
Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"O Património local ao serviço da comunidade"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Visita de estudo/Divulgação à Igreja Matriz de Azurara;
- Envolvidos: Todas as turmas de 6º ano, e respetivos Encarregados de Educação;
- A atividade começará pelas 10h15m junto da CMM e por volta das 10h30m seguirá para a Igreja Matriz;
- O Dr. Rui Sacadura falará das campas, inumações e restos mortais desde a ocupação romana;
- O Assessor de Hgp, dará a explicação de todo o historial do monumento.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
120

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Elevada participação;
Diversos elogios à qualidade da visita/Explicação;
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nenhum.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Formação de juízes árbitros / oficiais de mesa

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Formação de Juízes/ Árbitros/ Oficiais de mesa nas modalidades selecionadas.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.

Número de participantes
45

Dinamizadores da atividade
Jorge Luis Santos Silva Amaral,Paula Maria Inacio Cunha,Ricardo Manuel Mateus Oliveira

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
As atividades decorreram de acordo com o planeado inicialmente.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Mês Internacional da Biblioteca Escolar

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Promoção da biblioteca escolar: divulgação dos serviços, recursos, modo de funcionamento e das atividades a 
desenvolver. Lançamento de atividades de promoção da leitura.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e 
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de 
todos os atores educativos.

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
As visitas às bibliotecas pelos novos alunos nas várias escolas; o lançamento do Concurso “Marcador de Porta 
Enfeitiçado" que envolveu muitos alunos do 1º e do 2º ciclos; a articulação com os docentes de Oficina de Escrita para o 
desafio "Micronarrativas - uma história em 77 palavras" no qual participaram alunos do 7º, 8º e 9º anos; a participação 
com alunos dos vários ciclos (1º, 2º e 3º) na criação do spot publicitário para o concurso "Põe a tua terra nos píncaros"; 
a feira de Troca de Livros na GEA; as sessões de promoção da leitura "LiLi & RiRi" para os alunos do 1º ciclo da GEA e 
da ACO; a colaboração nas atividades "Semana da Alimentação" e "Aprender em Festa" e o lançamento dos vários 
desafios e concursos periódicos.  
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A Semana da Alimentação poderia ter corrido melhor se tivesse sido preparada mais cedo.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
" O Património local ao serviço da comunidade"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
-Visita de Estudo/Divulgação à Anta da Cunha Baixa e à Estação Arqueológica da Raposeira:
- Envolvidos: toas as turmas do 5º ano, e respetivos Encarregados de Educação;
- A atividade começará pelas 10h30m na Cunha Baixa  por volta das 11h30m seguirá para a Raposeira (o grupo será 
dividido em dois da responsabilidade dos arqueólogos presentes);
- Na citânia da Raposeira o Vereador da Cultura pronunciará algumas considerações acerca da importância da 
divulgação e preservação deste património. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
110

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Elevada participação;
Diversos elogios à qualidade da visita/Explicação. 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nenhum.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Pré Olimpíadas da Matemática e Olimpíadas da Matemática

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- As OPM são organizadas pela SPM com a participação das escolas.
- As OPM estão divididas em várias categorias sendo que o DMCE irá participar nas seguintes:  Pré-Olimpíadas no 5º 
ano; Categoria Júnior no 6º e 7º anos; Categoria A no 8º e 9º anos; Categoria B no 11º e 12ºanos. 
- As Pré-Olimpíadas (5.º ano) constam de uma prova única, a realizar simultaneamente com a 1ª eliminatória das outras 
categorias, no dia 13 de novembro.
- Nas Categorias Júnior (6.º e 7.º anos), A (8.º e 9.º anos) e B (10.º, 11.º e 12.º anos) haverá duas eliminatórias, a 1ª a 
09 de novembro e a segunda em janeiro, e uma Final Nacional que, nesta edição, terá lugar na Escola Secundária 
Emídio Navarro, em Viseu. 
- As eliminatórias constam de provas escritas da área da Matemática.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
62

Dinamizadores da atividade
Conceicao Pereirinha Teixeira Armas,Luis Manuel Laires Gonçalves Fraga,Mafalda Sofia Pereira Fernandes

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
- Motivação de alguns alunos para a disciplina de matemática.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- Pouca participação dos alunos devido ao grau de dificuldade das provas a realizar.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Ciclo de Reflexão sobre Direitos Humanos

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
 Dinamização de um conjunto de atividades que tenham efeito multiplicador na reflexão crítica e consciencialização dos 
jovens para a necessidade de defesa dos Direitos Humanos 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e 
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de 
todos os atores educativos.

Número de participantes
545

Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Sara Isabel Ferreira Coelho de Sousa

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Como pontos positivos destacamos a diversidade de convidados nas diversas palestras que permitiu uma abordagem 
sob várias perspetivas à temática dos Direitos Humanos - Amnistia Internacional, Casa Qui, SOS Racismo, A Poesia 
não tem grades, Afrikagrupperna, ACCIG; a articulação com os docentes de Artes (Anabela Pascoal, e Cristina Vouga) 
que realizaram trabalhos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas aulas do Curso de Artes Visuais e de 
Educação Visual do 9º ano, com a docente Maria Aguiar que dinamizou com os alunos do curso de Animação 
Sociocultural duas leituras encenadas e com os alunos do Curso Profissional de Turismo que apoiaram os trabalhos. 
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Poderia ser melhorada a inscrição atempada das turmas nas sessões. Apesar de estar afixado um documento para o 
efeito, muitos docentes não inscrevem as turmas e aparecem com os alunos nas sessões sem avisar, o que causa 
constrangimentos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Corta-Mato (fase Escola)

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Corrida de resistência

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.

Número de participantes
150

Dinamizadores da atividade
Bruno José Trindade Soares,Cecília do Céu Oliveira de Faria,Eunice Carmen Pina Pena,João Marques Viterbo,Joaquim 
José Pessanha Pereira de Melo,Jorge Luis Santos Silva Amaral,Marco Manuel Valega Andrade,Paula Maria Inacio 
Cunha,Ricardo Manuel Mateus Oliveira,Rui Miguel Mendes Ribeiro Neves

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
As atividades decorreram de acordo com o planeado inicialmente.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
“Comemorações do dia Internacional/ Nacional da Pessoa com Deficiência”

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Dinamizar um conjunto de atividades que sensibilizem a comunidade educativa para a diferença .
Visionamento de pequenos filmes sobre a deficiência ; Sugestões de leitura sobre a temática.
Participar na atividade “ Diferentes na Vida. Iguais no Desporto” .

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.

Número de participantes
500

Dinamizadores da atividade
Cristina Paula Teixeira Mafra Estrela Azevedo,Maria Joaquina Martins Gonçalves

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
  Participação ativa de um grande número de agentes educativos na promoção e execução das tarefas propostas;
  Participação de atletas e convidados de outros concelhos/cidades do país e partilha das suas experiências;
  Divulgação e valorização de modalidades desportivas adaptadas, dos jovens atletas e seus treinadores;
 Divulgação e promoção da secção de Atletismo Adaptado da Casa do Povo de Mangualde e dos seus atletas à 
comunidade;
  Envolvimento da Câmara Municipal de Mangualde na sensibilização para a diferença e valorização da imagem da 
pessoa com deficiência com a atividade “ Diferentes na Vida, Iguais no Desporto”.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O pouco tempo disponível que antecedeu à realização do evento condicionou a participação e envolvimento de todos 

os docentes (mais particularmente de educação física) e alunos,;
 No âmbito da palestra, o tempo para a apresentação de todas as intervenções/convidados foi insuficiente;  numa 

próxima edição, sugere-se a extensão da palestra por um dia, talvez numa primeira parte, mais teórica, dirigida a 
docentes e técnicos, seguida da apresentação dos testemunhos práticos e espaço para perguntas e respostas, 
direcionada para a participação dos alunos;

O protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Mangualde, Casa do Povo de Mangualde e Agrupamento de 
Escolas de Mangualde não surtiu efeitos práticos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Feira do Livro

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Feira do livro a realizar nas bibliotecas da GEA e da ACO destinadas à comunidade educativa

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e 
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de 
todos os atores educativos.

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
1.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- A Feira foi visitada pela maioria dos alunos da escola.
- Promoção da leitura, dando a conhecer as principais novidades do mercado e autores portugueses e estrangeiros. 
- Motivação dos alunos para a leitura e para a escrita. 
- o nº de livros vendidos tendo o livreiro comentado que foi uma "boa feira".

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- O número de professores que visitaram a feira poderia ter sido maior.
- Muitos dos alunos manifestam interesse em comprar livros mas acabaram por não os conseguir adquirir devido ao 
preço.
- O preço dos livros é um pouco elevado, tendo algumas pessoas comentado que os compram mais baratos nas 
grandes superfícies e online.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
" O Património local ao serviço da comunidade"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Visita de Estudo/Divulgação ao Solar de Darei;
- Envolvidos: todas as turmas de 6º ano, e respetivos Encarregados de Educação;
- A atividade começará pelas 10h15m junto da CMM e por volta das 10h30m seguirá para Darei para visita do seu 
Solar.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
130

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Elevada participação;
Elogios diversos à qualidade da visita/Explicação.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nenhum.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Olimpiadas de Química

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A escola é representada nas Olimpíadas de Química através de uma equipa selecionada na escola de acordo com o 
regulamento a definir pela SPQ. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
6

Dinamizadores da atividade
Angelo Virgilio Pais Simoes Fernandes,José António Saraiva Almeida

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Boa colaboração entre os diferentes participantes no trabalho desenvolvido.
Elevada disponibilidade dos alunos participantes.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Continua a haver uma baixa recetividade por parte dos alunos à participação em atividades de caráter mais científico.
Em edições futuras, dever-se-á fazer uma melhor promoção e divulgação da atividade.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Jogo do 24 - 1º e 2º ciclos

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Trata-se de um concurso onde os alunos com base num cartão com 4 números têm que, com base nas operações 
básicas, encontrar o resultado 24.
O jogo desenvolver-se-à, numa primeira fase, nas turmas do 4º, 5º e 6º anos da GEA;  numa segunda fase o concurso 
realizar-se-á, numa 4ª feira à tarde, com seis alunos selecionados de cada uma das turmas, terminando com uma 
finalíssima entre os três anos de escolaridade (3x5 alunos).

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
544

Dinamizadores da atividade
Luis Manuel Laires Gonçalves Fraga,Maria Alice Martinho da Silva Pinharanda

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
- A atividade atingiu todos os alunos das turmas, havendo uma seleção interna para apurador os alunos presentes na 
final.
- A atividade permitiu melhorar a interação entre alunos de diferentes ciclos e o respeito pelas regras estabelecidas.
- Os três primeiros classificados de cada categoria e da finalíssima entre ciclos receberam uma medalha que foi 
entregue nas respetivas turmas.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- Algumas turmas não participaram na final, devido aos alunos estarem empenhados noutras atividades 
extracurriculares.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Segurança: Acidentes domésticos; Segurança Rodoviária e Segurança na Internet

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Através de ações de sensibilização alertar os jovens para a segurança na internet – alunos do 5º 
Realização de sessões sobre “ acidentes e segurança Doméstica”.- educação pré. – escolar
Prevenção Rodoviária – alunos do 2º ano e dos jardins de Infância.
Ações de formação sobre Higiene e Segurança no trabalho

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e 
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de 
todos os atores educativos.

Número de participantes
648

Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- Houve uma ótima articulação entre os parceiros( escola Segura, UCC e PES) na realização das diversas atividades.
- Conseguiu-se que  todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Mangualde  dos jardins escola e do 1º e2º ano de 
escolaridade tivessem acesso à ação "Prevenção rodoviária".
-Grande interesse manifestado pelos  alunos nas ações sobre Segurança na Internet. e Cyberbulling. 
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- Tentar, uma vez mais, fazer uma ação para os pais Encarregados de Educação sobre a Segurança na Internet
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Olimpíadas da Matemática

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- As OPM são organizadas pela SPM com a participação das escolas.
- As Mini-Olimpíadas constam de uma prova única (3º e 4º anos) a realizar em Janeiro.
- As eliminatórias constam de provas escritas da área da Matemática.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
69

Dinamizadores da atividade
Isabel Custodia Almeida Sa Pinto,José Fernando da Costa Marques,Maria Alice Martinho da Silva Pinharanda

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- Os alunos envolvidos participaram com empenho e entusiasmo.
- Os professores do Apoio Educativo dinamizaram a atividade e realizaram a correção das provas.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- Melhorar a participação do número de alunos envolvidos.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Mega Atleta- fase escola

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Provas de atletismo:  Corrida de velocidade, salto em comprimento, corrida de resistência (1km).

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.

Número de participantes
85

Dinamizadores da atividade
Jorge Luis Santos Silva Amaral,Paula Maria Inacio Cunha,Ricardo Manuel Mateus Oliveira

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
A atividade decorreu conforme o planeado

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Semana da Internet Segura

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
 Dinamização de um conjunto de atividades de promoção da utilização segura da Internet

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e 
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de 
todos os atores educativos.

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
3

Aspetos positivos a destacar
- A sessão sobre fraude bancária e fraude online dinamizada na ESFA pelo Banco de Portugal
- Disponibilizado na biblioteca da GEA o Quiz da SeguraNet e realizado o Concurso “SMS – Saber Mais Sobre” sobre 
este tema.
- Exposição de  cartazes na ACO realizados por alunos do 8º ano da professora Elisabete Cruz em anos anteriores, que 
alertaram os colegas para os cuidados a ter ao “navegar” na Internet.
- Exposição nas várias escolas de materiais sobre o tema da semana e divulgação nas redes sociais de diversos 
recursos.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Poderia ter sido estabelecida uma melhor articulação com os docentes de TIC na preparação desta semana. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"O Património local ao serviço da comunidade" 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Visita de Estudo/Divulgação ao Solar de Santa Eufémia;
- Envolvidos: todas as turmas 6º ano, e respetivos Encarregados de Educação;
- A atividade começará pelas 10h15m junto da CMM e por volta das 10h30m seguirá para Tibaldinho para visita do seu 
Solar;

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
130

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Elevada participação;
Elogios diversos à qualidade da visita/Explicação.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nenhum.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"O Património local ao serviço da comunidade"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Visita de Estudo/Divulgação à Torre de Gandufe e ao Real Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão;
- Envolvidos: todas as turmas do 5º ano, e respetivos Encarregados de Educação;
- A atividade começará pelas 10h15m, junto à CMM, seguindo para a torre e posteriormente para o mosteiro, a visita 
terá início pelas 10h30m, no 1º local referenciado;
- As explicações estarão a cargo na Torre de Gandufe, pelo Dr. António Tavares, e no mosteiro do assessor de HGP do 
2º ciclo (João Carlos).

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
110

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Elevada participação;
Elogios diversos à qualidade da visita/Explicação.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nenhum.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Semana da Leitura

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
 Dinamização de um conjunto de atividades na escola e na comunidade que estimulem a criação de ambientes 
diversificados de contacto com os livros e a leitura.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e 
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de 
todos os atores educativos.

Número de participantes
2200

Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Recebemos as bonecas “LiLi & RiRi” que dinamizaram sessões para o pré-escolar e os escritores Francisco Moita 
Flores, Paula Loureiro e Fernando Pereira; exibimos os filmes “O rapaz do pijama às riscas”, “As sufragistas” e 
“Banksy”; dinamizámos os espetáculos “Dar voz às palavras”, “Leituras & Sons”; “A menina que detestava livros”, 
“Atelier de Poesia” e “Leituras musicadas em sala de aula”; envolvemos a Biblioteca Municipal que dinamizou a leitura 
dramatizada “Que coelhos irritantes”; organizámos com outros colegas a ida dos alunos do 7º e 8º ano ao Teatro Actus; 
promovemos na Edufor Inovattive Classroom Lab sessões para os alunos da educação especial; incentivámos a 
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Aspetos positivos a destacar
partilha de leituras dentro e fora da escola. As diversas atividades envolveram alunos, professores, pais e encarregados 
de educação, funcionários e outros elementos da comunidade.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Por o auditório da Biblioteca Municipal não se encontrar em condições de ser utilizado, teve de ser cancelada a peça de 
teatro “O príncipe nabo” pela Companhia de Teatro “Atrapalharte". Por ser final de período há muitas atividades a 
decorrer (por exemplo, visitas de estudo) que dificultaram o agendamento/envolvimento nas iniciativas desta semana
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"A Arte e a História de mãos dadas ao serviço dos alunos"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Visita de Estudo a Vila Real, para todas as turmas de 6º ano, ao Museu de Arqueologia e Numismática, Museu da Vila 
Velha, percurso pedestre a visualizar os locais mais emblemáticos, Casa de Diogo Cão, entre outros e Solar de Mateus.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
166

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Elevada participação dos alunos das diversas turmas do 6º ano;
Grande qualidade Científica e Cultural dos espaços visitados (Museu da Vila Velha, Museu de Arqueologia e 
Numismática de Vila Real; Solar de Mateus):
O rigor das explicações dadas.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nenhum.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados

Impresso em: 04-07-2018 15:03:14

Rua Aristides de Sousa Mendes

Email: Director@esfa.pt
Fax: 232611989
Telf: 232620110PAA02



Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Canguru Matemático - 1º. 2º, 3º ciclos e secundário.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O concurso consiste numa única prova: não existe nenhuma selecção prévia nem existe uma prova final. Existem 8 
Categorias, de acordo com as idades dos alunos: 
Mini-Escolar nível I (2.º ano de escolaridade), Mini-Escolar nível II (3.º ano de escolaridade), Mini-Escolar nível III (4.º 
ano de escolaridade), Escolar (5.º e 6.º anos de escolaridade), Benjamim (7.º e 8.º anos de escolaridade), Cadete (9.º 
ano de escolaridade), Júnior (10.º e 11.º anos de escolaridade) e Estudante (12.º ano de escolaridade). A prova 
consiste num questionário de escolha múltipla de várias questões de dificuldade crescente.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
288

Dinamizadores da atividade
Conceicao Pereirinha Teixeira Armas,Luis Manuel Laires Gonçalves Fraga,Mafalda Sofia Pereira Fernandes,Maria Alice 
Martinho da Silva Pinharanda

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
- Os alunos do 1º ciclo, 2º ciclo e 3º ciclo e secundário participaram com muito empenho e entusiasmo nas atividades.
- Os resultados obtidos foram muito satisfatórios - havendo poucos alunos com percentagens abaixo da linha de corte.
- Os professores envolvidos dinamizaram a atividade nas suas turmas  e procederam à respetiva correção das provas.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- Algumas turmas não puderam participar por questões temporais ou por os alunos estarem empenhados noutras 
atividades.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Alterações climáticas: e depois?

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Palestra proferida pelo Senhor Professor  Doutor Carlos Borrego Catedrático da Universidade de Aveiro

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
90

Dinamizadores da atividade
Maria Adelaide Cunha Sar.Alb.Assuncão

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Sensibilização dos alunos para o grave problema das alterações climáticas que estamos a viver

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
ã
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Prevenção / Consumo de SPA

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Desenvolvimento de atividades e ações que consciencializem os elementos da Comunidade educativa para problemas 
que os afetam no seu quotidiano nomeadamente o consumo de substâncias Psicoativas (tabaco, álcool e drogas)

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e 
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de 
todos os atores educativos.

Número de participantes
260

Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
2.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- Excelente dinamização por parte dos elementos da "escola Segura"
- Grande número de sessões, com o total de 15 turmas a assistirem.
- Os alunos demonstraram grande  interesse no tema,  com boa participação nas ações.
- Os professores acompanhantes transmitiram o seu agrado pela pertinência e a abordagem dos assuntos tratados  
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- não houve constrangimentos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Pensar o Ambiente

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
 Dinamização de um conjunto de atividades que consciencializem os jovens para a necessidade de proteção do 
Ambiente 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e 
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de 
todos os atores educativos.

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Cristina Maria Barros Matos,Sara Isabel Ferreira Coelho de Sousa

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- A realização da sessão "Todos somos proteção civil" com a presença de várias entidades: Bombeiros, Proteção Civil 
Municipal, Equipa de Proteção da Natureza e Ambiente e Autoridade Nacional de Proteção Civil.
- A divulgação de materiais sobre "Ambiente" que foi ocorrendo ao longo do ano com destaque para a envolvência de 
alunos do 9º ano e do curso de Artes Visuais na realização de trabalhos sobre os "Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O facto de se ter agendado a sessão "Todos somos Proteção Civil" para o pneúltimo dia de aulas da maioria das turmas 
que estiveram presentes impediu que se consolidassem nas aulas seguintes aspetos que foram abordados na sessão. 
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Visita de estudo aos Cafés Delta - Campo Maior e Lago do Alqueva

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Além da socialização sem ser em contexto de escola há todo um conjunto de saberes interligados que provam que o 
conhecimento é global

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
60

Dinamizadores da atividade
Esmeralda Dias Pereira Martins,Maria Adelaide Cunha Sar.Alb.Assuncão

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Tudo correu bem

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Não houve
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
A feira da semana aberta - Técnicos de Comércio.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Desenvolvimento de uma atividade integrada na avaliação da disciplina Comunicação no ponto de Venda, realização de 
uma pequena feira, onde se vai vender produtos de alimentação, bolos cachorros, tostas mistas e sumos. O objetivo 
final é a angariação de verbas para realizar uma viagem de dois dias a Évora.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
10

Dinamizadores da atividade
ANA JOSEFINA MONTEIRO RODRIGUES

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
O empenho dos alunos na planificação e realização da atividade. A colaboração e interajuda entre toda a equipa. A 
preocupação na decoração e apresentação dos produtos. A atitude e a simpatia perante os clientes. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A preocupação em divulgar a turma/curso.

Impresso em: 04-07-2018 15:03:14

Rua Aristides de Sousa Mendes

Email: Director@esfa.pt
Fax: 232611989
Telf: 232620110PAA02



Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
BOCCIA

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os alunos a que se destina a atividade são os alunos que participam no âmbito do desporto escolar nos grupos equipa 
de Boccia. Após as competições oficiais, no 3º período, irá ser organizado um torneio interno de Boccia, por forma aos 
alunos se manterem focados na atividade.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.

Número de participantes
10

Dinamizadores da atividade
Cecília do Céu Oliveira de Faria,Rui Miguel Mendes Ribeiro Neves

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Os alunos, na sua maioria, demonstraram interesse na atividade, mostrando-se competitivos, desenvolvendo maior 
conhecimento tático do jogo, que só se obtém com o tempo de jogo realizado.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O pouco interesse demonstrado por apenas duas alunas, que apesar da sua dificuldade cognitiva, poderiam ter 
mostrado mais interesse e participação. Mesmo assim, demonstraram uma ligeira melhoria desde o ano letivo transato.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
" Feira das Tradições e Produtos da Terra - Décadas de 1940, 50 e 60" 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Abertura oficial com comunicação social seguida de Conferência "As vivências da época", Auditório da CMM, 11h00m, 
do dia 19 de maio (sábado) pelo, Professor Doutor Rui Cascão da U.C. (especialista da temática);
- Abertura da Feira dia 19 (sábado), para toda a Comunidade local e visitantes;
- A atividade decorrerá nos dias calendarizados, entre as 10h00m e as 23h00m.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
0

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Não houve atividade.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Indicação atempada, da não realização da atividade por parte da CMM, por sobreposição de datas com o "Prove Dão 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Lafões".
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"Neandertal"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Inauguração de Exposição para toda a Comunidade, na Biblioteca Dr. Alexandre Alves (Pré-História do Concelho até á 
Idade dos Metais);
- Conferência "Neandertal";
- A atividade decorrerá à noite (21h00m - 23h00m) no dia calendarizado.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
250

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Grande participação, desde a Comunidade Escolar e local, até diversos especialistas e Diretores de Museus, de vários 
pontos do país;
Rigor colocado na consecução de toda a atividade;
Elevada qualidade científica de todos os Palestrantes;
Riqueza e originalidade do espólio em exposição;
Filme apresentado, sobre o Megalitismo;
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Aspetos positivos a destacar
Atuação musical da ACAB;
Presença da Doçaria mais antiga de Alcobaça "Casa dos Doces Conventuais de Alcobaça"e Chocolates "El Rey" da  
Venezuela.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Arranjo atempado do auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde;
Melhor dinamização/divulgação por parte da autarquia.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Participação no projeto "Empreendedorismo Jovem" proporcionado pela CIM Dão Lafões  - turma envolvida CEF3

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Promover o desenvolvimento e a utilização de competências do séc. XXI
Trabalho de projeto colaborativo e empreendedor - criação de uma empresa com produtos e serviços, no caso plantas 
aromáticas para uso gastronómico e medicinal. 
Envolvimento de parceiros externos à escola e da comunidade;
Apresentação do produto final à comunidade com recurso a uma feira local de produtos regionais;
Pedagogia com base no trabalho e organização empresarial; 
Uso de ferramentas digitais e dos aparelhos tecnológicos pessoais para a pesquisa, partilha e apresentação de 
informação.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
16

Dinamizadores da atividade
ANA JOSEFINA MONTEIRO RODRIGUES,Sara Isabel Ferreira Coelho de Sousa

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
A atividade no geral foi muito positiva, os alunos conseguiram verificar na prática todo o processo de uma empresa de 
produção incluindo as atividades a desenvolver para o escoamento e publicitação do produto, até ao contacto com os 
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Aspetos positivos a destacar
clientes na participação da feira Empreendedorismo jovem.
Foram aplicados muitos dos conhecimentos adquiridos ao longo do ano nas disciplinas da área técnica.
Acrescido, a estes pontos positivos é ainda de salientar o fato dos jovens entenderem a necessidade de colaboação e 
trabalho em equipa.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Os aspetos que correram menos bem e que futuramente deverão ser alterados serão a responsabilização na 
concretização dos projetos, mesmo com esforço pessoal e extra horário e a capacidade de gerir emoções.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"A Arte e a História abrem-se aos alunos"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
 Visita de Estudo a Conimbriga, Museu e Ruínas, e a Condeixa, novo Museu POROS, para todas as turmas do 5º ano 
de escolaridade.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
145

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A elevada participação de alunos de todas as turmas.
A excelência da visita, que contou com a receção no Museu POROS, por parte da Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Condeixa Dra. Liliana Pimentel, e do Diretor da Estação Arqueológica de Conimbriga, Professor Doutor 
José Ruivo, no almoço. Igualmente a visita à oficina de restauro, no grupo da tarde, cortesia do Antigo Diretor, 
Professor Doutor Virgílio.
Os conhecimentos transmitidos, de elevada qualidade, ligados à grande Cultura Romana.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nenhum.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"O Património ao serviço da comunidade"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
- Visita de Estudo/Divulgação a Idanha-a-Velha/Idanha-a-Nova/Monsanto, como forma de melhorar o conhecimento 
histórico e patrimonial nacional.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
100

Dinamizadores da atividade
Joao Carlos Pinto Ramos Alves

Calendarização da atividade
3.º Período

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
A elevada participação, a qualidade dos espaços culturais visitados a saber: Centro Cultural Raiano (exposição de 
instrumentos musicais, fotografia e de alfaias do mundo rural da Idanha), o Museu ao vivo, que é Idanha-a-Velha 
(Basílica, Arquivo Epigráfico, Batistérios, Lagar de Varas, Torre Templária, Muralhas...), Monsanto.
A simpatia da receção por parte da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, a qualidade dos guias dos postos de turismo.
O almoço no Santuário da Nossa Senhora do Almortão.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Nenhum
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Desportos Gímnicos – participação em eventos gímnicos 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Ginástica de Grupo, Artística e Acrobática.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.

Número de participantes
31

Dinamizadores da atividade
Paula Maria Inacio Cunha

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Participação em eventos gímnicos  e outros para os quais a classe de Ginástica foi convidada nomeadamente: Sarau 
Gímnico de Vouzela, Sarau Gímnico Lafogym, Sarau da ESFA, participação nas filmagens da Web série "Pirueta 
Russa", Gimnojunior, Sportinguíadas e Sarau de S. Pedro do Sul.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Desportos Gímnicos – atividade interna (1º Ciclo) 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Ginástica no 1º Ciclo 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Paula Maria Inacio Cunha

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Assiduidade dos alunos e apoio dos Encarregados de Educação nas atividades propostas nomeadamente: aula 
conjunta com os encarregados de educação, Gimnojunior, Campeonato Distrital de Trampolins níveis 1 e 2 e Festa do 
Fim do Ano.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Basquetebol – participação em provas/eventos da Associação de Basquetebol de Viseu.

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Basquetebol para alunos nascidos em 2007, 2006 e 2005.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.

Número de participantes
18

Dinamizadores da atividade
Jorge Luis Santos Silva Amaral

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
As atividades decorreram de acordo com o que estava previsto

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Empreendedorismo 
Escolas Empreendedoras Viseu Cim Dão  Lafões- 7ª Edição 
Empreendedorismo Jovem no Setor Primário-  CLDS3G -Mangualde

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Acções de sensibilização no âmbito do empreendedorismo
Acções de formação
Concurso de Ideias

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e 
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de 
todos os atores educativos.

Número de participantes
200

Dinamizadores da atividade
ANA JOSEFINA MONTEIRO RODRIGUES,Fernando Antonio Figueiredo Amaral,Hermínio José Costa Albino,José 
Afonso Pombo Aires,Julio Jesus Costa,Maria Adelina Ferrao Marques Figueira,Sara Isabel Ferreira Coelho de Sousa

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
A criatividade, a autonomia, o respeito, a responsabilidade, a comunicação, a interdisciplinaridade e 
complementaridade, o trabalho em rede, a cooperação, são competências bem  evidenciadas em todo o processo 
desenvolvido nos diferentes projetos no âmbito do Empreendedorismo nomeadamente, o Empreendedorismo 
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Aspetos positivos a destacar
promovido pela CLDS valorizando o Setor primário,foi a primeira edição deste projeto , e  a sétima edição dinamizado 
pela CIMViseu Dão Lafões, das Escolas Empreendedoras e respetivos Concursos de Ideias   e o Empreendedorismo 
Júnior que culminou  na Feira de Empreendedorismo no passado dia 10 de junho em Tondela.  Este último merece uma 
nota de destaque, pelo facto de para além de ter sido a primeira  vez que a nossa escola participou neste projeto, se ter 
constatado que a  metodologia  deste trabalho  motivou toda a turma a desenvolver um trabalho de equipa, de 
cooperação, centrado nos  jovens, assumindo-se cada um  como uma  parte integrante do todo fazendo toda a 
diferença no seu empenho.Anteriormente reinava a desmotivação face à Escola e posteriormente a valorização de cada 
um  enquanto pessoa útil e imprescindível para o Todo.
No contexto das ações de formação, promovido pela CLDS ,foi dissiminado o modelo de Plano de negócios CANVAS.
No âmbito da ações de sensibilização salienta-se  as visitas a Quintas Agrárias, promovidas pela CLDS,   a realização 
das Conferências TEEN , cujo número de jovens a assistir ultrapassou a capacidade do Auditório num total de cerca 
130.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O facto de o número  de alunos para a constituição das equipas no âmbito do Concurso promovido pela CLDS  definir 5 
elementos e nas Escolas Empreendedoraster definido 3 elementos, dificultou a adapatação das equipas com ideias a 
Concurso a instituições diferentes. Outro aspeto, que dificultou foi a conciliação dos horários, entre os jovens de 
diferentes turmas, professores acompanhantes, técnicos de apoio ao projeto para a realização das reuniões de trabalho 
necessárias ao seu desenvolvimento.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
GEN10S Portugal

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Os jovens têm, hoje, acesso a instrumentos tecnológicos cada vez mais potentes e cada vez mais cedo. Na verdade, os 
que frequentam a escola em Portugal, já nasceram rodeados de tecnologia e fazem parte da geração a que Prensky 
(2001) apelidou de “nativos digitais”.
A exposição e o fácil acesso à tecnologia criam condições para que os jovens a utilizem, mas nem sempre isso basta 
para que façam delas um uso crítico e retirem todo o potencial da sua utilização. Muitas vezes, limitam-se a ser 
consumidores passivos, em vez de produtores de informação e conhecimento.
Compreender como funcionam as tecnologias, e que estas podem ser programadas para os mais diversos fins, pode 
ajudar os jovens a encará-las de uma forma mais crítica. 
Este projeto envolve 3 turmas da Escola Gomes Eanes de Azurara, respetivamente o 5.º B, o 6.º A e o 6.º H e dois 
professores de cada turma.

Os objetivos específicos são:
Formar alunos do 5.o e 6.o. anos do EB, em Scratch, promovendo o seu sucesso escolar e criatividade.
Incluir professores dos alunos referidos nas atividades de aprendizagem de programação com Scratch.
Motivar professores para darem continuidade às atividades de programação integradas nas diferentes áreas 
curriculares e áreas transversais.
Promover a igualdade de género, incluindo alunos de ambos os sexos, nas atividades de aprendizagem da 
programação com Scratch.
Incentivar a produção de trabalhos em pequenos grupos, que deverão ser apresentados ao grupo turma.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.,Consolidar as taxas de abandono escolar existentes no ensino básico 
e diminuir as do ensino secundário regular, dos cursos de educação e formação e dos cursos profissionais.

Número de participantes
76

Dinamizadores da atividade
Andreia Margarida Almeida Quintal,António José Cardoso Matos Paisana,Antonio Manuel Proença Cardoso,Francisco 
António Dias Neto Vitorino,Patrícia Filipa dos Santos,Paula Alexandra Rosa Almeida

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas
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Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Empenho dos alunos e professores;
Qualidade dos projetos Scratch produzidos;
Boa relação entre os formadores de Scratch e os professores e alunos;
Recursos materiais disponibilizados pela Innovative Classroom Lab (Sala de Aula do Futuro);
Programação considerada como uma ferramenta ao serviço e em articulação com as restantes áreas curriculares;
Oferta de T-shirts a todos os alunos e professores.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Sala TIC da Escola Gomes Eanes com computadores desatualizados e dificuldades de acesso à Internet.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
“Educar para os valores”

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
É nosso intuito ajudar cada criança na construção da sua dimensão ético-moral. A Semana dos Valores, na nossa 
Escola, consiste em desenvolver, com todos os intervenientes (professores, alunos, assistentes operacionais, 
comunidade em geral), diversas atividades promotoras de atitudes positivas, para si e para os outros. 
Ao longo do ano letivo serão desenvolvidos três temas específicos, um por período, vivenciados de forma especial na 
“Semana dos Valores” correspondente.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e 
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de 
todos os atores educativos.

Número de participantes
429

Dinamizadores da atividade
Maria Alice Martinho da Silva Pinharanda

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Durante a "Semana dos Valores" foram desenvolvidas diversas atividades promotoras de atitudes positivas, para o 
aluno e para os outros. 
Assim na "Semana da Amizade/Partilha" houve a recolha de brinquedos, roupas e alimentos para a loja social da 
Câmara e para os alunos carenciados do concelho; na "Semana do Respeito "foram entregues os ecopontos nas salas 
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Aspetos positivos a destacar
de aula e foram sensibilizados todos os alunos para a importância da separação dos resíduos; e na "Eco-semana" 
foram desenvolvidas atividades relacionadas coma as abelhas (1.º ano); separação de resíduos (2.º ano); palestra 
sobre a água (3.º ano) e Oficina de Sabão (4.º ano).

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Houve algumas dificuldades em conseguir os espaços para a realização de algumas atividades - palestra sobre a água.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Desportos Gímnicos participação em provas da Federação de Ginástica de Portugal 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Participação em provas da Federação de Ginástica de Portugal nomeadamente no Gym For Life (21 ou 22 de abril) e 
Eurogym  (15 de julho a 19 de julho) 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.

Número de participantes
31

Dinamizadores da atividade
Paula Maria Inacio Cunha

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
A obtenção das Menções de Ouro no Gym For Life Regional e Prata no Gym For Life Nacional.
O apoio dos Encarregados de Educação, da Câmara Municipal de Mangualde e  empresas para a angariação de fundos  
para a participação da Classe de Ginástica no Eurogym 2018.
A participação no Eurogym  permitirá o intercâmbio com grupos de Ginástica europeus. Só será realizada em, julho de 
2018.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Olimpíadas de física

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
 A escola é representada na etapa regional das Olimpíadas de Física através de uma equipa previamente selecionada 
na escola, de acordo com o regulamento a definir pela SPF.
Incentivar e desenvolver o gosto pela Física nos alunos dos Ensinos Secundário, considerando a sua importância na 
educação básica dos jovens e o seu crescente impacte em todos os ramos da Ciência e Tecnologia.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
10

Dinamizadores da atividade
José António Saraiva Almeida

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Destaca-se o número significativo de alunos que participou na atividade, tendo em conta que a etapa realizada ao nível 
de escola foi desenvolvida numa quarta feira à tarde, período em que os alunos têm tarde livre.
Destaca-se ainda que o feedback dos alunos, em relação à prova proposta na escola, foi bastante positivo.
De salientar ainda que os alunos que participaram na etapa regional, que se realizou em Coimbra, admitiram que a sua 
participação resultou numa experiência muito significativa.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O número de alunos que participou na atividade foi, apesar de reduzido e aquém do esperado, bastante significativo em 
relação a anos anteriores.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
”Articulação Curricular Pré-escolar/ 1.º Ciclo”

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
A partir de vivências que enquadrem a problemática do ciclo do queijo e também da visita de estudo à Queijaria Vale da 
Estrela, dinamizar atividades relacionadas com o tema sem esquecer os processos artesanais/industriais utilizados no 
seu fabrico e a importância que os produtos láteos têm na nossa alimentação.
Realização de duas atividades conjuntas dos Jardins-de-infância com o 1º ano do 1ºCEB e IPSS – janeiro, fevereiro; 
maio/junho.  

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e 
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de 
todos os atores educativos.,Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se 
posicione na lista das 5 primeiras escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do 
distrito, no ensino básico.

Número de participantes
487

Dinamizadores da atividade
Ana Maria Medeiros Cruz Mota,Maria Alice Martinho da Silva Pinharanda

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
Sucintamente, estas atividades permitiram: promover a articulação curricular e pedagógica entre os vários 
estabelecimentos de ensino; promover a sequencialidade educativa, a comunicação entre ciclos, construindo condições 
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Aspetos positivos a destacar
para uma transição com sucesso.
Foram realizadas visitas de estudo à queijaria Vale da Estrela que potenciaram a realização de atividades integradoras 
de saberes das diversas áreas curriculares. As atividades foram desenvolvidas de forma articulada nos momentos 
previstos no projeto (jardim e escola) e incidiram no ensino experimental das ciências (dissolução e flutuação), no 
contacto direto com os seres vivos (cabra, ovelha), na confeção do queijo e na produção diversificada de trabalhos de 
expressão artística.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Por vezes, os momentos de articulação envolveram um grande número de crianças dificultando a realização de 
algumas atividades de cariz experimental.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Atividade Externa do Desporto Escolar (quadros competitivos)

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Quadros competitivos dos grupos/equipas do Desporto Escolar nas modalidades  selecionadas

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.

Número de participantes
60

Dinamizadores da atividade
Jorge Luis Santos Silva Amaral,Paula Maria Inacio Cunha,Ricardo Manuel Mateus Oliveira

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
As atividades decorreram de acordo com o planeado inicialmente.
Apuramentos para os Campeonatos Regionais de Desportos Gímnicos de 10 alunos e para os Campeonatos Nacionais 
de Desportos Gímnicos de 5 alunos com os seguintes resultados:
A nível distrital-1º, 2º, 3º lugares em G. Artística masculina e Feminina;Em G. Acrobática 1º lugar par masculino e misto 
e 3º lugar par feminino; e, Trampolins  1º, 2º e 3º   lugares femininos e 3º lugar masculino
A nível Regional 1ºe 2º lugares em G. Artística Masculina;Em G. Acrobática 1º lugar par masculino e misto ; e, 
Trampolins  3º   lugar.
A nível Nacional 1º lugar em G. Artística, Em G. Acrobática 3º lugar par masculino e 2º lugar par misto.
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Aspetos positivos a destacar
Apuramento em Natação de  um aluno que se classificou nos Campeonatos Nacionais  em 3º lugar nos 50m livres e em 
2ºlugar nos 100m.livres

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Olimpíadas de Física

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Concurso de resolução de problemas teóricos e práticos de Física, dirigidos aos estudantes do ensino básico do 9.º 
ano, promovidos pela SPF.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
10

Dinamizadores da atividade
Ana Paula Bernardo Ferreira

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
Contacto com contextos de aprendizagem de nível superior e incentivo ao desenvolvimento do gosto pela Física nos 
alunos do Ensino Básico,considerando a sua importância na educação básica dos jovens e o seu crescente impacto em 
todos os ramos da Ciência e Tecnologia.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Participação de um maior número de alunos na fase regional.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"A comunidade escolar- atividades de convívio social "

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Promover ao longo do ano atividades que sensibilizem a Comunidade escolar para a preservação de valores de 
Convivência Social; Coordenação da Comissão de Finalistas; Organização dos "Eventos " recreativos. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.,Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais 
potenciadores de uma participação ativa e consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima 
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.

Número de participantes
1300

Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
5

Aspetos positivos a destacar
- Todos os eventos propostos foram executados.
- Houve um grande número de participantes nas diversas atividades.
- Os eventos contribuíram de sobremaneira para o convívio entre os diversos elementos da Comunidade educativa.
- Através das diversas atividades a Escola esteve mais aberta aos à Comunidade
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Blog esfaMAT

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
O blog esfaMAT, com endereço electrónico http://esfa-esfamat.blogspot.com, pretende ser, um espaço, dedicado à 
divulgação das atividades desenvolvidas pelos docentes que lecionam a disciplina de Matemática tendo como 
destinatários toda a comunidade escolar em geral e os alunos da nossa escola em particular. O jornal digital tem como 
principal objectivo proporcionar a todos os membros da comunidade educativa a partilha de notícias, artigos, 
experiências de saberes, contribuindo para uma melhor e mais rápida circulação da informação e dos eventos com 
vínculo à matemática.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e 
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de 
todos os atores educativos.

Número de participantes
1

Dinamizadores da atividade
José Afonso Pombo Aires

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
A divulgação, motivação e a promoção de atividades dinamizadas pela escola e eventos é uma tarefa sempre motivante 
e dignificante. O blog funcionou assim, como um meio independente que consegue transmitir e veicular determinada 
informação contribuindo para uma mais rápida circulação, sempre com o intuito de reforçar a identidade da escola.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
O envolvimento e empenho do grupo disciplinar de matemática em disponibilizar materiais publicáveis é essencial para 
a manutenção e atualização do blog tornando-o desta forma mais abrangente.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Alimentação

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Comemoração da Semana da Alimentação de 16 a 20 de Outubro.
-Implementação do projeto -  Lanche ponto come – ações de formação, na semana da Alimentação, para os alunos, 
pais e Encarregados de Educação do 1º ano 
-  Apresentação da peça “Não gosto não quero”, pela turma do 12º K para os alunos do 1º ano
Ações de formação sobre bons hábitos alimentares ao longo do ano.
Visitas aos jardins e às escolas do 1º ciclo de todo o concelho. 
" Nutri-jovem"- projeto de combate à obesidade juvenil; os jovens referenciados pelas listas dos professores de Ed. 
Física com obesidade, serão encaminhados para uma consulta de Nutricionismo no Centro de Saúde de Mangualde.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e 
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de 
todos os atores educativos.

Número de participantes
250

Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Beja Correia,Bruno José Trindade Soares,Cristina Maria Barros Matos,Rui Miguel Mendes Ribeiro Neves

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
3
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Aspetos positivos a destacar
- Grande diversidade de atividades para a comemoração da semana da alimentação.
- Os alunos participaram muito positivamente nas ações, especialmente na ação de sensibilização para o 4º ano "Saber 
escolher"

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
-Os materiais do projeto "Lanche.com" não chegaram  para serem distribuídos aos alunos.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Saúde Mental e Violência em meio Escolar

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
 Promoção ao longo do ano de uma cultura de escola alicerçada nos Valores Universais, facilitando as relações 
interpessoais e acautelar sinais e situações de violência.
Prevenção de comportamentos suicidários em meio escolar;Aplicar o projeto “+ contigo” nas turmas do 8º ano.
Realizar ações e campanhas contra a Violência nomeadamente: violência no namoro e violência entre pares 
Sensibilização aos alunos e auxiliares de ação educativa sobre um  comportamento não agressivo

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.,Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais 
potenciadores de uma participação ativa e consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima 
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.

Número de participantes
405

Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- Cumprimento integral do projeto"+ contigo", com execução de todos os objetivos.
- Realização a todas as turmas do 8º ano da ação de sensibilização"Relações Interpessoais saudáveis"pela Psicóloga 
do C.S, de Mangualde.
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Aspetos positivos a destacar
- Boa participação dos alunos (9º ano) nas ações sobre "Violência no Namoro".

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- Não houve oportunidade de efectuar uma ação de formação aos auxiliares de ação educativa, sobre "Bulling".
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Projecto RED – Recursos Educativos Digitais

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Dar continuidade à criação da coleção de recursos educativos digitais (sítios Web, vídeos, tutoriais…) de apoio ao 
currículo das várias disciplinas lecionadas na escola, disponibilizada aos utilizadores através do moodle da Biblioteca

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
No inicio do ano foi feita uma limpeza na plataforma tendo sido retirados vários recursos, quase todos por serem de 
sites que deixaram de funcionar.  No separador "Recursos Educativos Digitais" foram retirados 42 recursos e nas 
"Histórias para os mais pequenos" foram retiradas 24 histórias. Ou seja, a base passou a ter 510 recursos. Dado que o 
prof2000 onde estava alojada a plataforma se encontra em autogestão foi também necessário fazer a transferência para 
o servidor da escola para não correr o risco de se perderem os recursos passando o rpojeto a ter o seguinte link: 
http://bibliotecas.escolasdemangualde.pt. 
Durante o ano foram adicionadas 4 histórias infantis e 106 outros recursos e foi criado um novo separardor - Manuais 
Digitais - para onde foram carregados 35 manuais dos cursos profissionais. A base disponibiliza atualmente 620 
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Aspetos positivos a destacar
recursos, dos quais 164 são histórias infantis. Entre 26 de outubro de 2017 (data em que ficou disponível a plataforma 
no novo link) e 11 de junho de 2018 registaram-se 4004 registos de entradas. 

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Poderia ser melhorada a colaboração dos docentes no envio de sugestões de recursos para a plataforma.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
 “Leitur@s Inclusivas”

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Proporcionar aos alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente momentos de leitura, tendo em 
conta as suas competências linguísticas e com recurso a materiais adequados às suas especificidades.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.

Número de participantes
33

Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Joaquina Martins Gonçalves

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
 Foram realizadas 10  sessões de promoção da leitura em alunos com NEE;
 Foi concretizado o projeto " Aprender em festa" com uma ida ao cinema e encontro dos escritores Pedro Seromenho 

e Fernando Pereira;
Foram realizadas 2 visitas à sala do Futuro nas quais foram concretizadas atividades de promoção da literacia e se 

proporcionou o contacto com meios facilitadores de leitura;
 Foram utilizados regularmente os recursos das várias bibliotecas do agrupamento.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
 Impossibilidade de concretização de todas as sessões programadas na sala do futuro.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
ioga

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Aulas de ioga a alunos com Necessidades Educativas de Carácter Permanente e abrangidos pela alínea e) do Decreto-
lei n.º 3 / 2008.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.

Número de participantes
7

Dinamizadores da atividade
Catarina Raquel Pina Aguiar Marques Campos,Maria Joaquina Martins Gonçalves

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Os alunos :
 - melhoraram ao nível das atitudes;
 - tornaram-se um pouco mais equilibrados e atentos;
 - evoluíram na aquisição das posturas de yoga propostas.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Falta de pontualidade por parte dos alunos,, alegando que não podiam sair mais cedo da Escola Secundária Felismina 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Alcântara, uma vez que a atividade decorria na Escola Gomes Eanes de Azurara .

A continuidade da atividade  poderá aperfeiçoar o esquema de trabalho.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Saúde Oral

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Aplicação em todos os jardins escola do Agrupamento do projeto:" Educar a Escovar" 
Distribuição do fluor pelas escolas 
Sensibilizar alunos professores /educadores e pais para a necessidade dos alunos escovarem os dentes após o almoço
Coordenação e distribuição dos Cheque dentista
Ação de formação para pais.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e 
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de 
todos os atores educativos.

Número de participantes
575

Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- As crianças dos jardins - escola gostaram bastante da visita à Medicina dentária da U. Católica contribuindo para a 
desmistificação da consulta ao dentista. 
- Maior sensibilização dos alunos à higiene oral.
- Através do "cheque- dentista"os alunos têm acesso às consultas nos dentistas.
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- Não houve possibilidades de realizar a ação de formação para os pais por dificuldades de agendamento do Formador 
(Dr. Nélio da Universidade Católica de Viseu)
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Educação para a Cidadania

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
 Dinamização de um conjunto de atividades de Educação para a Cidadania centradas, sobretudo, nas dimensões 
Direitos Humanos e Educação para os Media. 

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e 
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de 
todos os atores educativos.

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Na ESFA, para além do Ciclo de Reflexão sobre Direitos Humanos realizámos as seguintes atividades:
 - assinalámos o Dia em Memória das Vítimas do Holocausto com a exibição, no dia 24 de janeiro do filme “O Jardim da 
Esperança” e nos dias 25 e 26 de janeiro do filme "Uma turma difícil" ao qual assistiram várias turmas. Numa das 
sessões os alunos do 9º A realizaram a dramatização “Gritos” escrita e encenada nas aulas de Português da docente 
Graça Albuquerque;
- participámos com um grupo de alunos no “Parlamento dos Jovens”. Para além da realização da sessão escolar e da 
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Aspetos positivos a destacar
participação na sessão distrital promovemos duas sessões – uma com o deputado Dr. José Rui Cruz e outra com 
elementos da REDE Portuguesa de Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens para debate 
sobre o tema do projeto -  igualdade de género;
- promovemos a ida de um grupo de 5 alunos ao Encontro Nacional de Jovens da Amnistia Internacional que decorreu 
em março na Tocha;
- acolhemos o projeto “Inspira o teu professor” que dinamizou na nossa escola duas sessões, tendo estas estimulado a 
participação de dois grupos de alunos que desenvolveram diversas atividades e se candidataram ao projeto;
- em conjunto com a coordenadora dos diretores de turma, promovemos a realização de uma conversa aberta entre o 
senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Azevedo e os alunos do 12º ano no qual foram abordados vários 
temas relacionados com a cidade e o futuro dos jovens;
- em colaboração com o psicólogo e a coordenadora dos diretores de turma, preparámos a vinda da associação 
“Inspirar o Futuro” que dinamizou na escola uma mostra do ensino superior e uma sessão sobre o tema destinada aos 
alunos do 12º ano; 
- carregámos para o moodle das bibliotecas 56 novos recursos educativos relacionados com a Educação para a 
Cidadania, entre os quais vários planos de aula (elaborados pela UNICEF em colaboração com a DGE, pelo Conselho 
da Europa, pela Universidade do Minho…) e organizámos 3 dossiês de apoio à área com diversos recursos que 
disponibilizamos em cada uma das bibliotecas;
- divulgámos de forma sistemática nas redes sociais recursos educativos relacionados com a Educação para a 
Cidadania
Na ACO
- comemorámos o do Dia Mundial dos Direitos Humanos - em colaboração com as professoras que lecionam Oficina de 
Escrita, 7 turmas do 3º ciclo, foram sensibilizadas para a problemática, nomeadamente,  através da visualização do 
filme “A História dos Direitos Humanos” e da visita à exposição “Ilustrações dos Direitos Humanos”, elaboradas em anos 
anteriores, por uma turma de CEF da professora Elisabete Cruz ; - em colaboração com as professoras do 1º ciclo, 
tendo por base o Guia para Educadores e Professores, emanado da UNICEF, facultámos-lhes os Cartões de Direitos e 
Desejos para colocar as crianças a refletir sobre os seus direitos, desejos e necessidades.
 - comemorámos o Dia em Memória das Vítimas do Holocausto -  em colaboração com as professoras de português, 
todos as turmas do 8º ano visualizaram o filme “O Rapaz do Pijama às Riscas”, tendo sido entregue uma ficha de 
análise do mesmo para ser trabalhada na sala de aula. Foi, ainda, proporcionada a visita à exposição “Holocausto 
nunca mais” da responsabilidade da Biblioteca.
- em colaboração com a Editora SANTILLANA e os professores que lecionam cidadania, esteve patente, entre os dias 
23 de Abril e 2 de maio, a exposição “O Património Dar um futuro ao passado”, que foi visitada por 11 turmas do 3º 
ciclo.
- comemorámos o 25 de Abril – em colaboração com os Diretores de turma, a biblioteca enviou a todos eles o filme 
“Aristides de Sousa Mendes”, a fim de que fosse visualizado pelos alunos nas suas aulas e convidou-os a visitar a 
exposição “25 de abril sempre…”; foram, ainda, dinamizados vários espaços da escola, através da entrega de cravos 
com textos de escritores da época e da audição de músicas de intervenção nos intervalos das aulas.
- com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e o apoio do Banco de Portugal foram promovidas sessões sobre 
Literacia Financeira e Educação para o Consumo, às quais assistiram todas as turmas do 7º ano e todas as turmas do 
1º ano da ACO e das aldeias;
- no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento foram realizadas duas sessões com a Associação “Ajudar a 
Amparar” de apoio ao povo de S. Tomé e Príncipe às quais assistiram 6 turmas do 7º ano e foi dinamizada uma 
Campanha de Recolha de Bens para esta associação.
Na GEA:
- promovemos a vinda do cantor/autor Filipe Pinto no âmbito da Reciclagem (assistiram os alunos do 1º ciclo da cidade)
  - colaborámos com o projeto EcoEscolas na realização da atividade "Seedballs" (bolas de sementes) que envolveu a 
participação de todas as turmas do 1º ciclo da GEA;
- no âmbito dos direitos da criança e da sensibilização da comunidade escolar para a diferença (deficiência) estão a ser 
contadas histórias da coleção “Meninos Especiais” da Associação Nacional de Pais em Rede às turmas do 1º ciclo.
- colaborámos na atividade promovida pelo projeto EcoEscolas e pela disciplina de Cidadania e Desenvolvimento na 
comemoração do “Dia da Terra” apoiando a criação de um coração humano feito com todos os alunos e docentes da 
GEA e da ACO.

No âmbito da Educação para os Media, para além do apoio sistemático à realização de trabalhos e de utilização dos 
equipamentos nas bibliotecas,
- foram realizadas 2 sessões com os alunos do 9º ano sobre a criação de book-trailers com recurso ao Powtoon;
- foram realizadas com o 11ºH duas sessões, uma sobre a criação de cartazes digitais com recurso ao editor online 
“Canva” e outra sobre a criação de pequenos vídeos (Powtoon);
- foram realizadas duas sessões com o 8º CEF -  uma sobre cartazes digitais (Canva) e outra sobre a criação de livros 
digitais com recurso ao Storyjumper;
- foi realizada uma sessão com o 12º L sobre cartazes digitais (Canva);
- foram realizadas sessões com os alunos da Educação Especial
-  foi prestado apoio a duas alunas do 9º CEF na criação de materiais gráficos no Publisher destinados ao projeto de 
empreendedorismo “Biocef”;
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Aspetos positivos a destacar
- com a docente Sara Sousa foi organizada a ida de 150 alunos e professores à Web Summit;
- foram atualizados os documentos “Citações e referências bibliográficas” e o guião “Como realizar um trabalho escrito” 
que foi enviado à coordenadora dos DT’s para reenvio aos diretores de turma a fim de os fazerem chegar aos alunos;
- com alunos dos 3 ciclos de ensino (1º, 2º e 3º) foi gravado um spot publicitário sobre Mangualde para participação no 
concurso “Põe a tua terra nos píncaros” da Rádio Miúdos;
- foi dinamizado o Concurso Literacia 3Di para uma turma do 6º ano e para 26 alunos do 3º ciclo
- foram utilizadas ferramentas da Web 2.0 (“Plickers”, “Kahoot”, “Powtoon” e outras) em muitas das atividades 
desenvolvidas com alunos, estimulando o contacto com estas aplicações.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
----
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Promoção da Leitura 

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Dinamização de um conjunto de atividades de promoção da leitura e da escrita que visem a criação nos alunos de 
hábitos de leitura e o desenvolvimento de competências de compreensão leitora.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais potenciadores de uma participação ativa e 
consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima de confiança, segurança e bem-estar de 
todos os atores educativos.

Número de participantes

Dinamizadores da atividade
Ana Teresa Cabral Pinto Beja,Maria Lurdes A. Gonçalves Ferreira,Sergio Nuno Marques Rodrigues

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- Durante o ano tivemos a presença de vários autores dirigidos aos vários níveis de ensino – “LiLi & RiRi” para todos os 
alunos do pré-escolar (aldeias e cidade) e para o 1º ciclo; “Filipe Pinto” para os alunos do 1º ciclo da cidade; “Pedro 
Seromenho” para os alunos do 1º ciclo das aldeias e para 8 turmas do 3º ciclo; Paula Loureiro para 2 turmas do 3º ciclo; 
Fernando Pereira para 5 turmas do 3º ciclo; Francisco Moita Flores para 100 alunos do 9º ano e ensino secundário e 
Filipe Lopes do projeto “A poesia não tem grades” para 77 alunos do ensino secundário;
- Realizou-se em dezembro, na GEA e na ACO, a Feira do Livro e na ESFA, em outubro, uma mini-feira sobre 
Alimentação e, ao longo do ano, promoveu-se a divulgação e venda das obras dos autores que nos visitaram.
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Aspetos positivos a destacar
- No âmbito da “Hora do Conto” foram dinamizadas ao longo do ano na GEA, 3 sessões por turma (17 turmas), 2 
sessões para os alunos da Educação Especial e 2 sessões para o pré-escolar e na ACO, 5 sessões por turma (3 
turmas), 6 sessões para os alunos da UEEA e UAM e 3 sessões para o pré-escolar;
- Foram dinamizados os concursos/desafios “Marcador de Portas Enfeitiçado (1º e 2º ciclos); Micronarrativas (7º, 8º e 9º 
anos), O que é a Liberdade? (3º ciclo), Descobre o Autor (1º, 2º e 3º ciclos), Concurso de Acrósticos (1º ciclo), Autor do 
Mês e “SMS – Saber mais sobre”
-  Participámos na coordenação do Concurso Nacional de Leitura (fase de escola), acompanhámos os alunos à fase 
distrital e o colega Sérgio Rodrigues fez o acompanhamento da aluna do 1º ciclo selecionada para a fase nacional que 
se realizou em Pombal no dia 10 de junho.
- com a docente Graça Albuquerque participámos no projeto “Estendal de Livros” e promovemos com a turma do 9ºC e 
alguns alunos do 9º B, duas sessões na Sala do Futuro, para a criação de book-trailers tendo sido produzidos 5 filmes; 
- organizámos a Semana da Leitura com atividades direcionadas a todos os ciclos de ensino (ver relatório) 
- no âmbito da Semana Aberta promovemos a criação de um espaço na biblioteca da ESFA -“O Cantinho das Histórias”  
- que foi dinamizado por alunos do 11º e 12º anos que receberam os mais pequeninos e com eles partilharam histórias;
- promovemos a partilha de leituras em Sala de Aula com o envio de textos a propósito do Dia Mundial dos Direitos 
Humanos e da Semana da Leitura;
- no Ciclo de Reflexão sobre Direitos Humanos promovemos a partilha de uma mensagem de abertura que foi lida pela 
Ana Margarida Rodrigues do 12º D e a realização de duas performances, baseadas nos textos “Refugiados em nós” e 
“Não é amor. Não é normal. É violência”, que foram realizadas pelos alunos do 12ºK, encenados pela docente Maria 
Aguiar;
- em parceria com a Biblioteca Municipal de Mangualde foram realizadas diversas atividades, entre as quais 
destacamos o programa “Aprender em festa 2017” promovido em parceria com o CineClube de Viseu, o Sarau “Leituras 
Enfeitiçadas”; o “Dormir com Livros”, a colaboração na Semana da Leitura e à semelhança dos últimos anos, as 
Bibliotecas Escolares encontram-se envolvidas na organização do “Em Quarto Crescente” que irá acontecer no mês de 
julho, e que contará com a participação de vários alunos do agrupamento na dinamização, sobretudo, de momentos de 
leitura.  
- as turmas do 1º, 2º 7º e 9º anos foram recebidas nas respetivas bibliotecas, no início do ano letivo para conhecerem o 
espaço, horário e regras de funcionamento e procederem às primeiras requisições de livros;
- em articulação com vários docentes, realizámos diversas exposições, quer relacionadas com o livro e a leitura, quer 
de âmbito curricular. 

Todas as bibliotecas incentivaram os alunos para a leitura, sugerindo obras, orientando-os nas suas escolhas e 
divulgando autores/ livros e materiais de suporte nos expositores das bibliotecas e nas redes sociais. Disponibilizaram 
livros e outros recursos educativos para uso nas salas de aula e noutros espaços de estudo e lazer, acompanhando 
também a execução do PNL. Têm feito também um trabalho de divulgação da coleção e dos recursos educativos 
existentes, promovendo o enriquecimento do fundo documental e estimulando a requisição domiciliária junto dos alunos 
e docentes. 
Na ESFA foram adquiridos 47 livros e 6 filmes e recebemos de oferta 32 livros e 14 filmes; 
Obtivemos um total de 520 requisições domiciliárias (menos 115 do que no ano passado), 305 requisições para a sala 
de aula (menos 93) e 4992 requisições de computadores (mais 994). 
 Na ACO obtivemos um total de 1340 requisições domiciliárias (menos 706 do que no ano passado), 203 requisições 
para a sala de aula (não há dados do ano passado; menos 50 do que há 2 anos) e 5217 requisições de computadores 
(menos 447).
Na GEA foram adquiridos 63 livros e recebemos de oferta 15 livros. Obtivemos um total de 2428 requisições 
domiciliárias (menos 525 do que no ano passado), 1106 requisições para a sala de aula (menos 956) e 1128 
requisições de computadores (menos 1613).

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
A maior dificuldade reside na articulação das atividades com a extensão dos currículos e com as diversas iniciativas que 
decorrem ao longo do ano no agrupamento. 
O número de requisições domiciliárias de livros para leitura autónoma continua a diminuir, sobretudo nos alunos do 3º 
ciclo e ensino secundário.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"Crescer Igual"

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
 Realização de um projeto de Educação e sensibilização para a Igualdade de Género na Comunidade Escolar:
- IGUAL´Arte- concurso de desenhos e Exposição no dia Crescer Igual;
- Prática desportiva e atividade física para todos/as;
- Profissões e ocupações /Igualdade no trabalho;
- "Um olhar sobre mim"-Promoção da auto-estima;
- Os nossos heróis;
- Igualdade: Portugal e Mangualde em números- desigualdade entre Homens e mulheres em posição de poder e de 
tomada de posição;
- Género e TIC;
-Violência no Namoro;
- "A importância da transversalidade da Igualdade do Género em contexto escolar"

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.,Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais 
potenciadores de uma participação ativa e consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima 
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.

Número de participantes
134

Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
3
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Grau de consecução dos objetivos

Aspetos positivos a destacar
- As ações realizadas tiveram bom impacto nos alunos.
- Contribuíram para a consciencialização das desigualdades de Género existentes na sociedade.

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- Não foi possível concretizar todas as atividades por falta de disponibilidade de tempo.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Educação e afetos para uma sexualidade responsável

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Promover projetos e ações que eduquem para a sexualidade e os afetos os alunos do agrupamento de escolas

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.,Desenvolver esquemas de comunicação e interação organizacionais 
potenciadores de uma participação ativa e consequente, aumentando-se o sentido de pertença e refinando-se o clima 
de confiança, segurança e bem-estar de todos os atores educativos.

Número de participantes
866

Dinamizadores da atividade
Cristina Maria Barros Matos

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
- Realização das sessões de formação sobre HPV, para todos os alunos do 7º ano, que adquiriram conhecimentos 
sobre as doenças sexualmente transmissiveis.
- Maior consciencialização dos alunos do 9º ano,  sobre a "Violência no namoro" 
- Grande interesse e participação dos alunos nas sessões de sexualidade nos 11º e 12º anos.
- Alerta aos alunos do 3º e 4º, para os perigos de "abuso e exploração sexual de crianças", nas ações do mesmo nome 
executadas pela "Escola Segura". 
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Aspetos positivos a destacar

Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
- Não haver disponibilidade de tempo para realizar ações de formação de sexualidade a todos os anos de escolaridade.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
"Ensino Experimental das Ciências - articulação 1.º ciclo/2.º ciclo".

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Realização de atividades de articulação curricular entre o 1.º ciclo/2.º ciclo, ao nível do ensino experimental das 
ciências, durante a última semana de cada período escolar.

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Promover um ensino de rigor e excelência para que o Agrupamento de Escolas se posicione na lista das 5 primeiras 
escolas da região, no ensino secundário e, acima da posição mediana das escolas do distrito, no ensino básico.

Número de participantes
536

Dinamizadores da atividade
Ângelo Agostinho Capelão dos Santos,Janete Sofia Fernandes Couto Costa,Jorge Manuel Francisco Laires

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
Partilha e articulação curricular (1.º ciclo/2.º ciclo) de conteúdos de cariz experimental.
Integração dos conteúdos trabalhados nas fichas de avaliação sumativa trimestral.
Promoção do trabalho colaborativo entre docentes e entre alunos de diferentes ciclos, através da 
apresentação/dinamização de atividades do ensino experimental das ciências.
Motivação e empenho de todos os intervenientes no desenvolvimento das atividades. 
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
Falta de disponibilidade temporal para a integração das atividades durante o último período, em virtude do excesso de 
atividades previstas e também devido ao facto do período de encerramento do ano letivo ter ocorrido em períodos 
diferentes no 1.º e no 2.º ciclo.
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Avaliação da atividade Estado: Avaliada

Nome da atividade
Natação para alunos com NEE

Descrição resumida da atividade, referindo finalidades/objetivos específicos
Prática da Natação pelos alunos com Necessidades Educativas de Carácter Permanente e abrangidos pela alínea e) do 
Decreto-lei n.º 3 / 2008 ( alunos da UEEA, 1.º /  2.º / 3.º ciclos e Secundário)

Objetivos do Projeto Educativo (PE)
Adequar a oferta educativa de forma a responder à inclusão, equidade, diversidade e expectativas dos alunos e como 
meio para reforçar as oportunidades de sucesso.

Número de participantes
14

Dinamizadores da atividade
Maria Joaquina Martins Gonçalves

Calendarização da atividade
Ao longo do ano

Anos de escolaridade

Turmas

Alunos

Grau de consecução dos objetivos
4

Aspetos positivos a destacar
        Factor de desenvolvimento global dos alunos com necessidades educativas especiais;
        Melhorias ao nível da autonomia pessoal e social;
        Aquisição de habilidades em meio aquático;
         Reforço ao nível da autoestima e autoconfiança nos alunos;
        Empenho dos professores de natação no acompanhamento dos alunos e na orientação aos exercícios 
realizados, respeitando as limitações de cada um e procurando sempre potencializar as  capacidades individuais.
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Aspetos que correram menos bem e/ou que poderiam ser melhorados
          Níveis baixos de atenção/concentração de alguns alunos;
        Alguma dificuldade no controlo de  comportamentos menos adequados de alguns alunos  em situação de 
balneário.
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