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I – NOTA INTRODUTÓRIA 

O Plano Anual de Atividades apresentado constitui-se como o documento orientador da 

atividade escolar do Agrupamento Artur Gonçalves ao longo do ano letivo 2019/2020. Neste 

plano foi delineada uma estratégia de melhoria com vista a proporcionar a todos os alunos um 

percurso educativo de sucesso, que permita o desenvolvimento pleno das suas capacidades. 

Os fatores que envolvem e caracterizam o plano de atividades privilegiam a necessidade dos 

alunos, numa perspetiva dinâmica e um modelo flexível ao longo do ano, que permita integrar 

mais atividades (articuladas com uma instituição exterior à escola), desde que apresentadas 

em conselho pedagógico e devidamente planificadas pelos seus proponentes. 

É fundamental encontrar uma resposta para o diagnóstico de problemas assumidos pelo 

Agrupamento ao longo do ano e desenvolver atividades que facilitem a sua resolução, 

potenciando a aprendizagem dos alunos e procurando resposta para as necessidades da 

comunidade educativa. 

É desejável que este documento seja cada vez mais o resultado de reflexão e debate de 

ideias entre todos os seus atores. É imperioso que professores, alunos, pais, encarregados 

de educação, parceiros, toda a Comunidade Educativa possam refletir e discutir a Escola nas 

suas diversas vertentes, em direção a um ensino de qualidade. 

Por último, como corpo principal deste documento, surge-nos a identificação das atividades 

apresentadas sob a forma de tabela, evidenciando a sua interação com os objetivos e as 

ações do projeto educativo. 

 

II – VETORES ESTRATÉGICOS DE GESTÃO DO AGRUPAMENTO 

Os vetores estratégicos definidos no projeto educativo abrangem as áreas da gestão e 

liderança, da prestação do serviço educativo e dos resultados. Os vetores estratégicos, para 

além de elencarem as áreas prioritárias de intervenção, são também um instrumento de 

organização e gestão. Referenciando as situações problemáticas e propondo ações concretas 

a implementar, permitem ao diretor, uma correta tomada de decisão. 

III- OBJETIVOS E ATIVIDADES A DESENVOLVER 

Para atingir as metas referidas no projeto educativo, foram definidas atividades devidamente 

calendarizadas conducentes à melhoria dos pontos fracos do agrupamento. O plano de 

atividades, além de identificar as áreas de ação prioritárias que enquadram as atividades em 

concreto, refere os responsáveis pelas atividades, os destinatários, a calendarização e os 

recursos necessários a suportar pelo agrupamento. 
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IV. Oferta formativa 

Durante o corrente ano letivo de 2019/2020, estão inscritos 2.123 alunos no Agrupamento de 

Escolas do Artur Gonçalves, distribuídos por 94 grupos/turmas desde o pré-escolar até ao 12º 

ano. 

 

 Ciclos 
Nº de Alunos 

Matriculados 
Nº de Turmas 

 JI 210 11 

 1º Ciclo 605 27 

 2º/3º Ciclo 821 38 

 Secundário 412 15 

 Profissional 78 3 

 TOTAL 2126 94 

 

 

V. Projetos 

Os projetos com ligação ao exterior em funcionamento no Agrupamento devem estar 

articulados ente si e contribuir para a promoção do sucesso escolar, tendo em conta o 

perfil do aluno à saída da Escolaridade obrigatória.  

 

 

VI. Planificação das atividades  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Carlos Fernando 

Lopes Ferreira    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 30 de 

setembro de 2019 às 17:12    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Abertura do ano letivo 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ Justificação:   

 Organização das atividades de abertura do ano letivo: 

Receção aos alunos e Encarregados de Educação 

Reunião do Pessoal Não Docente 

Coordenadores/ Dinamizadores:    Diretor 

Participantes:    Direção 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
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Público-Alvo:    Comunidade Educativa 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a atingir:    Gestão e liderança 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / setembro 

Local de realização:    Teatro Virgínia e Escolas do Agrupamento 

Parceria(s):   
 Autarquia 

Centro de Formação A23 

Recursos/ Orçamento:     

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Carlos Jorge 

Rodrigues Nunes    

   Data de criação do registo: terça-feira, 22 de outubro de 

2019 às 11:43    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Mini concerto 

Escola(s):    Centro Escolar da Meia Via 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Integrado na período de receção aos alunos e encarregados de educação, a banda 

da Sociedade Filarmónica Euterpe Meiaviense deslocou-se à escola onde executou 

um pequeno apontamento musical. Em seguida, apresentou os vários instrumentos 

presentes e deixou que as crianças os experimentassem.   

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Carlos Nunes 

Participantes:    Todos os alunos 

Público-Alvo:    Alunos do 1º ciclo e pré-escolar. 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   
 Despertar o interesse 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1503&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1503&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1503&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1503&course=943
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 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   18 de setembro / setembro 

Local de 

realização:   
 Centro Escolar de Meia Via 

Parceria(s):    Sociedade Filarmónica Euterpe Meiaviense 

Recursos/ 

Orçamento:   
 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G230) Prof. Maria João Marques 

Martins    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 24 de outubro 

de 2019 às 22:11    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:   
 Abertura do ano letivo - receção aos alunos, pais e encarregados 

de educação 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ Justificação:     

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   

 Diretor; Coordenadora de Estabelecimento; Coordenadoras DT 2º e 

3ºCiclo  

Participantes:    DT 2º e 3º ciclo e secretários ensino 

Público-Alvo:    alunos 2º e 3º ciclos; pais e encarregados de educação 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 - Promover a plena integração dos alunos; 

- Informar sobre a organização do ano letivo; 

- Sensibilizar os E. de Educação para a participação na vida escolar de 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
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forma responsável; 

- Familiarizar os alunos do 5ºano e os novos alunos dos outros anos  com o 

novo espaço escolar/turma. 

- Valorizar/Incentivar a cidadania ativa. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   13 de setembro / setembro 

Local de realização:    Auditório ; Salas de Aula 

Parceria(s):   
 - Associação de pais e encarregados de educação da Chora Barroso; 

- junta de freguesia 

Recursos/ Orçamento:    - sem custos 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G600) Prof. Maria José da Silva 

Chambel Martins    

   Data de criação do registo: terça-feira, 5 de 

novembro de 2019 às 20:40    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:     “Vamos reciclar neste Natal” Concurso de presépios  

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ 

Justificação:   

 O Natal assume-se como um período de celebração marcado por diversas 

tradições que assinalam o nascimento de jesus e que podem manifestas de forma 

plástica; destaque para a tradição de montar presépios, através dos quais se 

recriam quadros do nascimento do Menino. 

Para além do testemunho de fé que encerra, o ato de estruturar e montar um 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=122&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=122&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=122&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=122&course=943
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presépio espelha a cultura que nos enforma e, através da técnica e arte dos 

executantes, para um mundo encantador de calor e encontro. 

Porque as artes são elementos indispensáveis no desenvolvimento da expressão 

pessoal, social e cultura, pretende-se contribuir para o embelezamento do espaço 

da escola decorando os diversos espaços escolares com elementos relativos à 

época natalícia. 

- Desenvolvimento de atividades que facilitam o respeito mútuo e a convivência 

na família, na escola e na comunidade. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Dora Rainha   

Participantes:    Departamento de Educação Artística 

Público-Alvo:    Todos os alunos do Agrupamento 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 - Valorizar as tradições culturais e religiosas; 

- Estimulara imaginação e a criatividade; 

- Dar a conhecer objetos plásticos em função da mensagem; 

- Criar mensagens utilizando os recursos expressivos dos elementos compositivos; 

-- Reutilização de materiais na criação de novos objetos, através da uma atividade 

lúdica e de expressão artística; 

- Desenvolver o sentido de apreciação estética e artística recorrendo  referências e 

experiências no âmbito das artes visuais; 

Por em prática catividades integradora de valorização cultural. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:  

 1ºPeriodo / outubro 

novembro 

dezembro 

Local de 

realização:   
 Em casa, na escola e na sede de agrupamento 

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   

 O necessário para realizar a exposição dos trabalhos. 

5 prémios para os vencedores - um por ciclo. 
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Ana Margarida dos S. 

Paula Farinha    

   Data de criação do registo: sexta-feira, 11 de outubro 

de 2019 às 08:34    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Palestra (Buracos negros e ondas gravitacionais" 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Esta palestra (Buracos negros e ondas gravitacionais" destina-se aos alunos de 

Física dos 11º e 12º anos com o objetivo de os sensibilizar, envolver e motivar 

para o estudo da Física. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Ana Farinha, Eduarda Castro e Cristina Alves  

Participantes:    professores do grupo 510 

Público-Alvo:    11º A, 11ºB, 11ºC, 12ºA e 12ºB 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

  Sensibilizar para o estudo da astrofísica; 

Mobilizar saberes; 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   11 de outubro de 2019 / outubro 

Local de realização:    sala de alunos 

Parceria(s):   
 Instituto Superior Técnico (Mestre Nelson Eiró); Ciência Viva, no âmbito da 

comemoração da Semana do Espaço. 

Recursos/ Orçamento:    Sala de alunos, projetor e computador 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=94&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=94&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=94&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=94&course=943
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   Nome: (G110) Prof. Carlos Jorge 

Rodrigues Nunes    

   Data de criação do registo: terça-feira, 22 de outubro de 

2019 às 11:54    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Feira de Outono 

Escola(s):   
 Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Liteiros 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Recriação de um mercado rural tradicional, onde se apresentam produtos 

hortícolas, animais de capoeira, vivos, doces e compotas de época, frutos 

diversos... 

Interpretação de canções alusivas à época. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   

 CEMV - Carlos Nunes. Elsa Lopes, Fátima Oliveira Liteiros - Todos os 

docentes  

Participantes:    Alunos, professores e assistentes operacionais 

Público-Alvo:    Alunos e comunidade local 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

Promover a cultura local; 

Valorizar os produtos biológicos da terra; 

Envolver a comunidade local numa atividade escolar. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   24 de outubro (CEMV) / outubro 

Local de realização:    Centro Escolar 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:     

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1503&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1503&course=943
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   Nome: (G230) Prof. Maria João Marques 

Martins    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 24 de outubro 

de 2019 às 21:27    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Vamos comemorar o Dia Mundial da alimentação! 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 A comemoração  deste dia visa alertar todos os alunos para a necessidade de 

praticar uma alimentação saudável. Esta atividade será realizada  da seguinte 

forma: Palestra - Alimentação Animal  - que terá lugar na Biblioteca Escolar; 

exposição de trabalhos na Biblioteca Escolar e distribuição de uma merenda 

saudável a todos os alunos no intervalo das 10:00. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Coordenadora de Estabelecimento;  

Participantes:    Professores Grupo 230; Professora Maria José Silva; Funcionários 

Público-Alvo:    alunos 2º e 3º ciclos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 - Promover hábitos alimentares mais saudáveis; 

- Compreender a importância de uma alimentação saudável na prevenção da 

Saúde; 

- Consciencializar os alunos sobre a importância de se alimentarem de forma 

correta, afim de corrigir ou minimizar os problemas de saúde presentes na 

comunidade escolar, visando diminuir os fatores de risco para muitas doenças; 

- Promover a interação entre pares. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   16 de outubro / outubro 

Local de 

realização:   
 Biblioteca Escolar; Sala do aluno 

Parceria(s):   

 - Continente Torres Novas; 

- Base Intermarché,Alcanena; 

- Fórum Estudante 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
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Recursos/ 

Orçamento:   
 - Sem custos 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Ana Paula 

Santana    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 28 de outubro de 

2019 às 17:25    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Dia do Animal 

Escola(s):    Centro Escolar de Riachos 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Oficina de Informação sobre como cuidar de um animal doméstico com a 

presença de dois elementos da Associação Protetora de Animais de Torres 

Novas (APA) e dois cães. 

Recolha de bens alimentares e de higiene para ajudar a APA. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Ana Paula Santana  

Participantes:    Professores, AO e Alunos 

Público-Alvo:    Alunos do CER 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

 Identificar e partilhar boas práticas sobre o tratamento a dar aos animais; 

Partilhar vivências e experiências sobre animais; 

Observar e conhecer os hábitos dos animais enquanto estratégia para partilha. 

Participar na sustentabilidade da Associação - APA. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   4 de outubro / outubro 

Local de realização:    Centro Escolar de Riachos 

Parceria(s):    Associação Protetora de Animais de Torres Novas 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
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Recursos/ Orçamento:     

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Sandra Paula da Costa 

Mateus Ferreira    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de 

outubro de 2019 às 17:41    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Observação Astronómica 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Observação do céu noturno, entre as 21h e as 23h30, com recurso a 

Telescópio. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Carlos Ferreira e Nelson Correia 

Participantes:    Professores de FQ 7.ºAno  

Público-Alvo:    Alunos de 7.º Ano e Comunidade Educativa 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 Recordar a organização dos corpos celestes, localizando a Terra no 

Universo. 

Compreender o papel da observação e dos instrumentos utilizados na 

evolução histórica do conhecimento do Universo. 

Compreender e inferir relações entre as estruturas do Universo. 

Compreender a origem e evolução do Universo com base na teoria do Big 

Bang. 

Sensibilização para as unidades de distância adequadas às várias escalas do 

Universo. 

Observação in loco  de algumas estruturas do Universo 
 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=2077&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=2077&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=2077&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=2077&course=943
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Cronograma:   26 / outubro 

Local de realização:    Escola Artur Gonçalves 

Parceria(s):    Professor da Escola Secundária Maria Lamas 

Recursos/ Orçamento:   
 Telescópio 

Orçamento 0€ 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Sandra Paula da Costa 

Mateus Ferreira    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de 

outubro de 2019 às 18:00    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Palestra "Ondas Gravitacionais e Buracos Negros" 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

  

Apresentação/ 

Justificação:   

 Palestra no âmbito dos conteúdos ministrados, com vista à satisfação da 

curiosidade demonstrada pelos alunos, bem como o gosto pelo saber e pela 

ciência. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Mestre Nelson Eiró (Instituto Superior Técnico de Lisboa)  

Participantes:    Professores de FQ 7.º Ano 

Público-Alvo:    Alunos do 7.º Ano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

 Aplicar conhecimentos a novas situações; 

Desenvolver trabalho de investigação; 

Estabelecer relações conceptuais; 

Revelar autonomia e espírito crítico; 

Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e 

aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e 

participar na sociedade; 

 2.3 - Contributos 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=2077&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=2077&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=2077&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=2077&course=943
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Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   29 / outubro 

Local de realização:    Escola Sede e Escola Chora Barroso 

Parceria(s):    Instituto Superior Técnico de Lisboa 

Recursos/ Orçamento:   

 Sala de Alunos (Escola - sede) 

Auditório (Chora Barroso) 

Orçamento 0€ 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo 

Loureiro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

de 2019 às 18:16    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Atividade: Peça de Teatro "TEATRO ID a tua Marca na Net"  

Escola(s):   
 Escola Sede 

  

Apresentação/ 

Justificação:   

  A Peça de Teatro “TEATRO ID a tua Marca na Net”  realizada no teatro 

Virgínia, em parceria com a Atice no Projeto Comunicar Segurança  da PT 

Comunicações permitiu sensibilizar os alunos para uma utilização segura da 

Internet. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 PSP de Torres Novas 

Participantes:   
  Organizadores: Almerinda Nunes, Anabela Triguinho, Lourdes Cruz e Nelson 

Bartolomeu 

Público-Alvo:    Alunos e Professores 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Objetivos 

- Visa a promoção do conhecimento nos alunos na educação cívica  e 

na  transmissão  valores e atitudes consentâneos com uma navegação, 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
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responsável, crítica e segura da Internet e dos dispositivos móveis. 

-  Sensibilizar os alunos para o uso seguro da Internet e redes Sociais, alertando 

para as atitudes e comportamentos que devem adotar quando utilizam estes 

meios. Alertar para as consequências e sua incorreta utilização. 

 Meta 

- Pelo menos 95% dos alunos participam na peça de teatro. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   16 de outubro de 2019 / outubro 

Local de realização:    Teatro Virgínia de Torres Novas 

Parceria(s):   

 O projeto em Comunicar em Segurança, nomeadamente a Peça de Teatro 

"TEATRO ID a tua Marca na Net" resultou de uma parceria entre a PSP, a 

Fundação PT (Altice), Professores e Alunos da Escola Artur Gonçalves das 

turmas dos 7º e 9ºanos. 

Recursos/ 

Orçamento:   
 1€ por aluno 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Felisbela Maria Ramos 

Falcão Morgado    

   Data de criação do registo: domingo, 3 de 

novembro de 2019 às 15:41    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Mês Internacional das bibliotecas 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via  

Apresentação/ 

Justificação:   

 Ao longo do mês de outubro as bibliotecas escolares servirão de palco a inúmeras 

atividades de forma a valorizar este espaço de conhecimento que é ao mesmo 

tempo um centro de aprendizagens e que deverá ser o "coração" do agrupamento. 

Valorizar a biblioteca escolar como um lugar por excelência da vivência de uma 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
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cidadania ativa e participada. 

O tema para o International School Library Month (ISLM) em 2019 é "Let's 

Imagine", que foi traduzido pela RBE para "Vamos imaginar". 

Ao longo do mês de outubro desenvolver-se-ão atividades de modo a que as 

bibliotecas sejam espaços vivos, cujos atores principais são as crianças e jovens, 

seus utilizadores. 

Ao longo do mês estão previstos encontros com autores, noite com histórias, 

concursos, ações de sensibilização para angariação de voluntários de leitura, 

leituras nas salas de aula, comemoração do dia do animal, sessões de cinema, 

formação de utilizadores para as turmas do 5.º ano...Serão também desenvolvidas 

atividades no âmbito do Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares - Trokas e 

Livroskas e teatro para os 3.º e 4.º anos. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Felisbela Morgado e Paula Nalha  

Participantes:    Equipa das bibliotecas 

Público-Alvo:    Comunidade educativa 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Objetivos: 

Valorizar as bibliotecas como locais de aprendizagens 

Sensibilizar para a importância da leitura e do voluntariado. 

METAS: 

- Participação de alunos de diferentes níveis de ensino. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / outubro 

Local de 

realização:   
 Bibliotecas escolares e biblioteca municipal 

Parceria(s):   

 Serviço de Apoio a Bibliotecas Escolares 

Câmara Municipal 

Rádio Torres Novas- FM 

Recursos/ 

Orçamento:   

 Livros, Filmes, computadores, Tablets, autocarro 

ORÇAMENTO: 0€ 

 

https://www.iasl-online.org/advocacy/islm/index.html
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G260) Prof. Cecília Maria 

Piedade Cabaça    

   Data de criação do registo: quarta-feira, 6 de novembro 

de 2019 às 22:40    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    TORNEIO INTER-TURMAS DE FUTSAL - 3º CICLO 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 No pavilhão desportivo da escola Artur Gonçalves decorre, ao longo do ano, 

um leque de eventos desportivos, nomeadamente na modalidade de futsal, em 

que se realiza um torneio em cada ciclo de ensino. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Pedro Lopes 

Participantes:   
 Professores de EF, alunos de 3º ciclo e alunos dos cursos profissionais de 

desporto 

Público-Alvo:    Alunos de 3º Ciclo 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Promover eventos desportivos competitivos, que desenvolvam o desempenho 

das ações técnicas e táticas dos alunos, em situação de jogo. 

Promover a cooperação com os companheiros para o sucesso pessoal e de 

grupo. 

Desenvolver valores, através do respeito pelas regras de jogo e pela arbitragem. 

Proporcionar momentos de convívio desportivo entre as diferentes turmas da 

escola.  

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / outubro 

Local de realização:    Pavilhão desportivo  

Parceria(s):     

Recursos/  Os existentes no pavilhão: bolas, balizas, aparelhagem de som, apitos, mesas, 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
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Orçamento:   etc. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Carlos Jorge 

Rodrigues Nunes    

   Data de criação do registo: terça-feira, 22 de outubro de 

2019 às 12:12    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

Item     Descritivo  

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Magusto 

Escola(s):   

 Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Esta atividade pretende participar na preservação de tradições populares, através 

da recriação de quadros da cultura popular, nomeadamente: 

CEMV - magusto no exterior da escola e salto à fogueira; mascarrar o rosto com 

as cinzas, com a participação dos encarregados de educação. 

CER - o vendedor de castanhas desloca-se à escola (apoio da APECER); 

recreação histórica da Lenda de S. Martinho, por elementos da comunidade, com 

cavalos. 

Santa Maria, Liteiros e Resgais (estas duas juntam-se na EB1 de Liteiros),  as 

castanhas serão assadas pela Associação de Pais e far-se-á a recreação da lenda de 

S. Martinho. 

Escola Chora Barroso - Esta atividade para além do conhecer e reconhecer 

tradições e costumes pretende ainda sensibilizar os alunos para atitudes solidárias. 

Cada aluno em troca de um cartucho de castanhas deverá entregar um bem 

alimentar que irá integrar os cabazes de Natal a entregar aos alunos mais 

carenciados. Estes cabazes serão entregues na Festa de Natal. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   

 Coordenadores/ Responsáveis de Estabelecimento, coordenadores DT 2º e 3º 

ciclo (Chora Barroso) 

Participantes:    Professores e Assistentes Operacionais. DT (Chora Barroso) 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1503&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1503&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1503&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1503&course=943
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Público-Alvo:    Alunos dos estabelecimentos participantes. 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 - Desenvolver ações de promoção e valorização das tradições populares junto dos 

alunos, pais e encarregados de educação; 

- Incluir nos planos de turma atividades e experiências de aprendizagem 

adequadas aos interesses e motivações dos alunos; 

- Desenvolver atividades que promovam os valores da tolerância, cooperação e 

solidariedade, bem como a autonomia dos alunos. 

- Promover o diálogo e a socialização inter pares;  

- Sensibilizar os alunos e toda a  comunidade para a solidariedade. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:  
 CEMV, CER, Liteiros, Resgais)11 de novembro - (Chora Barroso) 12 de 

novembro / novembro 

Local de 

realização:   
 Escolas e Jardins de Infância 

Parceria(s):   
 Associações de Pais e Juntas de Freguesia. 

Continente e Pingo Doce Torres Novas. 

Recursos/ 

Orçamento:   
 Os recursos são assegurados pelas entidades parceiras. 

 

 

 

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G230) Prof. Maria João Marques 

Martins    

   Data de criação do registo: terça-feira, 12 de novembro de 

2019 às 12:47    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades   

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
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Designação:    A Terra Treme 

Escola(s):    Escola Chora Barroso  
Apresentação/ 

Justificação:   

 A TERRA TREME é um exercício organizado anualmente pela Autoridade 

Nacional de Proteção Civil. 

Pretende alertar e sensibilizar a população sobre como agir antes, durante 

e depois da ocorrência de um sismo. 

Os 3 gestos BAIXAR, PROTEGER, AGUARDAR são a melhor resposta 

para nos protegermos em caso de sismo. 

O exercício ajudará a conhecer e praticar estes 3 gestos que podem salvar 

vidas. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   

 CDT2C; CDT3C  

Participantes:    Paula Brito; Sandra Pereira; Filomena Rosa 

Público-Alvo:    5ºano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 - Explicar as medidas de prevenção dos sismos; 

- Informar como agir antes, durante e após um sismo; 

- aplicar a atividade "A  Treme-Treme" 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   15 novembro / Novembro 

Local de realização:    Auditório 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:    sem custos 

  
 

 

  
  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G520) Prof. Raul José Rainha    Data de criação do registo: segunda-feira, 11 de novembro de 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=111&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=111&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=111&course=943
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Coelho    2019 às 14:44    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades   

Item     Descritivo  

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    VISITA DE ESTUDO AO JARDIM ZOOLÓGICO 

Escola(s):    Escola Sede 

  
Apresentação/ 

Justificação:   

 A planificação da visita de estudo surgiu na sequência da receção do folheto de 

apresentação do "Programa Educacional do Zoo 2019/20" e da sua apresentação no 

conselho de Turma intercalar, na presença dos representantes dos alunos e dos 

encarregados de educação. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   

 Raul Coelho  

Participantes:     

Público-Alvo:    Alunos de BG do 11ºB 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Aquisição de competências nas áreas da educação ambiental para a sustentabilidade 

e da educação para a cidadania. 

Sensibilização para a biodiversidade e para a conservação das espécies. 

Aquisição de conhecimentos na área do Evolucionismo. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / Fevereiro 

Local de realização:    Lisboa (Jardim Zoológico) 

Parceria(s):   Jardim Zoológico de Lisboa 

Recursos/ 

Orçamento:   

 

  
 

 

  

 

 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=111&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G230) Prof. Maria João Marques 

Martins    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 24 de outubro 

de 2019 às 20:18    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Comemorar o São Martinho: Magusto 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Esta atividade para além do conhecer e reconhecer tradições e costumes pretende 

ainda sensibilizar os alunos para atitudes solidárias. Cada aluno em troca de um 

cartuxo de castanhas deverá entregar um bem alimentar que irá integrar os cabazes 

de Natal a entregar aos alunos mais carenciados. Estes cabazes serão entregues na 

Festa de Natal. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Coordenadora de Estabelecimento; Coordenadoras DT 2º e 3ºCiclo 

Participantes:    Diretores de Turma 

Público-Alvo:    alunos, professores, funcionários e pais/EE 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 - Conhecer e preservar tradições; 

- Promover o diálogo e a socialização inter pares;  

- Sensibilizar os alunos e toda a  comunidade para a solidariedade. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Educação Especial 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   11 de novembro 2019 / novembro 

Local de 

realização:   
 pátio escolar 

Parceria(s):   
 - Associação de pais e Encarregados de Educação da Escola Chora Barroso; 

- Continente de Torres Novas/ Pingo Doce Torres Novas 

Recursos/ 

Orçamento:   
 - Sem custos 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G230) Prof. Maria João Marques 

Martins    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 24 de outubro 

de 2019 às 21:05    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Palestra - Drogas em Meio Escolar 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Esta atividade tem como finalidade alertar os jovens, nomeadamente os 

alunos do 8ºano, para os malefícios do consumo de substâncias psicoativa 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Coordenadora de Estabelecimento;  

Participantes:    diretores de turma 8ºano e professores da disciplina 

Público-Alvo:    8ºano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

 - Prevenir situações de Comportamentos de Risco que coloquem em causa a 

saúde dos alunos; 

- Alertar para as consequências deste tipo de Comportamento de Risco; 

- Promover um estilo de vida saudável. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   25 novembro / novembro 

Local de realização:    Sala de aula  

Parceria(s):    - Escola Segura 

Recursos/ Orçamento:    - Sem custos 

 

 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Maria da Graça 

Pereira    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 24 de outubro de 

2019 às 21:56    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Vaivém Oceanário 

Escola(s):   

 Escola Chora Barroso 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Sessão de educação ambiental que explora as diversas profissões dos 

oceanos e a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   

 Coordenadores de Estabelecimento e Coordenadores dos DT do 2º e 3º ciclos 

Divisão de Cultura, Educação e Desporto 

Participantes:    Professores e Assistentes Operacionais 

Público-Alvo:   
 Alunos das respetivas escolas (Pré -escolar, 1º ciclo) Chora Barroso (5º, 7º e 

8º anos) 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 - Consciencializar os alunos para a  necessidade de preservar dos oceanos 

como condição fundamental para a manutenção da vida no planeta; 

-  Sensibilizar as gerações mais novas para a necessidade de desenvolverem 

comportamentos sustentáveis e ambientalmente conscientes. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Educação Especial 

Plano Nacional de Leitura 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   25, 26 e 28 de novembro / novembro 

Local de realização:    Praça 5 de outubro 

Parceria(s):    Câmara Municipal 

Recursos/ Orçamento:     

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1519&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1519&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1519&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1519&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G230) Prof. Maria João Marques 

Martins    

   Data de criação do registo: sexta-feira, 25 de outubro de 

2019 às 13:09    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Bullying e Violência em Meio Escolar 

Escola(s):    Escola Chora Barroso  

Apresentação/ 

Justificação:   

 Sensibilização dos alunos para  a necessidade premente de um comportamento 

adequado na escola  e no saber aceitar e cumprir as normas e regras de 

convivência. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 coordenadora de estabelecimento; CDT2C  

Participantes:    Lucília Alves: Sandra Pereira; Filomena Rosa; Isabel Jesus; Paula Brito 

Público-Alvo:    alunos 5º; alunos 6ºano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

 - Promover um bom ambiente na comunidade educativa; 

- Sensibilizar e alertar os alunos para as consequências do Bullying 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   25 de novembro / novembro 

Local de realização:    Salas de aula  

Parceria(s):    - Núcleo Escola Segura , Comando GNR Torres Novas  

Recursos/ Orçamento:   

 - Sem custos 

 (Nota a ação para os alunos do 5º ano terá lugar no mês de dezembro, em dia 

a agendar) 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G410) Prof. Vítor Manuel 

Carvalho Antunes    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 28 de outubro 

de 2019 às 09:42    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Visita de Estudo GamesWeek 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ Justificação:   

 - Contacto direto com as novas tecnologias, nomeadamente na área 

dos jogos 

- Desenvolver as aptidões na área das tecnologias 

- Conhecer novas realidades 

Interação entre professores e alunos 

Coordenadores/ Dinamizadores:    Sílvia Filipe  

Participantes:    Alunos do Profissional-multimédia 

Público-Alvo:    Alunos do Profissional 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 - Desenvolvimento das competências tecnológicas 

- Contribuir para a metas do agrupamento 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / novembro 

Local de realização:    Lisboa 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:     

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=74&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=74&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=74&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=74&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G910) Prof. Ana Gracinda 

Neves    

   Data de criação do registo: quarta-feira, 30 de outubro de 

2019 às 22:28    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Apresentação/ 

Justificação:   

   A celebração do Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa (LGP) pretende 

sensibilizar toda a  comunidade escolar/educativa para uma participação mais ativa 

nas atividades relacionadas com a LGP e garantir o respeito dos direitos das 

pessoas surdas. Procura promover a inclusão dos alunos surdos na comunidade 

educativa. Será feita uma ação de sensibilização sobre questões relacionadas com 

LGP e  pessoas falantes desta língua. Posteriormente, para toda a comunidade 

escolar do Centro Escolar Riachos é feita uma interpretação  e dramatização de 

uma música ' O girassol' em LGP. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Docentes 360 : Catarina Martins e Vera Pedro 

Participantes:   

 Docente 920: Adília Pedro, Ana Filipe ; Terapeuta da Fala: Sandra Borrego; 

Intérprete de LGP ;Cláudia Valadares, Tânia Sousa, Tânia Pereira e Filipa Ribeiro; 

Alunos da turma A do Pré-Escolar; Docente titular Isabel Barroso da Luz e 

assistente operacional Mariana; Alunos do 1º Ciclo- 1º RA Rodrigo Girão e 3º RF 

Nádia Lopes; Aluno 12ºC Marco Valente. 

Público-Alvo:    Turma 12ºC; Turmas do Pré-escolar e 1º Ciclo e turma 5ºE 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Divulgar e valorizar a Língua Gestual Portuguesa(LGP); 

Promover o contacto entre alunos surdos e alunos  surdos e ouvintes; 

Promover modelos linguísticos adequados; 

Promover a inclusão dos alunos surdos na comunidade comunicativa 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
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Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   15 de novembro de 2019 / novembro 

Local de 

realização:   

 Escola Básica e Secundária Artur Gonçalves; Centro Escolar de Riachos e Escola 

E. B. 2, 3 Dr. António Chora Barroso 

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G410) Prof. José Ricardo 

Correia Costa    

   Data de criação do registo: terça-feira, 5 de novembro de 

2019 às 18:10    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Alunos do 11º B dinamizarão, sob orientação da docente de Filosofia, uma 

atividade de debate subordinado ao tema “Duas vidas valem mais que uma?”.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Teresa Leonardo  

Participantes:    10º D, 10º E 11ºB 

Público-Alvo:    10º D, 10º E 11ºB 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 A atividade tem como objetivos, por um lado, estimular a partilha de 

conhecimentos adquiridos na disciplina de Filosofia pelos alunos de 11º ano com 

alunos do ano anterior, por outro lado, a motivação dos alunos que agora 

frequentam o 10º ano e se iniciam na disciplina, para o debate de questões 

pertinentes relacionadas com os conteúdos da disciplina (Utilitarismo, Princípio da 

maior felicidade, Princípio da utilidade) e para a sua relação com situações reais. 

Pretende-se cruzar um problema filosófico estudado (acerca da fundamentação da 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
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moralidade da ação humana) com uma situação real descrita na série “Chernobyl” 

e assim, assinalar o dia Mundial da Filosofia, assinalando também a importância 

do debate, do diálogo, do envolvimento crítico na discussão de problemas sociais 

reais. Deste modo, estará ainda a aproximar-se a disciplina de Filosofia aos 

interesses dos alunos.  

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   19 de novembro / novembro 

Local de 

realização:   
 Escola Sede 

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
 Computador/projetor 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G410) Prof. José Ricardo 

Correia Costa    

   Data de criação do registo: quarta-feira, 23 de outubro de 

2019 às 15:35    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Parlamento dos jovens 2019/2020 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Tema: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E NO NAMORO: como garantir o respeito 

e a igualdade? 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Sofia Morais  

Participantes:    Turmas de 11ºano 

Público-Alvo:    Alunos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/  O Parlamento dos Jovens tem como objetivos:  

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943


30 
 

Metas a atingir:   a) Incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e política; 

b) Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que 

afetam o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas 

propostas junto dos órgãos do poder político; 

c) Dar a conhecer o significado do mandato parlamentar e o processo de decisão 

da Assembleia da República (AR), enquanto órgão representativo de todos os 

cidadãos portugueses; 

d) Incentivar as capacidades de argumentação na defesa das ideias, com 

respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:     

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:  

  / março 

maio 

outubro 

Local de realização:    Escola Sede 

Parceria(s):    IPJ, Assembleia da República 

Recursos/ 

Orçamento:   
 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Ana Paula 

Santana    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 28 de outubro de 

2019 às 16:14    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Concurso de Poesia "Brincar com a Poesia" 

Escola(s):    Centro Escolar de Riachos 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Realização de Concurso de Poesia "Brincar com a Poesia" em dois momentos: 1º 

sensibilização à poesia com Oficina de Poesia dinamizada pela autora Carmen 

Zita Ferreira no 1º Período, no dia 3 de dezembro de 2019 e trabalho em contexto 

de sala de aula. Num 2º momento será a realização do Concurso, no dia 18 de 

março de 2020, em contexto de sala também. 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
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Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Ana Paula Santana, Ana Sousa, Clara Lopes, Elsa Abrantes  

Participantes:    Professores e alunos 

Público-Alvo:    Alunos do CER 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Criar e consolidar hábitos de leitura e escrita. 

Promover a escrita de poesia. 

Incentivar a escrita criativa. 

Sensibilizar a comunidade escolar/educativa para uma participação mais ativa nas 

atividades da biblioteca e da escola em parceria com a rede das bibliotecas 

escolares. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:  
 A decorrer nos 1º e 2º Períodos / março 

Dezembro 

Local de 

realização:   
 Centro Escolar de Riachos 

Parceria(s):    Bibliotecas escolares, NAR, APECER 

Recursos/ 

Orçamento:   
  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Felisbela Maria Ramos 

Falcão Morgado    

   Data de criação do registo: sábado, 2 de novembro 

de 2019 às 23:42    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Feira do Livro/Feiras de autor/Feiras temáticas 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
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Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Organização de uma feira do livro ou feira do livro de autor ou ainda feira do 

livro temática, a realizar em cada uma das bibliotecas escolares do 

agrupamento. 

Em simultâneo, e sempre que se justifique, teremos a atividade  À conversa 

com... um autor ou um ilustrador, de acordo com a disponibilidade ou a 

temática. 

Devem ser desenvolvidas, entre outras: 

- Elaboração do cartaz de divulgação. 

-Calendarização das turmas para visitarem a feira com os respetivos 

professores de língua portuguesa. 

-Calendarização dos elementos da equipa para apoiarem no espaço em que 

decorre a feira 

- Montagem, organização e apoio da feira durante o calendário em que 

decorrer. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Paula Nalha e Felisbela Morgado 

Participantes:    Docentes da equipa das bibliotecas 

Público-Alvo:    Comunidade educativa 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

 OBJETIVOS: 

Divulgar junto da comunidade as novidades editoriais 

Promover a leitura e o livro 

Criar condições para enriquecimento do fundo documental 

Fomentar o gosto pela leitura 

Promover a participação ativa dos parceiros na dinâmica do Agrupamento 

METAS: 

- Fomentar a participação dos diferentes níveis de ensino. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano Nacional de Leitura 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:  

  / março 

abril 

outubro 

novembro 
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Local de realização:    Bibliotecas escolares 

Parceria(s):    Livraria da cidade 

Recursos/ Orçamento:   
 Livros, consumíveis, mesas, adereços. 

ORÇAMENTO: 0€ 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G290) Prof. Maria da Gloria 

Trindade Ferreira    

   Data de criação do registo: quarta-feira, 9 de outubro 

de 2019 às 21:37    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Visita a Santiago de Compostela 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ Justificação:    Visita à Catedral de Santiago de Compostela e zona envolvente. 

Coordenadores/ Dinamizadores:    Glória Ferreira - Professora de EMRC  

Participantes:     

Público-Alvo:    Alunos do Ensino Básico e Secundário. 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a atingir:   

 Conhecer a mensagem cristã e o património religioso de interesse 

mundial; 

Fomentar a amizade entre alunos e entre alunos e professores. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   20 a 21 de março / março 

Local de realização:    Santiago de Compostela, Espanha 

Parceria(s):    Diocese de Leiria 

Recursos/ Orçamento:   
 Autocarro; 

Alojamento em Hotel; 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=31&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=31&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=31&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=31&course=943
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Passeio de Barco; 

Seguros. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G410) Prof. Vítor Manuel 

Carvalho Antunes    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 21 de outubro 

de 2019 às 22:16    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Visita à Futurália-Lisboa 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ Justificação:   
 Dar a conhecer aos alunos as saídas profissionais ao nível do ensino 

superior 

Coordenadores/ Dinamizadores:    Vítor Antunes  

Participantes:    Alunos do Profissional 

Público-Alvo:    Alunos do Profissional 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a atingir:     

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / março 

Local de realização:    Lisboa 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:    Autocarro 

 

 

  

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=74&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=74&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=74&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=74&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Maria da Graça 

Pereira    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 24 de outubro de 

2019 às 21:39    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Teatro Atrapalharte 

Escola(s):   
 Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via  

Apresentação/ 

Justificação:   

 O teatro é um meio de comunicação por excelência que transporta os 

alunos questões reais e imaginárias. Este espetáculo permite o desenvolvimento 

de competências e a mobilização de conhecimentos curriculares.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Coordenadores de Estabelecimento e docente Luís Cruz 

Participantes:    Professores e Assistentes Operacionais 

Público-Alvo:    Alunos das respetivas escolas 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 - Desenvolver as capacidades de expressão e de relacionamento, a autoestima, a 

imaginação e a memorização; 

-  Reforçar o interesse das crianças pela leitura e literatura; 

 - Desenvolver a expressão verbal e corporal. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

Plano Nacional de Leitura 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   26 e 27 de março / março 

Local de realização:    Escolas ( CER, CEMV 

Parceria(s):     

Recursos/   

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1519&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1519&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1519&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1519&course=943
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Orçamento:   

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Anabela Anjos 

Ferreira    

   Data de criação do registo: terça-feira, 29 de outubro de 

2019 às 17:41    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Visita de estudo- Parque Dino-Lourinhã 

Escola(s):   
 Escola de Liteiros 

Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ Justificação:     

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Anabela Ferreira, Helena Gonçalves   

Participantes:    Professores, assistentes operacionais 

Público-Alvo:    Alunos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 -Conhecer diferentes espécies de dinossauros e suas características; 

-Sensibilizar para a extinção/preservação das espécies e preservação do 

meio ambiente; 

-Visualização de pegadas e fósseis; 

- Privilegiar o contacto com a natureza; 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   27 de março / março 

Local de realização:    Lourinhã 

Parceria(s):     

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1501&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1501&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1501&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1501&course=943


37 
 

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo 

Loureiro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

de 2019 às 17:18    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

Item     Descritivo  

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Canguru Matemático 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ Justificação:    Concurso Nacional de problemas Matemáticos 

Coordenadores/ Dinamizadores:    Profs Mª João / Cláudia ; Paula Martins e Sandra Coelho  

Participantes:    Profs Adosinda, Helena Loureiro, Felisbela Morgado, Mª Sofia 

Público-Alvo:    alunos 2º/ 3º e ensino secundário 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a atingir:     

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   em data a definir / março 

Local de realização:    Esag/ Chora Barroso 

Parceria(s):    Sociedade Portuguesa de Matemática 

Recursos/ Orçamento:   papel, fotocópias 

 

 

  

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo 

Loureiro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

de 2019 às 17:44    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Dia Internacional da Matemática 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Dinamização de atividades no âmbito da disciplina, subjacente ao tema "A 

matemática está em todo a parte". 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Profs Alice Martins, Felisbela Falcão, Helena loureiro, Mª Sofia Alves,   

Participantes:    professores dos grupos 230 e 500 

Público-Alvo:    alunos de todos os níveis de ensino 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   
  

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   1ºP/ 2º P / março 

Local de realização:    a definir 

Parceria(s):   
 Torres Novas FM; 

Câmara Municipal 

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo    Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
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Loureiro    de 2019 às 17:52    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Atividade: Visita de Estudo à Futurárila em LISBOA 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

  - Participação em atividades e workshop de sensibilização às futuras escolhas 

de áreas para a prossecução dos seus estudos  

- Promover o convívio entre alunos e professores. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Lourdes Cruz 

Participantes:   
 Almerinda Nunes, Anabela Triguinho, Cristina Alves, Ana Farinha, Helena 

Loureiro e Alice Martins 

Público-Alvo:    12º A, 12º B, 12º C, 12ºD e 12ºE 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

  - Promover ações que estimulem os alunos na educação cívica e transmitam 

valores e atitudes consentâneos com a vivência de uma cidadania livre, mas 

responsável 

- Promover condições que facilitem a motivação dos alunos para as escolhas 

profissionais. 

- Promover experiências diversificadas e adequadas aos interesses e 

expetativas dos alunos. 

 Metas 

- Prever que os alunos consolidem expectativas relativas a áreas de interesse 

no  acesso ao ensino superior. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   25 de março 2020 / março 

Local de realização:    FIL - Lisboa 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:   
 Autocarro 

+ ou - 11€ por aluno 

 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Filomena Maria da 

Silva Gaião Roque    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de 

outubro de 2019 às 17:55    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

Item     Descritivo 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Visita de Estudo à Fábrica Renova 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 No âmbito da disciplina de Físico- Química, Ciências Naturais e das DACS, 

para conhecimento do funcionamento de uma indústria química que utiliza como 

um dos recursos a água e sensibilização para a importância da existência e 

tratamento da água. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Professoras de FQ 8ºano  

Participantes:    Professores dos Conselhos de Turma 8ºano 

Público-Alvo:    Alunos do 8ºano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

  Promover a Educação para a Cidadania,  a qualidade das aprendizagens e a 

otimização dos resultados; 

Inovar e diversificar as práticas pedagógicas; 

 Estimular a inovação; 

Promover o contato dos alunos com o meio envolvente. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   2ºperíodo / março 

Local de realização:    Zibreira 

Parceria(s):    Fábrica Renova 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=95&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=95&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=95&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=95&course=943
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Recursos/ 

Orçamento:   
 Autocarro - 3 euros. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G230) Prof. Maria João Marques 

Martins    

   Data de criação do registo: sábado, 2 de novembro de 

2019 às 20:54    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Visita de Estudo - 6ºano  

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Aprender e consolidar as aprendizagens fora das portas  da escola  articulando 

várias disciplinas nomeadamente o  Português, a Música; a Matemática e as 

Ciências em visita ao Museu da Música e ao Ciência Viva em Lisboa. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Prof. Fernando Batista; Prof. Isabel Raposo  

Participantes:    DT 6ºano ; Prof 6ºano  

Público-Alvo:    alunos 6ºano  

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 - Promover a socialização inter-pares (aluno-aluo; aluno-professor); 

- Consolidar aprendizagens; 

- Promover a articulação interdisciplinar. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   16 de março / março 

Local de realização:    Lisboa  

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
 aproximadamente 20€   

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G520) Prof. Carla Elisa Pereira 

Marques Barroca    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 4 de 

novembro de 2019 às 11:10    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Feira de Minerais e Fósseis 

Escola(s):   
 Escola Chora Barroso 

  

Apresentação/ 

Justificação:   

 Mostra de minerais, fósseis e artigos produzidos com recurso a minerais. 

Pretende-se que a comunidade escolar estabeleça uma relação humana e 

divertida com o universo das ciências, mostrando que a Ciência está presente 

na nossa vida diária. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   

 Professores do Departamento de Ciências Experimentais que lecionam na 

escola Chora Barroso  

Participantes:     

Público-Alvo:    Comunidade escolar 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

 Mostrar que a Ciência está presente na nossa vida diária. 

Estabelecer uma relação humana e divertida com o universo das ciências. 

Contribuir para a literacia científica. 

Fomentar a relação Aluno/Aluno e Professor/Aluno.  

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Semana do Agrupamento / março 

Local de realização:    Escola Chora Barroso 

Parceria(s):    Minerália 

Recursos/ Orçamento:     

 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=103&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=103&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=103&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=103&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G520) Prof. Carla Elisa Pereira 

Marques Barroca    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 4 de 

novembro de 2019 às 11:18    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Magia no Laboratório 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Mostra interativa de atividades experimentais, que pretende despertar nos 

alunos de 4º ano o interesse pela Ciência. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   

 Professores do Departamento de Ciências Experimentais que lecionam na 

escola Chora Barroso  

Participantes:    Professores do 4º ano que lecionam no CER e no CEMV 

Público-Alvo:    Alunos de 4º ano do CER e CEMV 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 Relacionar a Físico-Química com as Ciências Naturais. 

Promover o caráter experimental das disciplinas de Físico-Química e 

Ciências Naturais. 

Fomentar a relação Aluno/Aluno e Professor/Aluno.  

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Semana do Agrupamento / março 

Local de realização:    Escola Chora Barroso 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=103&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=103&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=103&course=943
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   Nome: (G330) Prof. Maria Olinda 

Martins Vaz    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 4 de novembro 

de 2019 às 16:48    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Visita de estudo ao Hard Rock Café e Lx Factory 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Os alunos vão participar numa atividade sobre o tema da música inserido na 

unidade temática "Os Jovens no Mundo de Hoje" que será lecionada no 2º 

Período. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Professoras de Inglês do 10º ano  

Participantes:    Alunos de Inglês do 10º ano e professores acompanhantes 

Público-Alvo:    Alunos de Inglês do 10ºano dos cursos cientifico-humanísticos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

 . Promover experiências diversificadas e adequadas aos interesses e 

expetativas dos alunos. 

. Promover condições que facilitem a motivação dos alunos 

. Melhorar os resultados sociais 

. Aplicação da língua inglesa em contexto de comunicação na recriação de 

uma sala de aula 

. Participação , fruição e criação cultural numa lógica de inclusão e 

aprendizagem ao longo da vida 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   5 de março de 2020 / março 

Local de realização:    Lisboa 

Parceria(s):    Escola do Hard Rock Café 

Recursos/ Orçamento:   
 Autocarro(s) 

Orçamento a definir 

 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=60&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=60&course=943


45 
 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G300) Prof. Lídia Maria Santos 

Cabeleira    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 4 de novembro 

de 2019 às 17:03    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Sarau de Poesia 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ Justificação:     

Coordenadores/ Dinamizadores:    Profs. PORT da EACB   

Participantes:    Alunos, AO e Professores da EACB 

Público-Alvo:    Comunidade educativa e local 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a atingir:   

 Promover hábitos de leitura; 

Incentivar o gosto pela leitura lúdica; 

Divulgar autores das literaturas portuguesa e estrangeira; 

Apresentar o trabalho desenvolvido em meio escolar à comunidade 

local. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Plano Nacional de Leitura 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   27 de março de 2020 / março 

Local de realização:    Solar de Santa Maria - Riachos 

Parceria(s):    NAR; Convidados... 

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=36&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=36&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G600) Prof. Maria José da Silva 

Chambel Martins    

   Data de criação do registo: terça-feira, 5 de 

novembro de 2019 às 20:51    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    “Vamos pintar com água” Comemoração do dia Mundial da água 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Porque as artes são elementos indispensáveis no desenvolvimento da expressão 

pessoal, social e cultura do aluno, pretende-se comemorar o Dia Mundial da Água 

e contribuir para a capacidade de expressão plástica e a criatividade utilizando a 

técnica de pintura com água. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Dora Rainha  

Participantes:    Dora Rainha e professora de EV de cada turma 

Público-Alvo:    Aluno do 5º ano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 - Estimular e desenvolver a capacidade de expressão plástica e a criatividade 

plicando a técnica de pintura com água. 

- Conceber objetos plásticos em função da mensagem ; 

- Desenvolver a criatividade participando em momentos de improvisação no 

processo de criação artística; 

- Conhecer as propriedades de diversos materiais (comportamento e reação as 

reagentes exteriores). 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   23 a 27 de março / março 

Local de realização:    Sala de aula, nas aulas de Educação Tecnológica 

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
 Papel Canson e tinta da china de várias cores 

 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=122&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=122&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=122&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G260) Prof. Cecília Maria 

Piedade Cabaça    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 7 de novembro 

de 2019 às 21:22    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    TORNEIO INTER-TURMAS DE FUTSAL - 2º CICLO 

Escola(s):   
 Escola Sede 

  

Apresentação/ 

Justificação:   

 Na escola sede, realiza-se o torneio de Futsal, em todos os níveis de 

ensino. 

Deste modo, os alunos de 5º e 6º ano disputam um torneio entre si, para 

apurar a turma vencedora do torneio.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Ana Simões  

Participantes:   
 Professores de EF, alunos de 2º ciclo e alunos dos cursos profissionais de 

desporto 

Público-Alvo:    Alunos de 2º Ciclo 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 Proporcionar encontro e competição desportiva entre os alunos do mesmo 

nível de ensino. 

Promover o Futsal e o desenvolvimento das ações técnicas e táticas 

inerentes à modalidade.  

Promover o fair play e o respeito pelas regras da modalidade e da 

arbitragem. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   26 de março de 2020 / março 

Local de realização:    Pavilhão desportivo  

Parceria(s):     

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
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Recursos/ Orçamento:    Bolas de futsal, balizas, coletes e apitos 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G260) Prof. Cecília Maria 

Piedade Cabaça    

   Data de criação do registo: sexta-feira, 8 de novembro 

de 2019 às 10:02    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    TORNEIO DE BADMINTON 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ Justificação:    Evento desportivo, entre outros, a realizar no final do 2º período letivo.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 André Micaelo  

Participantes:    Professores de EF e alunos  

Público-Alvo:    Alunos da escola Chora Barroso 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 Promover o Badminton, como desporto individual. 

Proporcionar momentos de convívio salutar e estilos de vida ativos. 

Desenvolver as competências técnicas e táticas inerentes à modalidade, 

respeitando as regas de jogo. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   27 de março de 2020 / março 

Local de realização:    Pavilhão desportivo Riachos 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:    Raquetes, volantes, redes, fitas e marcadores. 

 

 

  

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G290) Prof. Maria da Gloria 

Trindade Ferreira    

   Data de criação do registo: quarta-feira, 9 de outubro 

de 2019 às 21:40    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Visita à Tapada de Mafra e ao Palácio 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ Justificação:   
 Visita ao património histórico-artístico-religioso de Mafra, bem como 

à tapada. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Glória Ferreira - Professora de EMRC  

Participantes:     

Público-Alvo:    Alunos do Ensino Básico e Secundário. 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 Conhecer o património histórico e religioso do país, assim como a 

fauna portuguesa. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / maio 

Local de realização:    Mafra, Portugal 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:   
 Autocarro; 

Pagamento da Entrada na Tapada de Mafra. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G600) Prof. Maria José da Silva 

Chambel Martins    

   Data de criação do registo: terça-feira, 5 de 

novembro de 2019 às 21:15    
 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=31&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=31&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=31&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=31&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=122&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=122&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=122&course=943
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 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    “Expressar com Arte”  

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Porque as artes são elementos indispensáveis no desenvolvimento da expressão 

pessoal, social e cultural do aluno. São formas de saber que articulam a 

imaginação, razão e emoção. é fundamental dar a conhecer novas perspetivas, 

formas e densidades ao ambiente e à sociedade em que se vive. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Professores do Departamento  

Participantes:    Professores do Departamento/alunos 

Público-Alvo:    Comunidade 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Divulgar os trabalhos realizados nas disciplinas artísticas do Departamento; 

- Dar ao aluno a consciência do seu processo formativo, verificando com ele os 

momentos da sua evolução na utilização da imagem como linguagem e como 

meio de expressão; 

- Estimular a criação artística dos alunos e aproximar a comunidade da produção 

estética; 

- Envolver os Pais e Encarregados de Educação no acompanhamento trabalhos 

desenvolvidos pelos alunos. 

- Dar a conhecer à comunidade o trabalho desenvolvido pelos alunos nas 

disciplinas da área artística. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Final de Maio / maio 

Local de 

realização:   
 Convento do Carmo 

Parceria(s):    Câmara Municipal de Torres Novas 

Recursos/ 

Orçamento:   
 Cartolinas, cola, fio de côco, etc. 
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G260) Prof. Cecília Maria 

Piedade Cabaça    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 7 de novembro 

de 2019 às 21:38    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Torneio de Voleibol 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ Justificação:     

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Susana Neves  

Participantes:    Professores de EF e alunos do ensino secundário  

Público-Alvo:    Alunos do ensino secundário 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 Fomentar a prática do Voleibol. 

Promover encontros desportivos entre os alunos do ensino secundário. 

Desenvolver nos alunos as competências técnicas e táticas inerentes à 

modalidade. 

Desenvolver o espírito desportivo e o respeito pelas regras do jogo e 

da arbitragem. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / maio 

Local de realização:    Pavilhão desportivo / Campo de areia 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:    Bolas de voleibol, rede, apitos. 

 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G240) Prof. Ana Rita Gonçalves 

Moutinho    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 21 de outubro 

de 2019 às 12:12    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Oficina de Teatro 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 A Oficina de Teatro prepara e apresenta peças de teatro e outras atividades 

pontuais que vão surgindo ao longo do ano: 

- Encenação de uma adaptação dos "Os Lusíadas" - "Lusíadas (En)cantos", 

criada pela Oficina de Teatro, apresentada às escolas da região no teatro 

Virgínia, no dia 28 de novembro. 

- Encenação de uma peça de teatro apresentada no final do ano letivo, no Sarau 

Cultural do Agrupamento. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Ana Rita Moutinho e Elsa Giraldo  

Participantes:    Alunos inscritos na Oficina de Teatro 

Público-Alvo:    Comunidade educativa 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

 - Estimular a conceção e a implementação de projetos inovadores que possam 

trazer maior visibilidade ao Agrupamento. 

- Promover a realização de atividades de complemento curricular 

diversificadas. 

- Estabelecer parcerias com instituições locais, regionais, nacionais e 

internacionais. 

- Desenvolver a literacia cultural dos alunos. 

- Promover o envolvimento dos alunos em atividades artísticas, integrando os 

conteúdos programáticos numa perspetiva interdisciplinar e de gestão flexível 

do currículo. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

Plano Nacional de Artes 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=18&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=18&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=18&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=18&course=943
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 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:  
  / junho 

novembro 

Local de realização:    Teatro Virgínia 

Parceria(s):    Município - Teatro Virgínia 

Recursos/ Orçamento:    300 € 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G520) Prof. Carla Elisa Pereira 

Marques Barroca    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 30 de 

setembro de 2019 às 16:21    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Magia no Laboratório 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Esta iniciativa destina-se aos alunos do 4º ano e consiste na realização de 

atividades experimentais, algumas das quais de caráter interativo com os 

alunos. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   

 Professores do Departamento de Ciências Experimentais que lecionam na 

escola Chora Barroso  

Participantes:    Professores do 4º ano do CER 

Público-Alvo:    Alunos do 4º ano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

 Relacionar a Físico-Química com as Ciências Naturais. 

Promover o caráter experimental das disciplinas de Físico-Química e Ciências 

Naturais. 

Fomentar a relação Aluno/Aluno e Professor/Aluno. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=103&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=103&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=103&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=103&course=943
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Cronograma:    / junho 

Local de realização:    Escola Chora Barroso  

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:    Laboratórios do 3º ciclo da escola Chora Barroso. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Paulo Jorge 

Agostinho Rosa    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 14 de outubro 

de 2019 às 00:36    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Desfile da Feira de Época 

Escola(s):   
 Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Apresentação/ Justificação:   
 Participação no desfile da Feira de Época. 

Recriação de momentos relacionados com a história da cidade 

Coordenadores/ Dinamizadores:      

Participantes:    Professores/Educadoras, Ass. Operacionais, Alunos 

Público-Alvo:    Alunos, Comunidade 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a atingir:   
 Recriar os hábitos e modos de vida do passado.  

Conhecer factos e datas importantes da história da cidade. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   05/06/2020 / junho 

Local de realização:    Torres Novas 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
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Parceria(s):    CMTN 

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Carlos Fernando 

Lopes Ferreira    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 21 de outubro 

de 2019 às 10:39    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Sarau Cultural 

Escola(s):      

Apresentação/ Justificação:    Organização do XIV sarau cultural. 

Coordenadores/ Dinamizadores:    Prof. Ana Rita Moutinho  

Participantes:     

Público-Alvo:    Comunidade educativa 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a atingir:    Gestão e Liderança 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / junho 

Local de realização:    Teatro Virgínia 

Parceria(s):    Oficina de teatro 

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Carlos Fernando    Data de criação do registo: segunda-feira, 21 de outubro 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
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Lopes Ferreira    de 2019 às 12:08    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Convívio de Final de Ano 

Escola(s):    Todas  

Apresentação/ Justificação:    Organizar um convívio de final de ano. 

Coordenadores/ Dinamizadores:    Diretor 

Participantes:    Direção 

Público-Alvo:    Comunidade Escolar 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a atingir:   
 Gestão e liderança. 

1.3. Melhorar o grau de satisfação do pessoal docente. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / junho 

Local de realização:    Escola sede 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Paulo Jorge 

Agostinho Rosa    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 24 de outubro de 

2019 às 12:34    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

Item     Descritivo  

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Dia da Criança 

Escola(s):    Centro Escolar de Riachos 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
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Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Celebração do Dia da Criança com dinamização de jogos pré-desportivos; 

Deslocação de algumas escolas ao cinema e a Campos de Jogos;  

Meia Via: 3.º e 4.º Ano desloca-se ao Estádio da Luz - festa de encerramento do 

projeto KidFun, apoiado pela Fundação Benfica. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   

 Sta Maria: Helena Faria, Carla Silva, Sandra Eusébio, Carla Varela, Dora 

Cordeiro, Dulce Guilherme, Isabel Moniz. CER: Luís Cruz, Carla Martins, 

Fernanda Santos, Conceição Tomé, Magda Carvalho e Paula Silva. Meia Via: 

Carlos Nunes, Fátima Oliveira e Fátima Castro. Liteiros: Anabela Ferreira, Dina 

Godinho, Cláudia Ribeiro e Helena Gonçalves. Resgais: Isabel Silvestre.  

Participantes:    Docentes, AO 

Público-Alvo:    Alunos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Promover o espírito desportivo, a partilha, a solidariedade e a cooperação; 

Promover o cumprimento de regras e o relacionamento interpessoal; 

Reconhecer os direitos e os deveres como elementos essenciais a uma cidadania 

democrática. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   1 de junho / junho 

Local de 

realização:   
 Respetivas escolas 

Parceria(s):    Associações de Pais e Juntas de Freguesia 

Recursos/ 

Orçamento:   
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Paulo Jorge 

Agostinho Rosa    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 24 de outubro de 

2019 às 13:06    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Festa de Encerramento do Ano Letivo 

Escola(s):   

 Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Realização de festas de Final de Ano (escolas e/ou espaços de instituições locais), 

com receção à comunidade e a representantes de instituições seguindo-se a 

apresentação, por parte dos alunos,  de: 

- Apontamentos musicais;  

- Danças; 

- Ginástica rítmica; 

- Entrega de diplomas aos alunos finalistas. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   

 CER: Clara Lopes, Ana Sousa, Clarissa Louro, Fátima Florêncio, Ana Leitão, 

Paula Santana, Isabel Moita e Elsa Abrantes. Santa Maria: Isabel Leitão, 

Margarida Duarte, Ana Santos, Carla Gameiro, Paula Moura, Filomena Trincão, 

Ana do Canto, Ana Sousa, Tânia Antunes. Meia Via: Carlos Nunes, Helena Costa, 

Sílvia Borges, Elsa Lopes, Cremilde Duque e Isabel Gomes. Liteiros: Anabela 

Ferreira, Dina Godinho, Cláudia Ribeiro e Helena Gonçalves.  

Participantes:    Docentes, AO, Associações de Pais 

Público-Alvo:    Alunos e Comunidade Educativa 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Criar um tempo e um espaço para fomentar um saudável convívio entre a 

comunidade escolar e as famílias dos alunos; 

Divulgar e apresentar o trabalho realizado pelos alunos ao longo do ano letivo nas 

diferentes áreas; 

Intensificar a relação escola-família. 

 2.3 - Contributos 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
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Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   19 de junho / junho 

Local de 

realização:   
 Escolas 

Parceria(s):    Juntas de Freguesia e Associações de Pais 

Recursos/ 

Orçamento:   
 Recursos suportados pelas Associações de Pais e Juntas de Freguesia. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G230) Prof. Maria João Marques 

Martins    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 24 de outubro 

de 2019 às 22:12    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Baile de Gala - 9ºano 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 O evento é organizado em parceria co os elemento responsáveis da AE , na 

escola Chora Barroso, e tem como finalidade comemorar o último ano de todos 

os alunos que frequenta o nono ano no presente ano letivo 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Coordenadora de Estabelecimento;  

Participantes:    responsáveis AE; DT9ºano 

Público-Alvo:    alunos 9ºano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

  - Manter a vertente afetiva como parte integrante do processo ensino-

aprendizagem; 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
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- Promover relações interpessoais; 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   4 junho / junho 

Local de realização:    Sala do Aluno ou Átrio Principal 

Parceria(s):    associação de estudantes 

Recursos/ 

Orçamento:   
  

Clique na marca ( ) para editar o 

registo. 

           Clique na marca ( ) para visualizar o 

registo. 
 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G230) Prof. Maria João Marques 

Martins    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 24 de outubro 

de 2019 às 22:13    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Arraial - Final de Ano letivo 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ Justificação:     

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Coordenadora de Estabelecimento;  

Participantes:   
 Lídia Cabeleira; Filomena Rosa; Paula Ribeiro; Dina Ferreira; DT 

3ºCiclo 

Público-Alvo:    comunidade educativa 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 - Promover momentos de socialização e de alegria; 

- Expor  trabalhos de alunos 

- Promover  atividades de caracter  sociocultural e/ou desportiva; 

- Incrementar a utilização eficaz dos recursos existentes no 

Agrupamento; 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
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- Manter, aprofundar e reforçar as parcerias existentes; 

- Reforçar a participação dos pais e encarregados de educação nos 

projetos de turma e outros. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   junho 2020 / junho 

Local de realização:    Pátio - Chora Barroso 

Parceria(s):   

 -Associação de pais da Chora Barroso 

- Município; 

_ Junta de Freguesia;  

Banda Filarmónica; 

Rancho "Os camponeses"  

- Outros 

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G260) Prof. Cecília Maria 

Piedade Cabaça    

   Data de criação do registo: sexta-feira, 8 de novembro 

de 2019 às 10:09    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    TORNEIO INTER-TURMAS DE FUTSAL - 9º ano 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Torneio realizado entre os alunos finalistas da escola Chora Barroso (9º ano), 

evento este com tradição e importância desportiva e social no seio escolar.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Ana Margarida Rodrigues  

Participantes:    Professores de EF e alunos  

Público-Alvo:    Alunos de 9º ano 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
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 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

 Proporcionar momentos de convívio desportivo salutar entre os alunos 

finalistas. 

Desenvolver nos alunos competências técnicas e táticas, através da 

cooperação para o êxito pessoal e de grupo, respeitando as regas do jogo e da 

arbitragem.  

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   4 de junho de 2020 / junho 

Local de realização:    Pavilhão desportivo Riachos 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:    Bolas de futsal, apitos, coletes. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G260) Prof. Cecília Maria 

Piedade Cabaça    

   Data de criação do registo: sexta-feira, 8 de novembro 

de 2019 às 10:17    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    TORNEIO INTER-TURMAS DE FUTSAL  

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Torneio com tradição na escola Chora Barroso, disputado entre as turmas da 

mesma, exceto os alunos do 9º ano que disputam o torneio noutra data, entre 

si.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Paula Brito 

Participantes:    Professores de EF e alunos  

Público-Alvo:    Alunos do 5º ao 8º ano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
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Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

 Promover evento desportivo competitivo, entre os alunos da escola, de forma 

salutar. 

Desenvolver nos alunos as competências técnicas e táticas da modalidade, 

bem como as de cariz social, respeitando as regras de jogo e as da arbitragem.  

Promover a cooperação com os companheiros para o sucesso pessoal e do 

grupo. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   9 de junho de 2020 / junho 

Local de realização:     

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:    Bolas de futsal, apitos, coletes, marcadores.  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Paulo Jorge 

Agostinho Rosa    

   Data de criação do registo: domingo, 13 de outubro de 

2019 às 23:51    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Visitas de Estudo 

Escola(s):   
 Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Apresentação/ 

Justificação:   

 JI - visita ao Oceanário de Lisboa, 20/03/2020 

1.º Ano - "Feiticeiro de Oz no Gelo" no Alegro de Alfragide e fábrica da 

Compal/Sumol, em Almeirim, 05/12/2019 

2.º e 3.º Ano - visita ao Jardim Zoológico de Lisboa, 27/03/2019 

4.º Ano - Planetário Calouste Gulbenkian e Museu dos Coches, em Lisboa, 

09/06/2020 

Visitas no âmbito do PEDIME: Centro de Ciência Viva do Alviela - 15/11/2019; 

Aldeias de Xisto - 20/11/2019; Centro de Ciência Viva de Constância - 

22/01/2020; Mata dos Sete Montes, em Tomar - 18/06/2020. 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
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Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Professoras/Educadoras das turmas envolvidas 

Participantes:    Professoras/Educadoras, Ass. Operacionais, Alunos 

Público-Alvo:    Alunos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Oceanário: observar e conhecer os animais marinhos; conhecer o Oceanário; 

realizar projetos no âmbito da temática "Animais Marinhos".  

"Feiticeiro de Oz" e Fábrica da  Compal: participar em atividades interpessoais e 

de grupo respeitando regras e critérios de atuação e de convivência em diversos 

contextos; reconhecer a especificidade de um musical; promover o contacto com a 

realidade empresarial da região; saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer 

inferências, comprovar resultados e saber comunicar, reconhecendo como se 

constrói o conhecimento; mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos 

para compreender a realidade e para resolver situações e problemas do quotidiano; 

assumir atitudes e valores que promovam uma participação cívica de forma 

responsável, solidária e crítica. 

Planetário: conhecer os planetas existentes no nosso Universo; identificar, localizar 

e reconhecer os elementos astronómicos; descrever os elementos astronómicos; 

descrever os objetos no céu e conhecer outros corpos celestes.  

Museu dos Coches: possibilitar a compreensão dos conceitos de cultura, 

identidade, museu, património e pesquisa; despertar o interesse pela pesquisa.  

CCV Alviela: saber por que razão é necessário proteger as águas subterrâneas dos 

sistemas cársicos; reconhecer o modo como as modificações ambientais provocam 

desequilíbrios nos ecossistemas e influenciam a vida dos serres vivos.  

Vila de Rei: saber para que servem os marcos geodésicos; saber como se medem 

as áreas de um território.  

CCV Constância: conhecer os contributos da astronomia, representada n'Os 

Lusíadas, para o desenvolvimento das navegações portuguesas; conhecer a nossa 

galáxia e a sua posição no Sistema Solar.  

Mata dos Sete Montes: conhecer a relação entre a diversidade de plantas da Mata 

Nacional dos Sete Montes e a sua utilização pelas populações; reconhecer e 

valorizar o património natural e cultural local e nacional. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / janeiro 
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março 

junho 

novembro 

dezembro 

Local de 

realização:   
 Lisboa, Almeirim, Alcanena, Vila de Rei, Constância, Tomar 

Parceria(s):   

 APEE de Santa Maria  

CMTN 

CIMT 

Recursos/ 

Orçamento:   
Autocarros 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G240) Prof. Ana Rita Gonçalves 

Moutinho    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 21 de outubro 

de 2019 às 12:40    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Plano Cultural de Escola 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ 

Justificação:   

 O Plano Cultural de Escola (PCE) integra-se no Plano Nacional das Artes (PNA). 

Surge como um instrumento fundamental para fazer a ponte entre as atividades 

artísticas e a integração dos conteúdos programáticos, numa perspetiva 

interdisciplinar e de gestão flexível do currículo. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Ana Rita Moutinho 

Participantes:    Comunidade educativa 

Público-Alvo:    Comunidade educativa 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=18&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=18&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=18&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=18&course=943
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 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Fomentar o trabalho em equipa (entre professores e entre alunos) principalmente 

ao nível do ensino secundário; 

- Desenvolver a literacia cultural dos alunos; 

- Promover um maior envolvimento/investimento por parte dos docentes em 

atividades artísticas, integrando os conteúdos programáticos, numa perspetiva 

interdisciplinar e de gestão flexível do currículo. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

Educação Especial 

Plano Nacional de Leitura 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:  

 Ao longo do ano letivo / janeiro 

fevereiro 

março 

abril 

maio 

junho 

outubro 

novembro 

dezembro 

Local de 

realização:   
 Diversos 

Parceria(s):   

 Serviço Educativo do Teatro Virgínia; 

Museu Municipal Carlos Reis; 

Rede de Bibliotecas Escolares 

Plano Nacional de Leitura 

Plano Nacional das Artes 

Recursos/ 

Orçamento:   
  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 
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   Nome: (G240) Prof. Ana Rita Gonçalves 

Moutinho    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 21 de outubro 

de 2019 às 13:11    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Re(criar) Memórias 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 “(Re)Criar memórias” é um  projeto da equipa do PNA do agrupamento e 

pretende envolver turmas do 9º e do 10ºs anos. Tem como objetivo desenvolver 

nos alunos o interesse pelo património histórico da região. Numa primeira fase, as 

turmas irão identificar e conhecer o património existente na região. Este trabalho 

poderá envolver as disciplinas de História, Geografia e Ciências num trabalho 

conjunto com o Museu Municipal. Numa segunda fase, as turmas escolhem o local 

em que pretendem desenvolver a sua intervenção artística, com o objetivo de 

(re)criar memórias. A informação recolhida e o próprio local servirão de Input para 

a criação. Durante este processo pretende-se que trabalhem com um artista 

performativo ou de outra área artística e criem algo para ser apresentado no local. 

Este trabalho poderá envolver as disciplinas de complemento de educação artística 

e de educação visual, ou outras dependendo do local escolhido. Na terceira e 

última fase do projeto, pretende-se realizar um roteiro onde o “público” possa 

assistir ao resultado desse trabalho. Para a realização do roteiro, poderão ser 

envolvidas as disciplinas de matemática, educação visual, português, inglês e 

francês. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Equipa PNA e Prof. das turmas envolvidas. 

Participantes:    Alunos do 9º e 10º anos 

Público-Alvo:    Comunidade educativa 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 - Fomentar o trabalho em equipa (entre professores e entre alunos) principalmente 

ao nível do ensino secundário; 

- Desenvolver a literacia cultural dos alunos; 

- Promover um maior envolvimento/investimento por parte dos docentes em 

atividades artísticas, integrando os conteúdos programáticos, numa perspetiva 

interdisciplinar e de gestão flexível do currículo. 

- Desenvolver atividades que Valorizem o património local. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=18&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=18&course=943
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Flexibilização Curricular 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:  

  / janeiro 

fevereiro 

março 

abril 

maio 

junho 

novembro 

dezembro 

Local de 

realização:   
 Diversos 

Parceria(s):    Museu Municipal; Serviços educativos do Município. 

Recursos/ 

Orçamento:   
  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Ana Paula 

Santana    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 28 de outubro de 

2019 às 16:33    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Livros em Vaivém - Bookcrossing 

Escola(s):    Centro Escolar de Riachos 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Dar continuidade ao Projeto iniciado no ano transato da Cabine de Leitura 

acrescentando um expositor de Bookcrossing na Estação de Caminho de Ferro 

de Riachos. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Ana Paula Santana, Ana Sousa, Clara Lopes, Elsa Abrantes  

Participantes:    Professores, alunos e comunidade local 

Público-Alvo:    Comunidade local, alunos do CER 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
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Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

  Promover o livro e a leitura; 

Dar a conhecer as obras dos escritores locais. 

Descentralizar a biblioteca. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:  

 Durante o ano / janeiro 

fevereiro 

março 

abril 

maio 

junho 

julho 

agosto 

setembro 

outubro 

novembro 

dezembro 

Local de realização:    Riachos 

Parceria(s):   
 Junta de Freguesia, Núcleo de Arte de Riachos, Museu Agrícola, Biblioteca 

Simões Serôdio e Bibliotecas Escolares. 

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Ana Paula 

Santana    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 28 de outubro de 

2019 às 16:59    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Nossa Terra, Nossa História 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
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Escola(s):    Centro Escolar de Riachos 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Realização de entrevistas, debates, encontros com familiares e membros da 

comunidade, o desfile de Carnaval e a participação do CER na Festa da Bênção 

do Gado são atividades do Projeto anual do CER, "Nossa Terra, Nossa História". 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Ana Paula Santana  

Participantes:    Professores, AO e Alunos 

Público-Alvo:    Alunos do CER 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Promover e divulgar as tradições locais. 

Partilhar vivências e gerir conhecimentos e informações sobre a história local. 

Promover os valores patrimoniais. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:  

 Durante o ano / janeiro 

fevereiro 

março 

abril 

maio 

junho 

julho 

agosto 

setembro 

outubro 

novembro 

dezembro 

Local de realização:    Riachos 

Parceria(s):   
 Junta de Freguesia, NAR, Comissão da Festa da Bênção do Gado, Museu 

Agrícola, APECER 

Recursos/ 

Orçamento:   
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G600) Prof. Maria José da Silva 

Chambel Martins    

   Data de criação do registo: terça-feira, 5 de 

novembro de 2019 às 21:10    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    “Juntos fazemos o caminho”  

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Combinar a criatividade e a literatura para criar uma obra de arte que incentivará 

os alunos por anos a serem verdadeiros consigo próprios. 

Pintura de pedras inspiradas no livro Only One you, de Linda Kranz, para criar 

um caminho colorido e alinhado com pedra no espaço exterior da escola. As 

pedras não serão apenas uma adição colorida à escola, mas têm como objetivo 

sensibilizar os alunos de que, não importa o quê, são especiais e podem têm o 

poder de mudar o mundo. Este projeto de arte tem como finalidade utilizar 

materiais simples para transmitir uma mensagem extremamente poderosa. 

Durante o ano letivo serão realizadas e dinamizadas atividades de leitura e pintura 

em todas as escolas do Agrupamento. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Maria da Paz 

Participantes:    Alunos do PIEF e professores do Departamento 

Público-Alvo:    Todos os alunos do Agrupamento 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Promover uma cidadania ativa; 

- Desenvolver a criatividade; 

- Promoção de ações que estimulem os alunos na educação cívica e transmissão 

de valores e atitudes consentâneas com a vivência de uma cidadania mais 

responsável. 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=122&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=122&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=122&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=122&course=943
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- Desenvolver estratégias para a construção das relações entre o olhar, o ver e o 

fazer. Valorizam-se as vivências e as experiências de cada aluno, no sentido de o 

levar a uma interpretação mais abrangente e mais complexa, fazendo 

interdepender três realidades: imagem/objeto, sujeito e a construção de hipóteses 

de interpretação. 

- Incentivar, a partir da experiência de cada aluno e dos processos de observação, 

descrição, discriminação, análise, síntese, argumentação e juízo crítico, a 

apreciação estética e artística, para a compreensão, entre outros aspetos, da 

expressividade contida na linguagem das imagens e/ou de outras narrativas 

visuais. 

- Conjugar a experiência pessoal, a reflexão, os conhecimentos adquiridos, na 

experimentação plástica de conceitos e de temáticas, procurando a criação de um 

sistema próprio de trabalho. Deseja-se que a experiência plástica dos alunos não 

seja encarada, apenas, como uma atividade ilustrativa do que vê, mas a 

(re)invenção de soluções para a criação de novas imagens, relacionando 

conceitos, materiais, meios e técnicas, imprimindo-lhe a sua intencionalidade e o 

desenvolvimento da sua expressividade. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:  

 Ao longo do ano letivo / janeiro 

fevereiro 

março 

abril 

maio 

Local de 

realização:   
 Em cada escola do Agrupamento e na sede do Agrupamento 

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   

 Tintas, pincéis, projetor, máquina fotográfica, máquina de filmar, chapa de metal, 

cimento,… 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Ana Margarida dos S. 

Paula Farinha    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 7 de 

novembro de 2019 às 18:14    
 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=94&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=94&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=94&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=94&course=943
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 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    "Telecommunications Principals"- workshop 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Os assuntos que irão ser abordados fazem parte das Aprendizagens essenciais das 

disciplinas de 12º ano de Física e de Física e Química A do 11º ano. Como existem 

alunos no 12º ano que pretendem repetir o exame nacional de Física e Química A 

este workshop será alargado aos alunos de química do 12º ano como forma de 

recordar nalguns conteúdos. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Ana Farinha, Cristina Alves e Helena Domingues 

Participantes:    Professores do grupo 510 

Público-Alvo:    alunos do 12º ano de Física e Química 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Consolidar, aprofundar e ampliar conhecimentos trabalhados em contexto de sala 

de aula; 

Destacar o modo como o conhecimento científico é construído, validado e 

transmitido pela comunidade científica;  

Fomentar o interesse pela importância do conhecimento científico e tecnológico na 

sociedade atual. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:  
 janeiro - fevereiro / janeiro 

fevereiro 

Local de 

realização:   
 Escola sede 

Parceria(s):    Selfinet/ Enº Luís Alves 

Recursos/ 

Orçamento:   

 Sala dos grandes grupos, computador, projetor e telemóveis de alunos e 

professores. 
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Carlos Fernando 

Lopes Ferreira    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 30 de 

setembro de 2019 às 17:18    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Reunião com os delegados de turma 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ Justificação:    Realizar um reunião trimestral com os delegados de turma. 

Coordenadores/ Dinamizadores:    Diretor  

Participantes:    Direção 

Público-Alvo:    Delegados de turma 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a atingir:    estão e liderança. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:  

  / janeiro 

abril 

outubro 

Local de realização:    Escolas 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Paulo Jorge 

Agostinho Rosa    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 14 de outubro 

de 2019 às 00:20    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
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 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Cantar as Janeiras 

Escola(s):   

 Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Os alunos das várias escolas (CER, CEMV, Santa Maria e Liteiros/Resgais) 

deslocar-se-ão a instituições locais cantando as Janeiras para desejar um bom 

ano a toda a comunidade educativa. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Coordenadores de estabelecimento 

Participantes:    Professores, alunos e assistentes operacionais 

Público-Alvo:    Alunos e Comunidade 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Desenvolver ações de promoção e de valorização da cultura local na Escola e 

comunidade; 

Desenvolver atividades de enriquecimento curricular que promovam os valores 

da tolerância, cooperação e solidariedade, bem como a autonomia dos alunos;  

Valorizar a sabedoria popular através da partilha entre gerações de modo a 

combater o idealismo. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / janeiro 

Local de realização:    Na rua e nas instituições locais das respetivas escolas 

Parceria(s):    Instituições locais 

Recursos/ Orçamento:     
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Carlos Fernando 

Lopes Ferreira    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 21 de outubro 

de 2019 às 12:21    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Quadro de Honra e Mérito 

Escola(s):      

Apresentação/ Justificação:   

 Reconhecimento publico dos alunos: 

- Quadro de honra e mérito; 

- Entrega dos diplomas do 12º Ano. 

Coordenadores/ Dinamizadores:    Diretor  

Participantes:    Direção 

Público-Alvo:    Comunidade Escolar 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a atingir:   

 Resultados 

3.2. Maximizar a potencialidades dos alunos 

  

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / janeiro 

Local de realização:    Teatro Virgínia 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G910) Prof. Ana Gracinda    Data de criação do registo: quarta-feira, 30 de outubro de 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
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Neves    2019 às 22:30    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Dia Nacional do/a Intérprete da Língua Gestual Portuguesa 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Apresentação/ 

Justificação:   

A celebração dos/as Intérprete de Língua Gestual Portuguesa (LGP) pretende 

sensibilizar a comunidade escolar/educativa para o papel dos/as Intérprete de 

LGP.  Serão afixados de cartazes  em locais comuns a toda a comunidade escolar, 

que contém informação detalhada sobre este tema.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   

 Intérprete de LGP ;Cláudia Valadares, Tânia Sousa, Tânia Pereira e Filipa 

Ribeiro  

Participantes:   
 Docentes 360: Catarina Martins e Vera Pedro; docente 920: Adília Pedro, Ana 

Filipe; Terapeuta da Fala: Sandra Borrego. 

Público-Alvo:   

 Alunos, Docentes e assistentes operacionais Escola Básica e Secundária Artur 

Gonçalves Centro Escolar de Riachos Escola E. B. 2, 3 Dr. António Chora 

Barroso. 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Valorizar a importância do papel Intérprete de Língua Gestual Portuguesa (LGP); 

Divulgar o uso da  LGP. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    Dia 22 de janeiro de 2020 / janeiro 

Local de 

realização:   

 Escola Básica e Secundária Artur Gonçalves Centro Escolar de Riachos Escola E. 

B. 2, 3 Dr. António Chora Barroso 

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
  

 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G410) Prof. José Ricardo 

Correia Costa    

   Data de criação do registo: terça-feira, 5 de novembro de 

2019 às 19:17    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    FILOSOFIA PARA JOVENS 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Nesta atividade interciclos, Alunos do 11º B dinamizarão, sob orientação da 

docente de Filosofia, uma atividade de debate subordinado ao tema “Duas vidas 

valem mais que uma?”.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Maria Teresa Leonardo 

Participantes:    ALUNOS DO 11º ANO – TURMA B 

Público-Alvo:    11ºB E 9ºD 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 A atividade tem como objetivos, estimular o debate e o pensamento crítico entre 

os alunos que ainda não têm a disciplina de filosofia, incutir nos alunos de 11º ano 

a responsabilidade na partilha de competências adquiridas e na motivação para o 

debate de temáticas filosóficas, nomeadamente na área da filosofia ética, que os 

seus interlocutores irão desenvolver no próximo ano letivo e que são de interesse 

global. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   31 janeiro / janeiro 

Local de 

realização:   
  

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
 Computador/projetor 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G260) Prof. Cecília Maria 

Piedade Cabaça    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 7 de novembro 

de 2019 às 19:20    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Existe a nível nacional um projeto de Basquetebol 3x3, ao qual a escola Artur 

Gonçalves tem aderido ao longo dos anos. 

Realizam-se, na primeira fase,  os torneios na escola, por género e escalão 

etário, em que os vencedores irão competir com outras escolas, nas fases 

seguintes. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Ana Ínsua e Paula Ruivo  

Participantes:    Professores de EF e alunos  

Público-Alvo:    Alunos desde o 2º ciclo até ao ensino secundário 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

 Promover  a modalidade de Basquetebol. 

Promover o espírito desportivo através da participação em situação de jogo, 

cumprindo com as regras inerentes à modalidade e respeitando a arbitragem. 

Desenvolver as competências técnicas e táticas da modalidade. 

Proporcionar momentos de convívio através da prática desportiva e de estilos 

de vida ativos.  

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   24 de janeiro 2020 / janeiro 

Local de realização:    Pavilhão desportivo  

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
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Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:    Bolas de basquetebol, marcadores, tabelas, apitos. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G260) Prof. Cecília Maria 

Piedade Cabaça    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 7 de novembro 

de 2019 às 19:38    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    TORNEIO INTER-TURMAS DE FUTSAL - Ensino secundário 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Na escola Artur Gonçalves, realizam-se torneios de Futsal, entre as turmas dos 

três níveis de ensino: 2º ciclo, 3º ciclo e ensino secundário. Preferencialmente o 

torneio do secundário realiza-se numa época em que  o aproveitamento 

académico dos alunos não seja posto em causa.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Ricardo Bento  

Participantes:    Professores de EF e alunos do ensino secundário e profissional  

Público-Alvo:    Alunos do ensino secundário 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Promover eventos desportivos que desenvolvam o desempenho das ações 

técnicas e táticas da modalidade. 

Promover a cooperação entre os jogadores para o sucesso pessoal e 

principalmente do grupo.  

Desenvolver valores através do respeito pelas regras do jogo e pela arbitragem. 

Proporcionar momentos de convívio desportivo entre os alunos das diferentes 

turmas deste nível de ensino.  

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
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Cronograma:   28 de janeiro de 2020 / janeiro 

Local de realização:    Pavilhão desportivo  

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
 Bolas de futsal, balizas, apitos e coletes. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Maria Helena Sousa dos 

Santos Domingues    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 7 de 

novembro de 2019 às 22:09    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Visita de estudo 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Aprender em contexto extra-sala de aula. 

Aplicar conhecimentos adquiridos nas disciplinas de inglês e físico-química 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Prof. Margarida Mendes e Prof. Helena Domingues  

Participantes:    Professores do conselho de turma 

Público-Alvo:    Turmas 7ºD e 7ºE 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Aplicar conhecimentos a novas situações; 

 Realizar atividades em ambientes exteriores à sala de aula articuladas com 

atividades práticas; 

 Comunicar, utilizando com clareza a língua inglesa; 

 Revelar autonomia e espírito crítico; 

 Utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, 

avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, 

verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade; 

Desenvolver novas formas de estar, olhar e participar na sociedade. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=100&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=100&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=100&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=100&course=943
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Flexibilização Curricular 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   2º período / janeiro 

Local de realização:    Lisboa 

Parceria(s):   
 Harry Potter The Exhibition - Pavilhão de Portugal 

Pavilhão do conhecimento 

Recursos/ 

Orçamento:   

 Autocarro 

Pavilhão do conhecimento 

Pavilhão de Portugal 

Orçamento (aprox. 22 euros)  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G290) Prof. Maria da Gloria 

Trindade Ferreira    

   Data de criação do registo: quarta-feira, 9 de outubro 

de 2019 às 21:33    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Visita de Estudo a Taizé 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ Justificação:    Visita à Comunidade Ecuménica de Taizé. 

Coordenadores/ Dinamizadores:    Glória Ferreira - Professora de EMRC  

Participantes:     

Público-Alvo:    Alunos do Ensino Secundário. 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a atingir:   
 Voluntariado; Fomentar a Amizade, a Partilha e o Convívio entre 

Escolas. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   21 a 29 de fevereiro / fevereiro 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=31&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=31&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=31&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=31&course=943
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Local de realização:    Taizé, França 

Parceria(s):    Diocese de Santarém 

Recursos/ Orçamento:   

 Autocarro da Rodoviária do Tejo; 

Alojamento na Comunidade de Taizé; 

Seguros 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Paulo Jorge 

Agostinho Rosa    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 24 de outubro de 

2019 às 12:10    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Carnaval 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Desfiles de Carnaval pelas ruas das diversas localidades; 

- CER (integra carros alegóricos); 

Concurso de mascarados.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   

 CER (Fernanda Martins, Ana Lopes, Paula Santana, Clara Lopes, Ana Sousa, 

Ana Leitão e Clarissa Louro). Santa Maria (Isabel Mendes, Teresa Freire, Rosa 

Crespo, Ana Santos, Dora Cordeiro e Ana Sousa). Meia Via: Isabel António e 

Paula Martins. Chora Barroso (Maria João Martins, Lucília Alves e Carla 

Barroca). Liteiros: Anabela Ferreira, Dina Godinho, Cláudia Ribeiro e Helena 

Gonçalves. Resgais: Isabel Silvestre.  

Participantes:    Alunos, Professores, A. O., Pais e Enc. de Educação 

Público-Alvo:    Comunidade Educativa e Local 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/  - Preservar e valorizar as tradições locais; 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
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Metas a atingir:   - Fomentar a articulação vertical; 

- Promover a socialização e o convívio com a comunidade envolvente; 

- Proporcionar momentos de fantasia, imaginação e criatividade. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / fevereiro 

Local de 

realização:   
 Localidades onde estão inseridas as respetivas escolas. 

Parceria(s):    CER e Chora Barroso - Junta de Freguesia, NAR, Museu Agrícola 

Recursos/ 

Orçamento:   

 CER e Chora Barroso- os recursos são essencialmente obtidos a partir de 

materiais recuperáveis, outros recursos são suportados pela Junta de Freguesia e o 

trator com reboque emprestado por um elemento da comunidade.  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G910) Prof. Ana Gracinda 

Neves    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro de 

2019 às 00:19    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Dia dos afetos em Língua Gestual Portuguesa 

Escola(s):    Centro Escolar de Riachos 

Apresentação/ 

Justificação:   

  A celebração do Dia dos afetos em Língua Gestual Portuguesa pretende 

sensibilizar toda a  comunidade escolar/educativa sobre a questão da amizade e o 

respeito entre as pessoas. Neste dia serão expostos cartazes com gestos, imagens e 

palavras relacionadas com o tema amizade e respeito, pelas turmas e pelo Centro 

Escolar de Riachos(CER). Depois será apresentada uma interpretação e 

dramatização de uma música ' Eu tenho uma amigo' em LGP, para toda a 

comunidade escolar do CER. 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
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Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Docentes 360 : Catarina Martins e Vera Pedro  

Participantes:   

 Docente 920: Adília Pedro, Ana Filipe ; Terapeuta da Fala: Sandra Borrego; 

Intérprete de LGP ;Cláudia Valadares, Tânia Sousa, Tânia Pereira e Filipa Ribeiro; 

Alunos da turma A do Pré-Escolar; Docente titular Isabel Barroso da Luz e 

assistente operacional Mariana; Alunos do 1º Ciclo- 1º RA Rodrigo Girão e 3º RF 

Nádia Lopes. 

Público-Alvo:    Docentes, alunos e assistentes operacionais do Centro Escolar de Riachos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Divulgar e valorizar a Língua Gestual Portuguesa(LGP); 

Promover o contacto entre alunos surdos e alunos  surdos e ouvintes; 

Promover modelos linguísticos adequados; 

Diminuir as barreiras linguísticas 

Promover a importância dos laços afetivos;  

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Dia 14 de fevereiro de 2020 / fevereiro 

Local de 

realização:   
 Centro Escolar de Riachos 

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G520) Prof. Maria José 

Trindade Silva    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro de 

2019 às 11:00    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=112&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=112&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=112&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=112&course=943
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Designação:    Visita de estudo ao Algar do Pena e Centro Ciência Viva do Alviela  

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Pretende-se desenvolver uma visita de estudo com o intuito de desenvolver nos 

jovens capacidades que permitem interpretar modelos que evidenciem a dinâmica 

de um curso de água relacionando as observações efetuadas com problemáticas 

locais ou regionais de cariz CTSA. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Maria José Trindade Silva 

Participantes:    Professores e alunos 

Público-Alvo:    Alunos do 7.º F e G 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 - Compreender a formação das estruturas geomorfológicas da paisagem 

sedimentar cársica – Maciço Calcário Estremenho, como por exemplo as grutas e 

as estruturas calcárias no seu interior. 

- Observar e compreender os efeitos da ação da água enquanto agente geológico 

externo. 

- Observar e conhecer diversas características das paisagens cársicas. 

- Interpretar o relevo cársico e o ambiente sedimentar. 

- Sensibilização para a proteção dos geomonumentos. 

- Estimular o gosto pela ciência. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   6 de fevereiro / fevereiro 

Local de realização:    Alcanena (Centro de Ciência Viva) e Algar do Pena) 

Parceria(s):   
 Centro de Ciência Viva do Alviela  

Algar do Pena  

Recursos/ 

Orçamento:   

 Centro de Ciência Viva do Alviela - 2 € 

Percurso pedestre - 1,50 € 

Algar do Pena - 138 € 

Transporte de autocarro  a definir pela escola  
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo 

Loureiro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

de 2019 às 18:19    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Atividade: Visita de estudo ao Instituto Superior Técnico em Lisboa 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

  - A visita de estudo ao Instituto Superior Técnico visa permitir aos alunos abrir 

horizontes sobre as futuras escolhas de áreas para a prossecução dos seus estudos 

bem como dar a conhecer a oferta educativa de acesso ao ensino superior. 

- Participação em atividades e workshop de sensibilização e apresentação dos 

departamentos e centros de investigação. 

 - Articulação com as disciplinas Aplicações Informáticas B, Matemática A , 

Física e Química . 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Almerinda Nunes 

Participantes:   
 Lourdes Cruz, Anabela Triguinho, Cristina Alves, Ana Farinha, Helena 

Domingues 

Público-Alvo:    12º A, 12º B e 12º C 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Objetivos 

- Promover condições que facilitem a motivação dos alunos para as escolhas de 

áreas académicas. 

- Promover experiências diversificadas e adequadas aos interesses e expectativas 

dos alunos. 

 Metas 

- Prever que os alunos consolidem expectativas relativas a áreas de interesse no 

ingresso ao ensino superior. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   13 de fevereiro de 2020 / fevereiro 

Local de realização:    Lisboa 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
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Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   

 Autocarro 

+ - 10€ 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G330) Prof. Maria de Fátima 

Aires Hortêncio    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 4 de 

novembro de 2019 às 10:53    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Visita de estudo a Lisboa 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Visita de estudo a Lisboa para assistir a uma peça de teatro interativo em 

inglês e visita guiada ao Palácio da Ajuda. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Professoras de Inglês do 9º ano   

Participantes:    Professores de História do 9º ano 

Público-Alvo:    Alunos do 9º ano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 . Promover experiências diversificadas e adequadas aos interesses e 

expetativas dos alunos. 

. Promover condições que facilitem a motivação dos alunos 

. Melhorar os resultados sociais 

. Aplicação da língua inglesa em contexto de comunicação/teatro interativo 

. Sensibilizar os alunos para a relevância do património edificado como 

forma de preservar a cultura   

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=56&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=56&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=56&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=56&course=943
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Cronograma:   17 de fevereiro / fevereiro 

Local de realização:    Lisboa 

Parceria(s):    Rodoviária do Tejo 

Recursos/ Orçamento:   
 . Autocarros 

. Orçamento a definir 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G410) Prof. José Ricardo 

Correia Costa    

   Data de criação do registo: terça-feira, 5 de novembro de 

2019 às 18:07    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:   

 COMEMORAÇÃO DOS DIAS: INTERNACIONAL DA TOLERÂNCIA E 

INTERNACIONAL DA TOLERÂNCIA ZERO À MUTILAÇÃO GENITAL 

FEMININA 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Alunos do 11º B dinamizarão, sob orientação da docente de Filosofia, uma 

atividade de debate relacionado com o Relativismo e a Tolerância.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Maria Teresa Leonardo, alunos do 11ºB  

Participantes:    10º D, 10º E 11ºB 

Público-Alvo:    10º D, 10º E 11ºB 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 A atividade tem como objetivos, por um lado, estimular a partilha de 

conhecimentos adquiridos na disciplina de Filosofia pelos alunos de 11º ano com 

alunos do ano anterior, por outro lado, a motivação dos alunos que agora 

frequentam o 10º ano e se iniciam na disciplina, para o debate de questões 

pertinentes relacionadas com os conteúdos da disciplina e para a sua relação com 

situações reais. Pretende-se estimular nos alunos/colegas a reflexão sobre 

temáticas reais relacionadas com a interculturalidade, e Direitos Humanos, 

integradas na Área de Cidadania e Desenvolvimento e relacionadas com os 

conteúdos da disciplina de 10º ano “Valores e cultura” e reflexão acerca do 

Relativismo e da Tolerância, conceito que lhe está associado. Os alunos 

dinamizadores estarão assim, não apenas a partilhar conhecimentos e a 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
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desenvolver uma atitude filosófica, como estrão a contribuir para uma cidadania 

mais ativa, estimulando o pensamento crítico dos colegas de 10º ano. Esta 

atividade tem também como objetivo aproximar a disciplina de Filosofia dos 

interesses dos alunos. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   4 de fevereiro / fevereiro 

Local de 

realização:   
 Escola Sede 

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
 Computador/projetor 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G410) Prof. José Ricardo 

Correia Costa    

   Data de criação do registo: terça-feira, 5 de novembro de 

2019 às 22:08    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:   
 VISITAR DUAS UNIDADES DE PRODUÇÃO E DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Ver o processo produtivo, identificar os fatores de produção: trabalho e 

capital. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Maria Teresa Leonardo; Fernanda Alves, Fernando Paulo 

Participantes:    10ºC e 10ºD 

Público-Alvo:    10ºC e 10ºD 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas  Perceber o nível de desenvolvimento tecnológico usado, bem como, observar 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
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a atingir:   práticas que evidenciem preocupações de sustentabilidade e responsabilidade 

ecológica. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   20 DE fevereiro / fevereiro 

Local de realização:    EMPRESA COMPAL/HOTEL PALACE NO ESTORIL 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:    A determinar. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G260) Prof. Cecília Maria 

Piedade Cabaça    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 7 de novembro 

de 2019 às 20:06    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    MEGA-SPRINTER 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Um projeto de desporto escolar, de âmbito nacional, que envolve as provas de 

corrida de velocidade e salto em comprimento. Os alunos são previamente 

selecionados nas turmas, de acordo com o seu desempenho nestas disciplinas de 

atletismo. Os vencedores em cada escalão e género serão apurados para as fases 

seguintes.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 César Santos e Vasco Silva  

Participantes:    Professores de EF e alunos  

Público-Alvo:    Alunos da escola sede 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Proporcionar momentos de convívio desportivo e estilos de vida ativos. 

Promover o atletismo e desenvolver as competências técnicas do salto em 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
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comprimento e da corrida em velocidade.  

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   18 de fevereiro de 2020 / fevereiro 

Local de 

realização:   
 Espaço desportivo exterior 

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
 marcadores, apito, rodo, dorsais. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G260) Prof. Cecília Maria 

Piedade Cabaça    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 7 de novembro 

de 2019 às 20:07    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    MEGA-SPRINTER 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Um projeto de desporto escolar, de âmbito nacional, que envolve as provas de 

corrida de velocidade e salto em comprimento. Os alunos são previamente 

selecionados nas turmas, de acordo com o seu desempenho nestas disciplinas de 

atletismo. Os vencedores em cada escalão e género serão apurados para as fases 

seguintes.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 César Santos e Vasco Silva 

Participantes:    Professores de EF e alunos  

Público-Alvo:    Alunos da escola sede 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Proporcionar momentos de convívio desportivo e estilos de vida ativos. 

Promover o atletismo e desenvolver as competências técnicas do salto em 

comprimento e da corrida em velocidade.  

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
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 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   18 de fevereiro de 2020 / fevereiro 

Local de 

realização:   
 Espaço desportivo exterior 

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
 marcadores, apito, rodo, dorsais. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Carlos Fernando 

Lopes Ferreira    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 21 de outubro 

de 2019 às 12:03    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Convívio de Natal 

Escola(s):      

Apresentação/ Justificação:   
 Organizar um jantar de Natal para o pessoal docente e não 

docente. 

Coordenadores/ Dinamizadores:    Diretor 

Participantes:    Direção 

Público-Alvo:    Professores e Funcionários 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a atingir:   
 Gestão e liderança. 

1.3. Melhorar o grau de satisfação do pessoal docente. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / dezembro 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
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Local de realização:     

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G230) Prof. Maria João Marques 

Martins    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 24 de outubro 

de 2019 às 21:38    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Festa de Natal 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Criação de um momento de convívio envolvendo a comunidade educativa 

fomentando e sensibilizando o espírito natalício.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Coordenadora de Estabelecimento; Coordenadoras DT 2º e 3ºCiclo  

Participantes:   
 Paula Ribeiro; Fernando Batista; Filomena Rosa; Lídia Cabeleira; Dina 

Ferreira; António Mina; Sílvia Santos; Luís Pacheco; Pedro Clara;  

Público-Alvo:    alunos 2º e 3º ciclos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 -Estimular  o respeito às crenças, símbolos e sentimentos individuais e a 

religiosidade de cada um. 

- Identificar o Natal como a festa da família  

- Identificar os símbolos do Natal.  

-Desenvolver a linguagem oral. 

-Desenvolver o raciocínio e a criatividade. 

-Estimular a socialização. 

-Permitir a livre criação e o pensamento crítico. 

-Promover o conceito de solidariedade. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
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Flexibilização Curricular 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   17 dezembro 2019 / dezembro 

Local de realização:    Sala do Aluno 

Parceria(s):   
 - Junta de Freguesia; 

- associação de pais e encarregados de Educação  

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Anabela Anjos 

Ferreira    

   Data de criação do registo: terça-feira, 29 de outubro de 

2019 às 13:09    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Circo de Natal 

Escola(s):   
 Escola de Liteiros 

Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ Justificação:   
 Visionamento  de um espetáculo no Coliseu dos Recreios- Circo de 

Natal 

Coordenadores/ Dinamizadores:    Anabela Ferreira e Helena Gonçalves  

Participantes:     professores e assistentes operacionais 

Público-Alvo:    alunos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 -Dar a conhecer as artes circenses como expressão artística; 

-Proporcionar vivências diferentes; 

-Promover o relacionamento interpessoal 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Educação Especial 

Plano Nacional de Artes 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1501&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1501&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1501&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1501&course=943


96 
 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   16 de dezembro / Dezembro 

Local de realização:    Coliseu dos Recreios-Lisboa 

Parceria(s):    Câmara Municipal (cedência de transporte) 

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G260) Prof. Cecília Maria 

Piedade Cabaça    

   Data de criação do registo: quarta-feira, 6 de novembro 

de 2019 às 22:46    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    CORTA-MATO ESCOLAR 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Escola de Santa Maria 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Todos os anos letivos se realiza o corta-mato escolar, nas escolas Chora Barroso 

e Artur Gonçalves, durante o primeiro período letivo, dando apuramento para a 

fase regional, dos primeiros seis classificados em cada escalão/ género.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Ana Belchior - AG e Paula Brito - CB  

Participantes:    Professores de EF e alunos  

Público-Alvo:    Todos os alunos do agrupamento, a partir do 4º ano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Promover o espírito desportivo e estilos de vida ativos. 

Desenvolver competências na área da condição física e do atletismo. 

Proporcionar eventos desportivos envolvendo toda a população discente.  

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
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 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Dia 13 de dezembro / Dezembro 

Local de realização:    Espaço exterior envolvente das escolas Artur Gonçalves e Chora Barroso 

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
 Dorsais, alfinetes, estacas. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Maria Eduarda Oliveira 

da Silva e Castro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 7 de 

novembro de 2019 às 18:02    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Telecommunications Principals 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Nesta palestra dirigida aos alunos 11ºano de Físico Química A, o palestrante irá 

abordar, de forma interativa, as telecomunicações móveis e campos 

eletromagnéticos, itens que estão incluídos nos conteúdos programáticos do 

programa da disciplina. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Ana Farinha, Cristina Alves e Eduarda Castro  

Participantes:    Professores que lecionam a disciplina 

Público-Alvo:    Alunos do 11º Ano de Física e Química A 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Consolidar, aprofundar e ampliar conhecimentos trabalhados em contexto de sala 

de aula; 

Destacar o modo como o conhecimento científico é construído, validado e 

transmitido pela comunidade científica;  

Fomentar o interesse pela importância do conhecimento científico e tecnológico 

na sociedade atual. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=99&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=99&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=99&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=99&course=943
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Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / Dezembro 

Local de realização:    Escola sede do agrupamento 

Parceria(s):    Selfinet Engenheiro Luís Alves 

Recursos/ 

Orçamento:   

 Sala dos grandes grupos, computador, projetor e telemóveis de alunos e 

professores 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G260) Prof. Cecília Maria 

Piedade Cabaça    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 7 de novembro 

de 2019 às 21:47    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    TORNEIO DE BASQUETEBOL  

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 No final do primeiro período letivo realizam-se eventos desportivos, 

nomeadamente o Torneio de Basquetebol. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 André Micaelo  

Participantes:    Professores de EF e alunos  

Público-Alvo:    Alunos da escola Chora Barroso 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 Promover a prática do Basquetebol. 

Incutir hábitos desportivos e de estilos de vida ativos.  

Desenvolver competências técnicas e táticas inerentes à modalidade. 

Promover o espírito desportivo e o respeito pelas regras do jogo e da 

arbitragem.  

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
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Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   17 de dezembro de 1019 / Dezembro 

Local de realização:    Pavilhão desportivo Riachos 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:    Bolas de basquetebol, apito, coletes e marcadores. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G260) Prof. Cecília Maria 

Piedade Cabaça    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 7 de novembro 

de 2019 às 21:57    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Torneio "Bola ao capitão" 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ Justificação:   
 Um dos torneios realizado no final do primeiro período, destinado aos 

alunos de 5º e 6º anos.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Paula Brito 

Participantes:    Professores de EF e alunos  

Público-Alvo:    Alunos de 2º Ciclo 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 Promover hábitos desportivos e estilos de vida ativos.  

Desenvolver as competências básicas do jogo.  

Promover o convívio desportivo entre os alunos, respeitando as regras do 

jogo e da arbitragem.  

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / Dezembro 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
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Local de realização:    17 de dezembro de 2019 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:    Bolas, apito, coletes. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Felisbela Maria Ramos 

Falcão Morgado    

   Data de criação do registo: domingo, 3 de 

novembro de 2019 às 16:54    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Projeto Marcas na História (Maratona fotográfica) 

Escola(s):   
 Escola Sede 

  

Apresentação/ 

Justificação:   

 O projeto “Marcas na História” surgiu da necessidade de reforçar o papel das 

Bibliotecas, Escolares e Municipais, na dinamização de projetos cada vez mais 

agregadores, entre os Agrupamentos de Escolas, Biblioteca Municipais e a 

comunidade em geral, em articulação com outros parceiros, nomeadamente 

empresas, associações e instituições públicas e privadas. Procura-se através deste 

projeto, também, trabalhar a inclusão, porque ela é a luta pelo direito de todos às 

mesmas oportunidades de aprendizagem através da ligação entre saberes, culturas, 

artes, tecnologias, linguagens e das literacias que as suportam. A partilha e o 

pensamento criativo serão aliados preciosos para o sucesso na 

implementação deste projeto. 

Ações a concretizar: 

1. O Nosso Património Religioso (Maratona Fotográfica) 

2. Personalidades, Instituições e Tradições (do mundo local ao mundo europeu). 

Calendarização 

- Fotografar o Nosso Património Religioso (Maratona Fotográfica) – Ano letivo 

2019/20 

- Personalidades, Instituições e Tradições (do mundo local ao mundo europeu) - 

Ano letivo 

2020/21. 

Durante o primeiro período será feita a inscrição de cada elemento que queira 

participar, e no dia 13 de dezembro às 12h00 até às 12h59 do dia 14 de dezembro, 

realizar-se-á a maratona fotográfica. Trata-se de um concurso fotográfico cujo 

vencedor ficará conhecido em abril. 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
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Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Filomena Rúbio, Felisbela Morgado e Paula Nalha 

Participantes:    Docentes interessados 

Público-Alvo:    Comunidade educativa 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 OBJETIVOS:  

1. Contribuir para o enriquecimento das aprendizagens através da ligação entre 

saberes, culturas, artes, tecnologias, linguagens e das literacias que as suportam de 

forma a valorizar a participação da comunidade educativa local e europeia, no 

contexto atual. 

2. Promover o reconhecimento do valor das diferenças culturais e do diálogo 

entre culturas, bem como a importância da diversidade de vozes, territórios e 

recursos. 

3. Tornar a arte mais acessível aos cidadãos, sobretudo, às crianças e jovens, 

através da escola, promovendo a participação, fruição e criação cultural, numa 

lógica de inclusão e aprendizagem ao longo da vida. 

4. Reforçar o papel da Biblioteca Escolar na dinamização de projetos cada vez 

mais agregadores dentro e fora da Escola. 

5. Reforçar o papel da Biblioteca Municipal como centro de recolha e difusão 

da informação e de coesão social, tendo como mote a preservação, defesa e 

valorização do património cultural, material e imaterial das comunidades. 

6. Promover a articulação entre as Bibliotecas Escolares e as Bibliotecas 

Municipais, e o seu funcionamento em Rede. 

METAS: 

- Fomentar a participação de 5% de alunos, professores e enc. de educação 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:  

  / Abril 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

Local de 

realização:   
 Locais da região a fotografar 

Parceria(s):    Câmara Municipal de Torres Novas, Rede de bibliotecas Escolares. 
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Recursos/ 

Orçamento:   
  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Carlos Fernando 

Lopes Ferreira    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 21 de outubro 

de 2019 às 12:39    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Dia do Agrupamento 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Desenvolver atividades de enriquecimento curricular que promovam os 

valores da tolerância, cooperação e solidariedade, bem como a autonomia dos 

alunos. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Diretor  

Participantes:     

Público-Alvo:    Comunidade Escolar 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

 Resultados 

3.1. Promover condições que facilitem a motivação dos alunos. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / Abril 

Local de realização:    Escolas do Agrupamento 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
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Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Paulo Jorge 

Agostinho Rosa    

   Data de criação do registo: sexta-feira, 25 de outubro de 

2019 às 10:34    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Peça de Teatro "John and the Enchanted Forest 

Escola(s):   

 Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Peça de teatro relacionada com os conteúdos abordados na disciplina de Inglês 

nas turmas de 4.º Ano. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Vera Antunes e Ana Luísa Pereira  

Participantes:    Professores, Assistentes Operacionais 

Público-Alvo:    Alunos do 4.º Ano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 ● Revisão e consolidação de alguns conteúdos programáticos lecionados nas 

aulas de inglês (3.º ano ou no decorrer deste ano letivo); 

● Contactar com a língua inglesa fora da sala de aula; 

● Interpretar a história recorrendo a vocábulos previamente adquiridos; 

● Valorização da aquisição de vocábulos e estruturas previamente adquiridas; 

● Ser capaz de identificar e compreender vocábulos e estruturas simples no 

decorrer da peça de teatro; 

● Valorização do uso da língua inglesa como instrumento de comunicação dentro 

e fora da sala de aula; 

● Valorização das artes na aprendizagem; 

● Motivar e estimular para a aquisição e aplicação dos futuros conteúdos 

programáticos; 

● Aplicação / Apresentação de conteúdos abordados na peça em situação de 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
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avaliação em contexto de sala de aula (apresentação de um trabalho simples 

sobre a peça, sobre um dos momentos que mais gostaram e algumas das palavras 

que identificaram). 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    / Abril 

Local de realização:    EB1 de Santa Maria 

Parceria(s):    Companhia de Teatro "Círculo de Giz"  

Recursos/ 

Orçamento:   
 

 

 

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G910) Prof. Ana Gracinda 

Neves    

   Data de criação do registo: quarta-feira, 30 de outubro de 

2019 às 23:41    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Dia Nacional da Educação de Surdos 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Apresentação/ 

Justificação:   

 O dia Nacional da Educação de Surdos tem como finalidade sensibilizar as 

pessoas para a situação das pessoas surdas e da sua língua,  sublinhando a 

necessidade de lutar por melhores condições na educação. Será realizada uma ação 

de sensibilização e apresentação de trabalhos realizados pelos alunos da Escola de 

Referência para o Ensino Bilingue(EREB) aos seus respetivos Encarregados de 

Educação(EE). Consideramos importante proporcionar um espaço de partilha de 

troca de informação e experiências, não só entre os próprios EE, mas  também com 

elementos da EREB. Segue-se um pequeno convívio entre Encarregados de 

Educação, alunos da EREB, docentes Educação Especial, docentes de Língua 

Gestual Portuguesa, Intérpretes LGP e terapeuta da fala. 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
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Coordenadores/ 

Dinamizadores:   

 Docente 920: Adília Pedro, Ana Filipe ; Docente 360: Catarina Martins e Vera 

Pedro; Terapeuta da Fala: Sandra Borrego; Intérprete de LGP ;Cláudia Valadares, 

Tânia Sousa, Tânia Pereira e Filipa Ribeiro; 

Participantes:    Docente 920: Elsa Abrantes 

Público-Alvo:    Alunos da EREB e Encarregados de Educação 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Sensibilizar os Encarregados de Educação para o trabalho desenvolvido com os 

seus educandos; 

Promover um rede de apoio e contato entre Encarregados de Educação dos alunos 

da Escola de Referência para o Ensino Bilingue.  

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Dia 24 de abril de 2020 / Abril 

Local de 

realização:   
  Escola Básica e Secundária Artur Gonçalves 

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo 

Loureiro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

de 2019 às 17:03    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:   
 Atividade: VISITA DE ESTUDO À FCT - UNIVERSIDADE NOVA 

DE LISBOA  

Escola(s):    Escola Sede 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
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Apresentação/ 

Justificação:   

 Visita de estudo à FCT - Universidade Nova de Lisboa;  

 A visita de estudo Universidade Nova (Expo FCT) visa permitir aos alunos 

abrirem horizontes sobre as futuras escolhas de áreas para a prossecução dos seus 

estudos bem como dar a conhecer a oferta educativa de acesso ao ensino 

superior. 

Participação em atividades e workshop de sensibilização e apresentação dos 

departamentos e centros de investigação. 

Articulação com as disciplinas Aplicações Informáticas B, Matemática A , Física 

e Química . 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Anabela Triguinho 

Participantes:   
 ALMERINDA NUNES, LOURDES CRUZ, HELENA LOUREIRO, Alice 

Martins e ANA FARINHA 

Público-Alvo:    12º A, 12º B e 12º C 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

  - Promover condições que facilitem a motivação dos alunos para as escolhas 

profissionais. 

- Promover experiências diversificadas e adequadas aos interesses e expetativas 

dos alunos. 

 Metas 

- Prever que os alunos consolidem expectativas relativas a áreas de interesse no 

ingresso ao ensino superior. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   22 de abril de 2020 / Abril 

Local de realização:    Lisboa-CAMPUS DE CAPARICA 

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   

 Autocarro 

+- 10 Euros por aluno 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 
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   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo 

Loureiro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

de 2019 às 18:03    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:   
 Atividade: Visita de Estudo à RTP e Museu da Comunicação em 

Lisboa 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 - Promover o contacto dos alunos com novos recursos tecnológicos utilizados 

num meio de comunicação social.  

- Conhecer os diferentes tipos de equipamento audiovisuais. 

- Conhecer os estúdios onde se realizam alguns programas de grande 

audiência do canal de serviço público. 

- Conhecer a evolução e o aperfeiçoamento das técnica  que permitiram ao 

homem uma comunicação cada vez mais rápida e eficiente. 

- Incentivar o contacto direto e experimental com as tecnologias de 

comunicação e informação em demonstração na “Casa do Futuro". 

- Conhecer a “Casa do Futuro interativa e inclusiva”; 

- Promover o convívio entre alunos e professores. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Lourdes Cruz 

Participantes:    Sílvia Filipe e José Montez 

Público-Alvo:    10ºF, 11ºF e 12ºG 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

  Objetivos 

- Consolidar conhecimentos teóricos sobre  a  comunicação  e  confrontá-

los  com  a prática e com os meios usados em sociedade. 

- Mostrar aos alunos o desenvolvimento tecnológico da informática e as 

consequências daí provenientes; 

 Metas 

- Promover experiências diversificadas e adequadas aos interesses e 

expetativas dos alunos.  

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   21 de abril de 2020 / Abril 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
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Local de realização:    Lisboa 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:   
 Autocarro 

sem custos 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Filomena Maria da 

Silva Gaião Roque    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 7 de 

novembro de 2019 às 17:35    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Olimpíadas da Química e da Física 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ Justificação:   
 Estimular os alunos para a aprendizagem da disciplina de Física e 

Química. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Professora Filomena Roque e Maria Eduarda Castro 

Participantes:    Professores e alunos do 9ºano 

Público-Alvo:    Alunos do 9ºano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

  Proporcionar aos alunos novas vivências na Ciência. 

Articular os conteúdos da disciplina com novos desafios, na 

comunidade e fora dela. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   3ºperíodo / Abril 

Local de realização:    Lisboa 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=95&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=95&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=95&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=95&course=943
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Parceria(s):    Sociedade Portuguesa de Química e Sociedade Portuguesa de Física. 

Recursos/ Orçamento:    Bilhete de comboio ida e volta para Lisboa. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G260) Prof. Cecília Maria 

Piedade Cabaça    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 7 de novembro 

de 2019 às 21:31    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    TORNEIO DE TAG-RUGBY 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Projeto de desporto escolar, de âmbito nacional, ao qual a escola sede aderiu 

há 4 anos. 

Tem-se vindo a incluir, progressivamente, os anos de escolaridade neste 

projeto. Este ano letivo participam turmas do 2º e 3º ciclos. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Cecília Cabaça  

Participantes:    Professores de EF e alunos de 2º e 3º ciclo e alunos dos cursos profissionais.  

Público-Alvo:    Alunos de 2º e 3º Ciclos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 Promover o gosto pela prática desta modalidade desportiva. 

Incutir hábitos de prática desportiva e estilo de vida ativos.  

Desenvolver nos alunos as competências técnicas e táticas da modalidade.  

Promover o fair-play e o respeito pelas regras da modalidade e pela 

arbitragem.  

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   20 de abril de 2020 / Abril 

Local de realização:    Pavilhão desportivo  

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=27&course=943
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Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:    Bolas de rugby, coletes, apitos. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Paulo Jorge 

Agostinho Rosa    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 14 de outubro 

de 2019 às 00:27    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Visitas à Quinta do Arrife 

Escola(s):   

 Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

Apresentação/ Justificação:    Visitas à Quinta do Arrife. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Coordenadores de estabelecimento. 

Participantes:    CER, Sta Maria, CEMV, Liteiros (Turmas a definir) 

Público-Alvo:    Alunos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 Aprender a observar o meio para respeitar o ambiente. 

Desenvolver técnicas de observação e registo. 

Aprender a reciclar e a recuperar,  como processo fundamental para a 

preservação ambiental. 

Reconhecer a importância da biodiversidade local 

Desenvolvimento pessoal, autonomia e espírito crítico. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
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 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano /  

Local de realização:    Amiais de Cima 

Parceria(s):    Câmara Municipal de Torres Novas e Quinta do Arrife 

Recursos/ Orçamento:    Suportados pelas entidades parceiras. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Carlos Fernando 

Lopes Ferreira    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 21 de outubro 

de 2019 às 12:13    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Segurança no Agrupamento 

Escola(s):     

Apresentação/ Justificação:    Realização de simulacros em algumas escolas do Agrupamento. 

Coordenadores/ Dinamizadores:    Diretor 

Participantes:    Direção 

Público-Alvo:    Comunidade educativa 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a atingir:   
 Gestão e liderança. 

1.6. Otimizar os recursos materiais. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Durante o ano letivo /  

Local de realização:    Escolas do Agrupamento 

Parceria(s):    Proteção Civil 

Recursos/ Orçamento:     

 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Carlos Fernando 

Lopes Ferreira    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 21 de outubro 

de 2019 às 12:26    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Atividades do COJ 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Atividade: Ginásio de Línguas (Espanhol, Francês e Inglês) 

 Atividade:  Módulos Avançados de Informática 

Atividade : Pintura 

Atividade: Jogos de Consola / Jogos de Computador 

Atividade : Acesso à Internet 

Atividade : Grupo de Viola/ Guitarra Elétrica 

Atividades em Férias de Natal, Páscoa e Verão(atividades integradas no 

GEA - Grupo de Exploração e Aventura) 

Atividade: Xadrez 

Atividade: Cogitar – Clube de Jovens Jornalistas 

Atividade:  Judo 

Atividade :  Natação 

Atividade:  Fábrica de Apps/ Clube de mini-programadores 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
  Nelson Gomes 

Participantes:     

Público-Alvo:    Alunos da Artur Gonçalves 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 Resultados 

3.1. Promover condições que facilitem a motivação dos alunos. 

  

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943


113 
 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo /  

Local de realização:     

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G510) Prof. Carlos Fernando 

Lopes Ferreira    

   Data de criação do registo: segunda-feira, 21 de outubro 

de 2019 às 12:44    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Atividades das Associações de Pais 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Realização de um conjunto variado de atividades promovidas pelas cinco 

Associações de Pais do Agrupamento. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Presidentes das Associações de Pais  

Participantes:     

Público-Alvo:    Comunidade Educativa 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 Resultados 

3.1. Promover condições que facilitem a motivação dos alunos 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo /  

Local de realização:     

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=4&course=943
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Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G410) Prof. José Ricardo 

Correia Costa    

   Data de criação do registo: quarta-feira, 23 de outubro de 

2019 às 15:32    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Visita à Assembleia da República 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ Justificação:   

 - Visita guiada ao edifício da Assembleia da República ( Palácio de São 

Bento) - manhã 

- Assistência à Reunião Plenária - tarde  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Sofia Morais  

Participantes:    11ºC e 11ºD 

Público-Alvo:    Alunos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 promover o contacto com as funções desempenhadas pela Assembleia 

da República. 

 - perceber as relações entre argumentação persuasiva e democracia. 

 - compreender a especificidade do discurso político enquanto discurso 

argumentativo. 

- sensibilizar os jovens para a importância em participarem ativamente 

nas causas públicas. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:     

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   12, 19 ou 26 de março /  

Local de realização:    Assembleia da República 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
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Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G410) Prof. José Ricardo 

Correia Costa    

   Data de criação do registo: quarta-feira, 23 de outubro de 

2019 às 15:41    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:   
 ATIVIDADE/ PROJETO: COMEMORAÇÃO DO DIA DE DAR UMA 

VOLTA 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 A atividade visa comemorar o Dia de Dar uma Volta e com ele.  A deslocação 

será entre a escola e o jardim das Rosas e durante esse percurso decorrerá a aula de 

Filosofia, na qual serão abordados alguns conteúdos previstos na planificação, 

integrando um momento de debate sobre um problema/temática da seleção dos 

alunos.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Teresa Leonardo 

Participantes:    Alunos do 11ºB 

Público-Alvo:    Alunos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Apelar à mobilidade, ao exercício físico e ao sentimento de liberdade. 

Simultaneamente, numa “recriação” da escola peripatética, pretende-se pensar 

passeando, versificar estratégias que favoreçam a aprendizagem. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:     

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   22 de novembro /  

Local de 

realização:   
 Entre a escola e o Jardim das Rosas 

Parceria(s):     

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
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Recursos/ 

Orçamento:   
  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Paulo Jorge 

Agostinho Rosa    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 24 de outubro de 

2019 às 12:11    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Projeto de Educação Ambiental 

Escola(s):   
 Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Apresentação/ 

Justificação:   

 A educação Ambiental não deve ser tratada como algo distante do quotidiano dos 

alunos, mas como parte de suas vidas. É de suma importância termos consciência 

da preservação do Meio Ambiente para a nossa vida e todos os seres vivos, afinal 

vivemos nele e precisamos que todos os seus recursos naturais sejam sempre 

puros. A conscientização quanto a essa preservação deve iniciar cedo, pois é muito 

mais fácil fazer as crianças entenderem a importância da natureza e quando esse 

ensinamento inicia logo, elas com certeza vão crescer com essa ideia bem formada. 

Desenvolveremos nossas atividades de forma lúdica e interdisciplinar priorizando 

todos os eixos temáticos. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Fátima Freitas, Aida Lopes, Tânia Antunes  

Participantes:    Professoras/Educadoras das turmas envolvidas, A.O. 

Público-Alvo:    Alunos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Proporcionar o conhecimento e consciencializar os alunos da educação infantil 

acerca dos temas que envolvam meio ambiente e cidadania, desenvolvendo a 

construção de atitudes para a preservação e com o desenvolvimento sustentável.  

Despertar nas crianças valores e ideias de preservação da natureza e senso de 

responsabilidade para com as gerações futuras.  

Sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos naturais através 

de suas próprias ações. 

Estimular para que perceba a importância do homem na transformação do meio em 

que vive e o que as interferências negativas tem causado à natureza. 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1529&course=943
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Incorporar o respeito e o cuidado para com o meio ambiente. 

Estimular a mudança prática de atitudes e a formação de novos hábitos com 

relação à utilização dos recursos naturais. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano /  

Local de 

realização:   
 EB1/JI de Santa Maria 

Parceria(s):   
 Junta de Freguesia 

Resitejo 

Recursos/ 

Orçamento:   
  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Maria da Graça 

Pereira    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 24 de outubro de 

2019 às 20:51    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Museu Carlos Reis  

Escola(s):   

 Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Oficinas: 

1º anos - "Carlos Reis a carvão". Observação e exploração de obras de arte; 

2º anos- "Os quadros contam estórias". Observação de quadros e exploração 

de novos imaginários; 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1519&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1519&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1519&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1519&course=943
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3º anos - "Faço-te a ficha". Observação de peças museológicas e criação de 

uma ficha de inventário relativa a cada peça; 

4º anos- "Os Romanos entre nós". Visita à Vila Cardilum" 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Divisão de Cultura, Educação e Desporto  

Participantes:    Professores e Assistentes Operacionais 

Público-Alvo:    Alunos das respetivas escolas 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 - Possibilitar aos participantes a compreensão dos conceitos de cultura, 

identidade, museu, património e território; 

- Despertar o interesse dos alunos pela pesquisa história e para a construção 

de conhecimentos sobre o município, seu povo e sua história; 

- Mobilizar conhecimentos curriculares e experiências a partir do trabalho 

realizado nas diferentes oficinas. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

Plano Nacional de Leitura 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano /  

Local de realização:    Museu Municipal Carlos Reis e Vila Cardilum 

Parceria(s):    Câmara Municipal 

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Maria da Graça 

Pereira    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 24 de outubro de 

2019 às 21:15    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1519&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1519&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1519&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1519&course=943
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 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Nós propomos! Pequenos Grandes Cidadãos  

Escola(s):    Escola de Santa Maria 

Apresentação/ 

Justificação:   

 O Projeto mobiliza o Estudo de Caso para a identificação de problemas locais e a 

apresentação de propostas de resolução pelos alunos. Numa primeira fase de 

sensibilização para as questões da cidadania e desafios locais, os alunos 

identificam, em pequenos grupos, problemas que lhes são significativos, na área da 

escola e da sua residência. O envolvimento dos pais e encarregados de educação e 

o estabelecimento de parcerias constituem um fator importante para o sucesso do 

projeto. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Carla Gameiro, Rosa Crespo e Teresa Freire  

Participantes:    Fátima Freitas e Isabel Antunes 

Público-Alvo:    Alunos do 3ºSI, 3ºSH e 4ºSJ 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 - Fomentar a cidadania ativa através da participação,  conhecimento e 

compreensão da realidade local; 

- Conhecer e valorizar aspetos históricos, sociais, culturais e económicos do local 

onde residem; 

- Reconhecer e reforçar a capacidade interventiva individual e coletiva dos alunos; 

- Incentivar a capacidade de pesquisa, colaboração e intervenção individual e 

coletiva dos alunos envolvidos; 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

Plano Nacional de Leitura 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano /  

Local de 

realização:   
 Escola de Santa Maria e comunidade envolvente 

Parceria(s):    Junta da Freguesia, Câmara Municipal 

Recursos/ 

Orçamento:   
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G230) Prof. Maria João Marques 

Martins    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 24 de outubro 

de 2019 às 22:12    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    (re)Criar Laços 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Com esta atividade pretende-se  fomentar  uma maior articulação entre a escola e 

os centros escolares tendo em vista a melhoria das aprendizagens bem como 

promoção de atividades de integração  dos alunos no momento da mudança de 

ciclo. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Coordenadora de Estabelecimento; 

Participantes:   
 coordenadores estabelecimento 1º ciclo; professora Bibliotecária da Chora 

Barroso 

Público-Alvo:    alunos do 4ºano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 - (re)conhecer e integrar os alunos na escola onde poderão continuar  o seu7 

percurso escolar; 

- conhecer a nova escola; 

- participar em atividades de intercâmbio 4ºano/5ºano coo forma de promoção do 

sucesso escolar; 

- promover o convívio entre os elementos da comunidade escolar; 

-- fomentar/incrementar a articulação entre ciclos; 

- reunir com as associações de pais de forma a minimizar o impacto  da 

integração dos alunos no novo ano escolar . 

- dar a conhecer  diferente atividades na escola . 

  

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
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Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   ao longo do ano /  

Local de realização:    Chora Barroso 

Parceria(s):   

 - Município 

- junta de freguesia 

- associações pais  

Recursos/ 

Orçamento:   
  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G230) Prof. Maria João Marques 

Martins    

   Data de criação do registo: sexta-feira, 25 de outubro de 

2019 às 12:36    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    (Con)Viver com alegria Partilhando Sabedoria 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Sessões de partilha de saber, entre colegas, abordando diferentes áreas  no 

sentido de ampliar/desenvolver o  conhecimento,  de forma lúdica. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 coordenadora de estabelecimento; Prof. Susana Ferreira  

Participantes:    Professores Inscritos (AESAG) 

Público-Alvo:    Professores Inscritos (AESAG) 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

 - Promover o contacto com diferentes tipos de saberes, recorrendo à prática; 

- Proporcionar a discussão e partilha de experiências entre o grupo; 

- Fomentar momentos de interação e convívio entre os participantes. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
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Cronograma:   2ª quarta feira do mês /  

Local de realização:    R21 - Chora Barroso 

Parceria(s):    -  EPIS  

Recursos/ Orçamento:    - sem custos 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Ana Paula 

Santana    

   Data de criação do registo: terça-feira, 29 de outubro de 2019 

às 10:13    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    "Palavras que dançam" 

Escola(s):    Centro Escolar de Riachos 

Apresentação/ 

Justificação:   

 O projeto "Palavras que dançam" surge no âmbito do já implementado projeto 

"Livros em Vaivém" e pretende tornar a leitura numa "aventura social". Afinal 

"Como é que a escola entende a leitura? O que é ler? Existem outros modos de 

ler? Uma prática inovadora em que os alunos leem  interagindo com o texto, 

experimentando corporalmente, fazendo uso das técnicas corporais. Citando Paulo 

Freire: " É pelo uso do corpo que o Homem se humaniza". 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Elsa Abrantes 

Participantes:   
 Alunos e Docentes titulares das turmas do 3.º ano: Carla Martins e Conceição 

Tomé 

Público-Alvo:    Comunidade local, alunos do CER 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

Estimular o gosto pela leitura dançando, coreografando as mensagens das obras, 

textos, poemas lidos pelos alunos. 

Representar a leitura corporalmente. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
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Educação Especial 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo /  

Local de 

realização:   
 Riachos 

Parceria(s):   
 Professora de dança - Marta Tomé da Escola "O Corpo de Dança"; BECRE - 

Técnica de Biblioteca Ilda Rodrigues; NAR. 

Recursos/ 

Orçamento:   
  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G110) Prof. Ana Paula 

Santana    

   Data de criação do registo: terça-feira, 29 de outubro de 2019 

às 10:31    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Brigadas do Ambiente - Cidadania e Desenvolvimento 

Escola(s):    Centro Escolar de Riachos 

Apresentação/ Justificação:   

 Realização de oficinas sobre o ambiente e o comportamento.  

Organização de grupos de limpeza dos espaços exteriores - Brigadas 

Verdes. 

Organização de grupos vigilantes do comportamento nos espaços 

exteriores - Brigadas Azuis. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Ana Paula Santana, Isabel Brites Moita  

Participantes:    Professores, alunos e AO 

Público-Alvo:    Alunos do CER 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 Incutir bons hábitos de sustentabilidade ambiental; 

Saber estar em espaços comuns; 

Saber gerir o comportamento em sociedade. 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1500&course=943
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 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo /  

Local de realização:    Centro Escolar de Riachos 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G910) Prof. Ana Gracinda 

Neves    

   Data de criação do registo: quarta-feira, 30 de outubro de 

2019 às 07:16    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    "Leituras encenadas" 

Escola(s):    Centro Escolar de Riachos 

Apresentação/ 

Justificação:   

 O projeto “Leituras encenadas” pretende desenvolver a literacia em Língua 

Gestual Portuguesa (LGP) e Língua Portuguesa (LP), através da narração, 

declamação e apresentação das interpretações dramáticas de poemas nas duas 

línguas, identificando e utilizando aspetos artísticos da LGP. A promoção da 

leitura de textos poéticos pelos alunos surdos e ouvintes contribuirá para uma 

melhor compreensão do valor estético de combinações de gestos em jogos 

linguísticos. Os alunos terão oportunidade de descobrir a função poética da LGP, 

experimentando diferentes formas de exprimir sentimentos e ideias. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Elsa Abrantes 

Participantes:   
 Docentes (grupo 360) Catarina Martins e Vera Pedro; Docentes (Grupos 100 

/110) do CER. 

Público-Alvo:    Alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo  

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
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Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Fomentar a poesia narrada em Língua Gestual Portuguesa (LGP) através da 

apresentação de interpretações dramáticas de poemas, declamação de poesia em 

LGP/LP; 

Descobrir a função poética da LGP e experimentar diferentes formas de exprimir 

sentimentos e ideias; 

Criar pequenos poemas; 

Conhecer alguns poetas surdos. 

Sensibilizar a comunidade escolar/educativa para uma participação mais ativa nas 

atividades da biblioteca e da escola. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

Plano Nacional de Leitura 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo /  

Local de 

realização:   
 Centro Escolar de Riachos 

Parceria(s):    Bibliotecas Escolares - Técnica de Biblioteca: Ilda Rodrigues 

Recursos/ 

Orçamento:   
 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G230) Prof. Maria Isabel 

Raposo    

   Data de criação do registo: quarta-feira, 30 de outubro de 

2019 às 09:20    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    EcoEscolas 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=14&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=14&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=14&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=14&course=943
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Apresentação/ 

Justificação:   

 Este projeto visa incutir e sensibilizar os alunos para a preservação e conservação 

do ambiente numa perspetiva de sustentabilidade do planeta. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Isabel Raposo; Luísa Pereira 

Participantes:    Ana Nóbrega; Helena José; Dora Rainha, ... 

Público-Alvo:    alunos 5º; alunos 6ºano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 - integrar e promover o desenvolvimento de atividades que reforcem a 

articulação pedagógica e a transversalidade entre os conteúdos disciplinares e não 

disciplinares, em prol do Ambiente; 

- Sensibilizar e melhorar a capacidade de participação, intervenção e cooperação 

da Comunidade Educativa; 

- Promover a integração da comunidade Escolar/Agrupamento no meio onde está 

inserido, realizando parcerias com entidades locais, nacionais ou internacionais 

para o desenvolvimento de atitudes e atividades ecológicas; 

- Promover ações que permitam aos diversos elementos da Comunidade 

Educativa (alunos, professores, pais e encarregados de educação, assistentes 

operacionais) desenvolver valores e atitudes associados à valorização do 

indivíduo a nível pessoal e social. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   ao longo do ano letivo /  

Local de realização:    Escola Sede; Chora Barroso 

Parceria(s):   

 Museu Agrícola; 

ABAE; 

Município: 

Recursos/ 

Orçamento:   
 - sem custos 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 
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   Nome: (G910) Prof. Ana Gracinda 

Neves    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro de 

2019 às 11:03    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    "Conhecer o meu país" 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Desenvolver o interesse pela nossa cultura e dar a conhecer à comunidade 

educativa curiosidades sobre diversas regiões de Portugal. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Michela Oliveira - DEE 

Participantes:    Ana Margarida Santana, João Freitas e Francisco Antunes 

Público-Alvo:    Comunidade Educativa da escola Chora Barroso 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Com o objetivo de Conhecer Portugal e a diversidade de culturas, pretendemos 

que alunos com medidas adicionais, descubram o país. Assim, através da 

interdisciplinaridade desenvolverão diversas abordagens por regiões e 

periodicamente apresentarão uma exposição na biblioteca escolar. 

- Motivar para a pré leitura/leitura através de lendas de Portugal; 

- Localizar e identificar no mapa de Portugal as regiões a estudar; 

- Localizar localidades com importância histórica; 

- Ouvir músicas típicas; 

_ Conhecer instrumentos típicos das regiões a abordar; 

-Conhecer a gastronomia e tradições das regiões 

- Sensibilizar a comunidade educativa para conhecer melhor as nossas raízes 

culturais. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Educação Especial 

Plano Nacional de Leitura 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo /  

Local de  CAA e Bibliotecas Escolar 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=1538&course=943
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realização:   

Parceria(s):    Interdisciplinaridade entre os vários docentes dos alunos e a Biblioteca Escolar 

Recursos/ 

Orçamento:   
materiais existentes no CAA ou elaborados pelos alunos e a biblioteca escolar. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo 

Loureiro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

de 2019 às 15:23    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Vamos resolver problemas 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Esta atividade é destinada os alunos do 3º ciclo  e ensino secundário, segundo 

as modalidades a seguir apresentadas: 

3º ciclo: 

- Em sala de aula,  os alunos  irão resolver problemas retirados das Olimpíadas 

e Canguru Matemático; 

- Mensalmente, será proposta a realização de um problema, com carácter 

facultativo; 

ensino secundário: será proposta a realização de problemas da revista APM e 

problemas que envolvam os conteúdos lecionados, mas com grau de 

dificuldade elevada. 

 Para ambos os níveis, será proposta a participação dos alunos nos "Desafios 

do Álea". 

Os problemas apresentados pretendem desenvolver o raciocínio, a motivação e 

trabalham competências globais  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Prof. Alice Martins/ Prof. Mª Sofia Alves  

Participantes:    Prof Helena Loureiro 

Público-Alvo:    alunos dos 12º A/B/C/D ; 8º A/B; 7ºF; 9ºF/G/H 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas  

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
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a atingir:   

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   ao longo do ano /  

Local de realização:    escola 

Parceria(s):    ----- 

Recursos/ Orçamento:    fotocópias 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo 

Loureiro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

de 2019 às 15:46    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Olimpíadas da Matemática 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ Justificação:    Concurso Nacional de resolução de problemas 

Coordenadores/ Dinamizadores:    Prof. Helena Loureiro 

Participantes:   
 Profs Adosinda Almeida, Carmo Bandarra, Ana Nóbrega/ Fátima 

Gomes 

Público-Alvo:    alunos  

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a atingir:    Desenvolver o raciocínio e a resolução de problemas. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
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 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    1ª fase: 5 de Novembro /  

Local de realização:    escola sede e Chora Barroso 

Parceria(s):    Sociedade Portuguesa de Matemática 

Recursos/ Orçamento:    Papel, caneta, fotocópias 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo 

Loureiro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

de 2019 às 15:53    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    SuperTmatic 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ Justificação:    Concurso nacional de cálculo mental. 

Coordenadores/ Dinamizadores:    Profs. Adosinda/ Mª Sofia Alves/ Isabel Raposo  

Participantes:    Profs Cláudia Carneiro/ Ana Nóbrega, Alice Martins 

Público-Alvo:    alunos 2º/ 3º ciclo 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a atingir:     

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   2º/ 3º Períodos /  

Local de realização:    ESAG, Chora Barroso 

Parceria(s):    Eudática 

Recursos/ Orçamento:    3 euros por participante nas finais  

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo 

Loureiro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

de 2019 às 16:51    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    5 minutos para comunicar Ciências 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

  Os alunos são desafiados a encontrar na imprensa escrita ou digital artigos, 

documentários, relacionados com os temas que estamos a tratar nas aulas. Depois 

apresentam à turma em 5 minutos no início da aula. 

No final de cada tema compilamos a informação obtida nas várias turmas e edita-

se um podcast que será divulgado na página do Agrupamento. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Prof Ana Nóbrega/ Profs Isabel Raposo, Luísa Pereira e Sandra Pereira  

Participantes:     

Público-Alvo:    alunos do 6º ano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

  

Desenvolver competências previstas no perfil do aluno, nomeadamente: 

 * Informação e comunicação - utilizar e dominar instrumentos diversificados 

para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, de forma 

crítica e autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua 

credibilidade. 

*Raciocínio e resolução de problemas - interpretar informação, planear e 

conduzir pesquisas.  

*Relacionamento interpessoal - adequar comportamentos em contextos de 

cooperação, partilha, colaboração e competição. 

*Saber científico, técnico e tecnológico - compreender processos e fenómenos 

científicos que permitam a tomada de decisão e a participação em fóruns de 

cidadania. 

 2.3 - Contributos 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
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Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   ao longo do ano /  

Local de realização:    Esag e Chora Barroso 

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo 

Loureiro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

de 2019 às 17:21    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Projeto: Líderes Digitais 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Apresentação/ 

Justificação:   
  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Anabela Triguinho  

Participantes:   

 Carlos Jorge Rodrigues Nunes, Ana Maria Gomes Sousa, Clara Maria da Luz 

Lopes, Carla Teresa Branco Brites Gameiro, Paula Alexandra Santos Campos 

Moura, Filomena Maria Vieira Trincão 

Público-Alvo:    Alunos, Professores e EE 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 “Melhorar os conhecimentos e as competências em áreas estruturantes de 

aprendizagens dos alunos” 

- Promover ações que estimulem os alunos na educação cívica e transmitam 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
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valores e atitudes consentâneos com a vivência de uma cidadania livre, mas 

responsável 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Setembro/2019 a junho/2020 /  

Local de realização:    Em sala de aula e auditórios 

Parceria(s):   

 Centro de Sensibilização SeguraNet 

Ministério da Educação 

Direção-Geral da Educação (DGE) 

Recursos/ 

Orçamento:   

 - Internet; 

- Táxi para o transporte dos alunos. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo 

Loureiro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

de 2019 às 17:32    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Projeto: SeguraNet 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 - Os Desafios SeguraNet é um projeto desenvolvido através do programa da 

Comissão Europeia “O Mecanismo Interligar a Europa”. 

- Os alunos participam nos desafios mensalmente em equipas, 

- Os encarregados de educação participam trimestralmente em equipas. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Isabel Jesus 

Participantes:    Os alunos da escola e EE 

Público-Alvo:    5ºE, F, G e 6ºE, F e 7ºF, G e 8ºF, G, H e 9ºG, H 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   

 - Visa a promoção na comunidade educativa, da navegação esclarecida, crítica 

e segura da Internet e dos dispositivos móveis. 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
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- Enquadrava-se nas ações estratégicas de ensino, orientadas para o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

  Meta 

- Promover ações que estimulem os alunos na educação cívica e transmitam 

valores e atitudes consentâneos com a vivência de uma cidadania livre mas 

responsável 

- Pelo menos 80% dos alunos participam. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   outubro/2019 a maio/2020 /  

Local de realização:    Em sala de aula 

Parceria(s):   

 - ERTE 

- Internet Segura 

- Ins@fe 

- Comissão Europeia 

Recursos/ Orçamento:    Internet 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo 

Loureiro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

de 2019 às 17:38    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Projeto: SeguraNet 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Apresentação/ 

Justificação:   

 - Os Desafios SeguraNet é um projeto desenvolvido através do programa da 

Comissão Europeia “O Mecanismo Interligar a Europa”. 

- Os alunos participam nos desafios mensalmente em equipas, 

- Os encarregados de educação participam trimestralmente em equipas. 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
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Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Anabela Triguinho, Lourdes Cruz e Almerinda Nunes 

Participantes:   

 Professores: Carlos Jorge Rodrigues Nunes, Ana Maria Gomes Sousa, Clara 

Maria da Luz Lopes, Carla Teresa Branco Brites Gameiro, Paula Alexandra 

Santos Campos Moura, Filomena Maria Vieira Trincão e Alunos e EE 

Público-Alvo:    7ºE, 8ºA, B, C, D, E 9ºA, B, C, D, E 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 - Visa a promoção na comunidade educativa, da navegação esclarecida, crítica e 

segura da Internet e dos dispositivos móveis. 

- Enquadrava-se nas ações estratégicas de ensino, orientadas para o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 Meta 

- Promover ações que estimulem os alunos na educação cívica e transmitam 

valores e atitudes consentâneos com a vivência de uma cidadania livre mas 

responsável 

Pelo menos 70% dos alunos participam. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   outubro/2019 a maio/2020 /  

Local de realização:    Em sala de aula 

Parceria(s):   

 - ERTE 

- Internet Segura 

- Ins@fe 

- Comissão Europeia 

Recursos/ 

Orçamento:   
 - Internet 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo 

Loureiro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

de 2019 às 18:12    
 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
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 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Origami na escola 

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Workshop com um formador externo à escola subordinado ao tema 

"Origami". 

Os alunos participantes terão de colaborar  na dinamização de uma sessão , na 

escola Chora Barroso, na semana da escola e numa das receções aos alunos do 

4º ano. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Prof Mª Sofia Alves 

Participantes:    Prof. Ana Paula de Jesus 

Público-Alvo:    alunos dos 9ºG e 7º F 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   
  

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   durante o ano letivo /  

Local de realização:    escola Chora Barroso 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:    papel para dobagens 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo 

Loureiro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

de 2019 às 18:43    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
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 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Vamos trabalhar com a Khan" 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 O workshop funcionará como uma sessão de sensibilização e apresentação 

desta plataforma de aprendizagem, com vista à diversificação de atividades 

inclusivas, na área da Matemática, em sala de aula. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Profs Adosinda, Cláudia, Felisbela, Helena e Mª Sofia   

Participantes:     

Público-Alvo:    docentes do grupo 910 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

  

Inscrição de 5 docentes do grupo de  Educação Especial 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   1º Período /  

Local de realização:    Esag e Chora Barroso 

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
 Sala de Computadores 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo 

Loureiro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

de 2019 às 18:47    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    % minutos para comunicar Matemática 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
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Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 São propostos desafios aos alunos que devem resolver, mas mais importante 

explicar todo o raciocínio e estratégias utilizados para a sua resolução, para tal tem 

cinco minutos do início da aula. Cada desafio pode ter mais do que um 

participante desde que sejam apresentadas estratégias  de resolução diferentes. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Prof. Ana Nóbrega/ Profs. Isabel Raposo; Luísa Pereira e Sandra Pereira 

Participantes:     

Público-Alvo:    alunos do 6º ano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

   Desenvolver competências previstas no perfil do aluno, nomeadamente: 

 * Informação e comunicação - utilizar e dominar instrumentos diversificados para 

pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar informação, de forma crítica e 

autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua credibilidade. 

*Raciocínio e resolução de problemas - interpretar informação, planear e conduzir 

pesquisas. 

 Gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas. 

*Relacionamento interpessoal - adequar comportamentos em contextos de 

cooperação, partilha, colaboração e competição. 

*Saber científico, técnico e tecnológico - compreender processos e fenómenos 

científicos que permitam a tomada de decisão e a participação em fóruns de 

cidadania. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   ao longo do ano /  

Local de 

realização:   
 Esag e Chora Barroso 

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
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 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Helena Maria Rebelo 

Loureiro    

   Data de criação do registo: quinta-feira, 31 de outubro 

de 2019 às 18:59    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Projeto Khan Academy 

Escola(s):    Escola Sede  

Apresentação/ 

Justificação:   
 Ação de formação sobre a plataforma Internacional  Khan Academy. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Profs Helena Loureiro, Adosinda Almeida e Mª Sofia Alves   

Participantes:     

Público-Alvo:    docentes s dos grupos 230, 500 e 110 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 Dar a conhecer esta ferramenta de trabalho , promotora de diversificação de 

atividades letivas na lecionação de conteúdos. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   ao longo do ano /  

Local de realização:    Esag 

Parceria(s):   
 Centro de Formação Educom; 

  

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G230) Prof. Maria João Marques 

Martins    

   Data de criação do registo: sábado, 2 de novembro de 

2019 às 19:43    
 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=85&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=15&course=943
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 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Visita de Estudo - 5ºano  

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Aprender e consolidar as aprendizagens fora das portas  da escola  articulando 

várias disciplinas nomeadamente o  Português, a Música; a Matemática e as 

Ciências em visita ao Museu da Música e ao Teatro Politeama ( Rainha do Gelo) 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Prof. Lucília Alves, Prof. Luís Pacheco;  

Participantes:    DT 5ºano, Prof. Paula Ribeiro, Prof. Mónica 

Público-Alvo:    alunos do 5ºano  

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 - Promover a socialização inter-pares (aluno-aluo; aluno-professor); 

- Consolidar aprendizagens; 

- Promover a articulação interdisciplinar. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   16 de março /  

Local de realização:    Lisboa 

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
 aproximadamente 20 € 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Felisbela Maria Ramos 

Falcão Morgado    

   Data de criação do registo: sábado, 2 de novembro 

de 2019 às 20:02    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
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 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:   
 “ENSINAR E APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR (Juntos 

a Flexibilizar) 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Será dada continuidade ao projeto Ensinar e Aprender com a Biblioteca Escolar 

(Projeto Ideias com Mérito). Pretende-se promover o trabalho projeto e a 

articulação curricular. Assim, de acordo com um plano junto dos docentes, estão 

previstas atividades que a seguir se enunciam: 

- Aplicação de guiões de leitura das obras de Educação Literária em articulação 

com o Referencial da BE  

- Criação e aplicação de guiões de articulação curricular /extracurricular no 

âmbito das diferentes literacias.  

- Dinamização de oficinas de formação no âmbito das literacias  

- Realização de atividades de articulação, com diferentes disciplinas curriculares, 

onde se comemorem, em contexto, momentos importantes (datas 

comemorativas…)  

- Divulgação online dos materiais criados, e outros de interesse (nomeadamente 

os trabalhos dos alunos).  

- Criação de catálogos temáticos de apoio às diferentes disciplinas. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Felisbela Morgado e Paula Nalha 

Participantes:    Professores da equipa das bibliotecas 

Público-Alvo:    Alunos dos diferentes ciclos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Objetivos gerais 

Promover a articulação curricular e o trabalho projeto. 

Criar condições e recursos que facilitem o trabalho dos docentes em sala de aula. 

Metas a atingir 

- Aplicar, pelo menos, um guião de leitura, por período. 

- Criar e aplicar, pelo menos, um guião de trabalho envolvendo, pelo menos, uma 

disciplina. 



142 
 

- Criar/ reformular, pelo menos, um documento de apoio, por período. 

- Aplicar o modelo de pesquisa a, pelo menos, um trabalho de projeto. 

- Divulgar, pelo menos duas vezes por período, datas e/ou acontecimentos 

relevantes. 

- Disponibilizar online, pelo menos uma vez por período, materiais de apoio e 

trabalhos realizados pelos alunos. 

- Criar, pelo menos, um catálogo temático 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo /  

Local de 

realização:   
 Bibliotecas escolares e salas de aula 

Parceria(s):    Outros projetos do agrupamento.  

Recursos/ 

Orçamento:   

Fundo documental das bibliotecas 

Tablets, projetor  e computadores. 

Orçamento: 0€ 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Felisbela Maria Ramos 

Falcão Morgado    

   Data de criação do registo: sábado, 2 de novembro 

de 2019 às 20:20    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:   
 “SEMEAR Leitur@s_Colher CID@DÃOS (Ler para SER e Ler por 

PRAZER)) 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Trata-se do 2.º ano de um projeto (de dois anos) financiado pelo Plano 

Nacional de Leitura. 

As atividades previstas estão em desenvolvimento desde o ano passado e vão, 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
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também, ao encontro dos pontos a melhorar tendo tido por base a avaliação do 

projeto no ano anterior. 

São as seguintes: 

- Atualização das “Mochilas de Sementes” (físicas e online) com novos 

recursos (de diferentes formatos) que permitam uma articulação com as 

temáticas de Cidadania e Desenvolvimento.  

- Divulgação dos materiais criados, e outros de interesse, nomeadamente alguns 

trabalhos elaborados pelos alunos. 

- Dinamização de ações de partilha: de sugestões de livros; de filmes; de outras 

leituras  

- Criação de uma comunidade virtual de leitores - Promoção da leitura em 

diferentes suportes.  

-Dinamização de ações que envolvam as diferentes vertentes artísticas (pintura, 

teatro, fotografia, dança…).  

- Divulgação/partilha das produções realizadas 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Teresa Taborda, Felisbela Morgado e Paula Nalha 

Participantes:    Docentes da equipa das bibliotecas 

Público-Alvo:    Alunos do 2º e 3º ciclos e Secundário 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 OBJETIVOS: 

- Intervir na comunidade educativa, aprofundando uma Cultura de Leitura 

(através da promoção da leitura autónoma 

e por prazer, do incentivo da prática da leitura e escrita em distintos contextos, 

suportes e formatos e do 

envolvimento das famílias). 

-Integrar as novas tecnologias e os ambientes digitais nas atividades de 

promoção da leitura, da escrita e das 

literacias, favorecendo a socialização, através da criação de clubes/comunidades 

virtuais de leitores e fomentando 

o espírito crítico. 

- Fomentar, através de Cidadania e Desenvolvimento, nos 2º e 3ºciclos e 

secundário, a leitura e a escrita, numa perspetiva 

transversal, visando as competências inscritas no Perfil do Aluno e o trabalho 

interdisciplinar inerente à flexibilidade 

curricular. 

METAS A ATINGIR 

- Disponibilizar, pelo menos, um recurso para cada uma das temáticas da 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.  
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- Disponibilizar, pelo menos, uma vez por período, materiais de apoio e 

trabalhos online. 

- Dinamizar, pelo menos, um grupo de discussão e partilha de experiências.  

- Dinamizar, pelo menos uma vez por período, uma atividade de leitura num 

suporte diferente. 

- Dinamizar, pelo menos, uma atividade em cada período, envolvendo pelo 

menos uma das vertentes artísticas. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

Plano Nacional de Leitura 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo /  

Local de realização:    Bibliotecas, salas de aula, espaços exteriores na escola, instituições 

Parceria(s):   

 Rádio Torres Novas FM; 

Jornais Locais "O Almonda" e "O Riachense" 

Centro de Bem Estar da Zona alta 

Editoras 

SABE 

   

Recursos/ 

Orçamento:   

 Fundo documental das bibliotecas 

 Orçamento: 200€ 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Felisbela Maria Ramos 

Falcão Morgado    

   Data de criação do registo: sábado, 2 de novembro 

de 2019 às 20:36    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    PROJETO "Bibliotecas em movimento" 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
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Apresentação/ Justificação:   

 Criação de outros espaços de leitura fora de portas. 

A divulgação das atividades das bibliotecas e dos recursos que 

disponibilizam. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Felisbela Morgado e Paula Nalha 

Participantes:    Docentes da equipa das bibliotecas 

Público-Alvo:    Comunidade Educativa 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   

 Metas a atingir: 

- Criar pelo menos um espaço de leitura fora de portas em cada uma das 

escolas  

- Envolver pelo menos 5% dos alunos. 

- Divulgar com regularidade as atividades da BE, bem como os recursos 

que disponibiliza. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano Nacional de Leitura 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo /  

Local de realização:    Biblioteca e espaço exterior da escola 

Parceria(s):    Editoras 

Recursos/ Orçamento:   

Material expositor 

Fundo documental - livro e publicações periódicas 

Orçamento: 550€ 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Felisbela Maria Ramos 

Falcão Morgado    

   Data de criação do registo: sábado, 2 de novembro 

de 2019 às 23:57    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
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Designação:    Oficina de leitura e escrita 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Numa primeira etapa, serão abordadas técnicas que lhes permitam adquirir 

competências de leitura e escrita, em termos práticos. Os temas são de escolha 

livre, porem com a orientação das Professoras responsáveis. 

Não tem vínculo a qualquer conteúdo programático e é de caráter facultativo. 

Poderá tornar-se uma modalidade de apoio aos alunos com dificuldades na 

expressão escrita, desde que haja disponibilidade dos docentes de Português. 

1. LEITURA EXPRESSIVA 

➢ Leitura lúdica de livros, textos e histórias de géneros variados. 

➢ Caça-palavras e palavras-cruzadas coletivas e individuais. 

➢ Adivinha o que estou a ler… 

➢ Roda de Leitura 

➢ Partilha de Leituras 

➢ Caixinha de Leituras 

➢ Jogo das emoções 

➢ Monólogo dramatizado 

➢ Painel de leitura 

➢ Caderno de Leitura 

➢ Textoteca 

➢ Mural de textos 

➢ Vender o Livro 

➢ Propaganda/ Publicidade do Livro 

➢ Booktrailers 

➢ Gravar a narração (Podcastes) 

➢ Entrando no personagem 

2. ESCRITA CRIATIVA 

Histórias escondidas 

➢ Respostas imaginadas 

➢ Poesia porque sim…. Poesia no dia-a-dia … 

➢ Elaboração de um texto/ frase a partir de uma imagem, BD, de um som, 

música ou de um objeto. 

➢ Elaboração de um slogan/ imagem. 

➢ Uma história, uma imagem. 

➢ Jogo da descrição / retrato 

➢ Descrever física e psicologicamente um colega. 

➢ Escrita Sensorial 

➢ Uma letra, uma música 
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Horário de funcionamento: 

Segunda-feira para os 5º e 6º anos 

15:25 /16:10 

Quarta-feira para o 7º ano 

15:25 /16:10 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Teresa Gonçalves 

Participantes:     Felisbela Morgado e Equipa da biblioteca 

Público-Alvo:    alunos do 5.º, 6.º e 7.º ano 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 OBJETIVOS: 

Estimular a criatividade, a imaginação, a sensibilidade e a autonomia; 

• Desenvolver práticas sociais e lúdicas de leitura e escrita; 

• Desenvolver competências de apropriação do sistema de escrita e reescrita de 

textos, dentro de um contexto significativo; 

• Implementar uma rotina de leitura que seja motivadora e criativa, diversificando 

materiais; 

• Experimentar as palavras e verificar a sua adequação em vários contextos; 

• Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno; 

• Estimular o desejo de novas leituras; 

• Promover o gosto pela leitura como meio de enriquecimento pessoal, mas 

também como ferramenta de trabalho; 

• Adquirir, progressivamente, hábitos de leitura; 

• Descobrir e valorizar o gosto e o talento para a escrita 

METAS: 

Envolver pelo menos um aluno de cada turma de cada nível de ensino 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Plano Nacional de Leitura 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo /  

Local de realização:    Biblioteca  

Parceria(s):    Biblioteca Municipal. 

Recursos/ 

Orçamento:   

 Fundo documental da biblioteca 

Auscultadores 

Computadores/dispositivos móveis 
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Autocarro para possíveis deslocações no âmbito das atividades 

ORÇAMENTO: 

180€ 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Felisbela Maria Ramos 

Falcão Morgado    

   Data de criação do registo: domingo, 3 de 

novembro de 2019 às 12:20    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Semana da Leitura  

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Durante uma semana serão organizadas e dinamizadas atividades de promoção do 

livro e da leitura em todas (e por ) as escolas do agrupamento.  

Deverá ser elaborado um programa da semana único, no agrupamento, com as 

atividades que mais se destacam em cada uma das escolas. Os professores 

responsáveis em cada escola devem, em articulação com as professoras 

bibliotecárias reunir e elaborar este mesmo programa.  

As atividades a dinamizar irão, sempre que possível e se justifique, ao encontro do 

tema que deverá ser proposto pelo Plano Nacional de Leitura. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   

 Felisbela Morgado, Paula Nalha, Isabel Moita, Fátima Freitas, Anabela Anjos, 

Carlos Nunes 

Participantes:   
 Equipa das bibliotecas, docentes e encarregados de educação, voluntários de 

leitura 

Público-Alvo:    Comunidade educativa 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   
 Reforçar a identidade e a coesão do Agrupamento. 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
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Promover condições que facilitem a motivação dos alunos. 

Maximizar as potencialidades dos alunos. 

Objetivos: 

Promover atividades para festejar a leitura como ato comunicativo, criativo e 

colaborativo. 

Promover a realização de atividades de complemento curricular diversificadas. 

Desenvolver atividades de enriquecimento curricular que promovam os 

valores da tolerância, cooperação e solidariedade, bem como a autonomia dos 

alunos 

Favorecer uma multiplicidade de leituras; 

_ Desenvolver a consciência social através de sessões de promoção de leitura e de 

sensibilização, partindo do tema proposto pelo Plano Nacional de Leitura 

_ Desenvolver a criatividade 

METAS: 

- Fomentar a participação dos diferentes níveis de ensino. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

Plano Nacional de Leitura 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   23 a 27 de março /  

Local de 

realização:   
 Salas de aula, espaço exterior, biblioteca municipal, bibliotecas escolares 

Parceria(s):   
 Plano nacional de leitura; Biblioteca Municipal, Projetos existentes no 

Agrupamento, Rádio Torres Novas FM.  

Recursos/ 

Orçamento:   

 Autores/ilustradores 

Voluntários de leitura 

Fundo documental 

Orçamento: 0€ 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Felisbela Maria Ramos    Data de criação do registo: domingo, 3 de 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
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Falcão Morgado    novembro de 2019 às 12:46    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Miúdos a votos 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Escola de Santa Maria 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Usando o mesmo processo de umas eleições políticas, os alunos farão campanha 

eleitoral pelos livros que mais gostaram de ler ate hoje, estimulando a curiosidade 

dos colegas e amigos e fazendo com que eles também tenham vontade de ler. Ao 

mesmo tempo, estarão a aprender como se organizam umas eleições e para que 

servem, cruzando a cidadania e a literacia. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Sandra Santos, Paula Nalha, Fátima Freitas e Isabel Moita 

Participantes:   
 Docentes das turmas envolvidas - 1.ºciclo; docentes de Cidadania e 

desenvolvimento - 2.º, 3.º ciclos e docentes de português -10.º ano 

Público-Alvo:    Alunos dos diferentes ciclos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 OBJETIVOS 

Promover o livro e a leitura.   

Promover uma cidadania ativa. 

Contribuir para o desenvolvimento do gosto e das competências de leitura, escrita 

e comunicação. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Plano Nacional de Leitura 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo /  

Local de 

realização:   
 salas de aula, espaços exteriores das escolas, bibliotecas 

Parceria(s):   

 - Visão Júnior e Rede de Bibliotecas Escolares; 

- jornal "Almonda" e "Riachense"; 

- rádio TNFM; 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
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- empresas de publicidade; 

- redes sociais (facebook, Instagram) e plataforma Moodle. 

Recursos/ 

Orçamento:   

 RECURSOS: 

Fundo documental das BE 

Materiais de desgaste rápido 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Felisbela Maria Ramos 

Falcão Morgado    

   Data de criação do registo: domingo, 3 de 

novembro de 2019 às 13:12    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    PROJETO “SABE à nossa volta” 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ 

Justificação:   

O projeto SABE à nossa volta, promovido desde 2016 pelo Serviço de Apoio às 

Bibliotecas Escolares, procura este ano letivo dar continuidade ao programa 

levando as crianças e os jovens a participar ativamente nas diversas atividades que 

se promovem. Pretende-se que este ano algumas das iniciativas realcem alguns 

direitos de cidadania, potenciando a sustentabilidade do que é nosso e do que é de 

todos.   

Questões para o exercício de uma cidadania ativa e responsável, como ambiente e 

qualidade de vida, sociedade e igualdade, são temas a fomentar nos alunos 

permitindo um enriquecimento pessoal e curricular, em diversas áreas do saber: 

oficinas promotoras de leitura; encontros à volta das histórias; teatros associados a 

obras de referência.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Professoras bibliotecárias e Técnica da BM - Helena Ferreira 

Participantes:    Equipa das bibliotecas dos diferentes ciclos e escolas  

Público-Alvo:    Alunos dos diferentes anos de escolaridade 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
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 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Favorecer uma cidadania ativa e responsável 

Fomentar o enriquecimento pessoal e curricular nas diversas áreas do saber. 

Promover a criatividade e o espírito crítico 

METAS: 

- Participar, uma vez por período, numa reunião SABE. 

- Articular, pelo menos uma vez por período, uma atividade com a BM. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Flexibilização Curricular 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo /  

Local de 

realização:   
 Escolas e biblioteca municipal 

Parceria(s):   

Câmara Municipal de Torres Novas 

Rede de bibliotecas 

Biblioteca Municipal 

Recursos/ 

Orçamento:   

 Fundo documental 

Autocarro da Câmara Municipal 

ORÇAMENTO: custos dos teatros a suportar por aluno (cerca de 4€) 

  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Felisbela Maria Ramos 

Falcão Morgado    

   Data de criação do registo: domingo, 3 de 

novembro de 2019 às 13:24    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Projetos PNL 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
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Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Ao longo do ano letivo o Plano Nacional de Leitura promove um conjunto de 

projetos que promovem o livro e a leitura. 

Assim está prevista a dinamização do seguintes projetos:  

Concurso Nacional de Leitura - 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário 

Leituras em vai e vem - pré escolar 

Já sei ler - 1.º ano 

SOBE + - 1.º ciclo (Saúde oral bibliotecas escolares) 

Para cada um destes projetos existirá um responsável. No concurso nacional de 

leitura serão apurados dois alunos de cada escalão que passarão à fase 

intermunicipal. No caso de não existir mais nenhuma escola do concelho que 

participe no CNL estes alunos passarão diretamente à fase regional, pelo que é 

necessário assegurar o transporte.  

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Paula Nalha, Felisbela Morgado e Isabel Moita e Fátima Freitas 

Participantes:   
 Docentes da equipa das bibliotecas, docentes de português das turmas envolvidas, 

docentes titulares de turma e educadores 

Público-Alvo:    Alunos dos diferentes ciclos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Contribuir para a melhoria da competência leitora 

Promover o gosto pela leitura 

Criar hábitos de leitura 

Envolver as famílias  

Contribuir para a existência de saúde oral 

METAS: 

- Envolver, pelo menos, uma turma do 2º ciclo. uma turma do 3º ciclo e uma 

turma do Secundário. 

- Fomentar a participação de 5% de alunos, professores e enc. de educação (nos 

outros projetos) 

  

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 
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Plano Nacional de Leitura 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo /  

Local de 

realização:   

 salas de aula, bibliotecas escolares e biblioteca municipal (no caso da fase 

intermunicipal do CNL) 

Parceria(s):   
 Plano Nacional de Leitura 

Biblioteca Municipal 

Recursos/ 

Orçamento:   

 Fundo documental das bibliotecas 

Transporte para a fase intermunicipal e para a fase regional. 

Orçamento: 250€  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Felisbela Maria Ramos 

Falcão Morgado    

   Data de criação do registo: domingo, 3 de 

novembro de 2019 às 16:23    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Grupo de Voluntários de Leitura 

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 O grupo de voluntários de leitura é um grupo que "espalha" a leitura pelos mais 

diferentes sítios. 

Trata-se de um grupo que partilha leituras aquando de épocas ou datas 

comemorativas. 

Está prevista a dinamização do grupo de voluntários (alunos) durante o mês das 

bibliotecas escolares, na semana da alimentação saudável, no natal, na semana 

da leitura ou ainda no sarau cultural, entre outras que possam surgir. 

- Animação de leitura - Partilhas de Leitura - Leituras fora de portas - Leitura 

nas reuniões de trabalho. 

O grupo prepara leituras e músicas com o objetivo de fomentar o gosto pela 

leitura. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Teresa Taborda 

Participantes:    Equipa das bibliotecas, docentes 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
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Público-Alvo:    Comunidade educativa, Público das instituições e estabelecimentos comerciais 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Promover condições que facilitem a motivação dos alunos 

Maximizar as potencialidades dos alunos 

Melhorar os resultados sociais 

Desenvolver a autonomia, a criatividade e o espírito crítico. 

METAS: 

- Dinamizar, pelo menos, 1 atividade de animação em cada biblioteca. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:    Perfil do aluno 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo /  

Local de realização:    Salas de aula, bibliotecas, instituições, locais públicos 

Parceria(s):   
 Instituições das localidades , Associação de pais e Câmara Municipal, outros 

projetos existentes no agrupamento. 

Recursos/ 

Orçamento:   

 Fundo documental, Instrumentos musicais, transporte dos alunos voluntários 

ORÇAMENTO: 0€ 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Felisbela Maria Ramos 

Falcão Morgado    

   Data de criação do registo: domingo, 3 de 

novembro de 2019 às 17:06    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Roteiro para uso da biblioteca escolar 

Escola(s):   
 Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Apresentação/ 

Justificação:   

 O agrupamento conta com duas bibliotecas nos centros escolares  que facultam 

recursos capazes de apoiar o percurso formativo e curricular das crianças/ alunos. 

Para o seu desenvolvimento global é importante o envolvimento de todos os 

agentes educativos no reconhecimento do papel da biblioteca, contribuindo para 

um uso mais eficaz dos espaços e dos meios. A utilização da biblioteca escolar, 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
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com uma intencionalidade pedagógica integrada no desenvolvimento curricular, 

constitui uma oportunidade de “desenvolvimento de literacias múltiplas, tais como 

a leitura e a escrita, a numeracia e a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação, que são alicerces para aprender e continuar a aprender ao longo da 

vida”. 

Torna-se necessário gerir, de forma integrada, estas bibliotecas e os seus serviços 

dirigidos a toda a população escolar do agrupamento, apoiando-se num trabalho 

colaborativo com os docentes das várias escolas e de cada escola. 

Assim, no presente ano letivo, está previsto a: 

- Avaliação da coleção 

- Organização do espaço funcional das bibliotecas 

-Sessões de formação de utilizadores para alunos  

-Formação acreditada para professores  

-Dinamização de atividades no âmbito das diferentes literacias  

O projeto A magia das Histórias com  sessões de leitura e exploração das histórias 

lidas poderá ser uma mais valia para a dinamização da biblioteca. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Felisbela Morgado, Paula Nalha 

Participantes:    Ana Paula Santana, Carlos Nunes 

Público-Alvo:    Docentes, educadores e alunos do pré-escolar e do 1º ciclo 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 OBJETIVOS: 

Possibilitar a abertura e funcionamento da biblioteca num horário o mais alargado 

possível; 

Reforçar a capacitação dos docentes na utilização desta estrutura da escola, através 

da disponibilização de um conjunto de atividades. 

METAS: 

Proporcionar a abertura da biblioteca dos centros escolares  

Dinamizar, pelo menos, uma atividade de leitura por período em cada biblioteca. 

Dinamizar pelo menos uma oficina de formação 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo /  
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Local de 

realização:   
 Bibliotecas dos centros escolares 

Parceria(s):   
 Rede de bibliotecas Escolares, Câmara Municipal, Projetos existentes no 

agrupamento, Centro de formação A23.  

Recursos/ 

Orçamento:   

 Fundo documental 

Orçamento: 0€ 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G500) Prof. Felisbela Maria Ramos 

Falcão Morgado    

   Data de criação do registo: domingo, 3 de 

novembro de 2019 às 17:22    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Literacia 3Di 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 O Campeonato Nacional de Literacia é uma iniciativa da responsabilidade da 

Porto Editora que consiste num desafio nacional dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º 

ciclos do Ensino Básico de todo o país, envolvendo os respetivos professores e 

estabelecimentos de ensino, com o propósito de avaliarem as suas competências 

em quatro dimensões do saber: Matemática, Ciência, Leitura e Inglês. 

O Campeonato Nacional de Literacia decorre durante o ano letivo em três fases – 

local, distrital e nacional –, com base em provas interativas disponibilizadas 

através da plataforma online Escola Virtual. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Felisbela Morgado, Paula Nalha 

Participantes:    Docentes das turmas e áreas envolvidas 

Público-Alvo:    alunos dos 2.º e 3.º ciclos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 OBJETIVOS: 

Contribuir para o desenvolvimento educativo, pessoal e social dos jovens. 

Consolidar as aprendizagens  

Elevar os níveis de conhecimento num contexto similar ao das avaliações 

internacionais. 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=84&course=943
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Desenvolver competências no âmbito das diferentes literacias. 

METAS: 

Envolver pelo menos uma turma em cada uma das áreas. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   
 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo /  

Local de 

realização:   
 Biblioteca escolar 

Parceria(s):    Porto Editora  

Recursos/ 

Orçamento:   

 Computadores  

Rede de Internet 

Transporte para os alunos para as fases regional e eventualmente nacional. 

ORÇAMENTO: 0€ 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G550) Prof. Almerinda Godinho 

Teles Nunes    

   Data de criação do registo: terça-feira, 5 de novembro 

de 2019 às 09:44    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Alimentação Saudável 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ Justificação:     

Coordenadores/ Dinamizadores:    Equipa PES 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=114&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=114&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=114&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=114&course=943
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Participantes:    Comunidade Educativa 

Público-Alvo:    Alunos do agrupamento 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a atingir:   

 Reconhecer a importância da dieta mediterrânica 

Praticar hábitos alimentares saudáveis 

Promover uma alimentação equilibrada 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Plano Nacional de Leitura 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo /  

Local de realização:    Escolas do agrupamento 

Parceria(s):    Câmara municipal e outros 

Recursos/ Orçamento:     

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G300) Prof. Maria Margarida F. M. 

Antunes da Luz    

   Data de criação do registo: terça-feira, 5 de 

novembro de 2019 às 12:14    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    InfoESAG 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

Jardim de Infância de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=43&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=43&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=43&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=43&course=943
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Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ 

Justificação:   

Espaço de divulgação de atividades/projetos a desenvolver ao longo da semana, 

entrevistas a Alunos/Encarregados de Educação/Professores e Auxiliares de Ação 

Educativa e trabalhos realizados no âmbito do Plano Anual de Atividades. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Sandra Barbosa 

Participantes:    Alunos 

Público-Alvo:     

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   
  

 2.3 - Contributos 

Contributos:     

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:    /  

Local de realização:     

Parceria(s):     

Recursos/ 

Orçamento:   
  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G300) Prof. Maria Margarida F. M. 

Antunes da Luz    

   Data de criação do registo: terça-feira, 5 de 

novembro de 2019 às 12:29    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    InfoESAG 

Escola(s):   

 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Centro Escolar de Riachos 

Centro Escolar da Meia Via 

Escola de Santa Maria 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=43&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=43&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=43&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=43&course=943
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Jardim de Infância de Santa Maria 

Escola de Liteiros 

Jardim de Infância de Resgais 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Espaço de divulgação de atividades/projetos a desenvolver ao longo da semana, 

entrevistas a Alunos/Encarregados de Educação/Professores e Auxiliares de Ação 

Educativa e trabalhos realizados no âmbito do Plano Anual de Atividades. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Sandra Barbosa 

Participantes:    Alunos; Docentes; Encarregados de Educação; Auxiliares de Ação Educativa 

Público-Alvo:    Comunidade Escolar; Auditório da Rádio Local - Torres Novas FM 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Evidenciar através do InfoESAG trabalhos produzidos pelos Docentes e 

Discentes de acordo com a interdisciplinaridade inerente ao Projeto; 

Desenvolver habilidades e tendências comunicacionais dos participantes; 

Reconhecer crianças e jovens como produtores de cultura, integrando-os nos 

meios de comunicação; 

Contribuir para o desenvolvimento da competência de leitura, escrita e da 

oralidade dos intervenientes; 

Constituir um espaço facilitador da comunicação entre toda a Comunidade 

Escolar, nomeadamente através da difusão da informação de interesses geral e 

específico, assim como a colocação dos seus meios, ao dispor de todos os 

elementos da comunidade; 

Reforçar laços de camaradagem/solidariedade; 

Tornar o espaço escola mais dinâmico e participativo. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Educação Especial 

Plano Nacional de Leitura 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

Plano Nacional de Artes 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Outubro 2019- Julho 2020 /  

Local de 

realização:   
 Torres Novas FM 

Parceria(s):    Torres Novas FM 
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Recursos/ 

Orçamento:   
  

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G300) Prof. Maria Margarida F. M. 

Antunes da Luz    

   Data de criação do registo: terça-feira, 5 de 

novembro de 2019 às 17:03    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  
 

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    Clube de Línguas Estrangeiras 

Escola(s):   
 Escola Sede 

Escola Chora Barroso 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Proporcionar o contacto com as diferentes línguas no seu todo, como parte 

integrante de uma cultura e como meio de comunicação universal. Desenvolver 

atividades diversificadas, diferentes das realizadas habitualmente nas aulas, de 

uma forma lúdica. 

Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 Luísa Rosa / M.ª Emília Cordeiro / M.ª Teresa Mota Gonçalves 

Participantes:    Alunos dos 5º e 6º anos 

Público-Alvo:    Alunos dos 5º e 6º anos 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ 

Metas a atingir:   

 Promover e divulgar as diferentes línguas e culturas; 

• Proporcionar aos alunos um contacto direto com as diferentes línguas e 

culturas; 

• Sensibilizar os alunos para a aprendizagem das diferentes línguas; 

• Desenvolver o gosto por novos meios de expressão e/ou comunicação; 

• Promover o conhecimento de aspetos das diferentes civilizações, hábitos e 

modos de viver; 

• Incentivar os alunos a conhecer as diferentes tradições; 

• Levar o aluno a ultrapassar dificuldades de aprendizagem das línguas; 

• Aprofundar o conhecimento da sua própria realidade sociocultural, através 

do confronto com aspetos da cultura e da civilização dos diferentes povos; 

• Proporcionar à comunidade escolar um contacto com as línguas, mediante 

a exposição/divulgação de trabalhos dos alunos; Promover um espaço 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=43&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=43&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=43&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=43&course=943
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aberto aos alunos, como forma de ocupação dos seus tempos livres. 

• Identificar características das diferentes línguas (sons, entoação, ritmo); 

• Adquirir vocabulário sobre diversos temas; 

• Articular, com o máximo de correção possível, os sons das diferentes 

línguas; 

• Compreender textos orais adequados ao seu nível etário; 

• Produzir textos orais de intencionalidade comunicativa, adequados à sua 

faixa etária; 

• Produzir enunciados simples. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

Plano de Melhoria do Agrupamento 

Plano Nacional de Leitura 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   Ao longo do ano letivo. /  

Local de realização:    Bibliotecas Escolares / Sala de Estudo 

Parceria(s):    Interdisciplinaridade entre os vários docentes dos alunos e a Biblioteca Escolar. 

Recursos/ 

Orçamento:   
 Fundo documental da Biblioteca Escolar e materiais  elaborados pelos alunos. 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G410) Prof. José Ricardo 

Correia Costa    

   Data de criação do registo: quarta-feira, 6 de novembro 

de 2019 às 08:29    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    VISITA DE ESTUDO  

Escola(s):    Escola Sede 

Apresentação/ 

Justificação:   

 Visita de estudo ao Museu da eletricidade e ida ao teatro no âmbito da 

comemoração dos 500 anos da viagem de circum navegação de Fernão de 

Magalhães 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
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Coordenadores/ 

Dinamizadores:   
 PROFESSORES DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

Participantes:    Professores 

Público-Alvo:    8º A,B,C,D,E 

 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas 

a atingir:   
 Sem indicação. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   2ºperíodo /  

Local de realização:    Lisboa 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:    Camioneta. 

 

 

  

 1 - Professor que registou a atividade no moodle 

   Nome: (G410) Prof. José Ricardo 

Correia Costa    

   Data de criação do registo: quarta-feira, 6 de novembro 

de 2019 às 19:14    
 

 2 - Grelha de apresentação de projetos/ clubes/ atividades  

 2.1 - Projetos/ clubes/ atividades 

Designação:    VISITA DE ESTUDO  

Escola(s):    Escola Chora Barroso 

Apresentação/ Justificação:   
 Visita de estudo à Igreja da Misericórdia e Museu Municipal de 

Torres Novas 

Coordenadores/ Dinamizadores:    Paulo Renato 

Participantes:    Dois professores 

Público-Alvo:    Turmas de 9ºano 

http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
http://mcctic.ese.ipsantarem.pt/aeagtn/user/view.php?id=71&course=943
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 2.2 - Objetivos/ Metas a atingir 

Objetivos gerais/ Metas a 

atingir:   
 Não indicado. 

 2.3 - Contributos 

Contributos:   

 Perfil do aluno 

Plano de Promoção do Sucesso Escolar 

Flexibilização Curricular 

 2.4 - Calendarização/ Recursos 

Cronograma:   A definir /  

Local de realização:    Torres Novas 

Parceria(s):     

Recursos/ Orçamento:    Sem indicação. 

 

 

 

 

VI – AVALIAÇÃO 

A avaliação do projeto educativo, embora implique a análise global do funcionamento do 

agrupamento e o grau de concretização das suas metas, deverá contar com uma avaliação de cada 

um dos projetos e/ou atividades desenvolvidas. 

Os professores que introduziram cada atividade deverão preencher a secção “Avaliação da 

atividade” que consta da parte final do registo de casa atividade, na Base de Dados “Plano de 

Atividades do Agrupamento” da plataforma Moodle. 

A referência às principais dificuldades encontradas é sempre um precioso auxiliar para posteriores 

projetos a desenvolver. Compete ao coordenador de departamento coordenar a avaliação final das 

atividades do seu departamento. A avaliação do plano de atividades deve ter em conta as 

orientações da equipa de autoavaliação. 

Conselho Pedagógico, 12 de novembro de 2019 

 


