedores das problemáticas dos alunos. 

 

Informar todos os docentes do modo como se faz actualmente através 

das fichas da CIF, o encaminhamento dos alunos sinalizados, afim de 

serem avaliados pelos diferentes técnicos e tomadas as decisões; 

 

Colaborar com o Director de Turma e Professores na organização e 
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actualização do Dossier Individual do Aluno com NEE. 

 

Incentivar os docentes no que se refere à adopção de estratégias e 

métodos que privilegiem a diferenciação e individualização do 

trabalho, respeitando o ritmo e o nível de aprendizagem dos alunos 

com NEE ou com acentuadas Dificuldades de Aprendizagem. 

 

Participar nas várias reuniões: conselho de docentes, conselho 

pedagógico, reuniões de pais e conselhos de turma. 

 

Divulgar os materiais e recursos existentes na sala do Ensino especial, 

e sensibilizar para a sua utilização, desmistificando cada vez mais esta 

estrutura educativa. 

 

Promover Acções de sensibilização e informação acerca das novas 

orientações para os alunos de NEE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Intervenção com o 
Órgão de Gestão, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Providenciar no sentido de manter sempre actualizados todos os 

processos dos alunos com NEE. 

 

Colaborar com o Gabinete do Director na organização dos apoios 

educativos, nomeadamente na distribuição de recursos e organização 

de horários e promoção de Áreas Alternativas para os alunos de 

Currículos com Currículo Especifico Individual ou no estabelecimento 

de Protocolos com entidades passíveis desta parceria. 

 

Colaborar na constituição de turmas e na elaboração de horários. 

Participar nas diversas actividades promovidas pelo Gabinete do 

Director (GD). 

 

Estabelecer parcerias com o GD para a realização de projectos que 

visem a promoção do bem – estar de toda a comunidade educativa e 

conduzam a um maior sucesso por parte dos alunos. 
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Intervenção com os Pais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenção da 

Coordenação com 

Outros Serviços 

Envolver os pais na elaboração do PEI e no desenvolvimento do PIT. 

Sensibilizar os pais para uma maior participação na vida escolar dos 
seus filhos. 
 

Acompanhar os pais e/ou os alunos, nas consultas específicas, quando 

solicitado pelos técnicos e sempre que se verifique absoluta 

necessidade. 

 

Manter um relacionamento próximo e afável com os pais e /ou 

encarregados de educação das crianças abrangidas, de alguma forma 

por esta Estrutura Educativa. 

 

Manter o sigilo quanto aos problemas de cada família ou aluno; 

Respeitar as culturas e formas de vida de cada família; 

 

Agir só e sempre com autorização dos pais ou encarregados de 

educação. 

 

 

Articulação directa com o SPO 

Solicitar o apoio da Acção Social e da Autarquia local, para os alunos e 

suas famílias sempre que se verifique necessidade. 

 

Articular com outros serviços de responsabilidade na Classificação 

dos alunos com NEE, tendo em atenção a CIF. 

 

 

Nota: A intervenção, para qualquer dos quadros anteriores, desenvolver-se-á pontualmente e ao 

longo do ano lectivo de acordo com as oportunidades e necessidades sentidas. 

 

 



 
 

 
 

Escola Secundária/3º ciclo Quinta das Palmeiras 
 

Plano Anual de Atividades BE-CRE 
Ano Letivo 2011/2012 

 
 

A utilização da BE-CRE e a sua integração com o Projecto Educativo da nossa escola está 
relacionada com os domínios definidos como prioritários, pelo Projecto Educativo e pelo Contrato 
de Autonomia. 

 
 
Situação de partida/Razão da atividade/Objetivos 
 

 
Na sociedade atual, baseada na informação e no conhecimento, as Bibliotecas Escolares assumem, 
para além das funções informativa, educativa, cultural e recreativa, o papel de adjuvantes do 
aluno, na transformação da informação em conhecimento.  
 

 

 

1. Actividades de organização e Gestão 
 
A. Tratamento técnico do fundo documental 

 

Actividades Intervenientes Calendarização 

Catalogação e classificação Albertina Leitão e Sr. Paulo 

Ao longo do ano 
lectivo 

Registo e etiquetagem Sr. Paulo  

Informatização Sr. Paulo 

Análise Estatística Equipa da BE/CRE janeiro e junho 

 



 
B. Gestão 
 

Actividades Intervenientes Calendarização 

Reuniões de trabalho de PB do 
concelho da Covilhã presididas pela 
CIBE  
Participação nas reuniões do Conselho 
Pedagógico e nas reuniões de 
Departamentos/Grupos 
Disciplinares/Conselhos de 
Turma/Diretores de Turma 

Albertina Leitão 

Ao longo do ano 
lectivo 

Reuniões periódicas da Equipa da BE-
CRE  

Equipa da BE/CRE 

Elaboração de materiais de recolha de 
evidências 

Equipa da BE/CRE 

Produção de documentos e 

organização de actividades de 
acompanhamento e estudo 
 

Equipa da BE/CRE 
Docentes  

 
 

Ao longo do ano 
lectivo 

Elaboração/revisão de documentos 
necessários à gestão interna da BE-
CRE 

Albertina Leitão 
Equipa da BE/CRE 

Gestão de colecções 

Contactos com entidades exteriores à 
Escola 

Elaboração do Plano Anual de 
Actividades e do respectivo orçamento 

setembro/outubro 

Selecção do novo domínio a avaliar no 
âmbito do MABE. 

Equipa educativa da BE/CRE 
Gabinete do Director 

setembro 
 

Elaboração do organograma das 
funções da Equipa Educativa da 
BE/CRE 

Albertina Leitão setembro/outubro 

 
 
2. Atividades de Divulgação 

 

Actividades Intervenientes Calendarização 

Apresentação da Biblioteca aos novos 
alunos «Bibliopaper» 

Equipa da BE/CRE 
Início do ano lectivo 

(setembro) 

 Divulgação de Regras de 
Funcionamento da BE/CRE 

Divulgação do Plano Anual de 
Actividades (Conselho Pedagógico, 
blogue da Biblioteca, Jornal da Escola, 
rádio Palmeiras com(vida), TV 
Palmeiras, plataforma Moodle…) 

Divulgação das actividades da BE/CRE 
a toda a Comunidade Educativa em 
diferentes suportes 

Equipa da BE/CRE 
Alunos/Departamentos 

Curriculares 
Associação de Pais 

Equipa do PTE 
 

Equipa da BE/CRE 

Ao longo do ano 
lectivo Conhecer + escritores 

Top+ livros, cds, filmes, sítios da 
Internet 



Divulgação de concursos chegados à 
Escola promovendo a participação dos 
alunos 

Alunos/Departamentos 
Curriculares 

Associação de Pais 
Equipa do PTE Animação da montra de 

novidades/sugestões de leitura 

Actualização do blogue da BE-CRE 

Actualização do Fórum Leituras 
partilhadas 

Coordenação do Jornal 
PalmeirasImpress 

Criação de uma página no Facebook 
 

 
3. Apoio aos Utentes da BE-CRE/Apoio ao Desenvolvimento Curricular 

 
Actividades Intervenientes Calendarização 

Actualização de dossiers temáticos Equipa da BE/CRE 

Ao longo do ano 
lectivo 

 
Em data a definir 

Colaboração com os docentes 
responsáveis pelos Apoios Educativos 

Equipa da BE/CRE 

Elaboração de guiões de 
pesquisa/listas bibliográficas 
hiperligações de apoio às disciplinas 
  

Equipa da BE/CRE 
Equipa do PTE 

Docentes 

Cooperação com os órgãos 
pedagógicos de gestão intermédia da 
escola 

Equipa da BE/CRE 

Parceria da BE com os docentes 
responsáveis pelas Actividades de 
Acompanhamento e Estudo 
 

Centro Tecnológico em Educação 
Equipa da BE/CRE 

Coordenadora Interconcelhia 

Formação a alunos, professores e 
funcionários, no âmbito das Novas 
Tecnologias e do Acordo Ortográfico- 
Formação destinada a professores”Ler 
ebooks”  

Apoio na recolha e tratamento da 
informação para a realização de 
trabalhos (informação vs 
conhecimento) 

Apoio aos alunos e aos docentes, 
através da divulgação dos recursos 
disponíveis para as actividades letivas 

Apoio à utilização autónoma e 
voluntária da BE como espaço de 
lazer 

Animação dos Expositores 
informativos: afixação de cartazes de 
promoção de actividades e 
informações úteis 

 
 



4. Projetos, parcerias e atividades livres e de apoio à comunidade 
 

Actividades Objectivos Específicos Intervenientes Calendarização 

 
Recepção aos alunos 
do 7º ano: 
 
 

 Realização da 
actividade «Bibliopaper» 

 Sensibilizar para a 
importância da BE-CRE 

 Divulgar o espaço, regras 
gerais e potencialidades da 
BE-CRE 

 Motivar para a leitura 
 Motivar para a utilização dos 

recursos disponíveis 
 Motivar para a frequência da 

BE-CRE 
 Promoção da leitura 

domiciliária 

Alunos de 7º ano 
Profs 

responsáveis 
pelas Actividades 

de 
Acompanhamento 

e 
Estudo/Português 

3ª semana de 
setembro 

Dia Europeu das 
Línguas 
 
 
 

 Pintura de um mural 
(mapa da Europa) 
 
 Exposição “O 
Principezinho em várias 
Línguas” 
 
 

 Concurso “O seu a seu 
dono” 

 Sensibilizar a comunidade 
escolar para a importância da 
aprendizagem das línguas e 
para a diversidade linguística 
no contexto europeu. 

 
 Sensibilizar a comunidade 

escolar para a preservação da 
diversidade linguística e 
cultural no contexto europeu. 

 
 
 Encorajar a aprendizagem ao      

longo da vida quer em 
contexto escolar, quer em 
contexto extra-escolar. 

Departamento de 
Línguas 

 
Equipa da BE/CRE 

Comunidade 
educativa 

 
 
 
 

Dia 26 de 
setembro 

 Dia de la 
Hispanidad- 
Descoberta da 
América por 
Colombo 

 
 Exposições 
 
 
 Ao longo do ano 

letivo Mostra de 
produtos originários 
das Antillas 

 Assinalar a chegada de 
Cristóvão Colombo à América. 

 

 Aprofundar o contacto 
dos alunos com a cultura 
hispânica. 

     Equipa da BE 
Docentes de  

Espanhol 
Docentes de 

História 

Dia 12 de 
outubro 



Actividades Objectivos Específicos Intervenientes Calendarização 

 
 Dia Mundial da 

Alimentação 
 
 Exposição de 

maquetas da roda 
dos alimentos e da 
pirâmide dos 
alimentos 

 
 

 Sensibilizar a comunidade 
escolar para a importância de 
uma alimentação equilibrada. 

 
 Dar a conhecer a 

roda/pirâmide dos alimentos 
e o seu significado. 

 
 Promover uma alimentação 

equilibrada. 
 
 Divulgar os trabalhos dos 

alunos no âmbito da 
disciplina de Ciências 
Naturais. 

 
 Assinalar a importância desta 

data. 

Alunos 
Grupo de Ciências  

14 e 17 de 
outubro 

Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares 
 
  Divulgação da data 

pelos espaços 
escolares através de 
cartazes alusivos ao 
dia 

 Exposição de textos 
de alunos “ Como 
seria a escola sem 
BE?” 

 Concursos de leitura 
 
“À Descoberta da 
Biblioteca Municipal” 
 

Visita guiada às turmas 
do 7º ano 

  Divulgar o Mês Internacional 
das Bibliotecas Escolares  

 Sensibilizar para a 
importância da Biblioteca 
Escolar 

 Divulgar opiniões sobre a 
importância da BE/CRE; 

 Colaborar com os docentes 
responsáveis pelas Actividades 
de Acompanhamento e Estudo 

 
 
 
 
 Promover hábitos de 

frequência e utilização da 
Biblioteca Municipal/centro de 
recursos educativos 

 
 
 

       Alunos 
BE/CRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professores 
responsáveis 

pelas  Actividades 
de 

Acompanhamento 
e Estudo 

dos Alunos 7º ano 
  

outubro 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª semana de 
outubro 

  Visita a exposições 
da Biblioteca 
Municipal 

Sensibilizar os 
alunos/professores 
para determinados 
temas. 

Biblioteca 
Municipal 
Alunos 

Professores 

Ao longo do ano 
lectivo 



Actividades Objectivos Específicos Intervenientes Calendarização 

 Participação na 
Gincana “Rock in Rio” 

 Promover a 
cidadania e 
participação ativas, 
na ótica do  reforço  
da  coesão  social  e  
do  desenvolvimento  
da  democracia;   
 

Adotar  boas 
práticas de 
sustentabilidade; 
 

 Promover o espírito 
de equipa. 

Equipa da BE 
Professores de 
Físico-Química 
Diretores de 

turma 
Todos os alunos 

De 2 de 
novembro a 23 

de março 

  Exposições no 
âmbito das várias 
disciplinas 

  Sensibilizar e 
informar a 
comunidade 
educativa sobre 
diferentes temas  

Grupos 
Disciplinares 

Ao longo do ano 
lectivo 

  Visita aos Paços de 
Coimbra (Biblioteca 
Geral da U.C. e 
Biblioteca Joanina) e 
Casa Museu de Miguel 
Torga 

 Consciencializar-se da 
importância da pesquisa 
documental no processo de 
construção do saber; 

 Desenvolver o interesse pela 
leitura; 

 Proporcionar o contacto com 
diferentes centros de 
pesquisa documental; 

 Dar a conhecer a Biblioteca 
Geral e a Biblioteca Joanina  
no seu percurso multissecular 
e a sua inserção na História; 

 Aprofundar conhecimentos 
sobre a vida e obra de Miguel 
Torga; 

 Aprofundar a relação de 
amizade e de cooperação 
entre aluno/aluno; 
aluno/professor. 

Equipa da BE/CRE 
Alunos do 10º 

ano 
 

 4 de novembro 

Intervalo Cultural 

 Associar a BE/CRE à 
realização de actividades 
lúdico-culturais no âmbito 
das diferentes disciplinas 

Alunos e 
Professores 

Ao longo do ano 
lectivo 

 
Happy Birthday 

 Dar a conhecer a biografia de 
personalidades do mundo da 
literatura, da arte, da 
música…no dia do seu 
aniversário. 

Alunos 
Grupo Disciplinar 

de Inglês 
 

Ao longo do ano 
lectivo 

Passatempo 
“A Contas com a 
Matemática” 

  Aprofundar o contacto 
dos alunos com a cultura 
hispânica. 

 Associar a BE/CRE à 
ocupação lúdica dos tempos 
livres. 

Equipa da BE/CRE 
 

Grupo de 
Matemática  

Ao longo do ano 
lectivo (atividade 

mensal) 



Actividades Objectivos Específicos Intervenientes Calendarização 

Halloween 
 

 Desfile de máscaras 

 

 Altar del Dia de los 
muertos 

 

 Promover a data festiva. 
 
 Promover o património cultural 
dos países hispanofalantes. 

 
Promover os costumes  dos 
países Hispanos 
 
Fomentar a interculturalidade 

Equipa da BE/CRE 
 

Grupo de Inglês  
Grupo  de  
Espanhol 

 
Alunos 

29 de outubro 
2 de novembro 

 
Feira do Livro de 
Divulgação Científica 
 

 
Divulgar livros científicos 

Equipa da BE/CRE 
Grupo de Física e 

Química 
22 de novembro 

 
Dia Internacional dos 
Direitos Humanos 

 
 

Exposições 
 

 Ciclos de cinema 

  Sensibilizar os alunos para a 
reflexão e a intervenção activa 
na promoção e defesa dos 
Direitos Humanos. 
 
 
 
 

Equipa da BE/CRE 
Departamento de 
Ciências Sociais e 

Humanas 
Docentes de 

Formação Cívica 
Alunos 

10 de dezembro 

Natal 
 
 Tradições 

natalícias/Natal em 
várias Línguas e a 
diferentes sabores 

 Campanhas de 
solidariedade 

 Exposições de 
postais de Natal 

 
 
 
 Promover o 

desenvolvimento da 
expressão escrita 

 
 
 
 Sensibilizar para os 

valores de cidadania e 
solidariedade 

 
Equipa da BE/CRE 
Departamento de 

Línguas 
 
 
 

Alunos de EMRC 
Profª Elsa 
Domingos 

Docentes de v 
Formação Cívica 

 
 
 
 

dezembro 

Concurso Pordata 

 Realizar trabalhos escritos a     

partir dos dados da Pordata, no 
âmbito do Concurso promovido 
pela RBE. 

Alunos do ensino 
secundário 

 

setembro de 
2011 a março de 

2012 
 

Feira do brinquedo 
científico 

 Divulgar o brinquedo Científico 
junto da comunidade escolar. Equipa da BE/CRE 

Grupo de Física e 
Química 

2º período 

Ciclos de Cinema 
 Visionamento de filmes 

 
 Associar a BE/CRE à 

ocupação lúdica dos tempos 
livres 

Equipa da BE/CRE 
Departamentos 

Curriculares 

Ao longo do 
ano lectivo 



Actividades Objectivos Específicos Intervenientes Calendarização 

Carnaval 
 
 
 

 Assinalar a data festiva 
 Desenvolver o espírito crítico 

e criativo 

 
Equipa da BE/CRE 

Alunos de E.V. 
 

 

fevereiro 

Semana da Leitura 
 
 Lançamento dos livro 
ilustrados “A Estrela” , de 
V. Ferreira e “A Árvore” 
,de Sophia de Mello 
Breyner 
 
 À Conversa com… 
Natália Constâncio 
 
 Clubes de fans  
 
 

 Mudam-se os tempos, 
Ficam os livros…” 
 
 Feira do Livro 
 

 Concursos de leitura 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Motivar a comunidade escolar 

para a leitura 
 Partilhar o valor dos livros 
 Descobrir novos autores 
 Desenvolver a competência 

literária 
Envolver toda a da 
Comunidade 

 
 
 
 Divulgar novidades da 

literatura nacional e 
estrangeira 

 Motivar a Comunidade 
Educativa para a leitura e 
para o contacto com o livro 
Promover o convívio entre a 
Comunidade Educativa 
 
 
 
 

Equipa da BE-CRE 
Ex-Estagiária de 
E. Visual, Isabel 

Carvalho 
Equipa da BE-CRE  
Departamento de 

Línguas 
Comunidade 
Educativa 

Encarregados de 
Educação 

1ª semana de 
março  

 
 
 

Conhecer + autores 

 Conhecer e divulgar nomes e 
obras da Literatura Portuguesa e 
Universal 

BE/CRE 
Comunidade 

educativa 

Ao longo do ano 
letivo 

Divulgação de 
materiais de 
promoção da BE 
 

 Elaborar um plano de 
marketing que acentue e reforce 
o valor da BE e as possibilidades 
e as mais valias que faculta 

Grupo de 
estagiários de 

Educação Visual. 
 

Ao longo do ano 
letivo 



Actividades Objectivos Específicos Intervenientes Calendarização 

Festival de Poesia 
“Ler e divulgar 
poemas de autores 
portugueses” 
 
 
 Vamos plantar 

poemas 
 Recitações 
 

 Desenvolver o sentido de 
apreciação estética do mundo 

 Desenvolver a curiosidade 
intelectual, do gosto pelo 
saber, pelo trabalho e pelo 
estudo 

 Construir uma consciência 
linguística conducente à 
valorização do património 
natural e cultural 

 Ser um leitor fluente e crítico 
 Descobrir a multiplicidade da 

dimensão da experiência 
humana através do acesso ao 
património escrito legado por 
diferentes épocas e 
sociedades 

 Exprimir-se de forma 
autónoma, confiante e 
criativa 

 Desenvolver a competência 
da expressão escrita e 
criativa 

Equipa da BE-CRE 
Alunos 

 
Grupo de Teatro 

 
Departamento de 

Línguas 
 
 
 

20 de março 

Dia Mundial do Livro e 
dos Direitos de Autor 
 
 Festa do Livro 
 Encontro com um 

escritor- Moita Floires 
 

 Promover o convívio em torno 
do livro 

 Sensibilizar os alunos para a 
importância da leitura 

Equipa da BE/CRE 
 

Todos os 
Departamentos 

Curriculares 
Alunos 

 
 
 

23 de abril 
 
 

Dia da Liberdade 
 
 Exposição de 

trabalhos 
 À conversa com … 
 Declamação de 

poemas de Abril 

 Desenvolver o espírito crítico 
 Desenvolver a competência 

da expressão escrita e 
criativa 

 Promover a leitura 
 Desenvolver o gosto pelo 

conhecimento do nosso 
passado histórico 

 Desenvolver o sentido de 
apreciação estética. 

Equipa da BE-CRE 
 

Departamento de 
Ciências Sociais e 

Humanas 
Professores da 

Área de Formação 
Cívica 

Comunidade 
educativa 

25 de abril 

Artíris- Semana das 
Artes e da Cor 

 
 Construção de um 
arco-irís com 
exposição de 
trabalhos de alunos 
 

 
 Desenvolver a vertente 
estética e artística dos alunos. Alunos 

Departamento de 
Expressões 

 

 
3º período 



Actividades Objectivos Específicos Intervenientes Calendarização 

Colaboração no 
desenvolvimento de 
Projectos a 
desenvolver na 
Escola: 
 
 

 Comemorações no 
âmbito dos 25 anos da 
Escola 
 

 Co-organização de 
Visitas de estudo 

 Apoiar e desenvolver o 
espírito de partilha. 

  Cooperar com professores e 
alunos 

 Dinamização conjunta de 
actividades 

 

Equipa BE-CRE 
 

Comunidade 
Educativa 

Ao longo  do  ano 
letivo 

Divulgação de datas 
históricas 

 Reconhecer a validade das 
comemorações históricas 

 Desenvolver o espírito crítico 
Desenvolver a competência 
da pesquisa 

Equipa da BE/CRE 
 

Departamento de 
Ciências Sociais e 

Humanas 

Ao longo do ano  
letivo 

Projeto “Quero 
Ler…sem Folhas” 
 

 Promover a leitura e o 
desenvolvimento de 
competências em ambientes 
digitais.  
 

Biblioteca 
Coordenador do 

Centro 
Tecnológico em 

Educação 
Gabinete do 

Diretor 
 

Ao longo do ano 
letivo 

 

 
 
 
 
 



 
5. Leitura e Literacia 
 

Actividades Objectivos Intervenientes Calendarização 

Apoio às actividades no 
âmbito do  
Plano Nacional de 
Leitura 
 
 Elaboração de 

materiais de apoio/ 
reforço da colecção 
de acordo com as 
necessidades 

 Sugestões de Leitura: 
Gostei de Ler  

 Pequenas exposições 
sobre algumas obras 
exploradas 

 Escritores na Escola: 
À conversa com… 

 Pequenas exposições 
sobre algumas obras 
exploradas; 

 Concurso Nacional de 
Leitura; 

 Concursos no âmbito 
do PNL; 

 Concurso Entre 
Palavras 

 Concursos de 
Ortografia; 

 Campeonato de 
Língua Portuguesa; 

 Concurso «Scrabble» 
 Concurso «Palavra 

Puxa Palavra»; 
 “Ler como se fosse 

outro”; 
 Concursos de 

Soletração; 

 Desenvolver competências da 
leitura e da escrita 

 Promover o gosto pela leitura 
e pelo livro 

 Desenvolver competências de 
pesquisa 

 Desenvolver hábitos e 
métodos de trabalho 

Equipa da BE-CRE 
 

Departamento de 
Línguas 

 
 
 

Docentes que 
lecionam 

Atividades de 
acompanhamento 

e estudo  
 

Alunos 

Ao longo do ano 
letivo 



 
6. Avaliação 
 

Actividades Objectivos Intervenientes Calendarização 

Produção de 
instrumentos de 
avaliação dos serviços 
da BE/CRE 

 
 Reflectir sobre o trabalho 

realizado 
 Possibilitar reajustamentos à 

planificação 
 

Equipa da BE-
CRE 

1º período 

Elaboração/aplicação de 
inquéritos aos 
utilizadores 
 
Registos de opinião 
 
Tratamento de dados 
recolhidos 

Ao longo do ano 
 

Balanço do trabalho de 
cada período 
 
Avaliação do Plano 
Anual de Actividades 

Final do 1º, 2º e 
3º períodos 

 

Elaboração do Relatório 
de Actividades 
 
Elaboração do relatório 
de «auto-avaliação» 

Final do ano 
lectivo 

 
 
 

Aprovado em   Reunião de Conselho Pedagógico em 04/10//2011 

O Director: João Paulo Duarte Ramos Mineiro 

A professora Bibliotecária: Albertina Maria Salgueiro Henriques Leitão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BM Cartografia Antiga 
 
 



 

 

 

Projecto Educativo 

Plano Anual de Actividades 

Ano Lectivo 2011_2012 
 
 ORGANIZAÇÃO / DINAMIZAÇÃO: ASSISTENTES TÉCNICOS / OPERACIONAIS 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DAS PALMEIRAS, COVILHÃ / CÓDIGO 404676 / © DIREITOS RESERVADOS E USO CONDICIONADO NA ESQP  

PÁGINA 1 

 

 

Situação de partida / Razão da actividade /Objectivos Actividade a desenvolver 

 
 

 
 Participação na equipa “Aprender compensa” 

 
 
 

 Colaborar na Auto- avaliação da Escola                                    
 
 

 Colaborar com os Departamentos Curriculares e outras estruturas 
pedagógicas 

 
 
 

 No encerramento das atividades letivas, abrir a escola a toda a 
comunidade 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Combater a falta de assiduidade e ajudar os alunos em risco de abandono 
escolar a encontrar uma percurso escolar e/ou profissional que corresponda 
aos seus interesses;        
                                       
- Participação na equipa do Observatório de Qualidade; 
 
 
- Participação em diferentes atividades pedagógicas/projetos dos diferentes 
Departamentos Curriculares e estruturas pedagógicas. 
 
 
 
- Dinamização do Arraial de S. João 

 
 



   

Projecto Educativo 

Plano Anual de Actividades 

Ano Lectivo 2011_2012 
 
 ORGANIZAÇÃO / DINAMIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DAS PALMEIRAS, COVILHÃ / CÓDIGO 404676 / © DIREITOS RESERVADOS E USO CONDICIONADO NA ESQP  

PÁGINA 1 

 

 

Atividades a desenvolver 

 
 
A direção caso seja eleita no ato que irá decorrer no dia 9/11/2011, pretende levar a cabo as seguintes ações: 
 
  - Promoção de um rastreio visual a todos os alunos do 7ªano. 
 
  - Realização da “tertúlia na quinta” sobre a temática: “sucesso escolar”. 
 
  - No aniversário da escola pretendemos promover o 1º Festival “Despertar  Talentos”. 
 
  - Entrega de prémios aos melhores alunos da escola em colaboração com o gabinete do Diretor. 
 
  - Constituir uma base de manuais escolares para os facultar aos alunos mais carenciados. 

 
   Covilhã, 15 de Setembro de 2011 
 
                                                                             O Presidente 
 
                                                        Mário Nuno Brito Oliveira Batista 

 



 

 

 

Projecto Educativo 

Plano Anual de Actividades 

Ano Lectivo 2011_2012 
 
 ORGANIZAÇÃO / DINAMIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO ESTUDANTES 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DAS PALMEIRAS, COVILHÃ / CÓDIGO 404676 / © DIREITOS RESERVADOS E USO CONDICIONADO NA ESQP  

PÁGINA 1 

 

 

Objectivos Actividade a desenvolver 

 
- Incentivar os alunos à preservação das instalações escolares e ao respeito 
pelo ambiente 
 
 
- Dinamizar o “Polivalente” 
 
 
 
- Construir / renovar espaços escolares 
 
 
 
 
 
 
- Promover concursos diversos  
 
 
 
 
 
 
- Promover actividades desportivas 
 
 
 
 

 
- Melhoramento dos ecopontos e criação/ divulgação de cartazes 
- Recolha de lâmpadas usadas 
 
 
- Aquisição de mesa de matraquilhos 
- Criação de um mural para projeção de vídeo-jogos… 
- Renovação da imagem da sala 
 
 
- Parque de estacionamento para motas 
- Campo de voleibol 
- Dinamização da esplanada 
- Sala da AE 
- Rádio da Escola 
 
 
- Concursos e Workshops : 
   . Halloween 
   . Fotografia 
   . Grafiti 
   . “Mr e Mrs Palmeiras” 
    
- Organização de Torneios: 
   . Basquetebol 
   . Futsal 
   . Voleibol 
   . Andebol 



 

 

 

Projecto Educativo 

Plano Anual de Actividades 

Ano Lectivo 2011_2012 
 
 ORGANIZAÇÃO / DINAMIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO ESTUDANTES 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DAS PALMEIRAS, COVILHÃ / CÓDIGO 404676 / © DIREITOS RESERVADOS E USO CONDICIONADO NA ESQP  

PÁGINA 2 

 

Objectivos Actividade a desenvolver 

 
- Organizar festas temáticas, ao longo do ano letivo, para incentivar o 
convívio entre alunos, professores, assistentes operacionais e assistentes 
técnicos 
 
- Proporcionar vantagens aos estudantes 
 
 
 
 
- Consciencializar os alunos para a sua vida futura 
 
 
 
- Criar meios interactivos para comunicar com os alunos 

 
- Organização/ dinamização de festas temáticas diversas 
 
 
 
- Criação de um cartão de sócio da Associação de Estudantes: 
   . descontos em lojas 
   . descontos nos torneios escolares 
 
 
- Visitas a Universidades 
- Palestras 
 
 
- Criação de uma página no Facebook 
- Programa jornalístico 
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Projectos Educativos * Ano Letivo 2011/2012 

 
Clube/Projecto 

 
Actividades em Curso 

 
Calendarização 

 
Responsável 

 
Avaliação 

 

1- Aquário – um 

ecossistema em 

estudo 

 

Manutenção do aquário com peixes tropicais 

e monitorização dos parâmetros físico-

químicos da água 

 

Durante o ano letivo 

 

Ana Paula Rodrigues 

 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

 

2- Apoio na 

manutenção e 

monitorização 

da rede 

 

 

Manutenção do material informático 

 

 

4ªs feiras 

15H00 às 16H35 

 

 

António Feliciano 

 
 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

 

3- Ateliê de 

Expressões 

 

Desenvolvimento de Projectos 

Concursos 

Outros 

 

Ao longo do ano 

letivo 

4ª Feiras das 15H05 

às 16H35 

 

Maria Alcina Santos 

Maria Nunes Afonso 

 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
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4- Bologta: a 

bolota que  tem 

um blog 

 

 

Plantação de Carvalhos; 

Dia Mundial da Bolota 

 

Durante o ano letivo 

10 Novembro 

 

Jorge Carecho 

 

 

OQ (Observatório de Qualidade) 

 
 

5- Centro   
Tecnológico em 
Educação 

 
 
 
Desenvolvimento de projetos inovadores 
relacionados com a educação 
 

 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 

 
Paulo Morais 
Mário Rodrigues 
Miguel Ribeiro 
Lídia Mineiro 
Celina Vieira 
Catarina Brito 
Nuno Rodrigues 
 

 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

 

6- Cidadãos em 

Formação 

      Projecto     

           percursos 

 

Actividades conforme a planificação 

 

Conforme planificação  

 

Durante o ano letivo 

(projecto de 

monotorização dos 

alunos durante três 

anos) 

 

 

 

 

Catarina Brito 

 

 
 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
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7- Clube de 

Ciências Físico-

Químicas 

 (9ºano) 

 

Trabalhos laboratoriais/experimentais  

Trabalhos de pesquisa documental 

Participação em atividades nacionais 

dinamizadas pela SPQ, SPF ou outras 

entidades. 

 

 

Durante o ano letivo 

6ªs feiras 

 

 

Sandra da Costa 

 
 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

       

        8 - Concurso        

             Prémio MoniT 

 
 
 
Realização de um estudo sobre a influência 
das radiofrequências nos alimentos. 
 
 

 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 

 

Maria da Conceição 
Alves 

(colaboração da 
Universidade da 
Beira Interior) 

 

 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
 
 

         

8- Desporto  

            Escolar  

 

Conforme planificação  

 

Durante o ano letivo 

 

Grupo de Educação 

Física 

 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

     

       10- Desporto    

             Escolar/Esqui 

 

Actividades de esqui – serra da estrela - 

torre e skiparque, manteigas) 

 

Durante o ano letivo 

4ªs feiras 

 

Jorge Pombo 

 

 

 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
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11- Daphnia, 

um bioindicador 

 

Manutenção de uma cultura de Daphnias e 

de algas verdes para utilização em 

actividades práticas 

 

Durante o ano letivo 

 

Miguela Fernandes 

 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
 

 

12- Ervas 

aromáticas 

 

Plantação e manutenção de um canteiro com 

ervas aromáticas  

 

2ªfeiras – 15:05 às 

16:35 

 

Ana Paula Rodrigues 

Miguela Fernandes 

 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

 

      13-“En écoutant   

Ravel” 

 

Produção de textos poéticos 

Compilação e apresentação do trabalho 

desenvolvido ao longo dos 25 anos da 

Escola. 

 

Ao longo do ano 

em data a definir 

 

 

Celina Vieira 

 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
 

  

   

     14- Fitnessgram 

 

 

Recolha de informações sobre as 

capacidades físicas dos alunos e tratamento 

dos dados 

 

1º P – aplicação dos 

testes Fitnessgram 

 

3ºP – aplicação do 

programa 

activitygram 

 

 

 

Grupo de Educação 

Física 

 

 
 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
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   15-Geolearning 

 

Desenvolvimento da Plataforma  

Geolearning 

 

Durante o ano letivo 

 

Mário Rodrigues 

 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
 

 
 
16- Gincana Rock in 
Rio 

 
Participação no Concurso/iniciativa nacional 
no âmbito do Ano Europeu do Voluntariado 
e Cidadania Ativa -2011.  
As atividades serão dinamizadas de acordo 
com o regulamento do concurso 

 
2 de Novembro de 
2011  

a 
23 de Março de 
2012 
 

 
Maria da Conceição 
Alves 
Albertina Leitão 
Olga Fernandes 
 

 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

 17-Guarda-Roupa          

       Pedagógico  

       Design e      

      Manutenção 

 

Criação e Confeção do Vestido da República 

Manutenção dos trajes 

 

Durante o ano letivo 

 

Grupo de História 

Olívia Carapito 

(Assistente 

operacional) 

 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

 

    18-Grupo de Teatro 

 

Leitura de Textos (exercícios de expressão 

dramática) 

 

Ao longo do ano 

letivo 

4ªs Feiras das 15H05 

às 16H35 

 

 

Abel Silva 

 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
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  19- HELP – Hoje   

experimentamos,  

lecionamos e  

progredimos  

 

Colaboração e apoio na utilização dos 

recursos informáticos 

 

Durante o ano letivo 

 

Grupo de 

Informática  

 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
 

 

  20- Investigação em  

         Anfíbios  

 

Deteção de bolos de quitidiomicose 

 

Durante o ano letivo 

 

Jorge Carecho 

 

 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

   
21 – Kiko, o curioso 
     Investigadores de     
     Palmo e Meio 
( parceria com a Escola do 
pré-escolar e do 1ºciclo do 
Refúgio na Covilhã) 
 

 
 
Realização em sala de aula com alunos do 
pré-escolar e do 1ºciclo da Escola do 
Refúgio, ao longo do ano letivo e com 
ligação ao currículo nacional, de atividades 
experimentais sobre os temas ar, água, 
magnetismo e eletricidade.  
 

 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 

 
 
 
 
Sandra da Costa 

 

 
 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
 

 

   22- Nestum rugby 

Jogos/torneios  

Ações de formação 

 

 

Durante o ano letivo 

 

Marta André 

 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
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    23- Olimpíadas do  

        Ambiente  

 

Agenda e início 

 

Participação nas 

eliminatórias 

 

Jorge Carecho 

 

 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

 

24- “Oficina De  

          Língua Inglesa” 

 

 

Conforme planificação 

 

 

Ao longo do Ano 

 

 

Natália Couto 

 

 

 
 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

 

25- Olimpíadas de      

     Física 

 

Olimpíadas de 

Química – 11ºAno  

 

 

Sessões de Preparação 

Trabalho de Pesquisa 

Participação nas Regionais 

 

 

 

 

Durante o 2º e 3º 

Períodos 

 

 

Jesuíno Simões 

 
 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
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26- Pág. Web da 

Escola e Plataforma 

e-learning 

 

 

Atualização e manutenção da informação  

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

Mário Rodrigues 

Paulo Morais 

Francisco Barata ( 

grupo AO; ET; 

Economia) 

 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
 

 

27-Parlamento dos 

Jovens - Euroscola 

 

Reuniões Preparatórias da Sessão Escolar 

Trabalho de Pesquisa; Sessão Escolar 

 

Durante o ano letivo 

 

Mariluz Gomes 

Barata 

 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
 

 

28- “Parler, écouter 

et comprendre en 

labo de langue” 

 

Criação de baterias de exercícios de 

diferentes tipologias 

Gravação de documentos áudio que 

constituam modelos francófonos 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

Celina Vieira 

 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

 

29- Palmeiras  

        Impress 

 

 

Edição do Jornal da Escola 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

Lídia Mineiro 

Celina Vieira 

Albertina Leitão 

Albertina Silva 

Paulo Morais 

 
 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
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30- Palmeiras   

        Convida  

 

Emissão de um programa de rádio semanal 

na rádio cova da beira 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Paulo Morais 

 Jesuíno Simões 

 

 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
 
 
 
 
 

 

31- Palmeiras 
Reportagem 

 
Reportagens fotográficas e fílmicas dos 
eventos que acontecem na Escola 
 
 

 
Ao longo do ano 
letivo 

 
Paulo Morais 

 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

32- PAM(plano da 

acção da matemática) 

 

Conforme planificação 

 

3ªfeiras 

15:05 às 16:35 

Guilhermino 

Fernandes 

Ana Teixeira 

 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

 

     33- Projeto Beira     

             Serra 

 

Actividades de  Inserção Social, Profissional 

e Escolar 

 

 Ao longo do ano 

letivo 

 

João Paulo Mineiro 

 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
 
 

    34- Projetos   

            Pedagógicos 

 

Coordenação de Projetos  

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Maria Nunes Afonso 

 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 



 

10 
 

 

35- PPMS – Palmeiras 

Mais e Melhor Saúde 

 

Ginásio; Percursos Pedestres; Palestra; 

Nutricionismo; Natação; Jogos Tradicionais; 

Passeios de Bicicleta. 

 

Durante o ano letivo 

 

Nuno Rodrigues 

Grupo de Estágio 

 

 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

 

36- Projeto de 

Educação Sexual 

 

 

Atividades de Formação Saúde Sexual e 

Reprodutiva (Orientações do Ministério da 

Saúde); Outras atividades no âmbito do 

Projeto 

 

 

 

1º, 2º, 3º Períodos 

 

Mª Nunes Afonso 

Albertina Silva  

Equipa 

Interdisciplinar de 

Educação para a 

Saúde e educação 

Sexual 

 
 
 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

 

37- Projeto Radiação 

Ambiente 

 

 

Actividades laboratoriais 

Trabalho de campo 

Investigação, pesquisa e selecção de 

informação 

 

 

Durante o ano 

lectivo 

 

Jesuíno Simões 

 
 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
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38- Projecto 

Violência O (Zero) 

 

Formação alunos  

Concursos 

 

Conforme 

planificação   

 

Cristiano Carrapato 

 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

 

39- Rocha Amiga 

 

Recolha de rochas e troca de amostras com 

outras escolas do país 

 

Durante o ano letivo 

 

Ana Paula Rodrigues 

Miguela Fernandes 

 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

 

40- Saúde Escolar 

 

 

De acordo com o Plano Nacional de Saúde e 

público-alvo da Escola Quinta das Palmeiras 

 

Durante o ano letivo 

Mª Nunes Afonso 

Mª Albertina Silva 

Equipa CSC 

Equipa 

Interdisciplinar de 

Educação para a 

Saúde e educação 

Sexual 

 
 
 
 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
 
 
 

 

41- SeguraNet 

 

Participação nos desafios propostos pela 

SeguraNet 

Durante o ano letivo 

4ªs feiras 

15:05 às 16:35 

 

Grupo de 

Informática 

 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 
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Grupo de Educação Física – Outros projetos pontuais – Ver PAE   

Covilhã, Outubro 2011 

A Coordenadora dos Projetos Educativos 

Maria Nunes da Conceição Afonso 

42- Torneio de 

Basquetebol 3x3 

 

Jogos/Torneios  

2ºPeríodo 

(24Fevereiro) 

Grupo de Educação 

Física 

 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

43- TV palmeiras Desenvolvimento e manutenção da TV 

Palmeiras 

Ao longo do ano 

letivo 

Paulo Morais 

Mário Rodrigues 

 
OQ (Observatório de Qualidade) 

44- Requalificação da 
Imagem da Escola – 
“Novo Olhar, Novo 
Rumo” 
 

Edição digital de documentos pedagógicos e 

administrativos da escola 

Ao longo do ano 
letivo 

Luís Nicolau  
 
Conceição Alves 

 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

45 - Sala de estudo ao 

Ar Livre  

 

Aulas e estudo ao ar livre 

 
 
Ao longo do ano letivo 

Docentes 

Alunos 

 
 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 

 
46-Um cheirinho de 
Ciência… 
 

 
Realização de atividades experimentais em 
sala de aula e com alunos do 1ºciclo da 
Escola do Rodrigo, em articulação com temas 
da área de Estudo do Meio.  
 

 
 

3ºPeríodo 

 
Maria da Conceição 
Alves 
 
Olga Fernandes 
 

 
 
OQ (Observatório de Qualidade) 



Plano de Formação ESQP – Covilhã 2011/2012 

PÁGINA 1 

 

 
 

 
DESIGNAÇÃO/TEMA 

 
PALESTRANTE/FORMADOR 

 
DINAMIZAÇÃO 

 
DESTINATÁRIOS 

 
CALENDARIZAÇÃO 

“Liderança e Gestão de Equipas”  

 

Dr. João Paulo Mineiro Gabinete do Diretor Pessoal Docente 2º período 

“Novas Tecnologias em Educação – da 

Teoria à Ação no Contexto da ESQP – 

Covilhã”  

 

Professores de Informática Gabinete do Diretor  Pessoal Docente e Não 

Docente (Assistentes 

Operacionais e 

Técnicos) 

2º período 

“ A Avaliação no Contexto dos Ensinos 

Básico e Secundário”  

 

Dr. João Paulo Mineiro Gabinete do Diretor Pessoal Docente 1º período 

“Atendimento a Clientes” 

”Gestão do Tempo e Organização do 

Trabalho”  

“Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho”  

“Comunicação Interpessoal” 

 

Empresa “Salsus” Gabinete do Diretor  Pessoal Não Docente - 

Assistentes 

Operacionais e Técnicos 

Dezembro de 2011  

Fevereiro e Março 

de 2012 

“Qualidade” 

 

Empresa “Salsus” Gabinete do Diretor  Assistentes 

Operacionais e Técnicos 

Março 2012 

“Higiene e Segurança Alimentar”  

“Nutrição e Cuidados Básicos de Saúde” 

 

Empresa “Salsus” Gabinete do Diretor  Assistentes 

Operacionais e Técnicos 

Junho 2012 

 
PLANO DE FORMAÇÃO 

 

Projeto Educativo 

Plano Anual de Atividades 

Ano Lectivo 2011_2012 
 
  



Plano de Formação ESQP – Covilhã 2011/2012 

PÁGINA 2 

 

 
DESIGNAÇÃO/TEMA 

 
PALESTRANTE/FORMADOR 

 
DINAMIZAÇÃO 

 
DESTINATÁRIOS 

 
CALENDARIZAÇÃO 

 

“Vivências no estado Novo”  

 

 

Drª Adélia Mineiro 

 

Grupo de História 

 

Alunos do 9º ano 

 

2º período 

“Salazarismo e Marcelismo”  

 

Dr. Márcio Barbosa Grupo de História Alunos do 12º ano de 

Línguas e Humanidades 

3º período 

“O Passado, o Presente e o Futuro da 

Europa”  

“Globalização”  

 

Palestrantes da UBI Grupos de História, 

Geografia e Economia 

Alunos do 12º ano de 

Línguas e Humanidades 

3º período 

“Diversidade Cultural”  

“Estética”  

 

Professores de Filosofia Grupo de Filosofia Alunos do 10º ano e 

Professores 

2º e 3º períodos 

“Retórica e Argumentação”  

 “Crença e Conhecimento Científico”  

 “A Ciência, o Poder e os Riscos”   

 

Professores de Filosofia Grupo de Filosofia Alunos do 11º ano e 

Professores 

2º e 3º períodos 

IV Jornadas dos Conhecimentos de Alunos 

para Adultos  

Alunos Departamento de Ciências 

Humanas e Sociais 

Alunos, Professores e 

Pais e Encarregados de 

educação 

Maio 2012 

“História Contemporânea de Portugal” 

(tema a definir) 

Dr. Márcio Barbosa Departamento de Ciências 

Humanas e Sociais (em 

articulação com o Centro de 

Formação da Associação de Escolas 

da Beira Interior) 

Professores de História, 

Geografia e Português 

A definir 

“Origens da Vida”  

“Planetário Imersivo”  

 “Seleção Natural” 

 “Código do Corpo Humano”  

Empresa “Zenius” Grupo de Biologia Todos os Alunos 2º período 



Plano de Formação ESQP – Covilhã 2011/2012 

PÁGINA 3 

 

 
DESIGNAÇÃO/TEMA 

 
PALESTRANTE/FORMADOR 

 
DINAMIZAÇÃO 

 
DESTINATÁRIOS 

 
CALENDARIZAÇÃO 

“Como trabalhar com Alunos com 

Hiperatividade  e Défice de Atenção” 

 

Drª Isabel Bessa Serviços de Psicologia e 

Orientação 

Professores da escola Início do 2º período 

“ Tecnologias Digitais no Ensino das Artes” Dr. Paulo Morais CTE (em articulação com o Centro 

de Formação da Associação de 

Escolas da Beira Interior) 

Professores de 

Educação Visual / Artes 

A definir 

“Criação de Conteúdos Digitais” 

 

Dr. Paulo Morais  CTE (em articulação com o Centro 

de Formação da Associação de 

Escolas da Beira Interior) 

Professores da escola A definir 

“Novo Acordo Ortográfico – Com ou sem 

erros?” 

Profª Drª Teresa Gonçalves BE/CRE Professores da escola 1º período 

“Ler e-books” Dr. Carlos Pinheiro BE/CRE e CTE Professores da escola e 

alunos do Curso 

Profissional Multimédia  

1º período 

“Potencialidades do Google Doc’s” 

 

Dr. Mário Rodrigues BE/CRE Professores da escola 2º período 

“Marcadores Sociais” 

 

Dr. Nuno Miguel Ribeiro BE/CRE Professores da escola 2º período 

 
              Covilhã, 4 de Outubro de 2011 
 
               O Gabinete do Diretor 
 
              ___________________________________ 


