
2013/10/16
19:56:05

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Grupo Disciplinar Edgar Costa Edgar Costa

Dia do paintball;
O Surf na escola;

Canoagem na ria Formosa

Professores a
designar dos PIEF´s PIEF2, PIEF3

Desenvolver o gosto por
Actividades de Exploração

da Natureza;
Fomentar o Espírito de

Grupo e de Entre-Ajuda;
Estimular os alunos para o
Contacto com a Realidade

Exterior.
 

2014/05/20 3º Período Transporte autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 75 75

Conselho de Turma 1 dia

2013/10/17
09:58:27

Atividade a
desenvolver

na escola
Luís António Silva Luís António Silva

Postura Corporal - atividade
com 2 sessões em sala de aula,
uma teórica e outra prática, com
o apoio do CST - fisioterapeuta

e terapeuta ocupacional.
A desenvolver no 1º período -

sessão teórica
A desenvolver no 2º período -

sessão prática

Para além do CST e
professor

coordenador Luís
Silva, os professores
do 2º e 5º anos que

acompanham os
alunos no tempo das

sessões.

2ºA, 2ºB, 2º/3ºC, 5ºA,
5ºB, 5ºC, 5ºD, 5ºE

Explicação sobre o
funcionamento do corpo

humano (nomeadamente a
coluna) e sua relação com
problemas de saúde e sua

prevenção.

Outubro13 e
fevereiro14 1º Período

Sala de aula e
respetivo material de

informática.

não é necessário
transporte 0 0 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde 3 dias

2013/10/17
10:11:55

Atividade a
desenvolver

na escola

Professores do Pré-
escolar/1ºciclo

Os professores do
Pré-escolar/1ºciclo

Lanche Saudável -
comemoração do Dia Mundial

da Alimentação - atividade
desenvolvida no pré-escolar e

1ºciclo com o apoio dos
encarregados de educação

numa ligação
escola/comunidade

Professores, alunos,
pessoal de ação

educativa e
encarregados de

educação.

Pré-Escolar: grupo 1,
Pré-Escolar: grupo 2,
Pré-Escolar: grupo 3,
1ºA, 1ºB, 1º/2ºC, 2ºA,
2ºB, 3ºA, 3ºB, 2º/3ºC,

4ºA, 4ºB, 1º/2º CC,
1º/3º/4º CC, 1º/2º CB,

1º/3º/4º CB, PCA

Compreensão da
importância de uma

alimentação saudável para o
funcionamento equilibrado

do organismo.
Envolvimento da

comunidade local na vida da
escola e no bem-estar dos

seus educandos.

2013/10/16 1º Período

Fruta trazida pelos
alunos/

encarregados de
educação.

Cozinha das escolas
onde o pessoal de

ação
educativa/professores
confeccionaram uma

salada de frutas.
Copos e colheres de

plástico para
distribuição à

comunidade escolar

não é necessário
transporte 0 0 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde 1 dia

2013/10/17
10:18:34

Atividade a
desenvolver

na escola
Luís António Silva Luís António Silva

Noções Básicas de Higiene e
Saúde - atividade a realizar com
os alunos do 1º e 2ºciclos, com

o apoio do CST

Professores, alunos
e CST - enfermeira

Mafalda Lopes

1ºA, 1ºB, 1º/2ºC, 2ºA,
2ºB, 3ºA, 3ºB, 2º/3ºC,
4ºA, 4ºB, 3º/4ºC, 1º/2º
CC, 1º/3º/4º CC, 1º/2º
CB, 1º/3º/4º CB, PCA,

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºA, 6ºB, 6ºC,

6ºD, 6ºE, PCA2

Conhecimento das normas
básicas de higiene e saúde
bem como o respeito pelo

seu cumprimento.

Início no 1ºperíodo e
finalização no

2ºperíodo
2º Período

Sala de aula e
respetivos meios

informáticos

não é necessário
transporte 0 0 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde várias sessões

2013/10/17
10:24:27

Atividade a
desenvolver

na escola
Luís António Silva Luís António Silva

Gravidez na Adolescência -
atividade a desenvolver para

alunos do 8º/9ºanos.

Alunos, professores
e CST - especialista
de saúde materno-

infantil Lígia Ferreira

8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºD,
8ºE, 9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, PCA3, PIEF3

Reconhecer que a
sexualidade é uma

componente das relações
interpessoais.

Discussão sobre a influência
da publicidade e media nas

opções dos jovens.

Início em novembro
e conclusão durante

o 2ºperíodo
2º Período

Sala de aula e
respetivo material

informático.
Material trazido pela

enfermeira.

não é necessário
transporte 0 0 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde várias sessões

2013/10/17
10:29:33

Atividade a
desenvolver

na escola
Luís António Silva Luís António Silva

Métodos Contracetivos -
atividade a desenvolver para os

alunos dos 8º/9ºanos.

Alunos, professores
e CST - enfermeira
Mafalda Lopes e

outros elementos do
CST (estagiários)

8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºD,
8ºE, 9ºA, 9ºB, 9ºC,

9ºD, PCA3

Sensibilizar para a ética de
sexualidade humana.

Relacionar a sexualidade
com o desenvolvimento dos

afetos.

Início no 1ºperíodo e
conclusão no

2ºperíodo
2º Período

Sala de aula e
respetivo material

informático.

não é necessário
transporte 0 0 0 PES - Programa de

Educação para a
Saúde várias sessões

2013/10/17
10:39:07

Atividade a
desenvolver

na escola

Isabel Rodrigues e
Luís António Silva

Isabel Rodrigues e
Luís António Silva

GABINETE de INTERVENÇÃO
SOCIAL – Isabel Rodrigues,
estagiária da Universidade

Aberta do Curso de Ciências
Sociais na área do serviço

social.
Este estágio curricular vai ter

início no 1ºperíodo e vai
funcionar, quatro manhãs por

semana, no espaço do
“gabinete do aluno” – Tá-se

Bem – das 9h 30m às 11h 30m.
Às 5ªfeiras, e no mesmo

horário, vai funcionar na escola
secundária.

Ao longo do ano letivo vão ser
desenvolvidos seminários/

debates/ ações de formação
sobre os temas neste âmbito.

Recolha e distribuição de
alimentos a famílias

carenciadas durante a Época
Natalícia. 

A comunidade
escolar.

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºA, 6ºB, 6ºC,

6ºD, 6ºE, PCA2,
PIEF2, 7ºA, 7ºB, 7ºC,

7ºD, 8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 9ºA, 9ºB,
9ºC, 9ºD, PCA3,

PIEF3, 10ºA1, 10ºA2,
10ºA3, 10ºB, 10ºC1,
10ºC2, 10ºE, 11ºA1,
11ºA2, 11ºA3, 11ºB,
11ºC1, 11ºC2, 11ºE,
12ºA1, 12ºA2, 12ºA3,
12ºB, 12ºC1, 12ºC2,

12ºC3, 12ºE, 10º
TTUR, 10º TCOM, 10º
TGEI, 11º TTUR, 11º
TEIF, 11º TEAC, 12º

TCM1, 12º TCM2, 12º
TIG, EFA 2+3, EFA

TAR

Despiste e intervenção em
situação de risco;

Promoção das inter-relações
entre alunos, professores e

funcionários;
Contribuição para a

prevenção e redução do
absentismo e abandono

escolar;
Apoio às famílias e os

alunos com necessidades
sócio económicas utilizando

os recursos disponíveis.

Durante o ano letivo
2013/14 1º Período Gabinete do Aluno. não é necessário

transporte 0 0 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde ano letivo 2013/14

2013/10/17
10:43:26

Atividade a
desenvolver

na escola
Luís António Silva Luís António Silva Gabinete do Aluno.

Apoio do CST  -
enfermeira Mafalda

Lopes

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºA, 6ºB, 6ºC,

6ºD, 6ºE, PCA2,
PIEF2, 7ºA, 7ºB, 7ºC,

7ºD, 8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 9ºA, 9ºB,

9ºC, 9ºD, PCA3, PIEF3

Despiste e intervenção em
situação de risco;

Promoção das inter-relações
entre alunos, professores e

funcionários;
Contribuição para a

prevenção e redução de
problemas de saúde.

 

Ano letivo 2013/14 1º Período
Gabinete do Aluno.
Materiais fornecidos

pelo CST.

não é necessário
transporte 0 0 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde Ano letivo 2013/14

2013/10/17
10:56:43

Atividade a
desenvolver

na escola
Luís António Silva Luís António Silva

Receção aos Encarregados de
Educação da EB1 Horta do
Carmo - com a presença de

uma equipa multidisciplinar do
CST e coordenadores diversos
com o objetivo de promover a

ligação entre
escola/CST/comunidade.

Recolha de sugestões aos EEs
sobre as atividades que

gostariam de desenvolver com
os alunos.

Encarregados de
educação da EB1
Horta do Carmo.

Coordenadoras de
Estabelecimento do

1º/ 2º/ 3ºcilcos -
Jovita Ladeira e

Margarida Campos.
Coordenador de

Projetos do Ensino
Básico - Luís António

Silva.
CST - enfermeira

Mafalda Lopes e Ana
Viegas, higienista

oral Ana Figueiredo,
fisioterapeuta Ana
Pereira e terapeuta
ocupacional Adriana

Torres.

Encarregados de
educação

Discussão/ debate da
importância de procurar
soluções individuais e

coletivas visando a
qualidade de vida

Dia 6/11/13 1º Período Cantina da EB1
Horta do Carmo

não é necessário
transporte 0 0 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde 1 dia

2013/10/17
11:03:32

Atividade a
desenvolver

na escola
Luís António Silva Luís António Silva

Conversa com os EEs -
sensibilização dos EEs, ao
longo do ano letivo, para

problemas de prevenção de
saúde/ hábitos de vida

saudável.
Valorizar a importância da

colaboração dos EEs na vida
escolar dos seus educandos.

A equipa
multidisciplinar do

CST.

Encarregados de
educação

Discussão/ debate da
importância de procurar
soluções individuais e

coletivas visando a
qualidade de vida.

Recolha de sugestões aos
EEs sobre formas de

atuação.

Durante o 2ºperíodo 2º Período Auditório e sala de
aula (1ºciclo).

não é necessário
transporte 0 0 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde algumas sessões

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

1



2013/10/17
13:47:26

Atividade a
desenvolver

na escola

Professores e
Educadora da EB1/JI

de Conceição.

Professores e
Educadora da EB1/JI

de Conceição.

Comemoração do Dia Mundial
da Alimentação com a

realização de um lanche
saudável.

Professores e
Educadora da EB1/JI

de Conceição,
Alunos,

Pais/Encarregados
de Educação e

Assistentes
Operacionais.

Pré-Escolar: grupo 3,
1º/2º CC, 1º/3º/4º CC

- Saber fazer uso de uma
alimentação saudável.

- Conhecer a importância do
consumo dos frutos da

época.
- Reconhecer a partilha
como um valor social.

- Ser capaz de conviver de
forma saudável com os

elementos da comunidade
educativa.

2013/10/16 1º Período

Alimentos saudáveis:
frutos, sumos

naturais, iogurtes,
pão...

não é necessário
transporte 0 0 0

Escola EB1/JI de
Conceição 1 dia

2013/10/18
10:54:03

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Luís António Silva Luís António Silva

Fazer Pão - atividade do Centro
de Ciência Viva para os alunos

do 6ºA/B

Centro de Ciência
Viva de Tavira e

professores
acompanhantes das

turmas.

6ºA, 6ºB

Valorização de atividades
tradicionais como um bem a

preservar;
Realização de uma

atividade prática tradicional.

Março de 2014 2º Período Centro de Ciência
Viva.

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia
Ciências Naturais
2ºciclo

2013/10/18
11:03:24

Visita de
Estudo Luís António Silva Luís António Silva

Dieta Mediterrânica -
Deslocação ao Palácio da
Galeria dos alunos do 6ºB.

Previamente foi elaborado um
guião, com 10 princípios sobre

este tema, que foi analisado nas
aulas de CNT.

Posteriormente os alunos vão
elaborar um relatório para ser
analisado nas disciplinas de

CNT e PORT.

Exposição no
Palácio da Galeria. 6ºB

Sensibilização para a
importância da "dieta

mediterrânica" num "estilo
de vida saudável".

Exprimir-se por escrito de
uma forma confiante,
autónoma e criativa.

Dia 10/10/13 1º Período

Guião, fotos,
visionamento da
exposição, com a
orientação de guia

do palácio da
Galeria.

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia

Ciências naturais e
português do
2ºciclo

2013/10/18
11:12:54

Atividade a
desenvolver

na escola

Ensino Especial -
Margarida Correia,

Patrícia Anica e
Sandrine Grelha

e Sandrine Grelha

Atividades diversas no Clube de
Artes, a realizar pelos alunos

dos NEEs, tais como:
exposições, colaboração com a
BE/CRE, tutoria, execução de

trabalhos com materiais
reciclados, entre outros.

Toda a comunidade
escolar. Alunos dos NEEs

Desenvolver as capacidades
motoras dos alunos.

Desenvolver a criatividade.
Saber trabalhar em

colaboração interdisciplinar.
Participar na vida da
comunidade escolar.

Todo o ano letivo 1º Período

Os disponíveis na
sala do ensino

especial.
Outros materiais a
requisitar - colas,
tintas, tesouras,

entre outros.

não é necessário
transporte 0 0 0

Clube das Artes todo o ano letivo

2013/10/18
11:21:16

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Luís António Silva e
Carla Silva

Luís António Silva e
Carla Silva

Convívio no Clube Náutico de
Tavira - os alunos do 6ºA/ B e E,
no final do ano letivo, vão ter um
convívio com os respetivos EEs

e professores das turmas.
Os alunos vão experimentar a
"navegação" e participar num

almoço convívio.

Clube Náutico de
Tavira e EEs. 6ºA, 6ºB, 6ºE

Estimular a ligação escola/
comunidade local.

Sensibilização dos alunos
para a prática desportiva e

vida ao ar livre.
Melhorar a capacidade física

numa forma adequada às
necessidades de

desenvolvimento dos
alunos.

Final do 3ºperíodo 3º Período Materiais do CNT não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia
Ciências Naturais
do 2ºciclo

2013/10/18
11:27:41

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Luís António Silva Luís António Silva

Projeto Barril - o agrupamento
vai colaborar neste novo projeto
que envolve o conhecimento da
flora e fauna da zona protegida

da Ria Formosa - Barril.

Projeto Barril -
parceria entre  CMT

e UALG.

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºA, 6ºB, 6ºC,

6ºD, 6ºE

Observação do meio
envolvente.

Reconhecimento do papel
da importância das zonas

protegidas.
Conhecimento da flora e

fauna locais.
Reconhecimento de que na

Terra ocorrem
transformações

indispensáveis para a
manutenção na vida da

terra.

Início no 2ºperíodo 2º Período

Projeto Barril e
entidades com quem

este projeto tem
protocolo.

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira CMT 0 0

Grupo Disciplinar Vários dias
Ciências Naturais
do 2ºciclo

2013/10/18
11:38:25

Atividade a
desenvolver

na escola
Luís António Silva Luís António Silva

Vacinação/ HPV - realização de
diversas ações para divulgação
da importância da vacinação.
HPV - vacinação do cancro do

colo do útero - sessão de
esclarecimento para as alunas
com 13 anos e com o apoio do

CST.

CST - enfermeira
Mafalda Lopes.

6ºA, 6ºB, 6ºC, 6ºD,
6ºE, PCA2, PIEF2,
7ºA, 7ºB, 7ºC, 7ºD,

8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºD, 8ºE

Sensibilização para a
importância da vacinação
como meio preventivo da

doença.

aol longo do
2ºperíodo 2º Período Auditório e respetivo

material informático.
não é necessário

transporte 0 0 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde 1 dia

2013/10/18
11:43:28

Atividade a
desenvolver

na escola
Luís António Silva Luís António Silva

Cheque-dentista - distribuição
dos cheques-dentista aos

alunos nascidos em 2000/ 2003
e 2006.

Informação e esclarecimento
aos EEs.

CST - higienista oral
Ana Figueiredo.

EEs
EEs

Sensibilização dos alunos
para a importância da saúde

oral.
Reconhecimento que o
organismo humano está

sujeito a fatores nocivos que
podem colocar em risco a
sua saúde física e mental.

Início no 1ºperíodo e
termo no 2ºperíodo 1º Período

CST - cheques-
dentistas.

DTs na ligação com
os EEs.

Coordenador do
PES.

não é necessário
transporte 0 0 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde vários dias

2013/10/18
11:53:13

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Luís António Silva e
Rui Vilhena

Luís António Silva e
Rui Vilhena

Caminhadas pela Saúde - vão
ser desenvolvidas, pelo menos

1 caminhada, com a
colaboração PES/EA e a escola

secundária.
Distribuição de água e fruta.

PSP/ EEs/
Professores/ DTs/

Alunos/ Pessoal de
Ação Educativa.

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºA, 6ºB, 6ºC,

6ºD, 6ºE, PCA2,
PIEF2, 7ºA, 7ºB, 7ºC,

7ºD, 8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 9ºA, 9ºB,
9ºC, 9ºD, PCA3,

PIEF3, 10ºA1, 10ºA2,
10ºA3, 10ºB, 10ºC1,
10ºC2, 10ºE, 11ºA1,
11ºA2, 11ºA3, 11ºB,
11ºC1, 11ºC2, 11ºE,
12ºA1, 12ºA2, 12ºA3,
12ºB, 12ºC1, 12ºC2,

12ºC3, 12ºE, 10º
TTUR, 10º TCOM, 10º
TGEI, 11º TTUR, 11º
TEIF, 11º TEAC, 12º

TCM1, 12º TCM2, 12º
TIG, EFA 2+3, EFA

TAR

Elevar o nível funcional das
capacidades condicionais,

particularmente, a
resistência geral de longa

duração.
Criar uma relação

interpessoal entre  os
elementos da comunidade

escolar/ local.
Promoção de um estilo de

vida saudável.

No 2º/ 3ºperíodos 2º Período
Distribuição de água

e fruta para os
participantes.

não é necessário
transporte 0 100 € 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde, Projeto
Escola Ativa 2 dias

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

2



2013/10/18
12:53:15

Atividade a
desenvolver

na escola
Comenius

Equipa Comenius -
Ana Cristina Matias;

Ana Paula Mana;
Antonieta Couto;
Edite Azevedo;

Fátima Pires;João
Gouveia

Equipa Comenius -
Fátima Pires

Projeto Comenius – Moving
people and their ideas

Este projeto multilateral inclui
escolas de sete países

(Alemanha, Croácia, França,
Itália, Espanha, Turquia e

Portugal). Envolve a mobilidade
de 24 alunos,  ao longo de dois
anos. Em novembro,   ocorrerá
uma reunião em Tavira,   onde
participarão 32 alunos das 6

escolas estrangeiras, alojados
em casa de colegas. Para além
das mobilidades   ao longo de
dois anos, serão realizadas as

seguintes atividades:
-Elaboração e discussão de

uma curta metragem elaborada
pelos alunos da escola anfitriã,
sob orientação dos professores

;
-Elaboração de cartazes de

suporte à curta metragem, pelos
alunos de artes, e

apresentação das opções aos
parceiros;

-Visionamento, discussão e
construção de materiais

pedagógicos  para exploração
de uma longa metragem

nacional;
-Construção de um filme
internacional a partir das
reuniões do projeto, e do

trabalho nelas desenvolvido;
-Elaboração de uma pequena
história do cinema português

para divulgação entre os
parceiros.

Informação sobre as atividades
da parceria – www.movies-

comenius.eu

Equipa Comenius -
Ana Cristina Matias;

Ana Paula Mana;
Antonieta Couto;
Edite Azevedo;

Fátima Pires;João
Gouveia

O projeto envolve
alunos de diferentes
turmas, dos cursos

diurnos, de todos os
anos, dos cursos

gerais e profissionais

Desenvolver  as
competências essenciais

para que os alunos possam
usufruir de filmes de alta

qualidade;
Trocar ideias sobre  os
filmes  exibidos e abrir
perspetivas de análise;

Produzir  curtas-metragens
nacionais;

Equipar os alunos com
"novas competências para

novos empregos"
aumentando as suas

competências globais;
Criar   um ambiente de

aprendizagem mais flexível
que ajude os alunos a

desenvolver uma série de
competências que não

podem facilmente adquirir
em situações diárias de

ensino;
Trabalhar de forma
interdisciplinar com
atividades entre os

parceiros, que proporcionem
um maior envolvimento dos
nossos alunos no projeto e

na sua própria
aprendizagem;

Facilitar a futura integração
no mundo do trabalho

europeu, a partir de um
conjunto de competências

adquiridas .

2013/15 1º Período

Trata-se de um
projeto com recursos
financeiros próprios

provenientes do
programa comenius

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

2013/15

2013/10/18
12:53:54

Atividade a
desenvolver

na escola
Comenius

Equipa Comenius -
Ana Cristina Matias;

Ana Paula Mana;
Antonieta Couto;
Edite Azevedo;

Fátima Pires;João
Gouveia

Equipa Comenius -
Fátima Pires

Projeto Comenius – Moving
people and their ideas

Este projeto multilateral inclui
escolas de sete países

(Alemanha, Croácia, França,
Itália, Espanha, Turquia e

Portugal). Envolve a mobilidade
de 24 alunos,  ao longo de dois
anos. Em novembro,   ocorrerá
uma reunião em Tavira,   onde
participarão 32 alunos das 6

escolas estrangeiras, alojados
em casa de colegas. Para além
das mobilidades   ao longo de
dois anos, serão realizadas as

seguintes atividades:
-Elaboração e discussão de

uma curta metragem elaborada
pelos alunos da escola anfitriã,
sob orientação dos professores

;
-Elaboração de cartazes de

suporte à curta metragem, pelos
alunos de artes, e

apresentação das opções aos
parceiros;

-Visionamento, discussão e
construção de materiais

pedagógicos  para exploração
de uma longa metragem

nacional;
-Construção de um filme
internacional a partir das
reuniões do projeto, e do

trabalho nelas desenvolvido;
-Elaboração de uma pequena
história do cinema português

para divulgação entre os
parceiros.

Informação sobre as atividades
da parceria – www.movies-

comenius.eu

Equipa Comenius -
Ana Cristina Matias;

Ana Paula Mana;
Antonieta Couto;
Edite Azevedo;

Fátima Pires;João
Gouveia

O projeto envolve
alunos de diferentes
turmas, dos cursos

diurnos, de todos os
anos, dos cursos

gerais e profissionais

Desenvolver  as
competências essenciais

para que os alunos possam
usufruir de filmes de alta

qualidade;
Trocar ideias sobre  os
filmes  exibidos e abrir
perspetivas de análise;

Produzir  curtas-metragens
nacionais;

Equipar os alunos com
"novas competências para

novos empregos"
aumentando as suas

competências globais;
Criar   um ambiente de

aprendizagem mais flexível
que ajude os alunos a

desenvolver uma série de
competências que não

podem facilmente adquirir
em situações diárias de

ensino;
Trabalhar de forma
interdisciplinar com
atividades entre os

parceiros, que proporcionem
um maior envolvimento dos
nossos alunos no projeto e

na sua própria
aprendizagem;

Facilitar a futura integração
no mundo do trabalho

europeu, a partir de um
conjunto de competências

adquiridas .

2013/15 1º Período

Trata-se de um
projeto com recursos
financeiros próprios

provenientes do
programa comenius

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

2013/15

2013/10/18
12:58:26

Atividade a
desenvolver

na escola
Luís António Silva Luís António Silva

Prevenção e situação de risco -
atividades sobre os temas do
"alcoolismo", "tabagismo" e

"violência no namoro".

CST, APAV,
Gabinete de

Intervenção Social e
Gabinete do Aluno.

7ºA, 7ºB, 7ºC, 7ºD,
8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºD,
8ºE, 9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, PCA3, PIEF3

Reconhecimento que o
organismo humano está

sujeito a fatores nocivos que
podem colocar em risco a
sua saúde física e mental.
Sensibilização para a ética
na sexualidade humana.

Durante o 2º/ 3º
períodos 2º Período

Elementos do CST/
APAV e Gabinete do

Aluno.

não é necessário
transporte 0 0 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde Vários dias

2013/10/18
13:04:34

Atividade a
desenvolver

na escola

Luís António Silva e
Rui Vilhena

Luís António Silva e
Rui Vilhena

Lanches saudáveis - atividade a
desenvolver ao longo do ano

letivo numa colaboração
PES/EA.

CEF de Mesa/
PIEFs/ PCAs, EEs e
restante comunidade

escolar.

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºA, 6ºB, 6ºC,

6ºD, 6ºE, PCA2,
PIEF2, 7ºA, 7ºB, 7ºC,

7ºD, 8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 9ºA, 9ºB,

9ºC, 9ºD, PCA3, PIEF3

Compreensão da
importância de uma

alimentação saudável para o
funcionamento equilibrado

do organismo.
Promoção de uma melhor

relação escola/ comunidade.

Durante o 2º/
3ºperíodo 2º Período

Materiais/ produtos
alimentares

inerentes ao curso
dos CEF de Mesa.

não é necessário
transporte 0 250 € 0 PES - Programa de

Educação para a
Saúde, Projeto
Escola Ativa 2 dias

2013/10/18
13:12:02

Atividade a
desenvolver

na escola

Rui Vilhena e Luís
António Silva

Rui Vilhena e Luís
António Silva

Ginástica na Escola/ Intervalos
Ativos - algumas sessões de

atividade aeróbica, com suporte
musical, para desenvolver o

hábito do exercício físico.
No 1ºciclo - esta atividade será

dinamizada pelo professor titular
com a utilização de fichas sobre

o modo como aplicar esta
temática.

PIEFs/ PCAs/
Suporte Musical/

EEs e comunidade
escolar.

Pré-Escolar: grupo 1,
Pré-Escolar: grupo 2,
Pré-Escolar: grupo 3,
1ºA, 1ºB, 1º/2ºC, 2ºA,
2ºB, 3ºA, 3ºB, 2º/3ºC,
4ºA, 4ºB, 3º/4ºC, 1º/2º
CC, 1º/3º/4º CC, 1º/2º
CB, 1º/3º/4º CB, PCA,

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºA, 6ºB, 6ºC,

6ºD, 6ºE, PCA2,
PIEF2, 7ºA, 7ºB, 7ºC,

7ºD, 8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 9ºA, 9ºB,

9ºC, 9ºD, PCA3, PIEF3

Desenvolver o hábito da
prática de exercício físico.

Realização de atividades de
forma criativa e lúdica.

Promoção do convívio entre
a comunidade escolar/ local.

Durante todo o ano
letivo 1º Período Aparelhagem de

som.
não é necessário

transporte 0 0 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde, Projeto
Escola Ativa Vários dias

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

3



2013/10/18
13:17:30

Atividade a
desenvolver

na escola
Luís António Silva Luís António Silva

Educação Sexual - atividades a
desenvolver em sala de aula e

quando solicitado interesse
pelos professor/ alunos.

CST e coordenador
do PES

1ºA, 1ºB, 1º/2ºC, 2ºA,
2ºB, 3ºA, 3ºB, 2º/3ºC,
4ºA, 4ºB, 3º/4ºC, 1º/2º
CC, 1º/3º/4º CC, 1º/2º
CB, 1º/3º/4º CB, PCA,

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºA, 6ºB, 6ºC,

6ºD, 6ºE, PCA2,
PIEF2, 7ºA, 7ºB, 7ºC,

7ºD, 8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 9ºA, 9ºB,

9ºC, 9ºD, PCA3, PIEF3

Dinamização da temática
com o apoio de jogos.

Relacionar a sexualidade
com o desenvolvimento dos

afetos.
Reconhecer que a
sexualidade é uma

componente das relações
interpessoais.

Durante todo o ano
letivo 1º Período

Jogos diversos sobre
a temática.

Apoio do CST.

não é necessário
transporte 0 0 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde Várias sessões

2013/10/18
13:23:18

Atividade a
desenvolver

na escola

Rui Vilhena e Luís
António Silva

Rui Vilhena e Luís
António Silva

Ações de Formação sobre
Alimentação/ Nutrição - sessões

teórica/práticas dinamizadas
pelo professor Rui Vilhena.

ARS/ CST/ EA e
PES.

Pré-Escolar: grupo 1,
Pré-Escolar: grupo 2,
Pré-Escolar: grupo 3,
1ºA, 1ºB, 1º/2ºC, 2ºA,
2ºB, 3ºA, 3ºB, 2º/3ºC,
4ºA, 4ºB, 3º/4ºC, 1º/2º
CC, 1º/3º/4º CC, 1º/2º
CB, 1º/3º/4º CB, PCA,

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºA, 6ºB, 6ºC,

6ºD, 6ºE, PCA2,
PIEF2, 7ºA, 7ºB, 7ºC,

7ºD, 8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 9ºA, 9ºB,

9ºC, 9ºD, PCA3, PIEF3

Compreensão de que o bom
funcionamento do

organismo humano decorre
de uma interação de órgãos
que asseguram a realização
das funções essenciais da

vida.
Compreensão da

importância da alimentação
para o funcionamento

equilibrado do organismo.

Durante o 2º/
3ºperiodos 2º Período

Materiais de apoio
do professor

coordenador Rui
Vilhena.

Auditório e respetivo
material informático.

não é necessário
transporte 0 0 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde, Projeto
Escola Ativa Algumas sessões

2013/10/18
14:27:32

Saida de
campo -
ciências

experimentais

Luís Vaz Luís Vaz

Os alunos vão observar e
registar as relações bióticas no
trajeto "Escola D. Paio Peres
Correia - Arraial e regresso.

Não se aplica PCA3

Conhecer as relações
bióticas e abióticas do

ecossistema envolvente da
escola

2013/10/24 1º Período Caderno de campo não é necessário
transporte 0 0 0

Conselho de Turma 1 dia

2013/10/18
14:42:46

Visita de
Estudo Luís Vaz Luís Vaz

No ambito do projeto"Mission in
to the Future - What about

Sustainability?" Três alunos da
Escola D. Paio Peres Correia

acompanhados de dois
professores vão a Nápoles em
representação desta escola,
para participar num encontro

com outros 60 alunos e
professores de 11

nacionalidades europeias.

Luís Macieira 9ºC

O objetivo principal é  dar
oportunidades aos nossos

alunos de desenvolver a sua
perspetiva sobre a europa,
as capacidades de trabalho
em equipas internacionais, a

aquisição de capacidades
de comunicação em

diversas línguas e através
de diferentes meios.

Através de um programa
cuidadosamente estruturado
de atividades colaborativas

que irão desenvolver os
seus conhecimentos sobre o

caráter dinâmico das
sociedades, da economia,

das tecnologias e das
soluções futuras para

desafios comuns.
Fornecer mais estímulo para

o debate intelectual e
desencadear uma resposta
criativa dentro da escola.

 

2013/11/09 1º Período Trabalhos feitos
pelos alunos

Junta de Freguesia
de Tavira 0 0 0

Comenius 1 dia

2013/10/18
14:46:58

Visita de
Estudo Luís Vaz Luís Vaz

No ambito do projeto Mission
into the Future - What about
Sustainability?, 4 alunos do

9ºano e dois professores vão a
Amsterdão representar a escola

Dom Paio Peres Correia num
encontro com outros 60 alunos

de 10 diferentes nacionalidades.

Nuno Encarnação 9ºA, 9ºB, 9ºC, 9ºD,
PCA3

O objetivo principal é  dar
oportunidades aos nossos

alunos de desenvolver a sua
perspetiva sobre a europa,
as capacidades de trabalho
em equipas internacionais, a

aquisição de capacidades
de comunicação em

diversas línguas e através
de diferentes meios.

Através de um programa
cuidadosamente estruturado
de atividades colaborativas

que irão desenvolver os
seus conhecimentos sobre o

caráter dinâmico das
sociedades, da economia,

das tecnologias e das
soluções futuras para

desafios comuns.
Fornecer mais estímulo para

o debate intelectual e
desencadear uma resposta
criativa dentro da escola.

2014/02/15 2º Período Trabalhos feitos
pelos alunos

Junta de Freguesia
de Tavira 0 0 0

Comenius 5 dias

2013/10/18
17:15:16

Atividade a
desenvolver

na escola
José Filipe José Filipe Viveiro Pedagógico Alunos 25 alunos

-colher sementes;
-preparar estacas;

-saber semear e plantar;
-identificar espécies;
-reconhecer o tempo

necessário para uma árvore
se tornar adulta;

-trabalhar a terra e produzir
os seus alhos, cebolas,

alfaces, aromáticas e outras

ano letivo 1º Período

- 4 enxadas, 4
sachos

- 2 plantadores
metálicos em cone

- plântulas de alface,
tomateiros, e cebola

(entre outras)
- sementes/bolbos
várias(os) (fava,

ervilha, rabanete,
lírio, gladíolo, ...)

não é necessário
transporte 0 0 7 euros

José Filipe ano letivo

2013/10/18
17:34:10

Visita de
Estudo Grupo Disciplinar Maria Alberta Fitas e

Lina Correia Maria Alberta Fitas
Visita ao Museu de Portimão e

Centro interpretativo de
Alcalade

Uma assistente
operacional, Dª

Porfíria Várzea e se
possível um familiar

da aluna Karina
Kaupke.

11ºC1, 11ºE

Assimilação de valores
regionais e universais

através do conhecimento do
património material e

imaterial;
Desenvolver uma atitude
de curiosidade intelectual.

Conhecer diferentes
manifestações culturais.
Reconhecer distintos

sistemas de valores.
Desenvolver relações

interpessoais.
Vivenciar a oferta

sociocultural do meio
envolvente.

Aplicação de
conhecimentos do domínio

da Unidade – a Estética
Domínio e aperfeiçoamento

da língua portuguesa
 

2014/01/30 2º Período

Autocarro da
Câmara

Computadores para
efetuar o relatório

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 0

1 dia 410

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

4



2013/10/18
18:03:20

Atividade a
desenvolver

na escola

Professores e
Educadora da EB1/JI

de Conceição

Professores e
Educadora da EB1/JI

de Conceição

Comemoração do Dia do Não
Fumador com debates e

pesquisas sobre os malefícios
do tabaco, elaboração de

panfletos e sua distribuição
junto da comunidade escolar.

Restante
comunidade escolar.

Pré-Escolar: grupo 3,
1º/2º CC, 1º/3º/4º CC

- Fazer uso de
comportamentos saudáveis;
- Conhecer os malefícios do

tabaco e de outras
dependências.

2013/10/15 1º Período

Materiais de
desgaste,

computador, material
de pesquisa.

não é necessário
transporte 0 0 0

Escola EB1/JI de
Conceição 1 dia

2013/10/18
18:12:30

Atividade a
desenvolver

na escola

Professores e
Educadora da

Escola EB1/JI de
Conceição de Tavira

Professores e
Educadora da

Escola EB1/JI de
Conceição de Tavira

Comemoração do Dia de S.
Martinho com a realização de
um magusto e exploração da

respetiva lenda.

Pais e Encarregados
de Educação e
Assistentes e
Operacionais.

Pré-Escolar: grupo 3,
1º/2º CC, 1º/3º/4º CC

- Reconhecer a partilha
como um valor social.

- Ser capaz de conviver de
forma saudável com os

elementos da comunidade
educativa.

- Conhecer as tradições.
- Valorizar o património oral.

2013/11/11 1º Período Castanhas não é necessário
transporte 0 0 0

Escola EB1/JI de
Conceição de Tavira 1 dia

2013/10/18
18:14:49

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Departamento de
Ciências Sociais e

Humanas
António Silva António Silva

Percursos  por Tavira:
Centro Histórico

Forte do Rato/ Museu do Atum
Fátima Pires 11º TTUR

 
▪  Conhecer e valorizar os
recursos turísticos de cariz
histórico-monumental, com

impacto local e regional;
 

▪  Reconhecer a importância
do património para a atração

pelos destinos turísticos;
 

▪  Reconhecer a importância
do património local e
promovê-lo de forma

adequada à importância de
que se reveste,

enquadrando-o na região e
no país, potenciando a
sustentabilidade dos

diversos destinos turísticos
numa perspetiva integradora

e mobilizadora para uma
permanência no destino

mais prolongada;
 

▪ Recolher imagens para a
realização de um

documentário promocional
sobre o produto turismo

patrimonial local;

23/10/2013 e outra
data a fixar 1º Período

Visita guiada.
Máquina fotográfica
Servicos Educativos

de Autarquia

não é necessário
transporte 0 0 0

Quarta feira durante
a tarde

2013/10/18
18:25:31

Visita de
Estudo

Professores da
Escola EB1/JI de

Conceição de Tavira

Professores da
Escola EB1/JI de

Conceição de Tavira

Visita de Estudo a Sagres no
sentido de enriquecer o

conhecer o conhecimento sobre
o património histórico e

geográfico.

Assistentes
Operacionais e

Autarquia.
1º/2º CC, 1º/3º/4º CC

Conhecer e valorizar o
património histórico e
geográfico da região.

2014/03/14 2º Período Autocarro da CMT. autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 0

1 dia

2013/10/19
16:32:07

Atividade a
desenvolver

na escola
Luís António Silva Luís António Silva

Pediculose - sessões de
divulgação deste tema, no

1ºciclo, com o apoio da
Farmácia Sousa (grupo

HOLLON).
Posteriormente, os alunos
podem executar desenhos
alusivos ao tema e receber
lembranças desta farmácia.

Farmácia Sousa

1ºA, 1ºB, 1º/2ºC, 2ºA,
2ºB, 3ºA, 3ºB, 2º/3ºC,
4ºA, 4ºB, 3º/4ºC, 1º/2º
CC, 1º/3º/4º CC, 1º/2º
CB, 1º/3º/4º CB, PCA

Prevenção de situações que
envolvam a pediculose

(piolhos).
Métodos de tratamento para

esta situação.

2ºperíodo 2º Período

Representantes do
grupo Hollon com
farmacêuticos da

Farmácia Sousa que
trazem folhetos de

divulgação.

não é necessário
transporte 0 0 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde 2 dias

2013/10/19
16:44:05

Atividade a
desenvolver

na escola
Maria Alberta Fitas Maria Alberta Fitas

Colaborar com a BE
 

Exposição de trabalhos de
alunos, do 11º ano,

subordinados ao tema:“
Filosofia uma porta para a vida”.

A professora
coordenadora da
Biblioteca, bem

como outros
elementos afetos à

mesma, por
exemplo, funcionária

Silvina Rios.

10ºC1, 10ºC2, 11ºE

▪ Caracterizar a Filosofia
como saber crítico e

problematizador.
▪ Reconhecer o contributo

específico da Filosofia para
o desenvolvimento de um
pensamento informado,

crítico, globalizante e para a
formação de uma

consciência atenta.
▪ Assumir posições

pessoais, rompendo com a
indiferença.

▪ Desenvolver as
capacidades de expressão
pessoal, de comunicação e

de diálogo.
▪ Analisar e confrontar

argumentos.

2013/09/14 1º Período
Cartolinas,

impressões, cola,
pionaises, placards

não é necessário
transporte 0 0 0

Uma a duas
semanas de
exposição

2013/10/19
16:44:37

Atividade a
desenvolver

na escola
Maria Alberta Fitas Maria Alberta Fitas

Colaborar com a BE
 

Exposição de trabalhos de
alunos, do 11º ano,

subordinados ao tema:“
Filosofia uma porta para a vida”.

A professora
coordenadora da
Biblioteca, bem

como outros
elementos afetos à

mesma, por
exemplo, funcionária

Silvina Rios.

10ºC1, 10ºC2, 11ºE

▪ Caracterizar a Filosofia
como saber crítico e

problematizador.
▪ Reconhecer o contributo

específico da Filosofia para
o desenvolvimento de um
pensamento informado,

crítico, globalizante e para a
formação de uma

consciência atenta.
▪ Assumir posições

pessoais, rompendo com a
indiferença.

▪ Desenvolver as
capacidades de expressão
pessoal, de comunicação e

de diálogo.
▪ Analisar e confrontar

argumentos.

2013/09/14 1º Período
Cartolinas,

impressões, cola,
pionaises, placards

não é necessário
transporte 0 0 0

Uma a duas
semanas de
exposição

2013/10/19
16:46:08

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Departamento de
Ciências Sociais e

Humanas
edite azevedo edite azevedo e

turmas envolvidas

Visitas  guiadas ao Palácio da
Galeria e outras exposições, se

consideradas de interesse,
patentes na cidade.

 
Participação em conferências e
seminários, de acordo com os

conteúdos a leccionar (na
Escola ou na cidade)

turmas de 12º ano
de Psicologia

12ºA1, 12ºA2, 12ºA3,
12ºC1, 12ºC2, 12ºC3

Concretizar, no terreno,
conteúdos essenciais para o
estudo do ser humano nas
suas diferentes dimensões;
desenvolver competências e
hábitos culturais; actualizar

conhecimentos e adquiri
informação pertinente.

durante o ano lectivo 1º Período

 
Palácio da Galeria,

Casa Pilarte,
Biblioteca Municipal,
Escola Secundária

(auditório, biblioteca
e gabinete do aluno)

não é necessário
transporte 0 0 0

Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas 1 dia 410 Filosofia 410 Filosofia

2013/10/19
16:54:22

Atividade a
desenvolver

fora da escola
JCE edite azevedo edite azevedo e

tumas envolvidas

Sessões no cinema António
Pinheiro dentro do Projecto

Juventude, Cinema e Escola. 3
por ano de escolaridade.

professores em aula
com as turmas
integradas no

Projecto

12ºC1, 12ºC2

perspectivar o cinema como
manifestação artística;

reconhecer no cinema um
poderoso meio de

comunicação;
conhecer linguagem técnica

e história de cinema

1 sessão por período 2º Período Cinema António
Pinheiro

não é necessário
transporte o o o

Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas 1 dia 410 Filosofia

2013/10/19
16:54:50

Visita de
Estudo Grupo Disciplinar Maria Alberta Fitas Maria Alberta Fitas

Visitas guiadas ao Palácio da
Galeria e outras exposições

patentes na cidade.

Guia do Palácio da
Galeria 10ºA1, 10ºA2

Desenvolver competências
e hábitos culturais

 
Concretizar, no terreno,

conteúdos essenciais para o
estudo dos valores estéticos

2013/12/13 2º Período Máquina fotográfica não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia 410

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

5



2013/10/19
16:59:26

Visita de
Estudo

Departamento de
Ciências Sociais e

Humanas

edite azevedo e
carla sardinha

edite azevedo e
carla sardinha

Visita de estudo a Estói (ruínas
de Milreu), Centro de Arte

Contemporânea de Almancil,
Museu Arqueológico de Silves e

Centro de Estudos Islâmicos

turmas 12º C2 e 10º
E 10ºE, 12ºC2

assimilação de valores
regionais e universais

através do conhecimento do
património material e

imaterial

2013/03/26 2º Período autocarro da Câmara autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 5 euros 0

1 dia

2013/10/19
17:00:31

Atividade a
desenvolver

na escola
Grupo Disciplinar Maria Alberta Fitas Maria Alberta Fitas

Colaboração com o jornal da
Escola Eco Estudantil e com o

Biblioblogue
Equipa da BE 10ºA1, 10ºA2, 11ºC1,

11ºC2, 11ºE

Valorizar os alunos
divulgando trabalhos e
atividades realizadas e
partilhar saberes com a

restante comunidade
educativa

ao longo do ano
letivo 2º Período

Os suportes que
permitem efetivar a
referida atividade

não é necessário
transporte 0 0 0

Ao longo do ano
letivo 410

2013/10/19
17:10:50

Atividade a
desenvolver

fora da escola
JCE Maria Alberta Fitas Edite Azevedo Programa Juventude Cinema e

Escola

Maria Alberta Fitas
ou outros

professores, no caso
das sessões

coincidirem com o
horário das suas

aulas.

10ºA2

•Desenvolver a sensibilidade
estética e sentido crítico

•       Atualizar
conhecimentos e adquirir

informação pertinente
 

•Desenvolver competências
no domínio do Cinema

•Perspetivar o cinema como
uma manifestação artística

•Reconhecer o cinema como
meio de comunicação

•Conhecer a linguagem
técnica e histórica do

cinema.

Ao longo do ano
letivo 2º Período

Fotocópias e meios
para a elaboração de

relatórios ou
inquéritos/resposta

não é necessário
transporte 0 0 0

Ao longo do ano
letivo

2013/10/21
09:51:03

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Línguas Serafim Gonçalves Serafim Gonçalves

Traduzir 2014
 

Concurso de tradução  a nível
nacional, organizada pela

Faculdade de Ciências
Humanas da Universidade

Católica, que decorre
simultaneamente em todas as

escolas que participam na
iniciativa

Professores do
Grupo 330

11ºA1, 11ºA2, 11ºA3,
11ºB, 11ºC1, 11ºC2,
11ºE, 12ºC1, 12ºC3

- desenvolver o gosto pela
língua inglesa

- traduzir um texto literário
- alargar conhecimentos
relativos às técnicas de

tradução

a divulgar 2º Período

- folhas de prova
(exame) para a

realização presencial
da tradução

não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia 330- Inglês

2013/10/21
09:58:00

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Línguas Serafim Gonçalves Serafim Gonçalves Dia do Inglês Professores do

Grupo 330-Inglês

10ºA1, 10ºA2, 10ºA3,
10ºB, 10ºC1, 10ºC2,
10ºE, 11ºA1, 11ºA2,
11ºA3, 11ºB, 11ºC1,
11ºC2, 11ºE, 12ºC1,

12ºC3, 10º TTUR, 10º
TCOM, 10º TGEI, 11º
TTUR, 11º TEIF, 11º

TEAC, 12º TCM1, 12º
TCM2, 12º TIG

- motivar os alunos para a
prendizagem da língua

inglesa
- desenvolver o gosto pelo

estudo
- dar a conhecer alguns

aspetos culturais de países
de língua inglesa

final do 2º período 2º Período

- cartolinas,  folhas
A4

- disponibilização do
Auditório

não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia 330- Inglês 330- Inglês

2013/10/21
10:45:11

Atividade a
desenvolver

na escola
SPO Carla Lúcio Carla Lúcio Apoio Psicopedagógico

Individual

Directores de Turma,
Encarregados de

Educação, Docentes
de Educação

Especial, Docentes
do Conselho de

Turma dos alunos
envolvidos

Alunos de todas as
turmas, referenciados

para a Educação
Especial, ou para o

SPO ( formulário
próprio)

Objectivos da Actividade:
- Colaborar no Processo de
Avaliação Especializada por
referência à CIF dos alunos

com NEE de carácter
permanente, e acompanhar
a aplicação das medidas de

educação especial
- Proceder à avaliação

global de situações
relacionadas com problemas

de desenvolvimento, com
dificuldades de

aprendizagem, com
competências e

potencialidades específicas
e prestar o apoio

psicoeducacional mais
adequado

 
- Identificar e analisar as

causas de outras situações
de insucesso escolar e

propor as medidas
tendentes à sua

minimização

2013/2014 1º Período

- Gabinete próprio
adequado

- Material de
Avaliação/

Intervenção
Psicológica

- Manuais e livros
técnicos da área.

- Computador
- Consumíveis:

Fotocópias; Folhas
A4 brancas;

dossiers,
separadores, bolsas

de catálogo

não é necessário
transporte 0 0 0

SPO Ao longo do ano

2013/10/21
10:59:26

Atividade a
desenvolver

na escola

Rosa Rogado; Emília
Padinha; Armanda

Leiras
Rosa Rogado

Participação na Semana da
Leitura, na BECRE - com:

- divulgação de livros adaptados
em inglês (leitura extensiva)

- leitura/declamação de
pequenos poemas em inglês;
- leitura de excertos de textos
(produzidos pelos alunos, ou

selecionados) em inglês;
- pequenas dramatizações em

inglês;
- canções em inglês;

- "tongue twisters", etc...

Outros professores
de Inglês, de outros
ciclos de ensino (a

combinar).
Os alunos do 2º

Ciclo.

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºA, 6ºB, 6ºC,

6ºD, 6ºE

Desenvolver o gosto pela
leitura em inglês;

Desenvolver a pronúncia, a
entoação e o ritmo, na

leitura em inglês;
Desenvolver a

expressão/compreensão
oral em inglês;

Repetir rimas e canções
ouvidas em meios
áudio/audiovisuais;

Desenvolver a capacidade
de fazer apresentações
orais em língua inglesa.
Participar em eventos

importantes da comunidade
escolar.

17 a 21 de Março de
2014 2º Período

Livros
Canções
Poemas
Rimas

Tongue Twisters
Sketches
Microfone

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 5 dias
grupo disciplinar
220 220

2013/10/21
11:01:37

Atividade a
desenvolver

na escola
Carla Lúcio Carla Lúcio

Sensibilização para a
Orientação Escolar e

Profissional

Directores de Turma
do 9º ano 9ºA, 9ºB, 9ºC, 9ºD

- Conhecer, de uma forma
geral, o SPO e o papel do

Psicólogo em contexto
escolar

- Ficar sensibilizado para a
importância da Orientação
da Carreira na construção

do Projeto de Vida,
nomeadamente no processo

de escolha do percurso
escolar após o 9º ano.

- Conhecer as atividades de
O.E.P, destinadas ao 9º

ano, previstas  para
2013/2014

1/10/13 a 11/10/13 1º Período

- 1 aula de 50 mins
do Director de Turma

- Computador
- Projetor

- 1 Flyer por aluno

não é necessário
transporte 0 0 0

SPO
1 tempo lectivo por
turma

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo
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2013/10/21
12:06:36

Visita de
Estudo Grupo Disciplinar Carla Sardinha Carla Sardinha

A realização desta visita de
estudo tem, fundamentalmente,
dois objetivos: o primeiro, dar a
conhecer aos alunos do PCA 3,
uma realidade distinta da usual,
possibilitando-lhes a saída da

escola e a interação com outros
colegas, de faixas etárias e

vivências familiares e escolares
distintas; o segundo, rentabilizar

recursos.
Do itinerário da vista constam:
as ruínas romanas de Milreu, o
Centro de Arte Contemporânea
de Almancil, ZEFA, Centro de

Interpretação Islâmico de Silves
e o Museu Arqueológico de

Silves.

Clara Nascimento PCA3, 10ºB

- Assimilação de valores
regionais e universais

através do conhecimento do
património  material e

imaterial;
- Respeito pelas regras

coletivas;
- Promoção da tolerância e

dos valores trans-subjetivos;
- Sensibilização para os

valores estéticos.

2014/03/28 2º Período

Caderno diário e
material de escrita.
Alimentos para a
realização de um

piquenic.

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 1.03 por pessoa

Conselho de Turma 1 dia

2013/10/21
12:52:02

Atividade a
desenvolver

na escola

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Comemoração do Dia Mundial
da Alimentação com a confeção

de salada de frutas.

Assistentes
Operacionais. 1º/2º CB, 1º/3º/4º CB

Hábitos de vida saudável -
os benefícios de uma

alimentação equilibrada e a
importância da Roda dos

Alimentos.

2013/10/16 1º Período
Frutos; recipientes;

guardanapos;
colheres.

não é necessário
transporte Nada a registar. Nada a registar. Nada a registar.

Professoras Titulares
de Turma 1 dia

2013/10/21
13:02:56

Atividade a
desenvolver

na escola

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Comemoração do Halloween
com um baile de máscaras,

pinturas faciais, visionamento
de um filme e lanche

"assombrado".

Assistentes
Operacionais;

Pais/Encarregados
de Educação;
Técnicos da

Associação "Viver
Cabanas";

Professores das
AEC´s/Oferta

Complementar.

1º/2º CB, 1º/3º/4º CB
Conhecer tradições de

outras culturas; Partilhar
vivências nesse âmbito.

2013/10/31 1º Período
Rádio; Cd´s; Quadro

eletrónico; Filme;
Pinturas; Lanche.

não é necessário
transporte Nada a registar. Nada a registar. Nada a registar.

Professoras Titulares
de Turma 1 dia

2013/10/21
13:13:59

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Comemoração do Dia de São
Martinho, com um passeio
pedestre até ao pinhal de

Cabanas, onde irão à
descoberta de elementos

relacionados com esta
efeméride; Lanche quentinho
com castanhas assadas pelo

"Carlinhos".

Assistentes
Operacionais;

Pais/Encarregados
de Educação;
Técnicos da

Associação "Viver
Cabanas";

Professores das
AEC´s/Oferta

Complementar;
Vendedor de
castanhas.

1º/2º CB, 1º/3º/4º CB
Conhecer tradições da

cultura popular; Partilhar
vivências nesse âmbito.

2013/11/11 1º Período Roupa prática e
ténis; Outros.

não é necessário
transporte Nada a registar. 1 euro. Nada a registar.

Professoras Titulares
de Turma 1 dia

2013/10/21
14:28:09

Atividade a
desenvolver

na escola
Domingos Ramalho Domingos Ramalho Concerto de Natal pela banda

ArtClub Dom Paio.

Alunos integrantes
do projeto ArtClub

Dom Paio: Bernardo
Gil (nº3, 10ºA1),
guitarra ritmo;

Catarina Rodrigues
(nº5, 10ºC2), voz;
Daniela Azevedo
(nº6, 10ºC1), voz;

Domingos Ramalho
(prof coordenador),
guitarra baixo; João

Bastos (nº 17,
10ºC1), bateria
acústica; Jorge
Lázaro (nº12,

10ºC2), voz; William
Erler (nº24, 10ºE),
voz e guitarra solo;
Ricardo Pires (nº12,

9ºC), guitarra
acústica.

9ºC, 10ºA1, 10ºC1,
10ºC2, 10ºE

Comunicação / Expressão
- Recolher, reproduzir e/ ou

recriar produções do
património tradicional

português e estrangeiro;
Aptidões intelectuais e
estratégias cognitivas
- Identificar conceitos
musicais em obras de

diferentes géneros, épocas
e culturas;

- Identificar características
da Música portuguesa e

estrangeira;
Atitudes e valores

- Participar em actividades
de grupo, aceitando as

contribuições dos outros e
respeitando as decisões

acordadas;
- Valorizar a sua expressão

musical e a dos outros.
- Valorizar o património

musical português e
estrangeiro;

- Desenvolver o pensamento
criativo, analítico e crítico,
face à qualidade da sua

própria produção musical e
a do meio que o rodeia.
Aptidões psicomotoras

Desenvolver a motricidade
na utilização de técnicas
elementares de produção

sonora a nível vocal,
instrumental e tecnológico;

Troca experiências com
músicos e instituições

musicais.

2013/12/16 1º Período

Equipamento de som
e instrumentos

musicais (Projeto
ArtClub Dom Paio).

não é necessário
transporte 0 0 0

Art Club Dom Paio 1 dia

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo
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2013/10/21
14:40:06

Visita de
Estudo Domingos Ramalho Domingos Ramalho

Intercâmbio musical com o
Agrupamento de Escolas da
Quinta do Conde. 1ª fase -

Deslocação à referida escola
para realização de concerto.

Alojamento em casa dos
colegas da escola visitada. Data

a confirmar.

Alunos integrantes
do projeto ArtClub

Dom Paio: Bernardo
Gil (nº3, 10ºA1),
guitarra ritmo;

Catarina Rodrigues
(nº5, 10ºC2), voz;
Daniela Azevedo
(nº6, 10ºC1), voz;

Domingos Ramalho
(prof coordenador),
guitarra baixo; João

Bastos (nº 17,
10ºC1), bateria
acústica; Jorge
Lázaro (nº12,

10ºC2), voz; William
Erler (nº24, 10ºE),
voz e guitarra solo;
Ricardo Pires (nº12,

9ºC), guitarra
acústica.

9ºC, 10ºA1, 10ºC1,
10ºC2, 10ºE

Comunicação / Expressão
- Recolher, reproduzir e/ ou

recriar produções do
património tradicional

português e estrangeiro;
Aptidões intelectuais e
estratégias cognitivas
- Identificar conceitos
musicais em obras de

diferentes géneros, épocas
e culturas;

- Identificar características
da Música portuguesa e

estrangeira;
Atitudes e valores

- Participar em actividades
de grupo, aceitando as

contribuições dos outros e
respeitando as decisões

acordadas;
- Valorizar a sua expressão

musical e a dos outros.
- Valorizar o património

musical português e
estrangeiro;

- Desenvolver o pensamento
criativo, analítico e crítico,
face à qualidade da sua

própria produção musical e
a do meio que o rodeia.
Aptidões psicomotoras

Desenvolver a motricidade
na utilização de técnicas
elementares de produção

sonora a nível vocal,
instrumental e tecnológico;

Troca experiências com
músicos e instituições

musicais.

2014/04/03 2º Período

Equipamento de som
e instrumentos

musicais (Projeto
ArtClub Dom Paio).

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 0

Art Club Dom Paio 2 dias

2013/10/21
14:43:18

Atividade a
desenvolver

na escola
Domingos Ramalho Domingos Ramalho Concerto de Páscoa 2014 pela

banda ArtClub Dom Paio.

Alunos integrantes
do projeto ArtClub

Dom Paio: Bernardo
Gil (nº3, 10ºA1),
guitarra ritmo;

Catarina Rodrigues
(nº5, 10ºC2), voz;
Daniela Azevedo
(nº6, 10ºC1), voz;

Domingos Ramalho
(prof coordenador),
guitarra baixo; João

Bastos (nº 17,
10ºC1), bateria
acústica; Jorge
Lázaro (nº12,

10ºC2), voz; William
Erler (nº24, 10ºE),
voz e guitarra solo;
Ricardo Pires (nº12,

9ºC), guitarra
acústica.

9ºC, 10ºA1, 10ºC1,
10ºC2, 10ºE

Comunicação / Expressão
- Recolher, reproduzir e/ ou

recriar produções do
património tradicional

português e estrangeiro;
Aptidões intelectuais e
estratégias cognitivas
- Identificar conceitos
musicais em obras de

diferentes géneros, épocas
e culturas;

- Identificar características
da Música portuguesa e

estrangeira;
Atitudes e valores

- Participar em actividades
de grupo, aceitando as

contribuições dos outros e
respeitando as decisões

acordadas;
- Valorizar a sua expressão

musical e a dos outros.
- Valorizar o património

musical português e
estrangeiro;

- Desenvolver o pensamento
criativo, analítico e crítico,
face à qualidade da sua

própria produção musical e
a do meio que o rodeia.
Aptidões psicomotoras

Desenvolver a motricidade
na utilização de técnicas
elementares de produção

sonora a nível vocal,
instrumental e tecnológico;

Troca experiências com
músicos e instituições

musicais.

2014/04/02 2º Período

Equipamento de som
e instrumentos

musicais (Projeto
ArtClub Dom Paio).

não é necessário
transporte 0 0 0

Art Club Dom Paio 1 dia

2013/10/21
14:46:01

Atividade a
desenvolver

na escola
Domingos Ramalho Domingos Ramalho Concerto de Verão 2014 pela

banda ArtClub Dom Paio.

Alunos integrantes
do projeto ArtClub

Dom Paio: Bernardo
Gil (nº3, 10ºA1),
guitarra ritmo;

Catarina Rodrigues
(nº5, 10ºC2), voz;
Daniela Azevedo
(nº6, 10ºC1), voz;

Domingos Ramalho
(prof coordenador),
guitarra baixo; João

Bastos (nº 17,
10ºC1), bateria
acústica; Jorge
Lázaro (nº12,

10ºC2), voz; William
Erler (nº24, 10ºE),
voz e guitarra solo;
Ricardo Pires (nº12,

9ºC), guitarra
acústica.

9ºC, 10ºA1, 10ºC1,
10ºC2, 10ºE

Comunicação / Expressão
- Recolher, reproduzir e/ ou

recriar produções do
património tradicional

português e estrangeiro;
Aptidões intelectuais e
estratégias cognitivas
- Identificar conceitos
musicais em obras de

diferentes géneros, épocas
e culturas;

- Identificar características
da Música portuguesa e

estrangeira;
Atitudes e valores

- Participar em actividades
de grupo, aceitando as

contribuições dos outros e
respeitando as decisões

acordadas;
- Valorizar a sua expressão

musical e a dos outros.
- Valorizar o património

musical português e
estrangeiro;

- Desenvolver o pensamento
criativo, analítico e crítico,
face à qualidade da sua

própria produção musical e
a do meio que o rodeia.
Aptidões psicomotoras

Desenvolver a motricidade
na utilização de técnicas
elementares de produção

sonora a nível vocal,
instrumental e tecnológico;

Troca experiências com
músicos e instituições

musicais.

2014/06/12 3º Período

Equipamento de
som, gravação de

imagem e
instrumentos

musicais (Projeto
ArtClub Dom Paio).

não é necessário
transporte 0 0 0

Art Club Dom Paio 1 dia

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo
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2013/10/21
14:55:23

Atividade a
desenvolver

na escola
Domingos Ramalho Domingos Ramalho

Apresentação final do Hino da
Fruta (Projeto "Heróis da Fruta -

lanche escolar saudável)"

Professoras Eduarda
Serra e Sara Neves,
com as respetivas

turmas.

2ºA, 2ºB

Comunicação/Expressão
Manifestar sensibilidade
estética no exercício de

atividades criativas e
perante diferentes formas de
expressão artística (verbais,

musicais e/ou corporais).
Recolha e tratamento de

informação
Desenvolver a motricidade

utilizando diferentes
técnicas de produção
sonora a nível vocal,

instrumental e tecnológico.
Desenvolver a memória

auditiva, no que diz respeito
aos conceitos da música e à

sua representação.
Aptidões intelectuais e
estratégias cognitivas
Adquirir conceitos da

Música: Timbre, Dinâmica,
Ritmo, Altura e Forma.

Atitudes e valores
Participar em atividades de

grupo, aceitando as
contribuições dos outros e
respeitando as decisões

acordadas.
Valorizar a sua expressão

musical e a dos outros.
Desenvolver o pensamento
criativo, analítico e crítico,
face à qualidade da sua

própria produção musical e
a do meio que o rodeia.

2014/06/13 3º Período

Equipamento de
som, gravação de

imagem e
instrumentos

musicais (Projeto
ArtClub Dom Paio).

não é necessário
transporte 0 0 0

Art Club Dom Paio 1 dia

2013/10/21
15:13:14

Visita de
Estudo

Carla Lúcio e Carla
Sabino

Carla Lúcio e Carla
Sabino

Visita de Estudo à "Futurália:
Feira de Oferta Educativa,

Formação e Empregabilidade",
no âmbito da Orientação

Escolar e Profissional, e do
Programa de E.M.R.C para o 9º

ano

Alunos que
frequentam o
Programa de

Orientação Escolar e
Profissional  e

alunos inscritos em
E.M.R.C. do 9º ano

2 Professores
acompanhantes

Directores de Turma
das Respectivas

Turmas

9ºA, 9ºB, 9ºC, 9ºD

- Aprofundar conhecimentos
sobre as alternativas de
educação e formação

existentes;
- Desenvolver competências

de autonomia, auto-
exploração e comunicação
para lidar com os adultos,

outros jovens e as
instituições.

- Experienciar atividades
ligadas ao mundo do

trabalho e a diferentes
atividades profissionais.

- Consolidar aprendizagens
realizadas em contexto de

sala de aula.

28/3/2014 (data
inadiável devido à
realização da feira)

2º Período

Ficha de avaliação
da visita de estudo

(a preencher
individualmente

pelos aluno)

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 2,50 Euros

Grupo Disciplinar,
SPO 1 dia 290 - E.M.R.C

2013/10/21
15:15:21

Atividade a
desenvolver

na escola
2 Luis Macieira Recital de Natal Comunidade escolar

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºA, 6ºB, 6ºC,

6ºD, 6ºE, 7ºA, 7ºB, 7ºC

Interpretação e
comunicação.

Criação e experimentação.
Perceção sonora e musical.

Culturas musicais nos
contextos específicos.

2013/12/16 1º Período
Materiais disponíveis

na sala de aula.
Atrium principal.

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia Ed. Musical

2013/10/21
15:19:38

Atividade a
desenvolver

na escola
2 Luis Macieira Comemoração das janeiras Comunidade escolar

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºA, 6ºB, 6ºC,

6ºD, 6ºE, 7ºA, 7ºB, 7ºC

Interpretação e
comunicação.

Criação e experimentação.
Perceção sonora e musical.

Culturas musicais nos
contextos específicos.

2014/01/15 2º Período

Materiais disponíveis
na sala de aula.
Atrium principal.

/Escola

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia Ed. Musical

2013/10/21
15:21:17

Atividade a
desenvolver

na escola
2 Luis Macieira Recital de Verão Comunidade escolar

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºA, 6ºB, 6ºC,

6ºD, 6ºE, 7ºA, 7ºB, 7ºC

Interpretação e
comunicação.

Criação e experimentação.
Perceção sonora e musical.

Culturas musicais nos
contextos específicos.

2014/06/12 3º Período
Materiais disponíveis

na sala de aula.
Atrium principal.

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia Ed. Musical

2013/10/21
16:24:17

Visita de
Estudo

Professora Zaida
Segundo

Professora Zaida
Segundo

Visita de estudo ao Zoo de
Lagos

Auxiliares de Ação
Educativa 1º/2ºC

Promover o conhecimento
de aspetos naturais do
mundo animal e vegetal
através da observação

direta;
Formar cidadãos numa
perspetiva ambiental;
Promover atitudes de

respeito pelo Ambiente e
Seres vivos;

Desenvolvimento da
convivência cívica;

Promover a formação de
valores e atitudes, que

levem à adoção de
comportamentos

adequados;
Melhorar o comportamento

dos alunos;
Criar uma dinâmica de

autoavaliação, por parte de
todos os intervenientes.

2013/06/20 3º Período Não são
necessários.

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 7 euros

Conselho de Turma 1 dia 0

2013/10/21
16:39:36

Saida de
campo -
ciências

experimentais

Técnicas do Centro
de Ciência Viva de

Tavira

Professora Zaida
Segundo

Realização de atividades no
Centro de Ciência Viva de

Tavira no Âmbito das Ciências
Experimentais.

Auxiliares de Ação
Educativa 1º/2ºC

Identificação de animais;
Características singulares

dos animais;
Identificação dos diferentes

tipos de adaptações dos
animais ao habitat onde

vivem.

2014/02/19 2º Período 0 não é necessário
transporte 0 0 0

Conselho de Turma 1 dia

2013/10/21
16:48:07

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Comemoração do Natal: Festa
de Natal, com espetáculo;

Almoço-convívio entre todos os
alunos.

Assistentes
Operacionais;

Professores das
AEC´s/Oferta

Complementar;
Comunidade

Educativa (e em
geral); Autarquias

Locais; Clube
Recreativo

Cabanense.

1º/2º CB, 1º/3º/4º CB

Participação conjunta na
Festa de Natal, onde se

partilha e valoriza o "Espírito
Natalício";

Partilha de momentos e
emoções, através de

apresentações dos alunos;
Aprender a apresentar as

suas capacidades artísticas;
Saber estar em palco.

2013/12/17 1º Período

Sala do C.R.C.;
Aparelhagem de

som; Mesas e
cadeiras; Materiais

de desgaste.

não é necessário
transporte Nada a registar. Nada a registar. Nada a registar.

Professoras Titulares
de Turma 1 dia

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo
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2013/10/21
16:48:23

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnicas do Centro
de Ciência Viva de

Tavira

Professora Zaida
Segundo

Realização de atividades no
Centro de Ciência Viva de

Tavira.

Auxiliares da Ação
Educativa. 1º/2ºC

Exploração de sequências e
regularidades;

Identificação e criação de
padrões e frisos a partir de

atividades do dia-a-dia,
como a pintura e recortes de

papel;
Aprendizagem de conceitos
matemáticos abordados de
forma divertida e criativa.

2014/01/31 2º Período Não são
necessários.

não é necessário
transporte 0 0 0

Conselho de Turma 1 dia

2013/10/21
16:56:28

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnicas do Centro
de Ciência Viva de

Tavira

Professora Zaida
Segundo

Atividades no Centro de Ciência
Viva de Tavira no âmbito das

Ciências Experimentais -
realização de um processo de

reciclagem artesanal.

Auxiliares da Ação
Educativa. 1º/2ºC

Contribuir para o
desenvolvimento do

conhecimento cientifico dos
alunos;

Estimular o interesse pela
Ciência;

Conhecer algumas noções
referentes ao papel:

matéria-prima para o seu
fabrico, importância da
reciclagem e ciclo de

produção.

2014/06/05 3º Período Não são necessários não é necessário
transporte 0 0 0

Conselho de Turma 1 dia

2013/10/21
17:09:36

Atividade a
desenvolver

na escola

Câmara Municipal de
Tavira : Engenheira

Telma

Professora Zaida
Segundo

Sensibilização realizada na sala
de aula : "Água - Proteger e

Poupar" .

Auxiliares da Ação
Educativa. 1º/2ºC

Sensibilização para a
proteção e poupança da

Água.
2013/11/05 1º Período

Recursos existentes
na sala de aula:

computador, projetor
e material de

desgaste.

não é necessário
transporte 0 0 0

Conselho de Turma 1 dia

2013/10/21
17:16:47

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnicos da
Biblioteca Municipal

de Tavira

Professora Zaida
Segundo

Deslocação à Biblioteca
Municipal para assistir à Hora

do Conto.

Auxiliares da Ação
Educativa. 1º/2ºC

Saber estar e ouvir;
Desenvolver hábitos de

leitura;
Desenvolver e despertar nos
alunos o gosto pela leitura e

escrita;
Desenvolver a compreensão

oral.

2013/11/07 1º Período Não são
necessários.

não é necessário
transporte 0 0 0

Conselho de Turma 1 dia

2013/10/21
18:18:58

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Professores e
Educadora da EB1/JI

de Conceição de
Tavira

Professores e
Educadora da EB1/JI

de Conceição de
Tavira

Desfile de Carnaval sob o tema
"Higiene e Saúde", no qual os

alunos irão desfilar pela
localidade de Conceição de
tavira, com fatos elaborados

pelos mesmos, com recurso a
materiais reutilizados, apelando
à prática de hábitos saudáveis

de higiene e saúde.
Esta atividade é articulada com
os projetos Eco-Escolas, Escola
Ativa e Programa de Educação

para a Saúde.

Assistentes
Operacionais,Pais e

Encarregados de
Educação, Autarquia

Local e Escola
Segura.

Pré-Escolar: grupo 3,
1º/2º CC, 1º/3º/4º CC

Promoção e aquisição de
hábitos saudáveis de

higiene e saúde;
Fazer uso da criatividade na

reutilização de materiais;
Saber conviver de forma

saudável.

2014/02/28 2º Período
Materias a reutilizar

(embalagens, cartão,
sacos, rolhas, etc.)

não é necessário
transporte 0 0 0

EB1/JI de Conceição
de Tavira 1 dia

2013/10/21
18:44:16

Atividade a
desenvolver

na escola

Professores e
Educadora da EB1/JI

de Conceição de
Tavira

Professores e
Educadora da EB1/JI

de Conceição de
Tavira

Festa/Convívio de Natal.

Assistentes
Operacionais, Pais/
Encarregados de

Educação e
Autarquia Local.

Pré-Escolar: grupo 3,
1º/2º CC, 1º/3º/4º CC

Articulação entre a
educação Pré-escolar e o

1ºCEB.
Promoção e vivência dos

valores da amizade,
solidariedade e família.
Envolvimento das dos

alunos na festa.
 

2013/12/17 1º Período
Materiais a reutilizar,
poemas e conto de

Natal.

não é necessário
transporte 0 0 0

Escola EB1/JI de
Conceição de Tavira 1 dia

2013/10/21
19:01:26

Atividade a
desenvolver

na escola

Professores e
Educadora da

Escola EB1/JI de
Conceição de Tavira

Professores e
Educadora da

Escola EB1/JI de
Conceição de Tavira

Festa de Encerramento do Final
do Ano Letivo.

Assistentes
Operacionais, Pais e

Encarregados de
Educação.

Pré-Escolar: grupo 3,
1º/2º CC, 1º/3º/4º CC

- Saber conviver de forma
saudável;

- Saber reconhecer a
importância do empenho e

da responsabilidade na vida
escolar.

 

2014/06/13 3º Período
Adereços e outros

materiais de
desgaste.

não é necessário
transporte 0 0 0

Escola EB1/JI de
Conceição de Tavira 1 dia

2013/10/21
20:04:13

Visita de
Estudo Prof Helga Pereira Prof Helga Pereira Visita de estudo ao Zoo de

Lagos

Auxiliar de ação
educativa a designar
pela coordenadora
de estabelecimento

1ºB

Promover o conhecimento
de aspetos do mundo

animal e vegetal através da
observação direta;

Desenvolver atitudes de
respeito pelo Ambiente, de

uma forma geral, e por
todos os seres vivos em

particular;
Promover o salutar convívio

entre os alunos.

2014/05/14 3º Período
Os recursos são

disponibilizados pelo
Zoo.

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 7 €

Conselho de Turma 1 dia

2013/10/21
20:12:16

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnicos doCentro
de Ciência Viva Prof Helga Pereira Realização de experiências com

o tema "Animais"
Auxiliar de ação

educativa a designar 1ºB

- Promover a descoberta de
aspetos interessantes sobre

os animais através da
realização de experiências
- Desenvolver o gosto pelas

atividades experimentais

2013/12/03 1º Período

Os recursos serão
disponibilizados pelo

Centro de Ciência
Viva de Tavira

não é necessário
transporte 0 0 0

Conselho de Turma 1 dia

2013/10/21
21:11:26

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Prof Helga Pereira Prof Helga Pereira

Realização de atividades
experimentais com o tema:

plantas

Auxiliar de ação
educativa a designar 1ºB

- Realizar, através de
atividades experimentais,

descobertas acerca de
aspetos da vida das plantas

- Promover o gosto pelo
conhecimento cientifico

2014/04/02 2º Período
Os recursos serão

disponibilizados pelo
CCV

não é necessário
transporte 0 0 0

Conselho de Turma 1 dia

2013/10/21
21:15:48

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Prof Helga Pereira Prof Helga Pereira

Realização de atividades
experimentais no Centro de

Ciência Viva de Tavira com o
tema: papel

Auxiliar de ação
educativa a designar 1ºB

- Conhecer o método de
reciclagem de papel, através
de atividades experimentais

- Promover a consciência
ecológica de proteção

ambiental

2014/06/06 3º Período
Os recursos serão

disponibilizados pelo
CCV

não é necessário
transporte 0 0 0

Conselho de Turma 1 dia

2013/10/21
21:28:40

Visita de
Estudo Inês Domingos Inês Domingos

Visita ao Lisboa Center e ao
Museu do Design com três
turmas do 8º ano (A,B e E)

Professora Teresa
Fonseca (Professora

de Geografia) e
Isabel Macieira

(professora de Ed.
Visual)

8ºA, 8ºB, 8ºE

Incentivar o gosto pelas
disciplinas envolvidas

através de uma participação
interaiva nas atividades

propostas;
Desenvolver o espírito de

grupo e o sentido de
responsabilidade;

Fomentar o gosto pela visita
a espaços culturais e o
interesse pelo reforço

cultural através da vista a
locais de interesse.

2014/01/16 2º Período
Raquetes e coletes;

aurtocarro da
Câmara Municipal

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 2,5 €

1 dia

2013/10/21
21:33:53

Visita de
Estudo Inês Domingos Inês Domingos

Visita ao Lisboa Center e ao
Museu do Design com duas

trumas do 8º ano.

Rita Nunes
(professora de

Inglês);
Sílvia Lourenço

(professora de Ed.
Visual)

8ºC, 8ºD

Incentivar o gosto pelas
disciplinas envolvidas

através de uma participação
ativa nas atividades

propostas;
Fomentar o espírito de

grupo;
Desenvolver o sentido da

responsabilidade;
Incentivao gosto pela visita
a novos espaços culturais.

2014/01/23 2º Período
Raquetes, coletes e

autocarro da Câmara
Municipal

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 2,5 €

1 dia

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo
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2013/10/21
22:15:06

Visita de
Estudo Grupo Disciplinar Luís Gonçalves Luís Gonçalves

Visita de estudo a Lisboa e
Mafra com as turmas 12º A1 e
12º A3, no âmbito da disciplina

de Português.

Ainda não está
definido. Serão
abordados, em

primeiro lugar, os
respetivos diretores

de turma.

12ºA1, 12ºA3

Percorrer e conhecer a
Lisboa de Fernando Pessoa

e o convento de Mafra -
obra central do romance

objeto de estudo.
Aprofundar os

conhecimentos sobre os
dois autores.

6 e 7 de março de
2013. 2º Período Algumas (poucas)

fotocópias. autocarro - aluguer 20 € 20 € 30 € - alojamento +
ingressos

2 dias

2013/10/21
22:27:23

Atividade a
desenvolver

na escola
Clube de Teatro Luís Gonçalves Luís Gonçalves Clube de Teatro.

 
Professor Reinaldo

Barros.
Alunos dos 10º, 11º e

12º anos

1 – Desenvolver
competências pessoais e

sociais;
2 – Desenvolver a

capacidade de
comunicação;

3 – Fomentar a criatividade;
4 – Estimular o treino da

memória;
5 – Trabalhar a

concentração e a atenção;
6 – Desenvolver a

desinibição e a
espontaneidade;
7 – Aperfeiçoar a

expressividade do corpo e
da voz;

8 – Incutir o espírito de
colaboração;

9 – Favorecer o
aproveitamento escolar;

10 – Conhecer os elementos
constituintes da realidade

teatral;
11 – Implementar hábitos

culturais.

16/12/2013 + junho
de 2014 1º Período

Fotocópias
computador
videoprojetor

cenários
adereços vários

não é necessário
transporte 0 0 0

Outubro a junho

2013/10/21
22:32:30

Atividade a
desenvolver

fora da escola
SPO SPO

Visita à Escola Secundária
(ESJAC) e Observação de Aula

(s) do Ensino Secundário

Docentes das
disciplinas

específicas do 10º
ano, dos Cursos

Cinentífico-
Humanísticos
(Desenho e/ou

Geometria
Específica, Biologia

e Geologia e/ou
Física e Química,

Economia A, História
A)
 

Alunos do 10º ano,
voluntários (para

conduzir e
acompanhar os

grupos de alunos do
9º ano, numa visita

pela Escola)

9ºA, 9ºB, 9ºC, 9ºD

Objectivos:
 

- Facilitar a transição dos
alunos para o Ensino

Secundário
 

- Facilitar a escolha de uma
área de estudos após o 9º

ano
 

- Facilitar o aprofundamento
do conhecimento específico

das áreas de estudo no
ensino secundário, através

do contacto directo com
estudantes e docentes das

mesmas.
 

- Proporcionar a exploração
dos interesses dos alunos, e

o confronto das suas
expectativas com a

realidade.
 

- Incentivar uma atitude
exploratória activa das

oportunidades de educação

a definir 3º Período

Ficha de Registo de
Observação de Aula

(a preencher
individualmente

pelos alunos após a
visita)

não é necessário
transporte 0 0 0

SPO

cada grupo/turma de
OEP deslocar-se-á
num mesmo dia

2013/10/22
09:44:17

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Grupo de educação
Especial

Patrícia Anica,
Marco Rosa,

Margarida Correia,
António Fonseca

Patrícia Anica,
Margarida Correia,

Marco Rosa, António
Fonseca

Promover a transição para a
vida pós escolar dos alunos

com Currículo Específico
Individual, nos três anos antes

de terminar a escolaridade.

Empresas da
localidade, Diretores

de turma,
professores de

Educação especial,
Presidente do
Agrupamento

PIEF3, 10ºB, 10ºE,
11ºE, 12ºC2, 12ºE

Promover a transição para a
vida pós escolar dos alunos

com Currículo Específico
Individual.

ao longo do ano 1º Período

Empresas locais
pais

professores
Direção do

agrupamento

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Educação
especial ano letivo Educação esepcial

2013/10/22
10:03:01

Atividade a
desenvolver

na escola

grupo de educação
especial

Patrícia Anica,
Margarida correia

Patrícia Anica,
Margarida correia

Atividade de culinária na escola
secundária para os alunos com

Currículo Específico.

Alunos,
Auxiliares de

Educação
10ºE, 11ºE, 12ºC2

Saber fazer uma
alimentação saudável.

Aprender a pesar.
Aprender  a medir.

Saber preparar pequenas
refeições.

Saber ler receitas.

ao longo do ano 1º Período
alimentos

utensílios de cozinha
Balança

não é necessário
transporte 0 100 euros 0

1 dia
grupo de
educação especial

2013/10/22
10:13:10

Atividade a
desenvolver

fora da escola

grupo de educação
especial

Patrícia, Marco,
Margarida,Ana

Cantante

Margarida, Marco,
Patrícia Ana

Cantante

Saídas na comunidade para
desenvolver a autonomia.

Alunos com
Currículo Específico

Individual.

6ºA, 10ºB, 10ºE, 11ºE,
12ºC2, 12ºE

Desenvolver a autonomia.
Observar o património.

Identificar serviços.

ao longo do ano
letivo. 2º Período Máquina fotográfica não é necessário

transporte 0 0 0 grupo de educação
especial ao longo  do ano

grupo de
educação especial

grupo de
educação especial

2013/10/22
10:23:51

Visita de
Estudo Grupo Disciplinar Antonieta Couto e

Ana Cristina Matias
Antonieta Couto e

Ana Cristina Matias

Visita de Estudo a Lisboa e
Sintra, no âmbito da disciplina

de Português, 11º sano, turmas
A1 e A2,  motivada pelo estudo

da obra os Maias de Eça de
Que4irós. O ecosistema da

Serra de Sintra permite também
uma frutífera

interdiscipinaridade coma
disciplna de Biologia e

Geologia.

Maria Teresa
Afonso, professora

de Biologia e
Geologia (11º A2)

Aurora Carmo,
diretora de turma

(11º A1)

11ºA1, 11ºA2

 
Desenvolver o sentido de

responsabilidade, de
autonomia e de cooperação

 
Relacionar a ação d’ Os
Maias com os espaços

percorridos pelas
personagens

 
Relacionar os conteúdos

científicos, culturais e
artísticos em apreensão

com as experiências
vivenciais proporcionadas

pela visita
 

Refletir sobre as atividades
realizadas durante a visita

8 e 9 de maio ou 15
e 16 de maio 3º Período

Obra Os Maias, na
BE

55 Folhetos ( 4
páginas)  para

pedipaper - Percurso
queirosiano por
Lisboa e Sintra

55 fichas de registo
dos locais e

ecosssitema a visitar
em Sintra;

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira

5€ ( Metro e elétrico
em Lisboa) Dormida - 25,00€ 20 €

2 dias

Português 300 e
Biologia e
Geologia 520

2013/10/22
10:32:43

Visita de
Estudo

Professora de EMRC
- Carla Sabino

Professora de EMRC
- Carla Sabino

Os alunos inscritos em EMRC
do 5º ano de escolaridade
participarão numa visita de

estudo ao Zoomarine, de forma
a consolidar as aprendizagens
realizadas em torno do estudo
das Unidades Letivas n.º 2, «a
água, fonte de vida» e n.º5, «o

respeito pelos animais».

45 alunos inscritos
em EMRC do 5º ano

de escolaridade,
mais dois

professores
acompanhantes.

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD, 5ºE

- Estimular o gosto e o
empenho dos alunos pela

disciplina de EMRC,
associando a teoria

(aprendizagens realizadas
em contexto de aula) à
prática (aprendizagens
realizadas em contexto

real).
- Sensibilizar a atenção e o
interesse dos alunos para o
exercício de uma cidadania

responsável, para a
preservação do Meio

Ambiente e para o respeito
pela Natureza.

- Promover momentos de
vivência em grupo, de
interação entre pares,

fomentando a interajuda, a
comunicação e a

solidariedade.

30 de Maio de 2014
(sexta-feira) 3º Período

- Formulário de
avaliação da visita

de estudo (avaliação
dos alunos).

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 9,50 euros

Grupo Disciplinar 1 dia 290 - EMRC

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo
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2013/10/22
10:40:27

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Professora de EMRC
- Carla Sabino

Professora de EMRC
- Carla Sabino

Os alunos inscritos em EMRC
do 6º ano participarão numa

atividade a realizar no lar de Stª
Maria, de dinamização do

espaço, com entrega de postais
de Natal, canções de Natal,

entrevista aos idosos e pequeno
lanchinho entre alunos e idosos.

Alunos inscritos em
EMRC do 6º ano de
escolaridade, cerca
de 45 alunos, mais

dois docentes
acompanhantes.

6ºA, 6ºB, 6ºC, 6ºD, 6ºE

- Estimular o gosto e o
empenho dos alunos pela

disciplina de EMRC,
associando a teoria

(aprendizagens realizadas
em contexto de aula) à
prática (aprendizagens
realizadas em contexto

real).
- Experienciar o tempo de

Natal, «tempo de ser,
espaço para dar».

- Sensibilizar a atenção e o
interesse dos alunos para o
exercício de uma cidadania
responsável, para o respeito

pelos outros,
nomeadamente pelo idoso.
- Promover momentos de

vivência em grupo, de
interação entre pares,

fomentando a interajuda, a
comunicação e a

solidariedade.

16 de Dezembro de
2013 - segunda-feira 1º Período

- Instrumentos
musicais; cartolinas,

colas, tesoura,
cores.

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar Período da tarde 290 - EMRC

2013/10/22
10:47:26

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnicas do Centro
de Ciência Viva

Sara Maria dos
Mártires Gonçalves

Neves

No âmbito das ciências
experimentais, os alunos irão

participar na atividade "Papel".

Auxiliar da ação
educativa 2ºB

Aprendizagem de um
processo artesanal de
reciclagem de papel.

Conhecer algumas noções
referentes ao papel: qual a
matéria-prima para a sua

fabricação; qual a
importância da reciclagem e

o seu ciclo de produção.
Contribuir para o

conhecimento ciêntifico das
crianças e estimular o
interesse pela ciência.

2013/10/29 1º Período
Recursos

disponibilizados pela
entidade promotora.

não é necessário
transporte 0 0 0

Centro de Ciência
Viva de tavira 1 dia

2013/10/22
11:09:32

Visita de
Estudo

Departamento de
Expressões Isabel Macieira Isabel Macieira

Estima a possibilidade de
efetuar uma visita de estudo
com os alunos do 9º D - esta
terá como objetivo a visita ao

CCB - para uma atividade
lúdico-didática. Esta visita

poderá ser em conjunto com a
turma do 10º E.

Mais dois docentes a
definir (uma da
turma do 9º D e

outro da turma do
10º E).

9ºD, 10ºE
Atividades em torno da

compreensão da obra de
arte e do registo gráfico.

Dezembro 2013 (dia
a marcar de acordo

com as
disponibilidades de
transporte da CMT)

1º Período

Será apenas
necessário o

transporte
camarário; a visita é

uma oferta da
editora ASA.

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 0

Departamento de
Expressões 1 dia

2013/10/22
11:22:38

Atividade a
desenvolver

na escola
Grupo Disciplinar

Professores do
grupo de Ed. Visual

3º ciclo
Isabel Macieira

Serão realizadas, ao longo do
ano letivo, algumas exposições
de trabalhos realizados pelos
alunos da escola, na disciplina

de Ed. Visual.

Os docentes do
grupo de Ed. Visual

do 3º ciclo

7ºA, 7ºB, 7ºC, 7ºD,
8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºD,

8ºE, 9ºA, 9ºB, 9ºC, 9ºD

Considera-se que com esta
atividade de motivam os
alunos para melhoria dos

resultados obtidos nos seus
trabalhos, com consequente

melhoria dos processos e
domínios técnicos.
Melhora-se ainda a

capacidade de
observação/fruição da obra
de arte e assim também os

hábitos de frequência de
espaços culturais e assim a
consciência social e cívica

dos alunos.

ao longo do ano
letivo 3º Período

Cartolinas para
suporte dos

trabalhos; "Bostik" -
pasta própria para
colar suportes de
papel à parede;
cola/fita-cola.

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia
Ed. Visual do 3º
ciclo

2013/10/22
11:27:07

Atividade a
desenvolver

na escola
Grupo Disciplinar António Silva/

Reinaldo Barros
António Silva/

Reinaldo Barros

Elaboração e apresentação de
Campanhas Publicitárias de

Sensibilização para as Causas
Sociais

Comunidade Escolar
(elementos passíveis

de diferentes
influencias culturais).

12º TCM1, 12º TCM2

Desenvolvimento de uma
campanha de sensibilização

publicitária para causas
sociais/ Criação do tema, o
tipo de abordagem, linha
criativa e estratégia de

comunicação / •
Transformação do ato de
escrever para publicidade

num ato dinâmico, com
primores linguísticos •

Aplicação das técnicas que
permitem estimular a

memorização dos anúncios•
Colocação produtos de

acordo com as técnicas de
merchandising visual

19 a 24 de Maio 2º Período

Material/equipamento
digital para a

elaboração de
cartazes, impressão
gráfica cor - Formato
A0, videoprojetor e

som da sala de
alunos

não é necessário
transporte 0 0 0

5 dias

430 Economia e
Contabilidade +
600 Artes Visuais

2013/10/22
11:37:25

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Isabel Macieira Isabel Macieira

Tavira  - a sua história contada
pelo seu património edificado -

Visita temática à cidade de
Tavira, no âmbito do estudo dos

arcos.

Poderá desenvolver-
se um projeto

interdisciplinar com a
disciplina de História,

envolvendo assim
também o docente

desta disciplina.

8ºA, 8ºB, 8ºE

Mostrar a efetiva aplicação
do estudo dos arcos que os

alunos empreenderão na
sala de aula; dar a conhecer

aos alunos o património
edificado da cidade e

também a relação entre este
e a sua história, bem como
sensibilizá-los para a sua

importância e salvaguarda.
Trabalhar em

interdisciplinaridade.

Data a definir 2º Período
Diários gráficos;

máquinas
fotográficas.

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia Ed. Visual 3º Ciclo

2013/10/22
11:37:25

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Línguas, BE, Prof.

António Silva (
Grupo 430); Ana
Cristina  Matias

(Grupo 300 / PB da
BE); Departamento

de Línguas; BE

Ana Cristina Matias
+ António Silva Ana Cristina Matias

Semana da Interculturalidade:
exposições, palestras,
gastronomia, foclore,

demonstrações, encontros,
vídeos.

Reinaldo Barros,
Carmen Pedroso,
Luís Gonçalves,

Anna Alba; Serafim
Gonçalves.

Departamento de
Línguas, BE;

Comunidade Escolar

10ºA2, 10ºB, 10ºE,
11ºA1, 11ºA2, 11ºC1,
11ºE, 10º TTUR, 11º
TTUR, 11º TEIF, 12º

TCM1, 12º TCM2, 12º
TIG

Reconhecimento da
importância do património

intercultural
Mobilização de saberes e

vontades inibidoras de
dissonâncias culturais
Interagir com o Outro,
respeitando o direito à

diferença e favorecendo a
cooperação intercultural

Revelar abertura à
dimensão intercultural das

sociedades contemporâneas
Utilização as TIC com

proeficiência, manifestando
sentido crítico na seleção

dce informação

19 a 23 de Maio 3º Período

Refeições
Específicas no

Refeitório, Tendas
da CMT,

equipamentos
suporte audio e
vídeo da sala

polivalente, Livros
temáticos da

biblioteca escolar,
Sala Polivalente,

Auditório

não é necessário
transporte 0 0 0

5 dias

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo
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2013/10/22
11:45:03

Visita de
Estudo Grupo Disciplinar António Silva

/Carmen Pedroso António Silva

Visita de Estudo a Lisboa:  À
BBDO Portugal – Agência de
Publicidade; ao grupo Media
Capital Radios - Cidade FM

(visita conjunta com a disciplina
de Português)

Luís Gonçalves
(responsável pela
visita conjunta no

âmbito da disciplina
de Português )

12º TCM1, 12º TCM2

Contacto com os
profissionais que

desenvolvem campanhas
publicitárias;

Reconhecimento de que a
Publicidade é uma técnica

que acompanha o
desenvolvimento do ser

humano e das suas
exigências, bem como, do

mundo dos negócios;
Avaliação da importância

das novas formas de fazer
Publicidade: terminais
multibanco, Internet,

marketing interativo, etc.;
Estimulação da criatividade,
aprofundando a flexibilidade,
a imaginação e o potencial

intuitivo.

21 a 22 de Fevereiro 2º Período
equipamento digital

de registo fotográfico
e vídeo

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira,

Metropolitano de
Lisboa

0 16 6

2 dias

430 Economia e
Contabilidade +
350 Espanhol +
300 Português

2013/10/22
11:47:26

Atividade a
desenvolver

na escola
Sílvia Lourenço Sílvia Lourenço Pintura de telas para decoração

do espaço da Biblioteca escolar

Responsável para
Biblioteca escolar;

Turma do CEF Mesa
e bar

8ºC, 8ºD

Aprendizagem de técnicas
de pintura sobre tela.

Conceito de arte, artista e
exposição.

Melhoria de competências
sociais e culturais.

A definir 3º Período Telas e tintas
específicas;

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia Ed. Visual 3º ciclo

2013/10/22
11:51:10

Visita de
Estudo Grupo Disciplinar António Silva /Fátima

Pires Fátima Pires

Visita de Estudo a
Silves/Lagos/Sagres - Roteiros

e Percursos Turísticos do
Barlavento

Carmen Pedroso 11º TTUR

Reconhecimento da
diversidade de atividades de

animação turística, a sua
aplicabilidade a cada

situação, considerando os
objetivos, os destinatários,

as estratégias, e os
respetivos requisitos

humanos e materiais para a
sua implementação;

Identificação os critérios que
conduzem à procura de
determinados circuitos;

Identificação das diferentes
terminologias e modalidades

utilizadas nos itinerários
turísticos

Conhecimento e valorização
dos recursos turísticos de

cariz histórico-monumental,
com impacto local e

regional;

2014/04/24 3º Período
equipamento digital

de registo fotográfico
e vídeo

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 8 0

1 dia

430 Economia e
Contabilidade +
400 História

2013/10/22
11:55:17

Visita de
Estudo Grupo Disciplinar António Silva /Alena

Vavrikova António Silva

Visita de Estudo a Centro
Histórico de Tavira / Museu

Islâmico / Campo Arqueológico /
Palácio da Galeria

CMT 10º TTUR, 11º TTUR

Reconhecimento da
importância do património
local e promoção de forma
adequada à importância de

que se reveste,
enquadrandramento na

região e no país,
potenciação da

sustentabilidade dos
diversos destinos turísticos

numa perspetiva integradora
e mobilizadora para uma
permanência no destino

mais prolongada;
Conhecimento e valorização

dos recursos turísticos de
cariz histórico-monumental,

com impacto local e
regional;

2014/03/28 3º Período

equipamento digital
de registo

fotográfico, entrada
no Museu Islâmico e
exposição no Palácio

da Galeria

não é necessário
transporte 0 0 0

uma tarde
430 Economia e
Contabilidade

2013/10/22
11:59:13

Visita de
Estudo Grupo Disciplinar António Silva /Fátima

Pires Fátima Pires

Visita de Estudo a Lisboa e
Belém: Aeroporto de Lisboa /
Turismo de Portugal /Mosteiro

dos Jerónimos /Roteiro Turismo
Histórico-Cultural dos Bairros
Populares de Lisboa / Castelo

de S. Jorge

Carmen Pedroso 12ºC2, 11º TTUR

Identificação da tipologia
dos turistas, suas

motivações e necessidades
Utilização da inventariação

da oferta e dos recursos
turísticos;

Organização de circuitos,
itinerários ou rotas;

Identificação a problemática
da utilização de mapas,
guias e outros recursos

existentes;
Identificação das principais

características região
turística da cidade de

Lisboa;

29 e 30 de Maio
2014 3º Período

roteiros,
equipamento digital

de registo fotográfico
e vídeo

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 16 4

2 dias

430 Economia e
Contabilidade +
400 História + 350
Espanhol

2013/10/22
11:59:29

Visita de
Estudo Eduarda Serra Eduarda Serra

Deslocação ao centro de
Ciência Viva de Tavira para

realização de atividades
relacionadas com a temática
"Explora com Matemática".

Centro de Ciência
Viva de Tavira 2ºA

- Explorar sequências e
regularidades;

- Identificar e criar padrões e
frisos a partir de atividades

do dia a dia.

2013/11/22 1º Período

Materiais
disponibilizados pelo

Centro de Ciência
Viva.

não é necessário
transporte 0 0 0 Departamento de

Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia 110

2013/10/22
12:03:50

Saida de
campo -
ciências

experimentais

Eduarda Serra Eduarda Serra

Deslocação ao Centro de
Ciência Viva de Tavira para
realização de atividades no

âmbito da temática "Produzir e
brincar com CO2".

Centro de Ciência
Viva de Tavira 2ºA

- Descobrir de onde vem o
CO2;

- Construir um vulcão e
provocar a sua erupção.

2014/02/13 2º Período

Recursos
disponibilizados pelo

Centro de Ciência
Viva

não é necessário
transporte 0 0 0 Departamento de

Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia

2013/10/22
12:10:42

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnicas do Centro
de Ciência Viva de

Tavira

Sara Maria dos
Mártires Gonçalves

Neves

No âmbito das ciências
experimentais, os alunos irão

participar na atividade "Explora
com a Matemática".

Auxiliar da ação
educativa. 2ºB

Explorar sequências e
regularidades.

Identificar e criar padrões e
frisos a partir de atividades
do dia-a-dia, como a pintura

e recortes de papel.

2014/01/22 2º Período
Recursos

disponibilizados pela
entidade promotora.

não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia

2013/10/22
12:31:30

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnicas do Centro
de Ciência Viva

Sara Maria dos
Mártires Gonçalves

Neves

No âmbito das ciências
experimentais, os alunos irão

participar na atividade "Explora
com Física".

Auxiliar da ação
educativa. 2ºB

Descobrir/Desvendar os
mistérios inerentes ao

mundo físico que os rodeio.
Explorar o funcionamento de

roldanas, alavancas, do
movimento e do  atrito, da

gravidade e do calor.

7 demaio de 2014 3º Período
Recursos

disponibilizados pela
entidade promotora.

não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia

2013/10/22
12:34:13

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Desfile de Carnaval pela
localidade; Baile de máscaras.

Assistentes
Operacionais;

Professores das
AEC´s/Oferta

Complementar;
Comunidade

Educativa (e em
geral); Autarquias

locais; Escola
Segura.

1º/2º CB, 1º/3º/4º CB

Valorização de uma tradição
multicultural;

Participação num cortejo
carnavalesco (tema livre);
Partilha de momentos e

emoções através do
divertimento, com

cumprimento de regras
sociais;

Expressão corporal ao som
de ritmos carnavalescos.

2014/02/28 2º Período

Disfarces de
Carnaval; Som;

Viaturas de Apoio;
Confetis e

serpentinas; Outros.

não é necessário
transporte Nada a registar. Nada a registar. Nada a registar.

Professoras Titulares
de Turma 1 dia

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo
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2013/10/22
12:34:54

Saida de
campo -
ciências

experimentais

Eduarda Serra Eduarda Serra

Deslocação ao Centro de
Ciência Viva em Tavira para
realização de atividades no

âmbito da temática "Plantas e
Sementes".

Centro de Ciência
Viva de Tavira. 2ºA

- Identificar as partes
constituintes de uma planta

e respetivas funções.
2014/04/03 3º Período

Recursos
disponibilizados pelo

Centro de Ciência
Viva.

não é necessário
transporte 0 0 0 Departamento de

Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia

2013/10/22
12:35:13

Atividade a
desenvolver

na escola

Luís Gonçalves,
Reinaldo Barros

Luís Gonçalves,
Reinaldo Barros Organização de efemérides

Clube de Teatro,
professores, alunos

e funcionários

12ºE, 12º TCM1, 12º
TCM2

Desenvolvimento dos
sentidos estético, artístico,

crítico e cívico.

12/12/2013,
16/06/2013 1º Período

Cineteatro António
Pinheiro,

equipamento
audiovisual, projector
vídeo, equipamento
de som (mesa de

mistura, tripés,
colunas, microfones,

etc). E outro que
venha a ser

necessário para a
criação da

cenografia e
adereços.

não é necessário
transporte 0 0 0

2 dias

2013/10/22
12:43:39

Atividade a
desenvolver

na escola

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Comemoração do "Dia do Pai"
com elaboração de uma prenda

e confeção de biscoitos.

Assistentes
Operacionais;

Professores das
AEC´s/Oferta

Complementar;
Comunidade

Educativa (mães).

1º/2º CB, 1º/3º/4º CB

A importância de uma figura
paternal no seio familiar;

Desenvolvimento de valores
e atitudes;
Partilha de

sentimentos/emoções neste
contexto.

2014/03/19 2º Período

Materiais de
desgaste e de apoio;
Ingredientes para a

confeção dos
biscoitos.

não é necessário
transporte Nada a registar. Nada a registar. Nada a registar.

Professoras Titulares
de Turma 1 dia

2013/10/22
12:45:13

Atividade a
desenvolver

na escola

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Comemoração do "Dia da Mãe"
com elaboração de uma prenda

e confeção de biscoitos.

Assistentes
Operacionais;

Professores das
AEC´s/Oferta

Complementar;
Comunidade

Educativa (pais).

1º/2º CB, 1º/3º/4º CB

A importância de uma figura
maternal no seio familiar;

Desenvolvimento de valores
e atitudes;
Partilha de

sentimentos/emoções neste
contexto.

2014/05/02 2º Período

Materiais de
desgaste e de apoio;
Ingredientes para a

confeção dos
biscoitos.

não é necessário
transporte Nada a registar. Nada a registar. Nada a registar.

Professoras Titulares
de Turma 1 dia

2013/10/22
12:53:42

Atividade a
desenvolver

na escola

Professora Isabel
Agostinho

Professora Isabel
Agostinho

Comemoração do “Día de la
Hispanidad”:

- Exposição de trabalhos
relacionados com a história

Cristóvão Colombo e os países
“hispanohablantes”.

BECRE 7ºA, 7ºB

- Estimular o gosto pela
cultura espanhola;

- Valorizar a vantagem que
constitui o conhecimento de
línguas estrangeiras, como
forma de comunicação com

pessoas de diferentes
culturas;

- Desenvolver uma atitude
de curiosidade, respeito e
tolerância face a outras

culturas e outras formas de
estar;

- Sensibilizar os alunos para
aspectos da literatura

espanhola.

2013/10/12 1º Período

Folha A3
Cartolina

Lápis de cor
Canetas de feltro
(material trazido

pelos alunos)

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia
Grupo de
Espanhol

2013/10/22
12:54:33

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Bibliotecária da
Biblioteca Municipal
Álvaro de Campos

SaraMaria dos
Mártires Gonçalves

Neves

No âmbito do projeto Eco-
escolas, a turma deslocár-se-á

à Biblioteca Municipal para
assistirrem à audição de um

conto alusivo à temática
"Importância da água".

Auxiliar da ação
educativa. 2ºB

Promoção da leitura.
Desenvolver e despertar nos
alunos o gosto pela leitura e

escrita.
Desenvolver hábitos de

leitura.
Saber estar e ouvir.

Desenvolver a compreensão
oral.

2013/11/14 1º Período
Recursos

disponibilizados pela
bibliotecária.

não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia

2013/10/22
12:59:11

Atividade a
desenvolver

na escola

Professora Isabel
Agostinho

Professora Isabel
Agostinho

Comemoração do “Día de la
Constitución”:

- Concurso de "Abanicos" e
exposição dos mesmos na

BECRE

BECRE 7ºA, 7ºB

- Estimular o gosto pela
cultura espanhola;

- Estimular a pesquisa, a
autonomia, a criatividade e o

sentido estético;
- Contribuir para a

divulgação de trabalhos
realizados pelos alunos;

- Contribuir para a
dinamização da BECRE.

2013/12/06 1º Período

Cartolinas
Lápis de cor

Canetas de feltro
Material decorativo
(material fornecido

pelos alunos)

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia
Grupo de
Espanhol

2013/10/22
13:01:30

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Eduarda Serra Eduarda Serra

Deslocação à Biblioteca
Municipal em Tavira para

participação na Hora do Conto
alusiva à temática "Água -

proteger e poupar".

Biblioteca Municipal
de Tavira 2ºA

Sensibilizar os alunos para a
importância de proteger e

poupar água.
2013/11/12 1º Período

Recursos
disponibilizados pela
Biblioteca Municipal
Álvaro de Campos

não é necessário
transporte 0 0 0 Departamento de

Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia

2013/10/22
13:02:10

Atividade a
desenvolver

na escola

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Atividades de encerramento do
2º período letivo com atividades
desportivas, confeção de gomas
pascoais (pelos/para os próprios

alunos e prendinha para a
família) e um almoço convívio.

Assistentes
Operacionais;

Professores das
AEC´s/Oferta

Complementar;
Comunidade
Educativa.

1º/2º CB, 1º/3º/4º CB

Aquisição de
conhecimentos;

Partilha de saberes e
sabores relacionados com a

Páscoa;
A importância e o prazer de

realizar atividades
desportivas/outras em

grupo/família.

2014/04/04 2º Período

Materiais de
desgaste,

desportivos e de
apoio; Ingredientes

para a confeção das
gomas.

não é necessário
transporte Nada a registar. Nada a registar. Nada a registar.

Professoras Titulares
de Turma 1 dia

2013/10/22
13:04:00

Atividade a
desenvolver

na escola

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Atividades de encerramento do
2º período letivo com atividades
desportivas, confeção de gomas
pascoais (pelos/para os próprios

alunos e prendinha para a
família) e um almoço convívio.

Assistentes
Operacionais;

Professores das
AEC´s/Oferta

Complementar;
Comunidade
Educativa.

1º/2º CB, 1º/3º/4º CB

Aquisição de
conhecimentos;

Partilha de saberes e
sabores relacionados com a

Páscoa;
A importância e o prazer de

realizar atividades
desportivas/outras em

grupo/família.

2014/04/04 2º Período

Materiais de
desgaste,

desportivos e de
apoio; Ingredientes

para a confeção das
gomas.

não é necessário
transporte Nada a registar. Nada a registar. Nada a registar.

Professoras Titulares
de Turma 1 dia

2013/10/22
13:09:40

Atividade a
desenvolver

na escola
Grupo Disciplinar

Professoras Isabel
Agostinho e Carmen

Pedroso

Professora Isabel
Agostinho

“Los españolitos ayudan a
ayudar”:

- Campanha de angariação de
alimentos - preparação de um

cabaz de Natal para a
instituição de solidariedade “As

Vicentinas”.

Elementos da
Comunidade

Educativa que
queiram contribuir.

7ºA, 7ºB, 8ºC, 8ºD,
8ºE, 9ºA, 9ºB, 9ºC, 10º
TTUR, 10º TCOM, 10º

TGEI

- Desenvolver atitudes de
solidariedade;

- Contribuir para o
desenvolvimento de atitudes

de inter-ajuda.

Novembro/dezembro 1º Período

Caixa de cratão
Papel de celofane

vermelho
Cartolinas

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar

A angariação
decorrerá durante 1
mês

Grupo de
Espanhol

Grupo de
Espanhol

2013/10/22
13:10:15

Visita de
Estudo Engenheira Telma

Sara Maria
dosMártires

Gonçalves Neves

No âmbito do projeto educativo
"Saúde e Ambiente", a turma irá

realizar uma visita à ETA,
promovida pela Câmara

Municipal de Tavira - Divisão do
Ambiente,no âmbito

dasatividadesde sensibilização
à importância da água.

Auxiliar da educação 2ºB

Conhecimento do processo
de tratamento da água para

queestaadquira as
propriedades desejadas que

a tornam própria para o
consumo.

Proporcionar às crianças a
observação dopercursoque
a água segue desde que é

captada de alguma fonte em
água bruta (imprópria para

consumo), até que é tornada
em água própria para
consuma e chega ás

torneiras da nossa casa.

2013/11/18 1º Período

Máquina fotográfica,
lápis, bloco de

apontamentos e
outros que possam
ser disponibilizados

pela entidade
promotora.

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 0

Projeto Eco-Escolas 1 dia

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo
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2013/10/22
13:16:44

Atividade a
desenvolver

na escola

Professora Isabel
Agostinho

Professora Isabel
Agostinho

La Navidad en España:
- Criação de uma árvore de

Natal com postais elaborados
pelos alunos.

BECRE 7ºA, 7ºB

- Aprofundar os
conhecimentos sobre as

tradições espanholas;
- Motivar os alunos para a
elaboração de enunciados

escritos;
- Dar a conhecer a cultura e

língua espanholas;
- Estimular a pesquisa, a

autonomia, a criatividade e o
sentido estético.

Última semana do 1º
período 1º Período

Folhas A3
Cartolinas

Lápis de cor
Material decorativo
Canetas de feltro
(material trazido

pelos alunos)

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia
Grupo de
Espanhol

2013/10/22
13:22:44

Atividade a
desenvolver

na escola
Grupo Disciplinar

Professoras Isabel
Agostinho e Carmen

Pedroso

Professora Isabel
Agostinho

La Navidad en España:
- visionamento de um filme
espanhol alusivo à época

natalícia.

Nada a referir 7ºA, 7ºB, 10º TTUR,
10º TCOM, 10º TGEI

- Aprofundar os
conhecimentos sobre as

tradições espanholas;
- Motivar os alunos para o
conhecimento da cultura e

língua espanholas.

Última semana do 1º
período 1º Período Auditório

Projetor
não é necessário

transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia
Grupo de
Espanhol

Grupo de
Espanhol

2013/10/22
13:25:30

Visita de
Estudo

Professora Isabel
Agostinho

Professora Isabel
Agostinho

- Visita de estudo a Lisboa:
- Peça de teatro Dom Quixote

(Teatro Armando Cortez) e
monumentos de Belém

Professora Teresa
Brito

Outro docente a
definir

9ºA, 9ºB, 9ºC

- Ampliar conhecimentos no
âmbito da língua e cultura

espanhola;
- Cumprir regras de respeito

pelo funcionamento em
grupo, com colegas

professores e demais
adultos;

- Partilhar e adquirir
experiências pessoais,

culturais e saberes;
- Promover competências no

domínio da comunicação;
- Estimular a observação,

reflexão, autonomia,
comunicação e criatividade,

para poder fundamentar
análise crítica.

2013/12/12 1º Período Nada a referir autocarro - Câmara
Municipal de Tavira Autocarro da CMT Os alunos devem

levar almoço 7 euros por aluno

Grupo Disciplinar 1 dia
Grupo de
Espanhol

2013/10/22
13:30:18

Atividade a
desenvolver

na escola
Grupo Disciplinar

Professoras Isabel
Agostinho e Carmen

Pedroso

Professora Isabel
Agostinho

Comemoração dos Reis Magos:
Concurso: La mejor carta a los

Reyes
BECRE

7ºA, 7ºB, 8ºC, 8ºD,
8ºE, 9ºA, 9ºB, 9ºC, 10º
TTUR, 10º TCOM, 10º

TGEI

- Contactar com as tradições
espanholas;

- Motivar os alunos para a
elaboração de enunciados

escrito;
- Estimular o gosto pela

língua e pela cultura
espanholas.

2014/01/06 2º Período Papel
Cartolinas

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia
Grupo De
Espanhol

Grupo de
Espanhol

2013/10/22
13:30:52

Visita de
Estudo

Técnicas do Centro
de Interpretação e

Educação Ambiental
da CM de S. Brásde

Alportel.

Sara aria dos
Mártires Gonçalves

Neves

No âmbito do projeto  "Eco-
escolas", a turma realizará uma

visita à Quinta do Peral e ao
Moinho do Bengado, em S.Brás

de Alportel.

Auxiliar da ação
educativa. 2ºB

Proporcionar às crianças
aparticipação nastarefas
quotidianas da vida na

quinta (dar de comer aos
animais, a louvora, a horta,
o forno o fabrico do pão..).
Transmitir valores do meio

rural, a importância de
conservar, respeitar,

defender e preservar o meio
ambiente e a vida animal.

Proporcionar uma
experiência enriquecedora

de contato com a natureza e
de redescoberta do mundo

rural.
Conhecer a descoberta da

história do pão e
funcionamento de um

moinho.

2014/05/30 3º Período
Máquina fotográfica,

lápis e bloco de
apontamentos.

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 0

Projeto Eco-Escolas 1 dia

2013/10/22
13:35:11

Atividade a
desenvolver

na escola

Professoras Isabel
Agostinho e Carmen

Pedroso

Professora Isabel
Agostinho

Los Reyes Magos llegan a la
escuela:

- distribuição de rebuçados.
Nada a referir

6ºA, 6ºB, 6ºC, 6ºD,
6ºE, 7ºA, 7ºB, 8ºC,

8ºD, 8ºE, 9ºA, 9ºB, 9ºC

- Divulgar tradições
tipicamente espanholas;
- Estimular o gosto pela

língua e cultura espanholas;
- Desenvolver atitudes de

solidariedade e de respeito
pelos outros.

2014/01/06 2º Período Sacos de rebuçados não é necessário
transporte 0 30 euros 0

Grupo Disciplinar 1 dia
Grupo de
Espanhol

2013/10/22
13:40:42

Atividade a
desenvolver

na escola

Professoras Isabel
Agostinho e Carmen

Pedroso

Professora Isabel
Agostinho Concurso “Pinta a tua Espanha” Docentes de EV

7ºA, 7ºB, 8ºC, 8ºD,
8ºE, 9ºA, 9ºB, 9ºC, O

concurso é de
participação voluntária

- Estimular a pesquisa, a
autonomia, a criatividade e o

sentido estético;
- Estimular o gosto pela

língua e pela cultura
espanholas;

- Participar nas actividades
desenvolvidas pela

Embaixada de Espanha;
- Participar nas atividades
de divulgação da língua

espanhola;
- Promover a

interdisciplinaridade.

Janeiro/fevereiro 2º Período
Folhas A3

Marcadores
Computadores

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar

Tempo necessário
para a elaboração
dos cartazes

Grupo de
Espanhol

2013/10/22
14:23:45

Atividade a
desenvolver

na escola
Grupo Disciplinar

Professoras Isabel
Agostinho e Carmen

Pedroso

Professora Isabel
Agostinho

Día de los Enamorados:
- Elaboração de postais/frases
de Amor/Amizade e exposição

na BECRE

BECRE 7ºA, 7ºB, 10º TTUR,
10º TCOM, 10º TGEI

- Motivar os alunos para a
elaboração de enunciados

escritos;
- Dar a conhecer a cultura e

língua espanholas;
- Estimular a pesquisa, a

autonomia, a criatividade e o
sentido estético.

2013/02/15 2º Período Cartolina
Canetas de feltro

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia
Grupo de
Espanhol

Grupo de
Espanhol

2013/10/22
14:25:25

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Professora de EMRC
- Carla Sabino

Professora de EMRC
- Carla Sabino

Acampamento a realizar com os
alunos inscritos em EMRC das

turmas de 7º e 8º anos de
escolaridade, em parceria com

alunos de 8º ano da escola Dom
José I de Vila Real de Santo

António. O acampamento será
realizado na Ilha de Tavira.

Alunos inscritos em
EMRC das turmas
de 7º e 8º anos de

escolaridade;
professores

acompanhantes e
encarregados de

educação. Alunos e
professores da

escola Dom José I
de VRSA.

7ºA, 7ºB, 7ºC, 7ºD,
8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºD, 8ºE

- Estimular o gosto e o
empenho dos alunos pela

disciplina de EMRC,
consolidando aprendizagens

efetuadas em contexto de
sala de aula (aprendizagens

em contexto real);
- Desenvolver competências
sociais, fundamentalmente

na área da Educação Cívica
e Ambiental;

- Valorizar a Natureza e o
respeito pelo Meio Ambiente
e pelos direitos dos animais;

- Promover a amizade, a
partilha, a interajuda, a

solidariedade e a
colaboração entre os

alunos.

22 e 23 de Maio de
2014 3º Período

Material diversificado
de campismo;

material desportivo.

barco para travessia
do rio de Tavira até à

Ilha.
1 euro 4 euros 2,50 euros

Grupo Disciplinar 2 dias 290º EMRC

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

15



2013/10/22
14:27:57

Atividade a
desenvolver

na escola
Grupo Disciplinar Professores de

educação fisica Prof José fernandes

Corta Mato dia 11 de
Dezembro, para todos os
alunos.das 9:00 às 12:30h
Torneio Aberto de Futsal

p/PIEFs, CEF e, PCA3 no dia
13 de Dezembro

Jogos inter turmas:
5º anos; jogo do Mata dia 16 de

Dezembro, das 8:30h às 13:
00h.

6º anos; jogo de Futsal dia 16
de Dezembro, das 8:30h às 13:

00h.
8º anos; jogo de Basquetebol,
dia 16 de Dezembro, das 14:

30h às 17:00h.
7º anos, jogo de Basquetebol,
dia 16 de Dezembro, das 14:

30h às 17:00h
9º anos jogo de Futsal dia 17

das 8:20h às 13:00h

Alunos e auxiliares
de ação educativa

PCA, 5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 6ºA, 6ºB,

6ºC, 6ºD, 6ºE, PCA2,
PIEF2, 7ºA, 7ºB, 7ºC,

7ºD, 8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 9ºA, 9ºB,

9ºC, 9ºD, PCA3, PIEF3

Competências adquiridas ao
longo  do período vigente,
nas várias modalidades

desportivas.

11, 13, 16, 17 / 12
/2013 1º Período Medalhas, Bolas e

coletes.
não é necessário

transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 3 dias Educação Fisica Educação Fisica

2013/10/22
14:28:57

Atividade a
desenvolver

na escola

Professoras Isabel
Agostinho e Carmen

Pedroso

Professora Isabel
Agostinho

Semana da Leitura:
- Apresentação de textos em

espanhol
BECRE 7ºA, 7ºB, 9ºB

- Promover o gosto pela
leitura;

- Estimular o gosto pela
língua espanhola e pelos

seus autores;
- Participar na dinamização
das atividades da BECRE.

entre 17 e 21 de
março 2º Período Nada a referir não é necessário

transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar
Durante a semana
da leitura

Grupo de
Espanhol

2013/10/22
14:32:57

Visita de
Estudo Eduarda Serra Eduarda Serra

Deslocação à Quinta do Peral -
Centro de Interpretação e
Educação Ambiental para

realização de atividades lúdicas
relacionadas com o meio

ambiente.

Quinta do Peral -
Centro de

Interpretação e
Educação Ambiental
Câmara Municipal de

Tavira

2ºA

- Sensibilizar/ educar para o
respeito pela Natureza e

pela vida animal;
- Proporcionar experiências
enriquecedoras de contacto
com a Natureza e o mundo

rural;
- Participar em tarefas da

vida rural.

2014/05/23 3º Período

Recursos
disponibilizados pela

Quinta do Peral -
Centro de

Interpretação e
Educação Ambiental

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 1,1 €

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia

2013/10/22
14:33:27

Visita de
Estudo

Professora Isabel
Agostinho

Professora Isabel
Agostinho

- Visita de Estudo a Huelva:
- Muelle de las Carabelas

- Jardín Botánico
- Monasterio de la Rábida.

Professoras:
Inês Domingos

Teresa Fonseca

8ºC, 8ºD, 8ºE, Do 8º D
estão incluídos só os
alunos de espanhol

- Promover competências no
domínio da língua

espanhola;
- Estimular relações sócio -

afetivas com nativos da
língua espanhola;

- Ampliar conhecimentos no
âmbito da língua e cultura

espanhola;
- Cumprir regras de respeito

pelo funcionamento em
grupo, com colegas

professores e demais
adultos;

- Partilhar e adquirir
experiências pessoais,

culturais e saberes;
- Promover competências no

domínio da comunicação;
- Estimular a observação,

reflexão, autonomia,
comunicação e criatividade,

para poder fundamentar
análise crítica.

2014/03/13 2º Período Nada a referir não é necessário
transporte Autocarro da CMT Os alunos devem

levar o almoço

3 euros + 10 euros
aprox (autorização

de saída para o
estrangeiro)

Grupo Disciplinar 1 dia
Grupo de
Espanhol

2013/10/22
14:37:39

Atividade a
desenvolver

na escola

Professoras Isabel
Agostinho e Carmen

Pedroso

Professora Isabel
Agostinho

Peddy paper: “Buscando en
español” Nada a referir 7ºA, 7ºB, 8ºC, 8ºD,

8ºE, 9ºA, 9ºB

- Estimular o gosto pela
língua e pela cultura

espanholas;
- Aplicar os conhecimentos

adquiridos nas aulas de
espanhol;

- Desenvolver atitudes de
cooperação e ajuda.

Final do 2º período 2º Período Mesas
Fotocópias

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia
Grupo de
Espanhol

2013/10/22
14:41:03

Atividade a
desenvolver

na escola

Professoras Isabel
Agostinho e Carmen

Pedroso

Professora Isabel
Agostinho

Comemoração do Dia Mundial
do Livro:

Concurso Literário Espanhol
BECRE 7ºA, 7ºB, 8ºC, 8ºD,

8ºE, 9ºA, 9ºB, 9ºC

- Estimular o gosto pela
língua e pela cultura

espanholas;
- Aplicar os conhecimentos

adquiridos nas aulas de
espanhol;

- Promover o gosto pela
escrita;

- Desenvolver a criatividade;
- Contribuir para a

dinamização da BECRE.

2014/04/23 3º Período Cartolinas
Cartazes

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia
Grupo de
Espanhol

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

16



2013/10/22
14:41:41

Atividade a
desenvolver

na escola
Não se aplica Fátima Pires Fátima Pires

Developing activities containing
added value is the best way to

create new jobs. Golf Tourism is
a quickly developing sector as
leisure is becoming the leading

industry. To develop higher
employment in the golf sector, a

stronger accordance with the
training system and the industry

sector is needed. In the
preparatory phase of the TGT
project, partners identified a

large gap between
competencies developed by the
training system and the needs of

the job market in the golf
industry.

Golf club managers have a lot of
difficulties to recruit employees

that really fulfil their professional
expectations. This lack of skills
blocks the development of the
sector and does not support

employment in this professional
field.

The key objective of the TGT
project is to develop training
materials for the golf sector,

providing reasonable coverage
of the needed competencies.

The training programme is going
to be developed in close

cooperation with the partners at
European level. Each

participating country will be
responsible for developing at

least one theme identified in the
course of the pre-project survey.
The training modules will include

theoretical material, tutorials,
group workshop activities,

project work and fieldwork. We
intend to develop different types
of teaching materials that can be

used in two ways: first, as
separate activities related to

Golf Tourism that can be
integrated in Tourism classes,

as well as an autonomous
course for teaching Golf

Tourism including lectures,
seminars, workshops and small

projects which can be
implemented as an optional
subject. Every partner in the
project has to deal with the
development of particular

activities which will be tested by
other partners and then

summarised in the final product
"Guidelines for Teaching Golf

Tourism".

António Silva;
Carmen Pedroso. 11º TTUR

Our project will contribute to
enhancing transnational

mobility of people engaged
in vocational education and
training as we expect more

than 100 of them
(altogether) to participate in

the international project
meetings. Moreover, the
mobility along with our

project actions are intended
to contribute to the

modernization of initial
training system and its
adaptation to reflect the

challenges of progressing
European integration.

For the participants of our
project the exchange of
experiences leading to
improving teaching and
learning materials is of

central interest.  Equally
important for us is

acquaintance with innovative
curricula and training

methods, experiences with
other VET structures as well

as the opportunity to
contribute to the

modernization of curricula
and training courses in our

countries.
Thanks to the development

of some specific training
modules, staff will be

provided with new
knowledge and skills to

respond to the changes in
users' lives.

Participants in our project
activities will learn new

approaches and practices
that will help them face the

new challenges in their
profession.

2012/14 3º Período

O projeto é
financiado pela

Agência Nacional
para programas

comunitários

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Não se aplica

2013/10/22
14:46:07

Atividade a
desenvolver

na escola

Professoras Isabel
Agostinho e Carmen

Pedroso

Professora Isabel
Agostinho

Dia da Língua e da Cultura
Hispana:

- Palestras sobre a língua
espanhola;

- Apresentação de gastronomia
espanhola.

CEF de Mesa e Bar
Oradores a definir Turmas a definir

- Contactar com as tradições
espanholas;

- Estimular o gosto pela
língua e pela cultura

espanholas;
- Promover o ensino da

língua espanhola;
- Promover competências no

domínio da comunicação;
- Partilhar e adquirir

experiências pessoais,
culturais e saberes.

v

Data a definir 3º Período

Alimentos a definir
com o Técnico do

CEF
Auditório

não é necessário
transporte 0

50 euros (para
confecionar pratos

típicos de Espanha)
0

Grupo Disciplinar 1 dia
Grupo de
Espanhol

2013/10/22
14:47:09

Visita de
Estudo

Departamento de
Ciências Sociais e

Humanas
Fátima Pires Fátima Pires Visita de estudo a Lisboa Helena Entrudo 12ºC2

Compreender a arte
contemporânea;

Visitar um museu de arte
contemporânea;

Admirar as obras  de arte
contemporânea no espaço

museologica.

2º período 2º Período
Alojamento;
transporte e
alimentação

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 15 euros 30 euros

2 dias

2013/10/22
14:48:24

Atividade a
desenvolver

na escola
Grupo Disciplinar todos os professores

de Educação Fisica Prof. José fernandes

Megas; p/ todos os alunos
apurados previamente. dia

22/01/14, das      9:00h às 12:
30h.

5º anos - Torneio de Bola ao
capitão,dia 2/04/14 das 8:20h às

13:00h.
6º anos - Torneio de

Basquetebol, dia 2/04/14, das 8:
20h às 13:00h.

7º anos - Futsal, dia 3/04/14,
das 8:20h às 13:00h.

8º anos - Futsal, dia 3/04/14,
das 14:20h às 17:00h.

9º anos - Voleibol, dia 4/04/14
das 8:20h às 13:00h.

Auxiliares de ação
educativa, e

professores de
outras áreas
disciplinares.

PCA, 5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, 6ºA, 6ºB,

6ºC, 6ºD, 6ºE, PCA2,
PIEF2, 7ºA, 7ºB, 7ºC,

7ºD, 8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 9ºA, 9ºB,

9ºC, 9ºD, PCA3, PIEF3

Avaliação das aptidões
físicas/motoras adquiridas

ao longo do período vigente

22/01/2013 e, 2,3,4
/04/2014 2º Período Bolas e coletes não é necessário

transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 4 Educação Fisica Educação Fisica

2013/10/22
14:48:36

Atividade a
desenvolver

na escola

Professoras Isabel
Agostinho e Carmen

Pedroso

Professora Isabel
Agostinho

Sessões de divulgação da
língua espanhola nas turmas do

6º ano
Nada a referir 6ºA, 6ºB, 6ºC, 6ºD, 6ºE

- Estimular o gosto pela
língua e pela cultura

espanholas;
- Divulgar a língua e a

cultura espanholas;
- Promover o ensino da

língua espanhola;
- Promover competências no

domínio da comunicação;
- Partilhar e adquirir

experiências pessoais,
culturais e saberes.

Final do 3º período 3º Período Projetor
Fotocópias

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia
Grupo de
Espanhol

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

17



2013/10/22
14:49:33

Visita de
Estudo

Professora de EMRC
- Carla Sabino

Professora de EMRC
- Carla Sabino

Os alunos inscritos em EMRC
do 6º ano participarão numa
visita de estudo à Casa João

Lúcio Ecoteca de Olhão -
reserva da Ria Formosa.

Alunos inscritos em
EMRC do 6º ano e

professores
acompanhantes.

6ºA, 6ºB, 6ºC, 6ºD, 6ºE

- Estimular o gosto e o
empenho dos alunos pela

disciplina de EMRC,
associando a teoria

(aprendizagens realizadas
em contexto de aula) à
prática (aprendizagens
realizadas em contexto

real).
- Sensibilizar a atenção e o
interesse dos alunos para o
exercício de uma cidadania

responsável, para a
preservação do Meio

Ambiente e para o respeito
pela Natureza.

- Promover momentos de
vivência em grupo, de
interação entre pares,

fomentando a interajuda, a
comunicação e a

solidariedade.
 

2014/05/13 3º Período

Ficha de avaliação
da atividade -
avaliação dos

alunos.

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia 290 - EMRC

2013/10/22
15:06:06

Atividade a
desenvolver

na escola
Grupo Disciplinar Professores de

Educação Fisica
Prof. José
Fernandes

5º anos - Andebol, dia 11/06/14
das 8:20h às 13:00h.

7º anos - Andebol, dia 11/06/14
das 14:30h às 17:00h.

8º anos - Voleibol dia 12/06/14
das 8:20h às 13:00h

Auxiliares de Ação
Educativa e

professores de
outras áreas
disciplinares.

PCA, 5ºA, 5ºB, 5ºC,
5ºD, 5ºE, PCA2,

PIEF2, 7ºA, 7ºB, 7ºC,
7ºD, 8ºA, 8ºB, 8ºC,

8ºD, 8ºE, PCA3, PIEF3

Avaliação das capacidades
físicas/motoras adquiridas

no período vigente.
11,12/06/2014 3º Período Bolas e coletes. não é necessário

transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 2 dias Educação Fisica Educação Fisica

2013/10/22
15:45:04

Saida de
campo -
ciências

experimentais

Augusta Carvalho Augusta Carvalho

Saída de campo à zona do forte
do rato e "praia do arraial", para

estudo da biodiversidade na
praia e observação/identificação

de aves, em parceria com o
centro de ciência viva.

Profissinais do
CCViva de Tavira 8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºD, 8ºE

- Capacidade de observação
- Identificar diferentes

comunidades do
ecossistema

- Relacionar as
comunidades animais e

vegetais com as condições
do ambiente em que vivem

- Sensibilização para a
preservação da
biodiversidade

Novembro 2013 1º Período

- máquina fotográfica
- binóculos (CCViva)
- Materiais diversos

de laboratório

não é necessário
transporte 0 0 0

Departamento de
Matemática e
Ciências
Experimentais 1 dia 520 520

2013/10/22
15:50:43

Atividade a
desenvolver

na escola
Conceição Ferreira Conceição Ferreira

Feira da Ciência - atividade a
desenvolver por todos os
Grupos Disciplinares que

integram o Departamento de
Matemática e Ciências

Experimentais da Escola D.
Paio Peres Correia.

Todos os docentes
do Departamento de

Matemática e
Ciências

Experimentais.

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºA, 6ºB, 6ºC,

6ºD, 6ºE, PCA2,
PIEF2, 7ºA, 7ºB, 7ºC,

7ºD, 8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 9ºA, 9ºB,

9ºC, 9ºD, PCA3, PIEF3

Promoção de atividades de
carácter prático;

desenvolvimento da aptidão
dos alunos para atividades
relacionadas com a ciência;
outra visão sobre a ciência e
a sua importância no dia-a-

dia; desenvolvimento e
procura de estratégias

ganhadoras em jogos que
envolvam a área das

ciências, nomeadamente o
"Pedipaper da Ciência".

2014/04/03 2º Período

Salas 6, 7, 10 e 12;
computadores e
QIM, mesas e

cadeiras, plantas e
minerais, materiais
para experiências
práticas, material

lúdico de
Matemática,

fotocópias, cartazes,
papel e envelopes,

prémios para o
grupo de alunos

vencedor do
"Pedipaper da

Ciência".

não é necessário
transporte 0 0 0

Departamento de
Matemática e
Ciências
Experimentais 1 dia

2013/10/22
15:55:50

Saida de
campo -
ciências

experimentais

Augusta Carvalho e
Paula Serrano

Augusta Carvalho e
Paula Serrano

Monitorização da qualidade da
água - Projeto Voluntariado

Ambiental para a Água

Centro Ciência Viva;
ARH Algarve 8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºD, 8ºE

- Responsabilizar pela
monitorização da qualidade

da água de um local;
- Identificar a fauna de

referência para avaliar a
qualidade da água;
- Sensibilizar para a

preservação da água e do
ambiente em geral

- Desenvolver atitudes de
cidadadania ativa

A defenir 3º Período
- Materiais diversos

de laboratório e
campo.

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 0

Departamento de
Matemática e
Ciências
Experimentais,
Projeto Eco-Escolas 1 dia 520 520

2013/10/22
15:57:43

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Conceição Santos /
Paula Viegas

onceição Santos /
Paula Viegas

concurso de programação
destinado a estudantes do

ensino secundário promovido
pela UAlg

3 alunos do 11º TEIF
3 alunos do 12º TIG 11º TEIF, 12º TIG

Este tipo de concursos
proporciona aos alunos uma

oportunidade de
demonstrarem, e

melhorarem, os seus
conhecimentos e

capacidades de resolução
de problemas e de

informática. Além do
convívio que uma

competição como esta
proporciona, o concurso
constitui também uma

excelente oportunidade para
estabelecer novos

contactos.
Destreza na resolução de

problemas, bons
conhecimentos de

algoritmos, rapidez de
programação e bom espírito

de equipa são factores
importantes.

2014/05/09 3º Período Comboio CP comboio - CP 15 € 10 € 0

1 dia

2013/10/22
15:59:59

Atividade a
desenvolver

na escola
Conceição Ferreira Conceição Ferreira

"Matemática Divertida" -
contacto com a Matemática

proporcionado de forma mais
lúdica e apelativa, através de

jogos, curiosidades, exposições
e construções.

Todos os docentes
de Matemática dos

2º e 3º ciclos da
escola D. Paio.

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºA, 6ºB, 6ºC,
6ºD, 6ºE, 7ºA, 7ºB,
7ºC, 7ºD, 8ºA, 8ºB,
8ºC, 8ºD, 8ºE, 9ºA,

9ºB, 9ºC, 9ºD

Promover o gosto pela
Matemática e um contacto

mais lúdico com a disciplina
através de jogos,

computadores e quadros
interativos, divulgação de
curiosidades matemáticas,
manipulação de materiais,

exposições dos alunos.

2013/12/16 1º Período

Sala 10 equipada
com o material do

Laboratório de
Matemática; papel

para Origami.

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia

Grupos
disciplinares de
Matemática (500)
e (230).

Grupos
Disciplinares de
Matemática - 230
e 500.

2013/10/22
16:00:13

Atividade a
desenvolver

na escola
Vários paula madeira

Participação em palestras,
conferências, apresentações e
exposições que se realizem na

Escola.
 

Participação em eventos e
datas comomorativas

assinaladas na escola tentando
sempre envolver as turmas da

noite.
 

Utilização da biblioteca como
espaço de pesquisa e trabalho
fora da sala de aula. (diurno e

noturno).

Construção de
materiais, exposição

e colaboração na
sua recolha.

10º TTUR, 10º TCOM,
EFA 2+3, EFA TAR

Participar e contribuir para a
integração de toda a

comunidades escolar.
2014/02/11 2º Período 0 não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas, Grupo
Disciplinar 2 dias

430 - Economia e
contabilidade

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo
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2013/10/22
16:08:05

Atividade a
desenvolver

na escola

Conceição Ferreira,
Paula Serrano, Luísa

Contreiras, Luís
Silva.

Conceição Ferreira

"Pedipaper da Ciência - 5º e 7º
anos" - a realizar pelos grupos
disciplinares que integram o

Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais,

apelando a um contacto mais
lúdico com as disciplinas da

área das Ciências.

Os docentes de 5º e
7º ano de

escolaridade.

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 7ºA, 7ºB, 7ºC, 7ºD

Desenvolver o gosto pelas
disciplinas e proporcionar
um contacto mais lúdico

com as mesmas; favorecer
o desenvolvimento e

procura de estratégias
ganhadoras.

2014/04/03 2º Período

Salas da escola e
recinto exterior à
mesma, mesas

cadeiras, envelopes,
papel e cópias das
questões, prémios

para atribuir ao
grupo vencedor.

não é necessário
transporte 0 0 0 Departamento de

Matemática e
Ciências
Experimentais 1 dia

2013/10/22
16:12:01

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Professores da
Turma

Angela Simão, José
Pego, Paula Viegas
e Conceição Santos

Angela Simão

Visita ao centro de informática e
ao sistema de informação

geográfica do Município de
Tavira. Com esta visita os

alunos vão enriquecer os seus
conhecimentos ao nível das

redes, servidores, aplicação das
tecnologias da informação e

comunicação nas áreas
geográficas do concelho. Terão
ainda oportunidade de ver um

vasto conjunto de equipamentos
informáticos de topo

apresentados por técnicos do
município e conhecer a

atividade diária de um técnico
de informática de uma grande

instituição local.

Dr. Selmo Barbosa,
responsável pelos

serviços de
informação e
cartografia do

município de Tavira

10º TGEI, 11º TEIF,
12º TIG

• Fazer a aproximação dos
alunos à vida ativa em áreas

afins às do curso que
frequentam;

• Mostrar o funcionamento
bem como a gestão de uma

rede informática numa
situação real;

• Conhecer equipamentos
diversos de suporte a uma

rede informática estruturada;
• Perceber o papel e as

funções desempenhadas
pelos profissionais de

informática numa instituição;
• Verificar a aplicação real

dos muitos conceitos
estudados nas disciplinas de
Redes de Computadores e

Arquitectura de
Computadores;

• Perceber qual o Software
cliente / servidor usados

bem como as políticas de
acesso e segurança

aplicadas;
• Reconhecer a segurança

ativa e passiva
implementada no servidor /

rede;
• Perceber a importância da
informática nas várias áreas

do conhecimento;
• Cumprir regras básicas de

saber estar.
 

2014/04/23 2º Período Nenhuns não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia

2013/10/22
16:35:03

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Comemoração do "Dia da
Criança" com a realização de
um piquenique no Parque de
Lazer da Mata da Conceição.

Assistentes
Operacionais;
Professores de

Apoio Educativo;
Comunidade
Educativa.

1º/2º CB, 1º/3º/4º CB

Diálogo sobre os Direitos e
os Deveres das Crianças;

O prazer de realizar
atividades ao ar livre, em
contato com a natureza.

2014/05/29 3º Período
Roupa e calçado
práticos; Almoço

piquenique.

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira Nada a registar. Nada a registar. Nada a registar.

Professoras Titulares
de Turma 1 dia

2013/10/22
16:48:29

Atividade a
desenvolver

na escola

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Semana Cultural; Festa de
Encerramento do ano letivo,

com a realização de atividades
desportivas/culturais/recreativas

e um arraial escolar.

Assistentes
Operacionais;
Professores de

Apoio Educativo;
Professores das

AEC´s/Oferta
Complementar;

Pais/E.E./Familiares;
Autarquias Locais;

Convidados.

1º/2º CB, 1º/3º/4º CB

De acordo com as
atividades a desenvolver - a

definir;
Participação conjunta com a
Comunidade Educativa na

Festa de Encerramento das
atividades letivas;

Desenvolvimento de
aptidões físicas e artísticas;

Partilha de momentos
importantes e emoções.

2014/06/12 3º Período

Materiais de
desgaste; Materiais
desportivos; mesas,

cadeiras, som e
outros

equipamentos;
Utensílios para o
jantar convívio.

não é necessário
transporte Nada a registar. Nada a registar. Nada a registar.

Professoras Titulares
de Turma 1 dia

2013/10/22
16:48:53

Visita de
Estudo Grupo Disciplinar Antonieta Couto

Antonieta Couto; Rui
Carmo; Maria João

Gouveia

Visita no âmbito da disciplina de
Português 12º ano para assistir
à peça "Memorial do Convento",
realizar visita à Fundação José
Saramago e à Casa Fernando

Pessoa, e fazer percursos
pessoano e queirosiano pela

Baixa lisboeta.
 

Rui Carmo (Grupo
520); Maria João

Gouveia e Reinaldo
Barros (Grupo 600)

12ºA2, 12ºC3, 12ºE

Desenvolver o sentido de
responsabilidade,

autonomia, cooperação
Otimizar relações de

colaboração e amizade
Consolidar conhecimentos
de "Memorial do Convento"

e Pessoa
Relacionar os conteúdos

científicos e culturais
apreendidos com as

experiências propiciadas
pela visita

Compreender o objeto
artístico como testemunho

histórico

5 e 6 de maio 3º Período Folhetos/fotocópias autocarro - aluguer 25 € Dormida - 25€ 15 €

2 dias 300 - Português

2013/10/22
16:57:56

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Augusta Carvalho Augusta  Carvalho

Oficinas de ciência, promovidas
pelo centro de Ciência Viva de

Tavira

Professores
acompanhantes de
turma e técnicos do
CCViva de Tavira

Turmas de oitavos
anos, ainda a defenir

- Capacidade investigativa
- Capacidade de

manipulação de material
laboratorial

- conhecer diferentes etapas
do método científico

A defenir 2º Período Serão usados
recursos de CCViva

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia 520 520

2013/10/22
17:01:12

Visita de
Estudo

Professores da
formação técnica

das turmas
envolvidas.

António Rosendo,
Ângela Simão, Paula
Viegas e Conceição

Santos

José Afonso e José
Pego

Barragem do Alqueva e Fábrica
de Painéis/Central Fotovoltaica

da Amareleja ou Parque
Fotovaltaico de Brinches -

Serpa.
Observar processos de

produção, transformação e
transporte de energia eléctrica,

implementação de
automatismos industriais,

circuitos de comando, controlo,
sinalização e potencia, para
trabalhar melhor e cumprir

regras.
Constatar as profundas

alterações sociais e patrimoniais
associadas ao processo de
construção da barragem de

Alqueva, com destaque para as
mutações verificadas.

Conhecer as ferramentas SIG
(Sistema de Informação

Geográfica ) utilizadas e que
permitem análises

multidimensionais e multifactor.
Conhecer os processos de

Modelação da realidade
utilizados e as bases de dados

geográficos .
Conhecer o sistemas

Tratamento da informação
utilizados (Sistemas digitas ).

 
 

Profissionais de
supervisão e
comando dos

centros de produção
a visitar.

10º TGEI, 11º TEIF,
11º TEAC, 12º TIG

Fazer a aproximação dos
alunos à vida ativa em áreas

afins às do curso que
frequentam;

Mostrar o funcionamento e
gestão de  centros de
produção de energia

elétrica, sua conexão à rede
e comando local e à

distância, através da rede
informática centralizada em

Castelo de Bode.
Mostrar o funcionamento

bem como a gestão de uma
rede informática numa

situação real;
Conhecer equipamentos

diversos de suporte a uma
rede informática estruturada;

Perceber o papel e as
funções desempenhadas

pelos profissionais de
supervisão e comando num

centro de produção.
Conhecer os processos de

fabrico de painéis
fotovoltaicos.

2014/01/24 2º Período Nada salientar. autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 0

1 dia

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo
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2013/10/22
17:07:24

Visita de
Estudo

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Amélia Dinis e Vera
Pereira

Considerando as propostas
ponderadas com as

representantes dos E.E. e as
turmas mistas que temos,
pensamos refletir melhor e
decidir o local à posteriori.

Assistentes
Operacionais; Outros

elementos da
Comunidade

Escolar.

1º/2º CB, 1º/3º/4º CB De acordo com a visita a
realizar. A definir 2º Período A definir. autocarro - Câmara

Municipal de Tavira Nada a registar. Nada a registar. A definir.

Professoras Titulares
de Turma 1 dia

2013/10/22
17:27:55

Atividade a
desenvolver

na escola

Ana Cantante,
António

Ana Cantante,
António Blog de educação especial

restantes docentes
do grupo de

educação especial,
alunos,  comunidade

educativa.

Pré-Escolar: grupo 3,
1ºA, 2ºA, 4ºA, 4ºB,
PCA, 5ºE, 6ºD, 6ºE,
PCA2, PIEF2, 8ºC,
9ºC, PCA3, PIEF3,

10ºE, 11ºE, 12ºC2, 10º
TTUR, 10º TCOM

Divulgar o trabalho dos
alunos

Motivar os alunos para a
aprendizagem

Diversificar as atividades

ao longo do ano 2º Período

computador
máquina fotográfica
trabalhos dos alunos

internet
livros

não é necessário
transporte 0 0 0

grupo de educação
especial ao longo do ano

grupo de
educação especial

grupo de
educação especial

2013/10/22
17:34:51

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Filomena Oliveira Filomena Oliveira

Saída formativa ao centro
histórico de Tavira e visita ao
palácio da Galeria e núcleo

museológico islâmico.

Outro professor do
conselho de turma
que se disponibilize
para acompanhar os

alunos.

5ºA

Mobilizar saberes culturais e
tecnológicos para

compreender a realidade e
para abordar situações e
problemas do quotidiano.
Cooperar com outros em

tarefas e projetos comuns.

2014/05/23 3º Período Não são necessários
recursos materiais.

não é necessário
transporte Nenhuns Nenhuns Nenhuns

Professora da
disciplina 1 manhã

2013/10/22
17:38:32

Visita de
Estudo Grupo Disciplinar Professores de

Português do 9º ano
Professores de

Português do 9º ano

Ida ao teatro a Lisboa  para
assistir  à peça de " Auto da

Barca do Inferno".
Diretores de turma 9ºA, 9ºB, 9ºC, 9ºD

Sensibilizar para a
representação teatral.

Relacionar o texto dramático
com a dramatização.

Promover o gosto pela arte
dramática.

Desenvolver o sentido
crítico.

Contextualizar as
aprendizagens.

2014/01/13 2º Período Autocarro autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 5.30 euros

Grupo Disciplinar 1 dia
Português- 3º ciclo
( 300)

2013/10/22
17:39:44

Saida de
campo -
ciências

experimentais

educação especial
Patrícia, Margarida,

Ana, António,
Sandrine, Marco

todos os elementos
de educação

especial

Pequenos momentos- clube de
fotografia

alunos
Psicóloga

Professores de artes

PCA, 5ºA, 5ºD, 6ºA,
PCA2, PIEF2, 9ºD,
PCA3, PIEF3, 10ºB,
10ºE, 11ºE, 12ºC2,

12ºE, 10º TTUR, 10º
TCOM

Apreciar a natureza, a
arquitetura, o meio local
Desenvolver o sentido

estético
Aplicar novas tecnologias

ao longo do ano 2º Período

máquina fotográfica
computador
cartolinas

cola
fotocópias a cores

comboio - CP 10 euros por aluno 0 0

educação especial ao longo do ano educação especial

2013/10/22
17:40:27

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Carla Maria do
Nascimento Ribeiro

da Silva

Carla Maria do
Nascimento Ribeiro

da Silva

No âmbito da parceria com
centro de ciência viva, os alunos

vão participar na atividade,
instrumentos de navegação.

Não 6ºA, 6ºD, 6ºE Não 12,13,17 / 12 / 2013 1º Período Não não é necessário
transporte 0 0 0

Departamento de
Matemática e
Ciências
Experimentais 1 dia 230

2013/10/22
17:40:31

Saida de
campo -
ciências

experimentais

educação especial
Patrícia, Margarida,

Ana, António,
Sandrine, Marco

todos os elementos
de educação

especial

Pequenos momentos- clube de
fotografia

alunos
Psicóloga

Professores de artes

PCA, 5ºA, 5ºD, 6ºA,
PCA2, PIEF2, 9ºD,
PCA3, PIEF3, 10ºB,
10ºE, 11ºE, 12ºC2,

12ºE, 10º TTUR, 10º
TCOM

Apreciar a natureza, a
arquitetura, o meio local
Desenvolver o sentido

estético
Aplicar novas tecnologias

ao longo do ano 2º Período

máquina fotográfica
computador
cartolinas

cola
fotocópias a cores

comboio - CP 10 euros por aluno 0 0

educação especial ao longo do ano educação especial

2013/10/22
17:48:56

Atividade a
desenvolver

na escola

Professores do
Grupo Disciplinar

Professores do
Grupo Disciplinar

Exposição na BE de textos
elaborados nas aulas de Oficina

de Escrita.

Alunos que
frequentam a

disciplina de Oficina
de Escrita.

7ºA, 7ºB, 7ºC, 7ºD,
8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºD, 8ºE

Produzir textos de natureza
diversificada.

Desenvolver a criatividade e
o gosto pela escrita.

A definir 2º Período
Um expositor na BE.

Impressões dos
trabalhos.

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia
Português - 3º
ciclo ( 300)

2013/10/22
17:49:25

Atividade a
desenvolver

na escola
Clube de Ciência Anabela Silva ,

Cristina Castilho
Anabela Silva ,

Cristina Castilho

apoio a alunos participantes em
projetos de ciência.

participação na semana da
ciência.

preparação de alunos
participantes nas olimpíadas de

química.
elaboração de vídeos de
atividades experimentais.

alunos alunos em geral

Desenvolver capacidades
de observação e de  análise
Desenvolver espirito critico.

Recolher, registar e
organizar dados de

observações (quantitativos e
qualitativos) de fontes

diversas.
Rentabilizar o trabalho em

equipa

2013/11/27 1º Período

cartolinas
computador

maquina de filmar
expositor sala de

alunos
fita cola

não é necessário
transporte 0 0 0

ao longo do ano

2013/10/22
17:52:42

Visita de
Estudo Elsa Duarte Elsa Duarte

Visita ao Centro de Ciência Viva
de Tavira para desenvolvimento
da atividade "Instrumentos de

Navegação" no âmbito da
disciplina de Matemática

associada ao tema Semelhança
de Triângulos.

Centro de Ciência
Viva e alunos das
turmas A, B e C do

7.º ano de
escolaridade.

7ºA, 7ºB, 7ºC

Proporcionar aos alunos
momentos de descoberta

através da atividade
experimental na área da

Matemática.
Observar a concretização de
conteúdos da disciplina em
situações da vida corrente.

7, 9, 14 /05/2014 3º Período Nada a registar. não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia 500

2013/10/22
17:56:24

Visita de
Estudo Conceição Ferreira Conceição Ferreira

Visita ao Centro de Ciência Viva
de Tavira para desenvolvimento
da atividade "Instrumentos de

Navegação" no âmbito da
disciplina de Matemática

associada ao tema Semelhança
de figuras.

Centro de Ciência
Viva e alunos das

turmas C, D e E do
8.º ano da Escola

Dom Paio.

8ºC, 8ºD, 8ºE

Proporcionar aos alunos
momentos de descoberta

através da atividade
experimental na área da

Matemática.
Observar a concretização de
conteúdos da disciplina em
situações da vida corrente.

15, 28, 28 /05/2014 3º Período Nada a registar. não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia 500

2013/10/22
17:58:47

Visita de
Estudo

Departamento de
Matemática e

Ciências
Experimentais

rui carmo rui carmo centro de fertilidade humana
(Faro) professores da turma 12ºA1, 12ºA2

Conhecer técnicas de
reprodução assistida

Reconhecer o impacto da
ciência e da técnica na

sociedade.

março de 2014 2º Período lanche autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 € 0 € 0 €

1 dia

2013/10/22
18:00:10

Visita de
Estudo Rita Couto Rita Couto

Visita ao Centro de Ciência Viva
de Tavira para desenvolvimento
da atividade "Instrumentos de

Navegação" no âmbito da
disciplina de Matemática

associada ao tema
Trigonometria.

Centro de Ciência
Viva e os alunos das
turmas B, C e D do
9.º ano da Escola

Dom Paio.

9ºB, 9ºC, 9ºD

Proporcionar aos alunos
momentos de descoberta

através da atividade
experimental na área da

Matemática.
Observar a concretização de
conteúdos da disciplina em
situações da vida corrente.

02, 02, 28/05/2014 3º Período Nada a registar. não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia 500

2013/10/22
18:01:26

Atividade a
desenvolver

na escola
Salomé Freire Salomé Freire

Apresentação dos trabalhos
constantes no blogue "Palavras
Entressonhadas" no âmbito da

Semana da Leitura.

Alunos do 2º ciclo e
professores de

Português (2º ciclo):
Ana Francisco, Aida

Rufino, Rosa
Rogado

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºA, 6ºB, 6ºC,

6ºD, 6ºE

No domínio da oralidade:
. apresentar um trabalho em

público com tom de voz e
entoação adequados;

 
No domínio das tecnologias

de informação:
. aperfeiçoar o

manuseamento do uso das
novas tecnologias em

apresentações;
 

No domínio da leitura e
escrita:

. encontrar contextos
diversificados para o

exercício da leitura e da
escrita.

17 a 21 de Março de
2014 2º Período computador e écran não é necessário

transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 1 dia Português 2º ciclo

2013/10/22
18:05:29

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Departamento de
Matemática e

Ciências
Experimentais

Teresa Afonso e
Augusta Gonçalves

Teresa Afonso e
Augusta Gonçalves Oficinas Ciência Viva

Professores da
turma e monitores do

Ciência Viva

8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºE,
11ºA2, 11ºA3

Problematização das
questões

Elaboração de hipóteses
Planeamento e execução

experimental
Interpretação de dados
Reflexividade crítica e

criatividade na resolução de
problemas

Domínio de regras de
trabalho em grupo

Domínio de regras de
segurança em laboratório

março de 2014 2º Período grupo disciplinar não é necessário
transporte 0 € 0 € 0 €

1 dia biologia e geologia

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

20



2013/10/22
18:12:12

Atividade a
desenvolver

na escola

Professores de
Português do 2º e 3º

ciclos

Professores de
Português do 2º e 3º

ciclos

Exposição de trabalhos - Língua
Portuguesa, Oceano de

Culturas, no âmbito da Semana
da Leitura.

Equipa da BE
Alunos

Outros professores
Encarregados de

Educação

5ºA, 5ºB, 5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºA, 6ºB, 6ºC,

6ºD, 6ºE, PCA2,
PIEF2, 7ºA, 7ºB, 7ºC,

7ºD, 8ºA, 8ºB, 8ºC,
8ºD, 8ºE, 9ºA, 9ºB,

9ºC, 9ºD, PCA3, PIEF3

Desenvolver o gosto pela
literatura e cultura

lusófonas.
2014/03/17 2º Período

Cartolinas
Computadores

Projetor
Expositores
Impressões

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 5 dias
Português- 2º e 3º
ciclos

2013/10/22
18:13:31

Visita de
Estudo

Ana Cristina
Francisco Ana Francisco

Visita de Estudo a Lisboa,
Auditório S. João de Brito,

assistir à peça de teatro " As
Aventuras de Ulisses" no âmbito
da leitura da obra obrigatória "

Ulisses " de Maria Alberta
Menéres.

Docentes de
Português: Aida
Rufino e Salomé
Freire e mais três

professores
acompanhantes a

definir em conselho
de turma.

6ºA, 6ºB, 6ºC, 6ºD, 6ºE

(1) Mobilizar saberes
culturais, científicos e

tecnológicos para
compreender a realidade e
para abordar situações e
problemas do quotidiano;
(2) Usar corretamente a
língua portuguesa para

comunicar de forma
adequada e estruturar
pensamento próprio;

(3) Adotar metodologias
personalizadas de trabalho

e da aprendizagem
adaptadas a objetivos

visados;
(4) Cooperar com os outros

em tarefas e projetos
comuns.

2014/01/24 2º Período

Máquina fotográfica
e respetiva

impressão; cartolinas
para exposição de

fotos.

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 6.50 euros

Grupo Disciplinar 1 dia
grupo de
Português 2º ciclo

2013/10/22
18:13:45

Atividade a
desenvolver

na escola
Grupo Disciplinar As professoras de

francês
As professoras de

francês
Postais e canções alusivos ao

Natal.

A comunidade
escolar

A Biblioteca  escolar

7ºC, 7ºD, 8ºA, 8ºB,
8ºD, 9ºD

Dar conta das tradições
culturais francesas no
âmbito dos festejos de

Natal.

última semana de
aulas antes do Natal 1º Período

Cartolinas de várias
cores; canetas de

feltro de várias
cores; colas;

tesouras; algodão;
fio de pesca;

pioneses; e outros.

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 3 dias 300 300

2013/10/22
18:15:01

Saida de
campo -
ciências

experimentais

Departamento de
Matemática e

Ciências
Experimentais

teresa Afonso e
Augusta Gonçalves

Teresa Afonso e
Augusta Gonçalves

voluntariado ambiental para a
água - inclui saída de campo,

trabalho de laboratório, dentro e
fora da escola, tratamento de

dados e divulgação à
comunidade, em articulação

com entidade promotora (APA)
e universidade.

Professores
universitários,

coordenadores do
projeto e parceiros

institucionais.

10ºA3, 11ºA2, 11ºA3

Atitude proativa na defesa
da preservação ambiental.

Domínio do método
científico.

Consciência do papel de
voluntariado na sociedade

atual.

Novembro 2013 1º Período grupom disciplinar autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 € 0 € 0 €

1 dia 520

2013/10/22
18:22:15

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Departamento de
Matemática e

Ciências
Experimentais

Augusta, Pedro e
Teresa

Augusta, Pedro e
Teresa

trabalho de investigação na
área da geologia

Professores da
turma, parceiros 10ºA1, 10ºA3, 11ºA3

Domínio do método
científico

Conhecimento da paisagem
geológica local

Conhecimento de técnicas
de estudo geológico na

região
Reflexão sobre o processo

de construção do
conhecimento científico.

março 2014 2º Período grupo disciplinar autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 € 0 € 0 €

3 dias 520

2013/10/22
18:25:12

Atividade a
desenvolver

na escola
Grupo Disciplinar Professores de

francês
Professores de

francês
La Chandeleur  - "Dégustation

de crêpes"

Os alunos do CEF-
Bar e mesa

Comunidade escolar

7ºC, 7ºD, 8ºA, 8ºB,
8ºD, 9ºD

Divulgar as tradições
culturais francesas. 3 de fevereiro 2º Período

os ingredientes
necessários à
confeção dos

crepes.

não é necessário
transporte 0 ainda por calcular 0 Grupo Disciplinar,

CEF - mesa e bar 1 dia 300 300

2013/10/22
18:30:21

Visita de
Estudo Rita Nunes Rita Nunes

Ida ao cinema, integrada na
Unidade "At the movies", do
manual de Inglês de 8º ano.

Sónia Bernardo 8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºD, 8ºE

• A construção e a tomada
de consciência da

identidade pessoal e social.
 

• A participação na vida
cívica de forma livre,

responsável, solidária e
crítica.

 
• O respeito e a valorização

da diversidade dos
indivíduos e dos grupos

quanto às suas pertenças e
opções.

 
• A valorização de diferentes

formas de conhecimento,
comunicação e expressão.

 
• O desenvolvimento do
sentido de apreciação

estética do mundo.
 

• O desenvolvimento da
curiosidade intelectual, do

gosto pelo saber, pelo
trabalho e pelo estudo.

 
• A valorização das

dimensões relacionais da
aprendizagem e dos
princípios éticos que

regulam o relacionamento
com o saber e com os

outros.

maio de 2014 3º Período Nenhuns não é necessário
transporte 0 0 5 euros

Departamento de
Línguas 1 dia

2013/10/22
18:30:42

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Matemática e

Ciências
Experimentais

Teresa Afonso e Rui
Carmo

Teresa Afonso e Rui
Carmo Palestra rotary club 11ºA1, 11ºA3, 12ºA2

compreender fatores
potenciadores da

poliomielite
adotar atitude proativa no

combate e prevenção desta
patologia

2013/10/24 1º Período grupo disciplinar não é necessário
transporte 0 € 0 € 0 €

1 dia 520

2013/10/22
18:33:32

Atividade a
desenvolver

na escola
Grupo Disciplinar Professores de

francês
Professores de

francês "L'amour c'est la Saint Valentin"
Comunidade escolar;
diversos espaços da

escola

7ºC, 7ºD, 8ºA, 8ºB,
8ºD, 9ºD

Divulgação e
desenvolvimento da língua

francesa.
10 a 14 de fevereiro 2º Período

Cartolinas; tesouras;
canetas de feltro de
várias cores; fio de

pesca; fita cola; cola.

não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar uma semana 300 300

2013/10/22
18:37:46

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Matemática e

Ciências
Experimentais

Teresa Afonso Teresa Afonso mostra de reciclagem pela arte

alunos da escola e
elementos da

comunidade não
escolar

11ºA2, 11ºA3

Compreender a importância
da reciclagem como

contributo para a redução de
resíduos e preservação

ambiental
Desenvolver a criatividade
na resolução de problemas

fevereiro de 2014 2º Período grupo disciplinar não é necessário
transporte 0 € 0 € 0E

1 dia 520

2013/10/22
18:42:23

Visita de
Estudo

Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas, Grupo

Disciplinar

Anabela Florêncio e
Maria Horta Anabela Florêncio

Visita de estudo a Vila Real de
Santo António.

Tem como objetivo conhecer
uma cidade que resultou de um
projeto urbanístico planificado

na perspetiva iluminista.

Um professor a
designar nos

conselhos de turma
de 24 e 25 de

outubro.

11ºC1, 11ºC2

- Reconhecer o traçado
retilíneo das ruas inscritas
numa geometria rigorosa;

- Distinguir as casas nobres
da zona ribeirinha dos
complexos industriais
térreos das traseiras;

- Identificar o edifício da
antiga alfândega;

- Relacionar o projeto
urbanístico pombalino com o

racionalismo iluminista.

2013/11/26 1º Período

 
Fotocópias de um

flyer sobre a cidade
e de um guião da
visita , a realizar

pelos alunos, que
será objeto de

avaliação.

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 0

1 dia Grupos 400 e 420 Grupos 400 e 420

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

21



2013/10/22
18:43:34

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Matemática e

Ciências
Experimentais

Teresa Afonso Teresa Afonso horta vertical solidária alunos, parceiros 11ºA2, 11ºA3

Atitude proativa na
preservação do ambiente

Atitude crítica face à
qualidade dos alimentos que

consumimos
Reconhecimento da

importância do voluntariado
na sociedade atual.

Valorização do trabalho
interpares e cooperativo.

janeiro e abril de
2014 2º Período grupo disciplinar não é necessário

transporte 0 € 0 € 0 €

3 meses 520

2013/10/22
18:46:09

Atividade a
desenvolver

na escola
Grupo Disciplinar professoras de

francês
professoras de

francês Ciclo de cinema francês. Comunidade escolar.
Auditório.

7ºC, 7ºD, 8ºA, 8ºB,
8ºD, 9ºD

Divulgar a língua e a cultura
francesa

Desenvolver a competência
da oralidade: compreensão

oral.

5 a 9 de maio 3º Período Auditório. não é necessário
transporte 0 0 0

Grupo Disciplinar 3 dias 300 300

2013/10/22
18:47:08

Visita de
Estudo Rita Nunes Rita Nunes Visita de estudo à cidade de

Londres, Inglaterra.
Isabel Agostinho,

Margarida Campos 9ºA, 9ºB, 9ºC, 9ºD

1- Conhecer locais de
interesse cultural, histórico e

científico em
Londres (palácios, parques,

museus e locais de
interessa variado)

2- Sensibilizar para os
valores do património

visitado e para a
necessidade da sua

conservação
3- Desenvolver o espírito

crítico
4- Promover as relações

interpessoais
5- Interagir oralmente em

língua inglesa
6- Compreender a sinalética

urbana em língua inglesa

22 a 25 de abril 3º Período

Cartolinas e cartazes
para a divulgação e
venda de produtos

alimentares ou
trabalhos manuais,

tendo como objectivo
a angariação de

fundos.

avião, autocarro 150 euros + 150
euros (estadia) 80 euros 60 euros

Departamento de
Línguas 4 dias

2013/10/22
18:50:33

Visita de
Estudo Sónia Rainho Sónia Rainho

Observar os vários aninais,
terrestres,aquáticos aves. Tipo
de alimentação,caraterísticas...

Professor João ou
Jovita Ladeira . 3º/4ºC

Respeito pelos animais.
Animais em vias de

extinção,A inter ligação
entre os animais e as

pessoas, Atividade física e
socialização em local
diferente da escola.

Junho 3º Período
Docentes e uma

assistente
operacional.

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 0

1 dia

2013/10/22
18:52:01

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Matemática e

Ciências
Experimentais

Rita Melancia e
Teresa Afonso

Rita Melancia e
Teresa Afonso Clube dos Animais

comunidade escolar,
câmara municipal,
min-arifa e animais

de rua
 

manutenção dos
espaços
ação de

sensibilização
esterilização de
animais de rua

(gatos)

11ºA2, 11ºA3, EFA
TAR

Respeito pelos direitos dos
animais

Domínio dos cuidados a
prestar aos animais de

companhia
Sensibilidade relativamente
ao modo como são tratados

os animais de criação.
Postura interventiva na ação

de rectificação de
comportamentos desviantes

março a maio 2014 3º Período
alimentos

medicamentos
cobertores

não é necessário
transporte 0 € 0 € 0 €

todo o ano

2013/10/22
18:57:06

Visita de
Estudo

Departamento de
Matemática e

Ciências
Experimentais

Teresa Afonso Teresa Afonso Estação agrícola de
moncarapacho (hidroponia)

professores da
turma, câmara

municipal
11ºA2, 11ºA3

Conhecer técnicas de
produção hidropónica

Reconhecer vantagens e
inconvenientes deste tipo de
recurso para o equilíbrio dos

ecossistemas

janeiro 2014 2º Período grupo disciplinar autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 € 0 € 0 €

1 dia 520

2013/10/22
19:00:10

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Ciências Sociais e

Humanas
Anabela Florêncio Anabela Flçorêncio

Palestra " À descoberta da
União Europeia", dinamizada

pelo Centro de Documentação
Europeia da Universidade do

Algarve

Docente Maria João
Barradas, da

Universidade do
Algarve

11ºB, 12ºC1, 12ºC2,
12ºC3

- Consolidar o conhecimento
sobre os diversos países da

União Europeia, no que
concerne a vida económica,
as personalidades famosas

e a sua História;
- Conhecer o funcionamento
das instituições europeias;
- Perspetivar o futuro da

União Europeia.

2014/05/14 3º Período

 
O auditório e

respetivos
equipamentos da

Escola Secundária 3
EB Dr. Jorge Correia

não é necessário
transporte 0 0 0

60 minutos

2013/10/22
19:04:49

Visita de
Estudo Grupo Disciplinar Rute Fernandes Rute Fernandes

Visita de Estudo ao Zoo de
Lagos. Observação dos

animais, das plantas e do meio
envolvente.

Auxiliar de ação
educativa a
designar.

1ºA

Observação da
multiplicidade de
características e

transformações que ocorrem
nos seres vivos.

Identificar cuidados a ter
com as plantas e os

animais.

2014/05/13 3º Período
Não serão

necessários recursos
materiais.

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 7 €

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia

2013/10/22
19:05:17

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Centro de Ciência
Viva de Tavira

Leonor Anica e Luisa
Gonçalves

Realização de experiências com
a água com o objetivo de

conhecer as suas propriedades
físicas e químicas.

Alunos do 3º A e 3º
B, professoras
titulares das

respetivas turmas e
funcionárias
disponíveis.

3ºA, 3ºB

- Conhecer as propriedades
físicas da água: densidade,

condutividade, tensão
superficial, capacidade

térmica;
- Conhecer propriedades

químicas da aágua:
composição, caráter

químico)
- Proporcionar uma

aprendizagem motivadora e
atraente do ensino

experimental das ciências;
- Contribuir para o

enriquecimento científico
dos alunos;

- Adquirir/aplicar
conhecimentos científicos

de uma forma lúdica;
- Realizar experiências
relacionadas com os

conteúdos em estudo;

7/01/2014 e
8/01/2014 2º Período Caderno, lápis e

borracha
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 14:30 às 15:30

2013/10/22
19:23:23

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Centro de Ciência
Viva de Tavira

eonor Anica e Luísa
Gonçalves

Realização de trabalhos em
grupos, com vista a explorar um

conjunto de questões
relacionadas com as plantas.

Alunos do 3º A e do
3º B e funcionárias

disponíveis.
3ºA, 3ºB

- Reconhecer por onde
respiram e transpiram as

plantas;
- Verificar por onde sobe a

água nas plantas;
- Reconhecer como as

plantas absorvem água;
- Observar caules no

microscópio;
- Proporcionar uma

aprendizagem motivadora e
atraente do ensino

experimental das ciências;
- Contribuir para o

enriquecimento científico
dos alunos;

-Adquirir/aplicar
conhecimentos científicos

de uma forma lúdica;

5/03/2014 e
6/03/2014 2º Período Caderno, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 14:30 às 15:30

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

22



2013/10/22
19:28:59

Visita de
Estudo

Departamento de
Línguas

Carmen Fabrício
Pedroso

Carmen Fabrício
Pedroso

Visita aos estudios da RTVE e
Antena3TV; Assistir a um
programa tv; participar no

programa de Radio Onda; Visita
à NAsa; Fundación Telefónica;

Palacio Real; Palacio de
Cibeles; Museo del Prado; Visita

grupo PRISA - 40Principales.

Docentes do
Conselho de Turma:

Reunião em
Outubro.

11ºA2, 11ºC1, 11ºE

Promover competências no
domínio das língua

espanhola;
Estimular relações sócio -
afetivas com nativos da

língua espanhola;
Ampliar conhecimentos no
âmbito da língua e cultura

espanhola;
Promover a oralidade em

língua espanhola.
Cumprir regras de respeito

pelo funcionamento em
grupo, com colegas

professores e demais
adultos;

Revelar capacidade de
integração de

conhecimentos,
comunicação e

criatividade;
Partilhar e adquirir

experiências pessoais,
culturais e saberes;

Promover competências no
domínio dacomunicação;
Estimular a observação,

reflexão,autonomia,
comunicação e criatividade,

para poder fundamentar
análise crítica;

Proporcionar situações
orientadas para a formação

de um projeto de vida
próprio,pessoal, cívico e

profissional.
Promover a

interdisciplinaridade e as
relações interpessoais;

a definir 2º Período

Transportes
autocarro

Alojamento (3 noites
em Madrid)

Guião das visitas.
Máquinas

Fotográficas.

autocarro - aluguer a definir a definir a definir

4 dias 350 - Espanhol 350 - Espanhol

2013/10/22
19:33:06

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Departamento de
Ciências Sociais e

Humanas
Gabriela Calé Gabriela Calé Visits a  eventuais exposições

no Palácio da Galeria-Tavira

Professora de
História da Cultura e

das Artes
11ºE

Preservar e valorizar o
património artístico e

cultural.
Entender a defesa do
património como acto de

cidadania.
Consolidar o sentido de

apreciação estética do
mundo.

Evidenciar uma atitude
crítica enquanto receptor de

objectos artísticos.
Mobilizar os

conhecimentos adquiridos
na disciplina para criticar a
realidade contemporânea.

De acordo com as
exposições 2º Período Caderno e caneta não é necessário

transporte 0 0 0

2 horas

2013/10/22
19:33:31

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Línguas

Carmen Fabrício
Pedroso

Carmen Fabrício
Pedroso

Comemoração do dia do
Espanhol- Inserido na semana

das Línguas

Isabel Agostinho.
Turmas de Espanhol

10ºA2, 10ºB, 10ºE,
11ºA2, 11ºC1, 11ºE,

10º TTUR, 10º TCOM,
10º TGEI, 11º TTUR,
11º TEIF, 11º TEAC,

12º TCM1, 12º TCM2,
12º TIG

 Promover hábitos de
escrita em língua espanhola.

 Sensibilizar os alunos
para a cultura e língua

espanhola
 Desenvolver métodos e

técnicas de pesquisa,registo
e tratamento de informação,

com recurso às TIC.
 Partilhar experiências

pessoais,culturais e
saberes.

a definir 3º Período

Sala do aluno.
Microfones
Projector

Rádio da escola.
Auditório escola

não é necessário
transporte não se aplica não se aplica não se aplica

1 dia 350 - Espanhol

2013/10/22
19:35:02

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Centro de Ciência
Viva de Tavira

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Exploração de vários conceitos
relacionados com a fotossíntese

e a produção de oxigénio
realizada pelas plantas.

Alunos do 3º A e 3º
B e auxiliares de

educação
disponíveis.

3ºA, 3ºB

- Identificar/conhecer o que
produz a planta;

- Reconhecer o que é o
amido e onde se encontra;
- Identificar cloroplastos;
- Conhecer a função dos

cloroplastos.

2/05/2014  e
8/05/2014 3º Período Caderno, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0
Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 10:00 às 11:00

2013/10/22
19:42:07

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Departamento de
Línguas

Carmen Fabrício
Pedroso

Carmen Fabrício
Pedroso JCE Docentes Conselho

de Turma 12º TCM2

 Desenvolver
competências no domínio do

Cinema
 Perspectivar o cinema
como uma manifestação

artística
 Reconhecer o cinema

como meio de comunicação
 Conhecer a linguagem

técnica e histórica do
cinema.

ao longo do ano
letivo 1º Período

Materiais escritos
sobre os filmes para

professores e
alunos;

 
Analise temática dos
files da Rede JCE e

tanto quanto
possível envolvendo
outros professores

do Conselho de
Turma, no sentido de

potenciar a
interdisciplinaridade.

Através das aulas
em DVD serão
abordados os

conteúdos previstos
para cada filme.
Videoprojector +

Computador
Fichas de análise

dos filmes e
conteúdos do

projecto;

não é necessário
transporte não se aplica não se aplica não se aplica

não se aplica 350 - Espanhol 350 - Espanhol

2013/10/22
19:45:02

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Línguas

Carmen Fabrício
Pedroso

Carmen Fabrício
Pedroso Publicações no Jornal da Escola

Alunos de Espanhol.
Coordenadora Jornal

da Escola.

10ºA2, 10ºB, 10ºE,
11ºA2, 11ºC1, 11ºE,

10º TTUR, 10º TCOM,
10º TGEI, 11º TTUR,
11º TEIF, 11º TEAC,

12º TCM1, 12º TCM2,
12º TIG

Promover hábitos de escrita
em língua espanhola.

Sensibilizar os alunos para a
cultura língua espanhola

Partilhar experiências
pessoais,culturais e

saberes.

ao longo do ano
letivo 2º Período a definir não é necessário

transporte não se aplica não se aplica não se aplica

não se aplica 350 - Espanhol não se aplica

2013/10/22
19:49:36

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

23



2013/10/22
19:49:36

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Línguas

Carmen Fabrício
Pedroso

Carmen Fabrício
Pedroso

Prémio Pilar Moreno Díaz de
Peña : Uma viagem cultural a

Espanha
Alunos de Espanhol 12º TCM2

Cumprir regras de respeito
pela equipa de trabalho e
pelo funcionamento em

grupo, com colegas
professores e demais

adultos;
 Partilhar e adquirir

experiências pessoais,
culturais e saberes;

 Estimular a observação,
reflexão, autonomia, dentro
das normas e padrões, para
poder fundamentar análise

crítica;
 Promover a

interdisciplinaridade e as
relações interpessoais.

 Incrementar as relações
culturais entre Portugal e

Espanha.
 Apoiar a implementação

da Língua e Cultura
Espanhola nos Curriculos

dos centros educativos
portugueses;

 Promover a
aprendizagem da língua e

contribuir para o
crescimentos do conceito de

cidadania europeia.

a definir 2º Período

Boletim oficial de
inscrição

Dossiê completo
com o projecto:

fotocopias,
documentação oficial

Autorização das
autoridades
educativas

portuguesas
Autorização do

Conselho Executivo
da Escola

Projeto educativo da
Escola

Chamadas
telefónicas

Envelopes/selos

não é necessário
transporte não se aplica não se aplica não se aplica

não se aplica 350 - Espanhol 350 - Espanhol

2013/10/22
19:49:42

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia

2013/10/22
19:49:50

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia

2013/10/22
19:50:18

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia

2013/10/22
19:50:36

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia

2013/10/22
19:50:37

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia

2013/10/22
19:50:51

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia

2013/10/22
19:50:54

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia

2013/10/22
19:51:10

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia

2013/10/22
19:51:50

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 10:00 às 11:30

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

24



2013/10/22
19:51:53

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 10:00 às 11:30

2013/10/22
19:52:53

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 10:00 às 11:30

2013/10/22
19:53:19

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 10:00 às 11:30

2013/10/22
19:54:09

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 10:00 às 11:30

2013/10/22
19:55:20

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 10:00 às 11:30

2013/10/22
19:55:45

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 10:00 às 11:30

2013/10/22
19:55:59

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 10:00 às 11:30

2013/10/22
19:56:03

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Técnica do gabinete
de Educação e

Cultura da C.M.T.

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

- Alunos do 3º A e 3º
B;

- Auxiliares de
educação.

3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestígios e datas

importantes para a história
local;

- Sensibilizar para a
importância do património

histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Bloco, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 10:00 às 11:30

2013/10/22
19:57:40

Atividade a
desenvolver

na escola
Educação especial

Professora Patrícia,
Margarida, Reinaldo,

Adelaide Silva

Patrícia, Margarida,
Reinaldo, Adelaide

Atividades de Expressão
Plástica/Atelier de Artes.
Participação no Projeto

Educativo do Agrupamento.

Alunos
Auxiliar de Educação
Escola Secundária

6ºB, 6ºD, 8ºD, 10ºE,
11ºE, 12ºC2, 12ºE

Explorar livremente meios
de expressão

gráfica/plástica.
Desenvolver a motricidade
fina e a destreza manual.

Participar no Projeto
Educativo do Agrupamento.

ao longo do ano 2º Período

Cartolinas
tecidos
Colas

tesouras
lápis

agulhas
velcro

trapilho
guaches

não é necessário
transporte 0 o 0

Clube das Artes 2 dias Educação especial

2013/10/22
20:04:53

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Patrícia Gonçalves -
Técnica da C.M.T:

Leonor Anica e Luísa
Gonçalves

Visita guiada ao centro histórico
da cidade.

Alunos do 3º A e 3º
B e auxiliares de

educação.
3ºA, 3ºB

- Conhecer algumas figuras
da história local;

- Conhecer alguns factos,
vestigios e datas

importantes para a história
local;

- Reconhecer a importância
do património histórico local.

5/11/2013 e
15/11/2013 1º Período Caderno, lápis e

borracha.
não é necessário

transporte 0 0 0

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia

2013/10/22
20:06:20

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Professores de
Educação Especial

Professores de
Educação Especial

Atividades propostas pela
autarquia e juntas de freguesia.

Professores das
turmas

Pré-Escolar: grupo 3,
1º/2ºC, 2ºA, 2º/3ºC,

4ºA, 4ºB, 1º/3º/4º CC,
PCA, 5ºA, 6ºC, PIEF2,
PCA3, PIEF3, 10ºB,
10ºE, 11ºE, 12ºC2,

12ºE

Promover a inclusão dos
alunos nas atividades

propostas pela autarquia.
ao longo do ano 2º Período

cartolinas
computador

materiais recicláveis
Internet

não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia Educação especial educação especial

2013/10/22
20:10:52

Visita de
Estudo Paula Serrano Paula Serrano Visita à cidade do Porto Márcia Morais e

Isabel Agostinho 9ºB, 9ºC

promover a articulação dos
conhecimentos adquiridos

nas várias disciplinas,
estimular o espírito crítico, a

autonomia, a
responsabilidade e a

cooperação e promover as
relações interpessoais.

final do 2º período 2º Período não se aplica a definir a definir a definir a definir

2 dias

2013/10/22
20:17:36

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Paula Serrano e
Augusta Carvalho

Paula Serrano e
Augusta Carvalho

Ação de limpeza das margens
do Rio Gilão

Professor Vítor
Junqueira 8ºD, 8ºE, PIEF3

- Promover a educação
ambiental nos jovens.

- Transmitir aos  jovens  a
mensagem da importância

da conservação e
preservação da Natureza.

2013/10/25 1º Período não se aplica não é necessário
transporte 0 0 0

Projeto Eco-Escolas 1 dia

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

25



2013/10/22
20:20:45

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Grupo Disciplinar Anabela Florêncio Anabela Florêncio Visita ao Arquivo Municipal Técnicos do Arquivo

Municipal 12ºC3

- Conhecer as instalações
do Arquivo Municipal;

- Compreender a
impçortância da

conservação do património
arquivístico municipal;

- Aprender as regras de
manuseamento de livros em

arquivo;
- Desenvolver o gosto pela

pesquisa;
-Adquirir competências no
domínio das técnicas de

pesquisa

2014/02/28 2º Período Não são necessários
recursos materiais

não é necessário
transporte 0 0 0

2 horas 400 400

2013/10/22
20:22:59

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Paula Serrano Paula Serrano

Ação de plantação no Perímetro
Florestal da Conceição de

Tavira
a definir 8ºD

 
Plantação de espécies

autóctones no Perímetro
Florestal da Conceição de

Tavira.

2013/11/23 1º Período não se aplica autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 0

Projeto Eco-Escolas 1 dia

2013/10/22
20:26:51

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Professora Titular de
Turma- Ana Luísa
Sampaio Cardoso

Ana Luísa Sampaio
Cardoso

Visita guiada à cidade de
Tavira, no âmbito do tema de
estudo do meio (conhecer o

meio local).

Técnica da Câmara
Municipal, Patrícia

Gonçalves, e auxiliar
de ação educativa a

designar.

2º/3ºC

Pretende-se dar a conhecer
aos alunos o crescimento da

cidade, a sua cultura,
história e arquitetura.

2013/11/22 1º Período Não são
necessários.

não é necessário
transporte 0 0 0

cãmara municipal de
Tavira 1 dia

2013/10/22
20:27:56

Atividade a
desenvolver

na escola
JCE Anabela Florêncio Anabela Florêncio Participação no Projeto J.C.E.

A coordenadora do
projeto - Profª Edite

Azevedo
12ºC3

- Conhecer a linguagem,
técnica e história do cinema;

-Adquirir capacidade de
observação;

- Analisar e avaliar filmes;
- Problematizar o cinema
como expressão artística;

 

A designar 3º Período Sala de cinema,
filmes

não é necessário
transporte 0 0 0

Várias aulas ao
longo do ano letivo

2013/10/22
20:29:46

Atividade a
desenvolver

na escola
Grupo Disciplinar Grupo disciplinar Grupo disciplinar

Exposição de trabalhos
realizados pelos alunos de artes
visuais, realizados ao longo do

ano letivo, para mostra à
comunidade escolar.

alunos de artes
visuais

10ºE, 11ºE, 12ºE, 12º
TCM1, 12º TCM2

saber estruturar e
concretizar uma mostra de

trabalhos; sentir motivação e
sensibilização para valorizar
os seus saberes; estimular o

trabalho e o
desenvolvimento da

expressão cultural e gráfica

ao longo do período
letivo 1º Período

painéis das artes
situados na sala de
convívio dos alunos

não é necessário
transporte 0 0 0

semana Artes Visuais

2013/10/22
20:37:25

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Professora Titular de
Turma- Ana Luísa
Sampaio Cardoso

Ana Luísa Sampaio
Cardoso

Saída á Biblioteca Municipal,
assistir a um conto, no âmbito

da ação de sensibilização sobre
a água

Auxiliar de ação
educativa a
designar.

2º/3ºC
Sensibilizar as crianças para

a importância da água na
nossa vida e no planeta.

2013/12/03 1º Período Não são
necessários.

não é necessário
transporte 0 0 0

Biblioteca Municipal 1 dia

2013/10/22
20:41:06

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Grupo Disciplinar Grupo disciplinar Grupo disciplinar

Visitas a exposições de artes
plásticas e design promovidas

essencialmente pelas galerias e
eventos culturais de Tavira.

Devem ser realizadas sempre
que inaugurar uma nova

exposição, ou realizar-se um
evento, desde que este seja

pertinente.

Palácio da Galeria,
outras galerias de
arte (André Pilarte,

...)

10ºE, 11ºE, 12ºE

reconhecer a existência de
uma atividade cultural na

cidade; contactar e
reconhecer outras formas de

expressão realizadas por
artistas de renome, e não

só, do panorama nacional e
internacional; observar e

analisar criticamente várias
linguagens de expressão e

comunicação

ao longo do período
letivo 1º Período fotocópias para

guião de aula

comboio - CP, não é
necessário
transporte

0 0 0

1 dia Artes visuais
2013/10/22

20:46:15

Atividade a
desenvolver

na escola

Tecnica da cãmara
Municipal de Tavira

Ana Luísa Sampaio
Cardoso

Ação de sensibilização : Água-
Proteger e Poupar

Toda a comunidade
escolar envolvida. 2º/3ºC

Sensibilizar as crianças para
a necessidade urgente de
Poupar e Proteger a água.

2013/11/07 1º Período A sala de aula. não é necessário
transporte 0 0 0 cãmara municipal de

Tavira 1 dia

2013/10/22
20:53:23

Atividade a
desenvolver

na escola
Grupo Disciplinar Grupo disciplinar Grupo disciplinar

Dinamizar oficinas/workshops
para os alunos do ensino

básico, rmostrando as
experiências e conhecimentos

adquiridos no ensino secundário

Alunos do ensino
secundário e do

terceiro ciclo
11ºE, 12ºE

Valorizar as aprendizagens
individuais; estimular as

participações e escolhas na
área de artes visuais; dar
sentido à transmição de

conhecimentos, de modo a
favorecer a partilha e

combater o individualismo

a definir 3º Período
ainda a definir,

dependendo dos
workshops propostos

não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia Artes visuais

2013/10/22
20:57:23

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Tecnica Patricia
Gonçalves

Ana Luísa Sampaio
Cardoso

Visita ao Palácio da Galeria ver
a exposição "Dieta

Mediterrânica"

Auxiliar de ação
educativa a
designar.

2º/3ºC

Conhecer o Património
Imaterial do País,

principalmente a realidade
de Tavira, nomeadamente a
nossa cultura mediterrânica.

2014/01/10 2º Período

Os recursos serão
fornecidos pela
responsável na

orientação e
dinamização da

visita.

não é necessário
transporte 0 0 0

cãmara municipal de
Tavira 1 dia

2013/10/22
21:03:27

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Tecnicos do C.C.V Ana Luísa Sampaio

Cardoso

Saída ao Centro de Ciência
Viva, com a sessão subordinada

ao tema da eletricidade.

Auxiliar de ação
educativa a
designar.

2º/3ºC

Experienciar, através da
observação direta como é

que a eletricidade se
processa.

2014/03/12 2º Período Recursos existentes
no C.C.V

não é necessário
transporte 0 0 0 Centro de Ciência

Viva 1 dia

2013/10/22
21:08:14

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Tecnicos do C.C.V Ana Luísa Sampaio

Cardoso

Saída ao Centro de Ciência
Viva, com uma sessão

Subordinada ao tema "Água e
Sal"

Auxiliar de ação
educativa a designar 2º/3ºC

Experienciar, conhecer e
aprofundar questões

relacionadas com a água e
o sal.

2014/04/24 3º Período Recursos existentes
no C.C.V.

não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia

2013/10/22
21:11:18

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Departamento de
Matemática e

Ciências
Experimentais

Rosa Palma/ Helena
Bartolomeu

Rosa palma/Helena
Bartolomeu Olimpíadas de Química Rosa Palma 10ºA3, 11ºA2

Estimular o gosto pela
Química; Vivenciar

experiências com outros
colegas; Desenvolver

trabalho em grupo.

Março 2º Período Apenas o autocarro
da autarquia

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 0

1 dia Grupo 510

2013/10/22
21:13:51

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Tecnicos do C.C.V Ana Luísa Sampaio

Cardoso

Saída ao Centro de Ciência
Viva, com atividades

subordinadas ao tema 2Explora
com Física".

Auxiliar de ação
educativa a
designar.

2º/3ºC

Conhecer e explorar temas
dentro da física abordando

temáticas desde a
gravidade, calor, alavancas,

etc.

2014/05/13 3º Período Os recursos
existentes no C.C.V

não é necessário
transporte 0 0 0

Centro de Ciência
Viva 1 dia

2013/10/22
21:48:04

Visita de
Estudo Engenheira Telma Adelaide Modesto

Visita à Estação de Tratamento
de Águas do Concelho de

Tavira, no âmbito do projeto
educativo "Saúde e Ambiente".

A visita é promovida pela
Câmara Municipal de Tavira -

Divisão do Ambiente.

Auxiliar de ação
educativa 4ºB

- Sensibilização para a
importância da água;

- Conhecimento do processo
de tratamento da água para

consumo.

2013/11/18 1º Período
Máquina fotográfica,

lápis,bloco de
apontamentos.

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 0

1 dia

2013/10/22
22:12:27

Visita de
Estudo

Adelaide Modesto e
Fátima  Afonso

Adelaide Modesto e
Fátima Afonso

Visita de estudo à Kidzania em
Lisboa.

Auxiliares de ação
educativa a
designar.

4ºA, 4ºB

- Desenvolvimento de
competências para a vida
real  e compreensão do

mundo dos adultos;
- Aquisição de bases

financeiras e gestão de
recursos financeiros

próprios;
- Participação em atividades
de diversão,interatividade e
promoção de aprendizagens

significativas;
- Interação social, aquisição

de atitudes e valores.

A designar 3º Período Os disponíveis na
entidade - Kidzania

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira Para ver Para ver Para ver

Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia

2013/10/22
22:16:23

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo Formação de utilizadores Docentes/DT

Pré-Escolar: grupo 1,
Pré-Escolar: grupo 2,
1ºA, 1ºB, 1º/2ºC, 2ºA,
2ºB, 3ºA, 3ºB, 2º/3ºC,
4ºA, 4ºB, 3º/4ºC, 5ºA,

5ºB, 5ºC, 5ºD, 5ºE

- Divulgar os recursos da BE
- Conhecer as regras de

organização e de
funcionamento da BE
- Saber pesquisar no

catálogo da BE, disponível
online

outubro 2013 e
janeiro 2014 1º Período

- Guia do utilizador
da BE

- Fundo
documental/catálogo

da BE
-

Computadores/internet
 

não é necessário
transporte 0 0 0

BE/CRE 15 dias

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo
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2013/10/22
22:23:33

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Outubro – Mês das Bibliotecas
Escolares:

•Concursos subordinados ao
tema «Há vida na Biblioteca

Escolar»
- criação de um conto

- criação de desenho no PC
usando o TypeDrawing
•Exposição de fotos de

atividades da BE realizadas em
anos anteriores

•Criação/distribuição de
sinalizador de portas: «Silêncio!

Estou a Ler!»

Docentes
 

Alunos
 

Biblioteca Municipal

Todas as turmas

Promover hábitos de leitura
 

Refletir sobre o tema «BE –
Uma porta para a vida»

 
Divulgar potencialidades da
BE no apoio aos utilizadores

e ao progresso escolar

2013/10/28 1º Período

- Cartazes
- Fundo

documental/catálogo
da BE

-
Computadores/internet
- Fichas de inscrição

no concurso
- Blogue da BE

- Facebook da BE

não é necessário
transporte 0 0 0

BE/CRE 1 dia

2013/10/22
22:33:56

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Encontros com Autores-
ONDJAKI (escritor)

Texto Editora
Docentes

Alunos do 3ºciclo

3 turmas do 3ºCiclo, a
definir

Promover hábitos de leitura
 

meados de
novembro 1º Período

Computadores
Projetor

Obras do autor
Biblioteca

não é necessário
transporte 0 0 0

BE/CRE 1 dia

2013/10/22
22:39:16

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo,

Docentes do 1ºCiclo
e Docentes de

Português

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Dinamização do Plano Nacional
de Leitura

Alunos
Docentes

Encarregados de
Educação

Todas as turmas

Desenvolvimento das
competências da leitura e da

escrita
 

Ao longo do ano
letivo 1º Período Obras do PNL não é necessário

transporte 0 0 0

BE/CRE
Ao longo do ano
letivo

2013/10/22
22:43:58

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Livro do Mês/Leitor do Mês/Top
Leitores

Docentes
Alunos

Podem participar todos
os alunos do
Agrupamento

Promoção do livro e da
leitura Mensalmente 1º Período Fundo documental

da BE
não é necessário

transporte 0 0 0
BE/CRE

A atividade realiza-
se ao longo do mês

2013/10/22
22:48:35

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo Feira do Livro

Professores
colaboradores da BE

Departamento de
Línguas

Podem participar todas
as turmas

Promoção do livro e da
leitura

 
Aquisição de hábitos de

leitura
 

Desenvolver o gosto pelo
conhecimento

10 a 17 dezembro 1º Período
Livros das editoras

 
Espaço da BE

não é necessário
transporte 0 0 0

BE/CRE 6 dias

2013/10/22
22:51:21

Atividade a
desenvolver

na escola

1º Ciclo Ensino
Básico Jovita Ladeira Jovita ladeira Festa de Natal da EB Horta do

Carmo

Todos os
professores titulares
de turma da escola e

professores AECs

Pré-Escolar: grupo 1,
Pré-Escolar: grupo 2,
1ºA, 1ºB, 1º/2ºC, 2ºA,
2ºB, 3ºA, 3ºB, 2º/3ºC,
4ºA, 4ºB, 3º/4ºC, 1º/2º
CC, 1º/3º/4º CC, 1º/2º
CB, 1º/3º/4º CB, PCA

Desenvolver o espírito de
solidariedade, partilha e

fraternidade.
Dezembro 1º Período palco, aparelhagem,

lanche...
não é necessário

transporte 0 400 0
Departamento de
Educação Pré-
Escolar e 1ºCEB 1 dia

2013/10/22
22:56:16

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo Concurso Nacional de Leitura

Docentes de
Português do 3ºCiclo

 
Alunos do 3ºCiclo

Turmas do 3ºciclo

Estimular o gosto e o treino
da leitura, bem como o
contacto com os livros

Desenvolver competências
de expressão escrita e oral

1ªfase:18/10/2013 a
6/05/2014 1º Período

Obras
recomendadas

(PNL)
 

Biblioteca
 

Provas (escrita e
oral)

 
Computadores

não é necessário
transporte 0 0 0

BE/CRE diversos meses

2013/10/22
22:56:21

Atividade a
desenvolver

na escola

1º Ciclo Ensino
Básico Jovita ladeira Jovita ladeira Carnaval

Todos os
professores titulares

de turma e AECs

Pré-Escolar: grupo 1,
Pré-Escolar: grupo 2,
1ºA, 1ºB, 1º/2ºC, 2ºA,
2ºB, 3ºA, 3ºB, 2º/3ºC,
4ºA, 4ºB, 3º/4ºC, 1º/2º
CC, 1º/3º/4º CC, 1º/2º
CB, 1º/3º/4º CB, PCA

Sensibilizar para as
tradições e cultura local a definir 2º Período palco, musica,

material para fatos...
não é necessário

transporte 0 0 0

1º Ciclo Ensino
Básico 1 dia

2013/10/22
23:00:22

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Jovita ladeira /Sara
Neves Jovita Ladeira corrida de orientação

Todos os
professores titulares
de turma e professor
Exp. Físico Motora

das AECs

1ºA, 1ºB, 1º/2ºC, 2ºA,
2ºB, 3ºA, 3ºB, 2º/3ºC,
4ºA, 4ºB, 3º/4ºC, 1º/2º
CC, 1º/3º/4º CC, 1º/2º
CB, 1º/3º/4º CB, PCA

Desenvolver motricidade a determinar 2º Período a determinar não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia

2013/10/22
23:01:07

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Formação INE - «A literacia
estatística»

RBE/INE/CIBE
Docentes das

diferentes áreas
disciplinares

Docentes inscritos
Desenvolvimento da literacia

estatística em contexto
curricular

2014/02/05 2º Período
Sala de Informática

 
Computadores

não é necessário
transporte 0 0 0

BE/CRE 1 dia

2013/10/22
23:01:07

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Formação INE - «A literacia
estatística»

RBE/INE/CIBE
Docentes das

diferentes áreas
disciplinares

Docentes inscritos
Desenvolvimento da literacia

estatística em contexto
curricular

2014/02/05 2º Período
Sala de Informática

 
Computadores

não é necessário
transporte 0 0 0

BE/CRE 1 dia

2013/10/22
23:03:02

Atividade a
desenvolver

na escola
Jovita ladeira Jovita Ladeira Concerto de Páscoa Professores Titulares

Turma e AECs

Pré-Escolar: grupo 1,
Pré-Escolar: grupo 2,
1ºA, 1ºB, 1º/2ºC, 2ºA,
2ºB, 3ºA, 3ºB, 2º/3ºC,
4ºA, 4ºB, 3º/4ºC, 1º/2º
CC, 1º/3º/4º CC, 1º/2º
CB, 1º/3º/4º CB, PCA

Desenvolver o gosto pela
música

Promover o intercâmbio
entre escolas

a determinar 2º Período nada a registar não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia

2013/10/22
23:07:17

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Comemoração de efemérides:
- Halloween

- Natal
- Dia de S. Valentim

- Dia da Internet segura
- Dia Mundial da Poesia

- (…)
 
 
 

Professores
colaboradores da BE

Outros docentes
Alunos

As atividades estão
abertas à participação

de todas as turmas

Promover a educação para
a cidadania

 
Divulgar e assinalar

efemérides visando o
desenvolvimento de atitudes

e valores

31 de outubro,
dezembro, 14
fevereiro, 11

fevereiro, 21 março

1º Período

Computadores
Cartazes

Expositores
Biblioteca

Blogue da BE
Facebook da BE

não é necessário
transporte 0 0 0

BE/CRE 1 dia

2013/10/22
23:07:28

Atividade a
desenvolver

na escola
Jovita ladeira Jovita Ladeira Encerramento ano escolar

Todos os
professores titulares

de turma e AECs

Pré-Escolar: grupo 1,
Pré-Escolar: grupo 2,
1ºA, 1ºB, 1º/2ºC, 2ºA,
2ºB, 3ºA, 3ºB, 2º/3ºC,
4ºA, 4ºB, 3º/4ºC, 1º/2º
CC, 1º/3º/4º CC, 1º/2º
CB, 1º/3º/4º CB, PCA

Promover sentimentos de
partilha a determinar 3º Período aparelhagem,

fotocópias, ...
não é necessário

transporte 0 200 0

2 dias

2013/10/22
23:21:04

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Semana da Leitura- tema « A
Língua Portuguesa»

- Galeria de autores no TUT-
Sobe e Desce

- Partilha/animação de leituras
- Leituras em vários sotaques

- Bibliopaper
- Feira do Livro usado

Todos os Docentes
do Agrupamento

Pais/EE
Alunos

BM
Pessoal não docente

BE do concelho

Toda a comunidade

- Promoção/partilha e
desenvolvimento do gosto

pela leitura
- Desenvolvimento das

literacias da informação,
digitais e tecnológicas

- Contribuir para o
conhecimento do património

cultural lusófono
- Apreciação  e partilha de

leituras em diferentes
sotaques

17 a 21 março 2º Período

Computadores
Cartazes

Expositores
Recursos da

Biblioteca
Blogue da BE

Facebook da BE
Livros da Plátano

Ed.

não é necessário
transporte 0 0 0

BE/CRE 5 dias

2013/10/22
23:27:06

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Dia do Autor: Encontro com...
Elizabete Jacinto

Docentes
Alunos A definir

Desenvolvimento da
oralidade e da escrita

Partilha de
saberes/experiências

A definir 2º Período

Blogue da BE
Facebook da BE

Cartazes
Expositores

não é necessário
transporte 0 0 0

BE/CRE 1 dia

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo
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2013/10/22
23:27:39

Atividade a
desenvolver

na escola
Grupo Disciplinar

COORDENADOR
DESPORTO

ESCOLAR/ GRUPO
DE EDUCAÇÃO

FÍSICA

COORDENADOR
DESPORTO
ESCOLAR

CORTA MATO ESCOLAR
(DESPORTO ESCOLAR

ALUNOS DA
ESCOLA

SECUNDÁRIA
(PARTICIPANTES),

ALUNOS TAGD
(PARA A

ORGANIZAÇÃO)

10ºA1, 10ºA2, 10ºA3,
10ºB, 10ºC1, 10ºC2,
10ºE, 11ºA1, 11ºA2,
11ºA3, 11ºB, 11ºC1,
11ºC2, 11ºE, 12ºA1,
12ºA2, 12ºA3, 12ºB,

12ºC1, 12ºC2, 12ºC3,
12ºE, 10º TTUR, 10º
TCOM, 10º TGEI, 11º
TTUR, 11º TEIF, 11º

TEAC, 12º TCM1, 12º
TCM2, 12º TIG

ELEVAR O NÍVEL
FUNCIONAL DAS
CAPACIDADES
CONDICIONAIS,

PARTICULARMENTE DE
RESISTÊNCIA.
PROMOVER A

PARTICIPAÇÃO DOS
ALUNOS EM

ACTIVIDADES
DESPORTIVAS NÃO

CURRICULARES

2013/12/11 1º Período
EQUIPAMENTOS E

MATERIAIS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia
EDUCAÇÃO
FÍSICA

2013/10/22
23:32:49

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Dia Mundial do Livro
 

Departamento de
Línguas Comunidade escolar Promoção/partilha da leitura 2014/04/23 3º Período

Computadores
Fundo documental

da BE
Espaço da BE
Blogue da BE

Facebook da BE
Cartazes

Expositores

não é necessário
transporte 0 0 0

BE/CRE 1 dia

2013/10/22
23:37:05

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Expressões GRUPO DE EF GRUPO DE EF AULA COMBAT

ALUNOS COM
AVALIAÇÃO

ALTERNATIVA

COMUNIDADE
ESCOLAR

PROMOVER A
PARTICIPAÇÃO DOS

ALUNOS EM
ACTIVIDADES

DESPORTIVAS NÃO
CURRICULARES

2013/12/17 1º Período GINÁSIO LOCAL não é necessário
transporte 0 0 0

1 HORA
EDUCAÇÃO
FISICA

2013/10/22
23:37:45

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Jornal Entre Linhas e
Palavras/Newsletter

Docentes
colaboradores da BE

Alunos
Pais/EE

Clubes/Projetos do
Agrupamento

Toda a comunidade
escolar

Desenvolvimento das
seguintes competências:

escrita, criatividade,
literacias da informação,
digitais e tecnológicas

final dos 2º e
3ºperíodos 2º Período

TIC
Blogue da BE

Facebook da BE
Expositor

não é necessário
transporte 0 0 0

BE/CRE Ao longo do ano

2013/10/22
23:42:14

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Expressões GRUPO DE EF GRUPO DE EF JOGOS PROF X ALUNOS

(VOLEIBOL,FUTSAL)

ALUNOS,
PROFESSORES E
FUNCIONARIOS

TODOS OS ALUNOS
DO SECUNDÁRIO

PROMOVER A
PARTICIPAÇÃO DOS

ALUNOS EM
ACTIVIDADES

DESPORTIVAS NÃO
CURRICULARES . UMA

POR PERÍODO, A
AGENDAR.

00/00/2013 1º Período PAVILHÃO não é necessário
transporte 0 0 0

1HORA GRUPO DE EF

2013/10/22
23:43:50

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Organização de exposições
temáticas, palestras e outras

iniciativas no âmbito de projetos
e parcerias do Agrupamento

Docentes
colaboradores da BE

Pais/EE
Outros a definir

CMT
Grupos disciplinares

Todas as turmas

- Divulgação de produções
escritas e/ou artísticas
- Desenvolvimento do

sentido crítico e respeito
pelos trabalhos produzidos

por outros alunos
- Concertação de

estratégias de cooperação
com diversas instituições,

projetos e parcerias

Ao longo do ano 1º Período

Biblioteca
Expositores

Cartazes
TIC

Impressões

não é necessário
transporte 0 0 0

BE/CRE Ao longo do ano

2013/10/22
23:46:37

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Expressões GRUPO DE EF GRUPO DE EF TORNEIO INTER-TURMAS:

FUTSAL
ASSOCIAÇÃO DE

ESTUDANTES
ALUNOS DO

SECUNDÁRIO

PROMOVER A
PARTICIPAÇÃO DOS

ALUNOS EM
ACTIVIDADES

DESPORTIVAS NÃO
CURRICULARES

2013/12/12 1º Período PAVILHÃO não é necessário
transporte 0 0 0

4 HORAS
EDUCAÇÃO
FÍSICA

2013/10/22
23:47:41

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo Jogo da Língua Portuguesa

Agrupamento de
Escolas Paula

Nogueira (Olhão)

Todos os alunos
interessados

Divulgação, compreensão e
aplicação das novas regras

de expressão escrita
(acordo ortográfico)

Semanalmente, ao
longo do ano 1º Período Impressões

Expositores
não é necessário

transporte 0 0 0

BE/CRE Ao longo do ano

2013/10/22
23:49:32

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Expressões GRUPO EF GRUPO EF TORNEIO INTER-TURMAS:

FUTSAL

TORNEIO INTER-
TURMAS:
FUTSAL

ALUNOS DO
SECUNDÁRIO

PROMOVER A
PARTICIPAÇÃO DOS

ALUNOS EM
ACTIVIDADES

DESPORTIVAS NÃO
CURRICULARES

2013/12/13 1º Período PAVILHÃO não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia GRUPO EF

2013/10/22
23:52:41

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Expressões GRUPO EF GRUPO EF TORNEIO INTER-TURMAS:

FUTSAL
ASSOCIAÇÃO DE

ESTUDANTES
ALUNOS DO

SECUNDÁRIO

PROMOVER A
PARTICIPAÇÃO DOS

ALUNOS EM
ACTIVIDADES

DESPORTIVAS NÃO
CURRICULARES

2014/04/03 2º Período PAVILHÃO não é necessário
transporte 0 0 0

4 HORAS GRUPO EF

2013/10/22
23:53:00

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo Hora do conto

Educadores de
Infância

Professores do
1ºciclo

Pais/EE
Voluntários da

Leitura
Outros docentes do

Agrupamento

Turmas do Pré-escolar
e 1ºciclo Promoção da leitura Ao longo do ano 2º Período

Biblioteca Escola
Horta do Carmo

Fundo documental
da BE

não é necessário
transporte 0 0 0

BE/CRE
Uma vez por
semana

2013/10/22
23:55:41

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Expressões GRUPO EF GRUPO EF TORNEIO INTER-TURMAS:

FUTSAL
ASSOCIAÇÃO DE

ESTUDANTES
ALUNOS DO

SECUNDÁRIO

PROMOVER A
PARTICIPAÇÃO DOS

ALUNOS EM
ACTIVIDADES

DESPORTIVAS NÃO
CURRICULARES

2014/04/04 2º Período PAVILHÃO não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia GRUPO EF

2013/10/22
23:56:23

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Projeto SOBE- Saúde Oral em
Bibliotecas Escolares

Docentes do 1ºciclo
PNL
DGS
RBE

Turmas do 1ºciclo - Promoção da leitura
- Promoção da saúde oral Ao longo do ano 2º Período Kit SOBE

Outros a definir
não é necessário

transporte 0 0 0

BE/CRE A definir

2013/10/23
00:00:55

Atividade a
desenvolver

na escola

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Profª Bibliotecária
Fátima Veríssimo

Entrega de prémios/certificados
aos utilizadores, no âmbito dos
concursos e atividades da BE

Docentes
colaboradores da BE Alunos premiados

Promover o interesse e o
gosto pela escrita, leitura e

pelo saber
2014/06/04 3º Período

Certificados
Prémios (livros ou

outro material
didático )

não é necessário
transporte 0 0 0

BE/CRE 1 dia

2013/10/23
00:01:11

Visita de
Estudo

Departamento de
Línguas MARTA NUGAS MARTA NUGAS

VISITA  DE ESTUDO AO
ESTÁDIO DE FUTEBOL DO

FUTEBOL CLUBE DO PORTO
(8 E 9 DE JANEIRO 2014)

ALUNOS 12º TAGD 12º TAGD

IDENTIFICAR  E
CARACTERIZAR ÁREAS ,
ESTRUTURAS, SERVIÇOS

E RECURSOS
ASSOCIADOS ÀS

ATIVIDADES DE APOIO À
GESTÃO.

2013/01/08 2º Período TRANSPORTE E
ALOJAMENTO AVIÃO 30 EUROS/ALUNO 25EUROS /ALUNO 15 EUROS/ALUNO

2 dias GRUPO EF

2013/10/23
00:04:19

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Expressões GRUPO EF GRUPO EF COMPAL 3X3

ALUNOS E
PROFESSORES DE

EF

ALUNOS DO
SECUNDÁRIO

PROMOVER A
PARTICIPAÇÃO DOS

ALUNOS EM
ACTIVIDADES

DESPORTIVAS NÃO
CURRICULARES

 

00/00/2014 2º Período
PAVILHÃO OU

ESPAÇO
EXTERIOR

não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia GRUPO EF

2013/10/23
00:07:10

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Expressões GRUPO EF GRUPO EF

MEGA-SPRINT; MEGA-SALTO
E MEGA-KILÓMETRO

(DESPORTO ESCOLAR)
ALUNOS ALUNOS DO

SECUNDÁRIO

ELEVAR O NÍVEL
FUNCIONAL DAS
CAPACIDADES
CONDICIONAIS
PROMOVER A

PARTICIPAÇÃO DOS
ALUNOS EM

ACTIVIDADES
DESPORTIVAS NÃO

CURRICULARES

2014/01/15 2º Período ESPAÇO
EXTERIOR

não é necessário
transporte 0 0 0

4 HORAS GRUPO EF

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

28



2013/10/23
00:08:13

Atividade a
desenvolver

na escola

Professoras
Bibliotecárias Fátima

Veríssimo e Ana
Cristina Matias

Professoras
Bibliotecárias Fátima

Veríssimo e Ana
Cristina Matias

Plano de ação da BE
 

Plano de melhoria da BE

Docentes
Alunos

Restante
comunidade

Toda a comunidade

 
Melhorar as condições de

organização e
funcionamento das BE

 

Até final de
novembro 1º Período Recursos da BE não é necessário

transporte 0 0 0

BE/CRE

Implementar a partir
de meados do
1ºperíodo

2013/10/23
00:10:24

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Ciências Sociais e

Humanas,
Departamento de

Línguas,
Departamento de
Expressões, BE,

GIAA, SPO, PES -
Programa de

Educação para a
Saúde

Escola e Outros
Professor que
acompanha os

alunos

Palestras, Conferências,
apresentações e outras

atividades que se realizem na
Escola

 
Nota: No âmbito da reunião

intercalar, realizada em 10 de
outubro de 2013, o Conselho de
Turma decidiu não desenvolver

objetivamente qualquer
atividade para este Curso, uma
vez que a maioria dos alunos
manifesta um comportamento

inadequado, indiciado pela
forma de ser, estar e de

relacionar com os outros.
No entanto estão a ser

desenvolvidas diligencias para
que estes alunos possam ser
acompanhados pelo Gabinete
do Aluno e integrar atividades
promovidas com os parceiros.

Professores e Diretor
de Turma 10º TCOM

Promover a integração dos
alunos aos seguintes níveis:

Competências sociais e
culturais;

Conhecimentos científicos e
técnicos direcionados para o

perfil de saída do Curso.

vários dias 2º Período

Os que sejam
disponibilizados

pelos organizadores
e/ou que sejam

solicitados.
Guião de atividade

para reflexão

não é necessário
transporte 0 0 0

Sessões curtas

2013/10/23
00:10:31

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Expressões GRUPO EF GRUPO EF

 
TORNEIO DUPLAS VOLEIBOL

PRAIA

PROFESSORES E
ALUNOS

ALUNOS DO
SECUNDÁRIO

PROMOVER A
PARTICIPAÇÃO DOS

ALUNOS EM
ACTIVIDADES

DESPORTIVAS NÃO
CURRICULARES

00/05/2014 3º Período PRAIA, BOLAS,
REDES

não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia GRUPO EF

2013/10/23
00:15:08

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Departamento de
Expressões GRUPO EF GRUPO EF

MAIO MÊS DO CORAÇÃO –
CAMINHADA/

PASSEIO DE BICICLETA

COMUNIDADE
ESCOLAR,
CSTAVIRA

ALUNOS DO
SECUNDARIO,

PROFESSORES E
FUNCIONÁRIOS

CONSCIENCIALIZAR A
COMUNIDADE

EDUCATIVA PARA OS
BENEFÍCIOS DA

ACTIVIDADE FÍSICA
REGULAR, RESPEITANDO

A PRESERVAÇÃO DA
QUALIDADE DO

AMBIENTE.

2014/05/09 3º Período
CARROS DE

APOIO, FRUTA E
ÁGUA

não é necessário
transporte 0 0 0

1 MANHÃ GRUPO EF

2013/10/23
00:19:15

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Expressões

EMANUEL
CASIMIRO

EMANUEL
CASIMIRO

WORKSHOP PREVENÇÃO DE
LESÕES/TRAUMATOLOGIA

ALUNOS ,ESCOLA
SUPERIOR DE
SAÚDE JEAN

PIAGET - SILVES

ALUNOS DO
SECUNDARIO

PROMOVER O
CONHECIMENTO NA

ÁREA DE PREVENÇÃO DE
LESÕES/TRAUMATOLOGIA

,TRATAMENTO E
INDICAÇÕES A SEGUIR

APÓS A LESÃO

00/00/2014 2º Período
AUDITÓRIO,

MATERIAL DE 1º
SOCORROS

não é necessário
transporte 0 0 0

UMA MANHÃ OU
UMA TARDE GRUPO EF

2013/10/23
00:23:18

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Expressões

EMANUEL
CASIMIRO

EMANUEL
CASIMIRO PAINTBALL ALUNOS 12º TAGD

E TIG, 12ºTAGD E 12º TIG

PROMOVER A
PARTICIPAÇÃO DOS

ALUNOS EM
ACTIVIDADES
DESPORTIVAS

ALTERNATIVAS NO
CAMPO DA EXPLORAÇÃO

DA NATUREZA;
PROMOÇÃO DO ESPIRITO

DE EQUIPA;
NOÇÕES DE SEGURANÇA

E ORGANIZAÇÃO

00/00/2014 2º Período
MATERIAL DE

PAINTBALL
(EMPRESA)

não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia GRUPO EF
2013/10/23

00:26:57

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Departamento de
Expressões

NUNO
ENCARNAÇÃO

NUNO
ENCARNAÇÃO

AULAS NO EXTERIOR
(CANOAGEM) ALUNOS 12º TAGD 12º TAGD

INERENTES AO MÓDULO
DE CANOAGEM DA

DISCIPLONA DE PAFD
00/00/2013 1º Período CANOAS

comboio - CP, não é
necessário
transporte

3 EUROS 0 0
VARIOS DIAS AO
LONGO DO 1º
PERIODO GRUPO EF

2013/10/23
00:31:36

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Departamento de
Expressões

ALEXANDRE
FERNANDES,

RAQUEL ALVIM,
NUNO

ENCARNAÇÃO

ALEXANDRE
FERNANDES,

RAQUEL ALVIM,
NUNO

ENCARNAÇÃO

CANOAGEM/SURF ALUNOS ALUNOS DO 10 ANO

PROMOVER A
PARTICIPAÇÃO DOS

ALUNOS EM
ACTIVIDADES
DESPORTIVAS

AQUÁTICAS

00/05/2014 3º Período CENTRO NAUTICO
DE FARO comboio - CP 6 EUROS/ALUNO 0 5 EROS/ALUNO OU

2 EUROS/ALUNO VARIOS DIAS AO
LONGO DO 3º
PERIODO GRUPO EF

2013/10/23
00:49:29

Visita de
Estudo Vera Paula Pereira Vera Paula Pereira Cerimónia de Entrega do

Galardão Eco-Escolas.

Assistente
Operacional;

Engenheira do
Ambiente da Câmara
Municipal de Tavira.

1º/3º/4º CB

- Contactar/Conviver com
outras realidades locais e

Escolas-Eco;
- Participar na Cerimónia de
Entrega dos Galardões Eco-

Escolas.

2013/09/27 1º Período Roupa e calçado
práticos.

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira Nada a registar. Nada a registar. Nada a registar.

Professora Titular de
Turma 1 dia

2013/10/23
00:55:25

Visita de
Estudo Vera Paula Pereira Vera Paula Pereira Cerimónia de Entrega do

Galardão Eco-Escolas.

Assistente
Operacional;

Engenheira do
Ambiente da Câmara
Municipal de Tavira.

1º/3º/4º CB

- Contactar/Conviver com
outras realidades locais e

Escolas-Eco;
- Participar na Cerimónia de
Entrega dos Galardões Eco-

Escolas.

2013/09/27 1º Período Roupa e calçado
práticos.

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira Nada a registar. Nada a registar. Nada a registar.

Professora Titular de
Turma 1 dia

2013/10/23
13:08:41

Atividade a
desenvolver

na escola

Amélia Dinis/Vera
Pereira

Amélia Dinis/Vera
Pereira

Jardinagem/Horta Pedagógica:
Instalação de canteiros na

escola para estabelecimento de
ligação à origem do produto e
sua aplicação na alimentação.

Assistentes
Operacionais;
Comunidade

Escolar; Autarquias
Locais; Tavira Verde.

1º/2º CB, 1º/3º/4º CB

- Promover ações de
envolvimento dos alunos em

hortas e espaços verdes;
 

- Sensibilizar Alunos/Pais/E.
E. para a valorização e

necessidade do consumo de
produtos hortícolas.

Ao longo do ano
letivo. 3º Período

Utensílios de
jardinagem/horticultura;
sementes; estacas;

outros.

não é necessário
transporte Nada a registar. Nada a registar. Nada a registar.

Professoras Titulares
de Turma

Ao longo do ano
letivo.

2013/10/24
13:43:51

Visita de
Estudo

Departamento de
Ciências Sociais e

Humanas
Helena Entrudo Helena Entrudo e a

Turma 12º C2

Visita à Assembleia da
República , assistir a uma

sessão plenária.

Professora Fátima
Pires 12ºC2

Compreender a importância
da Assembleia da

República, não só como
orgão de soberania, mas
como órgão máximo de
competência legislativa.

2013/03/26 2º Período Nenhum autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 € 15 0 Departamento de

Ciências Sociais e
Humanas 1 dia

2013/10/25
15:01:28

Atividade a
desenvolver

na escola
Jovita ladeira Jovita ladeira Conferência anual sobre

educação

Todos os
professores titulares
de turma do 1º Ciclo

/ Educadores de
Infância do Pré-

escolar/Professores
de Apoio.

Encarregados
Educação

Promover a discussão sobre
diferentes visões do que é

educar!
A determinar 3º Período

Convites,
aparelhagem,

beberete, fotocópias.
Estadia para

conferencista ( a ver)

assegurar transporte
aos orador/s 0 0 0

1 dia

2013/10/25
15:11:23

Atividade a
desenvolver

na escola
Jovita ladeira Jovita ladeira "Atelier para Encarregados de

Educação"

NAPE, PES,
professores titulares

de turma,
professores de

apoio,voluntariado

Encarregados de
Educação de Todas as
Turmas do 1º Ciclo e

Pré-Escolar

Promover atividades que
promovam/desenvolvam
competências parentais...

A determinar 3º Período Sala, convites,
aparelhagem...

não é necessário
transporte 0 0 0

1º Ciclo 1 dia por período

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

29



2013/10/25
16:40:28

Visita de
Estudo Grupo Disciplinar Carmen Castro/ Ana

Paula Brito da Mana Carmen Castro

-Visita à exposição permanente
do Banco de Portugal, intitulada

"O Dinheiro no Ocidente
Peninsular: do Artigo Padrão ao
Euro" apresenta o "dinheiro" nas

suas diferentes formas no
ãmbito da disciplina de

Economia.
- Visita ao Convento de Mafra e
assistir a uma peça de teatro no

âmbito da disciplina de
Português.

- Professor João
Madalena

-Turmas do 11ºB e
do 12ºB

11ºB, 12ºB

-Refletir sobre a evolução
histórica, socioeconómica e
artística que caracterizou a
sociedade portuguesa e os

povos que habitaram o
ocidente peninsular antes da

fundação do Reino.
- Compreender textos

narrativos – Memorial do
Convento de José

Saramago.
- Desenvolver o espírito

crítico.

2013/03/06 2º Período

 
- Autocarro da CMT

- Alojamento na
Pousada da
Juventude

- Dinheiro para as
refeições

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 20 euros ainda não sabemos

o preço

2 dias Grupo 430

2013/10/28
19:27:50

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Grupo Disciplinar Antonio Silva António Silva

Participação na Festa de Natal
da Escola com uma peça

musical a incorporar o
espetáculo de Natal

Reinaldo Barros
Marta Nugas 12º TCM1

• Estimulação da
criatividade, utilizando
métodos e técnicas de

expressão;
 

• Desenvolvimento e
exploração de técnicas de

captação de atenção e
despertar o interesse do

público;
 

• Revelar capacidade de
observação da realidade
sociocultural com vista à

identificação de problemas
susceptíveis de poderem ser

trabalhados numa
perspectiva de animação

social
 

• Valorização das relações
interpessoais e o convívio

com a comunidade escolar;
 

Dezembro 2013 1º Período

Papel de cenário,
materiais de pintura,
decoração natalícia

e adereços para
aprodução da peça.
Espaço do auditório
e equipamento de

som com micro para
os ensaios.

não é necessário
transporte 0 0 0

uma manhã

430 Economia e
Contabilidade +
600 Artes Visuais
+ 620 Educação
Física

2013/10/28
22:16:01

Visita de
Estudo

Departamento de
Línguas Luís Gonçalves Luís Gonçalves Alteração da data da visita de

estudo prevista para março.

Possivelmente, os
diretores de turma

(12ªA1 e A3)
12ºA1, 12ºA3 Visita à Lisboa pessoana;

visita ao Convento de Mafra.
7 e 8 de março de

2014 2º Período Algumas fotocópias. autocarro - aluguer 20 € 20 € 17 €
2 dias

2013/10/29
09:51:46

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Nuno Encarnação Nuno Encarnação Passeio em BTT - Mata de Stª

Rita

Grupo de Educação
Fisica e CEF mesa e

bar

7ºA, 7ºB, 7ºC, 7ºD,
8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºD,
8ºE, 9ºA, 9ºB, 9ºC,
9ºD, PCA3, PIEF3

Preservação da natureza;
hábitos de vida saudável. 2014/03/18 2º Período

Os alunos terão de
trazer bicicletas e

capacetes; carro da
escola para levar

alimentação,
carrinha da autarquia

para "carro
vassoura" ; escola

segura; cruz
vermelha.

não é necessário
transporte 0 CEF 0

Grupo Disciplinar,
CEF 1 dia 620 620

2013/10/29
13:54:03

Atividade a
desenvolver

fora da escola

Luís António Silva e
CMT Luís António Silva

"Comer Bem É Mais Divertido" -
uma atividade realizada no

âmbito da "Dieta Mediterrânica"
com o apoio da CMT/ Escola de

Hotelaria/ Escola Superior de
Saúde e DECO - consiste na

aprendizagem da confeção de
um prato regional.

CMT; Escola de
Hotelaria; Escola

Superior de Saúde;
DECO

6ºB
Valorização da importância

da "dieta mediterrânica"
como património nacional

2013/11/12 1º Período

Palácio da Galeria/
CMT e restantes

elementos
dinamizadores

não é necessário
transporte 0 0 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde 1 dia

2013/10/29
17:34:56

Visita de
Estudo

Departamento de
Matemática e

Ciências
Experimentais

Liliana Barbosa Liliana Barbosa

Visita ao Centro de Ciência Viva
de Tavira para desenvolvimento
da atividade "Instrumentos de

Navegação" no âmbito da
disciplina de Matemática

associada ao tema Semelhança
de Triângulos.

Centro de Ciência
Viva e os alunos da
turma 7.º D e 11.º

profissional.

7ºD, 11º TEIF, 11º
TEAC

"Proporcionar aos alunos
momentos de descoberta

através da atividade
experimental na área da

Matemática.
Observar a concretização de
conteúdos da disciplina em
situações da vida corrente."

10 e 29/01/2014 e
9/5/2014 2º Período Não são

necessários.
não é necessário

transporte 0 0 0 Departamento de
Matemática e
Ciências
Experimentais 1 dia 500

2013/10/30
22:15:22

Atividade a
desenvolver

fora da escola
Grupo Disciplinar Jose Mesquita,

Vitalino Guerreiro
Mesquita Silva,

Vitalino Guerreiro

Palestra/apresentação de
trabalhos de grupo no âmbito da

disciplina de matemática
Alunos 12º ano

Alunos 12º ano autores
dos trabalhos a

apresentar

-Desenvolver o gosto pela
disciplina;

-Divulgar trabalhos dos
alunos;

-Motivar alunos para as
aprendizagens;

-Promover relações
interpessoais;

-Cumprir regras de disciplina
pelo funcionamento em

grupo com colegas e
professores.

2013/05/03 3º Período Não necessários não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia 500 Matemática

2013/10/30
22:56:50

Visita de
Estudo

Departamento de
Línguas Luís Gonçalves Luís Gonçalves Intercâmbio com uma escola do

Norte de Itália (Varese).

Uma docente + 15
alunos do 12º ano
(turmas A1 e A3).

12ºA1, 12ºA3

Conhecimento da cultura
italiana; prática da

comunicação em língua
inglesa; contacto com a

realidade escolar italiana /
europeia.

final do 2º período 2º Período

Transporte para os
participantes

portugueses e para
os italianos (quando
estes se deslocarem

a Tavira).

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 150 € 0 0

5 dias

2013/11/01
19:26:19

Visita de
Estudo Grupo Disciplinar Professora Zélia

Paixão
Professora Zélia

Paixão

Visita de estudo à cidade de
Madrid, com a finalidade de

visitar os principais museus e
galerias de arte da cidade. Esta

actividade é proposta,
planificada e desenvolvida pelos

professores Zélia Paixão e
Reinaldo Barros para ser

desenvolvida com a turma E do
12° ano.

Professor Reinaldo
Barros, alunos da

turma E do 12° ano.
12ºE

. Desenvolver as
capacidades de observação,
interrogação e interpretação.

. Desenvolver o espírito
crítico face a imagens e

conteúdos mediatizados e
adquirir, com autonomia,
capacidades de resposta

superadoras de estereótipos
e preconceitos face ao meio

envolvente.
. Desenvolver a

sensibilidade estética,
formando e aplicando
padrões de exigência.

. Desenvolver a consciência
histórica e cultural e cultivar

a sua disseminação.

fevereiro 2º Período

Autocarro,
alojamento, guião da

visita, maquina
fotográfica, diário

gráfico.

autocarro - aluguer 120 euros 60 euros 25 euros

3 dias Artes Visuais, 600

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

30



2013/11/05
14:54:33

Atividade a
desenvolver

na escola

Mentes
Empreendedoras

Carmen Castro
(Grupo 430), Ana
Cristina Matias (

Grupo 300), Teresa
Afonso (Grupo 520)

Carmen Castro

CLUBE MENTES
EMPREENDEDORAS:

▪ Balanço do ano 3
▪ Workshop

▪ Reuniões quinzenais
▪ Acompanhamento dos projetos
em curso e das novas iniciativas

do Clube ME
▪ Divulgação: Folhetos,

Relatórios/reportagens de
atividades; avaliação.

▪ Clube ME: Grupos
de alunos do 10º,
11º e 12º anos de
diferentes áreas.

 
▪ Biblioteca Escolar

Grupos de alunos do
10º, 11º e 12º ano de

diferentes áreas,
cursos regulares e

cursos profissionais

▪ Desenvolver competências
no domínio do

Empreendedorismo;
▪ Estimular uma consciência

de competência e
capacidade de desenvolver

as suas ideias;
▪ Consciencializar os jovens

de que a vontade e o
empenho são mais

importantes que o dinheiro
para levar a cabo as ideias

de âmbito pessoal, social ou
empresarial;

▪ Promover a participação
social dos  jovens;

Workshop: dia
30/10/2013;

restantes atividades
ao longo do ano

letivo

1º Período

▪ Instalações da
escola: Sala para

reuniões,
computador,

projetor, Biblioteca,
etc.

▪ Recursos
angariados pelos

elementos do Clube
em   atividades

realizadas para o
efeito ou junto da
comunidade de

Tavira.
▪ Apoio logístico da

CMT.
▪ Apoio dos

Mentores do clube
▪ Comunidade

escolar

Não. 0 0 0

Ano lectivo
2013/2014

2013/11/05
15:22:15

Visita de
Estudo Grupo Disciplinar Carmen Castro Carmen Castro

Visita à Caixa de Crédito
Agrícola de Tavira numa aula de

Economia A.
Alunos do 10ºB 10ºB

▪ Aplicar conhecimentos
adquiridos na Unidade 5 do

programa_ Comércio e
moeda.

▪ Relacionar a evolução
tecnológica com o processo

de desmaterialização da
moeda.

▪ Inventariar vantagens e
desvantagens do Euro.

▪ Conhecer o funcionamento
de uma Instituição bancária.

Em março de 2014 2º Período

▪ Instalações da CCA
▪ Funcionários do

Banco
▪ recursos online

fornecidos pela CCA

não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia Grupo 430

2013/11/05
15:41:32

Atividade a
desenvolver

na escola
BE

Carmen Castro
(Grupo 430), Ana
Cristina Matias (

Grupo 300)

Carmen Castro

Cozinhar no futuro com energia
solar:

 
▪ Sessão de demonstração de

cozinhar em forno solar;
 

▪ Palestra proferida pelo
professor Celestino Ruivo, da
EST da UALG, e um momento

de degustação.
 

▪ Alunos de
Economia C (12ºB

e12ºA3)
▪ 11º A1

▪ Biblioteca da
escola

▪ Clube Mentes
Empreendedoras

▪ Clube de Ciência
 

11ºA1, 12ºA3, 12ºB

▪ Reconhecer  as
potencialidades do uso da
energia solar na confeção

de comida
 

▪ Contribuir para a
sustentabilidade da vida no

nosso planeta
 

▪ Indicar as vantagens do
uso de fontes de energia

renováveis

Semana de 31 de
março a 4 de abril de

2014
2º Período

▪ Papel
▪ Fotocópias
▪ Forno solar

▪ Alimentos para
confecionar

▪ Orador
▪ Auditório

▪ Biblioblogue /
Facebook/Twitter

não é necessário
transporte 0 1 € 0

1 dia

2013/11/05
15:59:15

Atividade a
desenvolver

na escola

Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas, Grupo

Disciplinar, BE

Carmen Castro
(Grupo 430) e Ana
Cristina Matias (

Grupo 300)

Carmen Castro

Concurso: Keep calm run a
business

 
O jogo de gestão mais

importante da Europa com o
apoio institucional do Governo

de Portugal, Secretaria de
Estado do Desporto e

Juventude

▪ Dois  ou mais
grupos de alunos do

12ºA3 e do 12ºB
 

▪ Biblioteca

12ºA3, 12ºB

▪ Utilizar a simulação e a
competição como

ferramentas para pôr em
prática alguns conceitos

apreendidos na disciplina de
Economia.

 
▪Aprender a gerir uma

empresa virtual.

De outubro de 2013
a fecereiro de 2014

há um desfaio
mensal a resolver (

1ª fase do concurso)

1º Período

▪ Papel
▪ Fotocópias

▪ Manuais de Gestão
▪ Computador

▪ Internet
▪ Material fornecido

online
▪ Outras obras das

áreas de gestão e de
economia

disponíveis na
Biblioteca

não é necessário
transporte 0 0 0

De out. 2013 a fev.
2014

Grupo disciplinar
de ECONOMIA

2013/11/06
20:17:45

Atividade a
desenvolver

na escola
BE

Carmen Castro (
Grupo 430)e Ana
Cristina Matias

(Grupo 300)

Ana Cristina Matias

CONCURSO: LIBERDADE DE
EXPRESSÃO

Para quem nasceu em
democracia, é difícil imaginar o

que é viver num regime de
censura. Para promover a

reflexão sobre o tema, a SIC
Esperança e a RBE lançaram
este concurso, dirigido ao 3º
ciclo do EB e ao secundário.

Biblioteca Escolar 12ºB

▪ Suscitar a reflexão sobre o
caráter essencial da

liberdade de expressão nas
sociedades democráticas
▪ Reconhecer o contributo

das redes digitais do século
XXI no alargamento do

acesso à informação e à
comunicação interativa.

▪ Identificar riscos e abusos
decorrentes de uma

utilização indevida ou
transgressora da liberdade.

 

I de outubro a 22 de
novembro de 2013 1º Período

▪ Computador
▪ Internet

▪ Impressora
▪ livros, revistas e
jornais disponíveis

na BE ESJAC

não é necessário
transporte 0 0 0

42 dias

2013/11/06
22:00:41

Atividade a
desenvolver

na escola
BE Ana Cristina Matias Ana Cristina Matias Receção aos novos alunos na

Biblioteca Escolar (ESJAC)
Silvina Rios ( AO da

BE ESJAC)

10ºA1, 10ºA2, 10ºA3,
10ºB, 10ºC1, 10ºC2,
10ºE, 10º TTUR, 10º

TCOM, 10º TGEI

- Saber consultar  diferentes
fontes de informação
- Mobilizar diferentes

técnicas de leitura de para
informação, estudo e

recreação

18 a 27 de set. 2013 1º Período

- Recursos
disponibilizados pela

Biblioteca ESJAC
- Cartão de visita
Biblioteca ESJAC

2013

não é necessário
transporte 0 0 0

8 dias

2013/11/06
22:33:09

Atividade a
desenvolver

na escola
BE Ana Cristina Matias Ana Cristina Matias

OUTUBRO, Mês Internacional
da BE - Biblioteca: uma porta

para a vida
 

- Exposição: Vieira da Silva e
René Magritte

- Escrita sobre o tema do ano
- Formação de utilizadores

- Dia da BE - 28 OUT. -
Sinalizador de porta: Silêncio,

estou a ler!

Ana Paula Mana
Lina Correia

Mª. Antonieta Couto
Mª Fátima Palma

10ºA1, 10ºA2, 10ºA3,
10ºB, 10ºC1, 10ºC2,
10ºE, 10º TTUR, 10º

TCOM, 10º TGEI

- Apreciar uma obra de arte
- Refletir criticamente.

- Escrever sobre o lema do
ano: Biblioteca: uma porta

para a vida
- Utilizar os recursos de uma

biblioteca de forma
autónoma

- Manifestar espírito de
abertura e de respeito pelo

outro, respeitando as regras
de funcionamento de um

espaço público.
 
 

1 a 30 OUT; 28 OUT
- dia da BE 1º Período

- Cartazes
- Cartão de visita da

BE
- Folheto: Guia do
Utilizador da BE

- Obras do catálogo
da BE- exemplares

PNL disponíveis
- Sinalizador de

porta: Silêncio, estou
a ler!

- Impressões a cores
e a preto

não é necessário
transporte 0 0 0

1 OUT. - 30 OUT. ;
28 de OUT - Dia da
BE

2013/11/06
23:18:10

Atividade a
desenvolver

na escola
BE

Ana  Cristina Matias
(Grupo 300),

Mesquita (Grupo
500)  Helena

Bartolomeu ( Grupo
510), Augusta

Gonçalves ( grupo
520)

Ana Cristina Matias

SEMANA DA CULTURA
CIENTÍFICA

- Exposição (Física e Química,
Biologia e Geologia)

- Palestras de alunos para
alunos

- Sessões de trabalho de
pesquisa na BE

- Mesa de destaques
- Publicação e divulgação de

trabalhos de alunos de
matemática e da área das

ciências experimentais

Equipa de
professores da

Biblioteca Escolar
coordenada pelos

professores
Mesquita (Grupo

500)  Helena
Bartolomeu ( Grupo

510), Augusta
Gonçalves (Grupo

520)

11ºA1, 11ºA2, 11ºA3,
12ºA1, 12ºA2, 12ºA3,

12ºB

- Mobilizar conhecimentos
em função do

tema/problema científico.
- Partilhar saberes com os

seus pares.
- Elaborar e/ou comunicar,
com correção linguística e

uso de terminologia
científica específica,

sínteses de conteúdos
estudados

- Utilizar fontes de consulta,
manifestando sentido crítico
na sua seleção e rigor nas
referências bibliográficas

25 a 29 de NOV. 1º Período

- Expositores ;
Cartazes;

DATASHOW;
Auditório

- Impressões a preto
e a cores

- Obras científicas
disponíveis na BE

ESJAC
- Guias de indicação

de referências
bibliográficas em

registo impresso e/
ou disponíveis em

linha (on-line)
- Dossiês de
Disciplinas

- Computadores e
Internet: Catálogo

online da BE;
BIBLIOBLOGUE;

Páginas de
disciplinas,

FACEBOOK;
TWITTER

não é necessário
transporte 0 0 0

5 dias

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

31



2013/11/07
09:35:51

Atividade a
desenvolver

na escola

Grupo Disciplinar,
BE

Ana Cristina Matias
e Lina Correia Lina Correia

8ª Edição do Concurso Nacional
de Leitura

Contempla três fases
1ª fase - a nível de escola (até

meados de JAN.)
2ªfase - a nível regional  ( de

FEV. a MAIO)
3ª fase - a nível nacional  ( maio

a Junho)
sempre em articulação com o

Plano Nacional de Leitura (PNL)

Equipa de
professores da

Biblioteca do grupo
300 (Ana Paula

Mana, Mª Antonieta
Couto, Mª de Fátima

Palma; Paula
Pereira)

Outros professores
do Grupo 300

Ensibo Secundário

- Ler por recreação e pelo
desejo de saber mais

- Refletir sobre obras lidas
- Ler expressivamente
- Redigir com clareza

apreciação crítica de obras
lidas

14 Jan ( 1ª fase nível
de escola) 2º Período

Biblioteca : Obras
PNL já disponíveis e

outras a adquirir
Cartazes

Impressões a preto:
Questionários de

Leitura
Computador e

Internet

não é necessário
transporte 0 0 0

1 dia Grupo 300

2013/11/16
15:52:29

Atividade a
desenvolver

na escola

Margarida Campos,
Jovita Ladeira e Luís

António Silva

Margarida Campos,
Jovita Ladeira e Luís

António Silva

Atividade informativa e
educativa sobre o

funcionamento sobre o socorro
nacional.

Enfermeira Emília do
INEM.

PSP (Escola
Segura).

Bombeiros
Municipais de Tavira.

Pré-Escolar: grupo 1,
Pré-Escolar: grupo 2,
Pré-Escolar: grupo 3,

1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB,
3ºA, 3ºB, 4ºA, 4ºB,
PCA, 6ºA, 6ºB, 6ºC,

6ºD, 6ºE

Alertar para a importância
da prevenção no

socorrismo;
Desenvolver nos alunos o
espírito de entreajuda ao

próximo.

26/11/13 e 11, 12 e
13/12/13 1º Período

Os inerentes ao
INEM, PSP e BMT.
Alunos do 6ºano -

26/11/13
EB Horta do Carmo -

11, 12 e 13/12/13

não é necessário
transporte 0 0 0

PES - Programa de
Educação para a
Saúde,
Coordenadoras de
estabelecimento do
1º/ 2º e 3ºciclos quatro dias

2013/11/22
22:53:28

Atividade a
desenvolver

na escola
BE Ana Cristina Matias

e Lina Correia Lina Correia

Semana da Leitura 2014
Tema: A língua portuguesa

- Galeria de autores no TUT:
Sobe e Desce

- Apreciação crítica de obras
- Exposição e publicação de

produtos de leitura
- Palestra(s) sobre a língua

portuguesa e o seu uso
 

Equipa de
professores da

Biblioteca Escolar
Grupo 300

Ensino Secundário -
turmas aespecificar

-  Apreciar autores do
mundo lusófono

-  Partilhar leituras
- Ler/dizer com fluência e

expressividade
- Reconhecer o valor da
leitura por prazer e para

informação e estudo
- Conhecer e respeitar as

normas de registo escrito e
oral da língua  portuguesa,
na sua variante europeia

17 a 21 de março
2014 2º Período

- Biblioteca
- Auditório

- Catálogo da BE
- Impressões a preto

e a cores
- Cartazes

- Expositores
- Computadores

- Internet:
BIBLIOBLOGUE;

Página de
Português;

FACEBOOK;
TWITTER

ECOESTUDANTIL

não é necessário
transporte 0 0 0

1 semana

2013/11/22
23:21:46

Atividade a
desenvolver

na escola
BE Ana Cristina Matias Ana Cristina Matias

Divulgar e publicar é o que está
a dar.

Redação e edição de artigos
em meios de divulgação:

BIBLIOBLOGUE, FACEBOOK:
TWITTER; MOODLE,

ECOESTUDANTIL e no
BOLETIM ELETRÓNICO

BIBLIO (divulgação de obras
disponíveis ou em destaque).

 

Equipa de
professores da BE

Grupos disciplinares

Turmas do ensino
secundário

- Escrever respeitando a
coerência e a coesão

textuais.
- Ler com sentido crítico
- Comunicar de forma

criativa
- Utilizar as TIC com

proeficiência, revelando
rigor e sentido crítico na
seleção das fontes de

informação

de Set 2013 a Junho
2014 1º Período

- Computadores
- Internet

- Impressões

não é necessário
transporte 0 0 0

Ano letivo

2013/11/23
23:31:30

Atividade a
desenvolver

na escola
BE

Ana Cristina Matias,
Carmen Castro e

Lina Correia
Ana Cristina Matias

Concursos com articulação
disciplinar com o ensino

secundário (CNL, “Liberdade de
expressão e redes sociais”,

“Keep calm, run a business”, …)
Divulgação, acompanhamento,

seleção, submissão da
candidatura, publicação de

resultados

Equipa de
professores da

Biblioteca Escolar

Alunos de turmas do
ensino secundário

- Pesquisar e tratar a
informação com rigor

científico
-  Escrever com coerência

ecoesão textuais
-  Ler com sentido crítico

-  Utilizar as TIC com
desenvoltura e criatividade

De outubro 2013 a
junho 2014 1º Período

- Obras do catálogo
da BE

- Obras da BM
- Impressões a preto

e a cores
- Computadores

- Internet
- Empréstimos
interbibliotecas

autocarro - Câmara
Municipal de Tavira 0 0 0

ano letivo

2013/11/23
23:46:28

Atividade a
desenvolver

na escola
BE Ana Cristina Matias

e Mª Antonieta Couto Ana Cristina Matias

Acompanhamento/ Participação
em Projetos, Clubes e outras

atividades livres e/ou de
abertura à comunidade

- PNL
- Programa Comenius - Working

with movies
- Clube Mentes

Empreendedoras
- JCE/ PNC

- PCT
(...)

 

Carmen Castro
(Clube ME)

Gabriela Calé
(JCE/PNC)
Equipa de

professores da BE

Alunos e turmas do
ensino secundário a

indicar

- Desenvolver métodos de
trabalho e de estudo

- Desenvolver  hábitos de
leitura.

- Aplicar conhecimentos de
Inglês

- Desenvolver a literacia
mediática

- Revelar curiosidade,
espírito de observação

crítica e cooperação
interpares.

DesSetembro 2013 a
junho 2014 1º Período

- Recursos da BE
- Computador

- Internet
- Impressões

não é necessário
transporte 0 0 0

ano letivo

2013/11/23
23:54:55

Atividade a
desenvolver

na escola
BE Ana Cristina Matias Ana Cristina Matias

Apoio ao desenvolvimento
curricular

 
- Aulas de apoio

 
- Apoio formal / informal à

pesquisa, estudo e realização
de trabalho, incluindo o recurso

às TIC
 

- Produção/ compilação/
divulgação de materiais de

apoio aos diferentes curricula
 

Equipa de
professores da BE Ensino secundário

- Saber ler para selecionar e
tratar informação

 
- Aplicar métodos de

pesquisa, de trabalho e de
estudo.

 
-  Utilizar as TIC com

proeficiência.

De outubro 2013 a
Junho 2014 1º Período

- Obras do catálogo
da BE

- Dossiês de
disciplina /temáticos
- Impressões a preto

e a cores
- Computadores

- Internet:
BIBLIOBLOGUE;
catálogo online,

Páginas de
disciplinas;

MOODLE BE
ESJAC; outros sítios

de pesquisa
disponíveis em linha.
- Manuais escolares

não é necessário
transporte 0 0 0

ano letivo

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

32



2013/11/24
00:10:54

Atividade a
desenvolver

na escola
BE Ana Cristina Matias Ana Cristina Matias

Gestão da Biblioteca escolar
- Gestão da coleção, da

informação, dos equipamentos,
da ação dos utilizadores;

conceção, aplicação e
monitorização do plano de

melhoria; difusão da
informação; recolha de dados e
seu tratamento para avaliação,

segundo o MABE/RBE
 
 
 
 
 
 
 

- Supervisão da ação dos
utilizadores da BE

 
- Aplicação e monitorização das

ações de melhoria
 

- Estatísticas de uso dos
recursos, equipamentos e

serviços
 

- Avaliação intermédia
 

- Aplicação de instrumentos de
recolha de dados/informação da

RBE
 

- Relatório de avaliação,
segundo o MABE/RBE

Equipa de
professores da BE

Assistentes
operacionais da BE

Ensino secundário

- Divulgar recursos de
informação.

- Incentivar o uso dos
recursos materiais, físicos e

eletrónicos da BE, ao
serviço da aprendizagem ou

para atividades livres de
carácter lúdico.

- Manter um ambiente de
leitura, estudo e trabalho em

grupo propiciador da
produtividade e da

aprendizagem.
- Avaliar o desempenho da

BE para potenciar o seu
progresso.

 

De set. 2013 a junho
2014 1º Período

- Livro de registo
manual de entrada

de obras
- DOC.: Política

Documental
- BIBLIOBASE

- BIBLIOBLOGUE /
FACEBOOK
/TWITTER
- E-mails

- ECOESTUDANTIL
- Expositor de

notícias
- Computadores, TV,

Leitor de  DVD,
Leitor de Vídeo,

- Internet
- Folhas de

requisição de
equipamentos,
computadores,

material livro e não
livro

- DOC.: Plano de
melhoria 2013/14

- Grelhas de registo
de dados

eEstatísticos
- DOC: Modelo de

Avaliação da
Biblioteca Escolar ,

RBE
- Instrumentos e
questionários de
avaliação da BE

facultados
pela RBE

- Impressões a preto

não é necessário
transporte 0 0 0

ano letivo

Carimbo de
data/hora

Tipo de
atividade a

desenvolver

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Secundário

Responsável pela
atividade/visita de

estudo

Responsável pela
avaliação da

atividade/visita de
estudo

Breve descrição da
atividade/visita de estudo

Outros elementos
envolvidos no

desenvolvimento da
atividade/visita de

estudo

Turma(s) Envolvida(s)

Competências a
desenvolver com a

realização da atividade/visita
de estudo

Data prevista para a
realização

Período letivo
previsto para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Recursos materiais
necessários à
realização da

atividade/visita de
estudo

Transporte
necessário à
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Custos previstos por
aluno para a
realização da

atividade/visita de
estudo

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo

Entidade promotora
da atividade/visita de

estudo - Ensino
Básico

Número de dias de
duração da

atividade/visita de
estudo
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