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Nota introdutória 

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de E

75/2008, de 22 de abril, com a redação dada pelo 

Ainda nos termos da lei, o PAAA é um instrumento de planificação das atividades

de programação das atividades e que procedem à ide

Não sendo um documento “encerrado”, todas atividades p

programadas, se se revelarem úteis e oportunas para a consecução das metas a alcançar. 

necessidades dos intervenientes.  

 

1. Ligação o Projeto Educativo (em construção)

A elaboração do presente Plano de Atividades teve em consideração 

11/9/2014, que são:   

- Afirmar a qualidade do serviço educativo prestado pelas escolas do 

   - Aumentar as taxas de sucesso escolar; 

 - Reduzir a taxa de abandono escolar para valores próximos do zero

  - Melhorar os resultados dos alunos nos exames nacionais;

  - Fomentar a educação para a cidadania; 

  - Incrementar o trabalho colaborativo com as entidades parceiras.
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do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto correia (PAAA) constitui um dos instr

ção dada pelo Dec. Lei n.º 137/2012, de 2 de julho).  

um instrumento de planificação das atividades, que define, em função do projeto educativo, os objetivos,

de programação das atividades e que procedem à identificação dos recursos necessários à sua execução ( n.º 1, art.º 9º do mesmo diploma)

Não sendo um documento “encerrado”, todas atividades previstas podem não se realizar, outras, não consideradas, 

revelarem úteis e oportunas para a consecução das metas a alcançar. As datas constantes podem, de igual modo, sofrer alterações, de acordo com as 

Ligação o Projeto Educativo (em construção) 

A elaboração do presente Plano de Atividades teve em consideração as metas constantes no plano de intervenção do Diretor, aprovadas em Conse

tivo prestado pelas escolas do Agrupamento; 

Reduzir a taxa de abandono escolar para valores próximos do zero 

Melhorar os resultados dos alunos nos exames nacionais; 

orativo com as entidades parceiras. 
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constitui um dos instrumentos de autonomia, (n.º 1, art.º 9º do Dec. Lei n.º 

, que define, em função do projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e 

n.º 1, art.º 9º do mesmo diploma).   

outras, não consideradas, podem vir a ser acrescentadas às inicialmente 

As datas constantes podem, de igual modo, sofrer alterações, de acordo com as 

as metas constantes no plano de intervenção do Diretor, aprovadas em Conselho Pedagógico de dia 
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(n.º 1, art.º 9º do Dec. Lei n.º 

as formas de organização e 

vir a ser acrescentadas às inicialmente 

As datas constantes podem, de igual modo, sofrer alterações, de acordo com as 

lho Pedagógico de dia 



 

 

 

2. Organização e funcionamento do PAA

Com vista à elaboração do PAA, foi distribuído

18, de acordo com o novo Regulamento Interno. 

Numa tentativa de integração de todas as atividades, de todos os setores, de todos os níveis de ensino do Agrupamento, cria

no exterior, visitas de estudo e participação em palestras e outra para clubes, projetos e estruturas de coordenação

Associação de Pais, Desporto Escolar).  

Na planificação das atividades, encontram-

de Estudantes se encontrar em fase  eleitoral e não existir Associação de Pais, não há atividades programadas por estas duas 

O acompanhamento do Plano Anual de Atividades será feito ao longo do ano. 

contemplados na Lei e no Regulamento Interno. 

O Plano Anual de Atividades, nas suas duas vertentes, estará disponível 

A avaliação será efetuada trimestralmente e no final do ano 

atividade, no caso de Visitas de Estudo, Aulas no Exterior e participação em Palestras

Os coordenadores de projetos elaborarão um relatório de e

- Relatórios de Avaliação apresentados pelos responsáveis dos Projetos/Clubes/Estruturas de Coordenação e das Atividades no âmb

Atas (Conselho Turma, Departamentos, Conselho Pedagógico, etc.).

 

 

3. As atividades 
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Organização e funcionamento do PAA 

Com vista à elaboração do PAA, foi distribuído, pela comunidade, um documento estratégico de funcionamento e organização das atividades no Agrupamento

Numa tentativa de integração de todas as atividades, de todos os setores, de todos os níveis de ensino do Agrupamento, cria

icipação em palestras e outra para clubes, projetos e estruturas de coordenação

-se envolvidos os departamentos disciplinares e os conselhos de turma, 

de Estudantes se encontrar em fase  eleitoral e não existir Associação de Pais, não há atividades programadas por estas duas 

O acompanhamento do Plano Anual de Atividades será feito ao longo do ano. Efetuar-se-ão atualizações/adendas conforme a necessidade, devidamente justificadas, dentro dos limites 

as vertentes, estará disponível online e na Página da Escola, para consulta da Comunidade Educativa.

A avaliação será efetuada trimestralmente e no final do ano letivo, pelos responsáveis, no âmbito de Estruturas de Coordenação, Projetos e Club

, no caso de Visitas de Estudo, Aulas no Exterior e participação em Palestras.  

Os coordenadores de projetos elaborarão um relatório de execução, no final do ano letivo, e relatórios trimestrais, tendo como bas

Relatórios de Avaliação apresentados pelos responsáveis dos Projetos/Clubes/Estruturas de Coordenação e das Atividades no âmb

ho Pedagógico, etc.). 
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um documento estratégico de funcionamento e organização das atividades no Agrupamento, para o quadriénio 1914

Numa tentativa de integração de todas as atividades, de todos os setores, de todos os níveis de ensino do Agrupamento, criaram-se duas plataformas  para planificação: uma para aulas 

icipação em palestras e outra para clubes, projetos e estruturas de coordenação (Gabinete do Aluno, PES, Educação Especial, Associação de Estudantes, 

epartamentos disciplinares e os conselhos de turma, de modo a potenciar a eficácia pedagógica.  Em virtude de a Associação 

de Estudantes se encontrar em fase  eleitoral e não existir Associação de Pais, não há atividades programadas por estas duas estruturas. 

ão atualizações/adendas conforme a necessidade, devidamente justificadas, dentro dos limites 

na Página da Escola, para consulta da Comunidade Educativa. 

, no âmbito de Estruturas de Coordenação, Projetos e Clubes, e uma semana após a conclusão da

e relatórios trimestrais, tendo como base os seguintes instrumentos: 

Relatórios de Avaliação apresentados pelos responsáveis dos Projetos/Clubes/Estruturas de Coordenação e das Atividades no âmbito dos Departamentos Curriculares e Conselhos de Turma;

4 

, para o quadriénio 1914-

para planificação: uma para aulas 

(Gabinete do Aluno, PES, Educação Especial, Associação de Estudantes, 

Em virtude de a Associação 

ão atualizações/adendas conforme a necessidade, devidamente justificadas, dentro dos limites 

uma semana após a conclusão da 

riculares e Conselhos de Turma; 



 

 

 

1. Identificação 
C
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o(
s)
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o 
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)d
is

ci
pl

in
ar

 (
es

) 

Género de 
atividade 

Competências/Objetivos 

Alena 
Vavrikova, 
Maria Nestal 

43
0;

 5
30

 

Visita de 
Estudo 

Dar a conhecer uma das empresas de 
sucesso a nível local. 
Criar nos alunos o gosto pela descoberta nos 
termos de saídas profissionais. 
Promover a interação entre os alunos, 
professores e organização da visita. 
Possibilitar aos alunos contacto in loco com o 
mundo de trabalho. 

Educação 
Musical 

25
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Identificar características da Música 
portuguesa e estrangeira; 
Assinalar a data (Dia Mundial da Musica)

Jovita Ladeira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Sensibilizar para a proteção dos animais

Conceição 
Santos 

55
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

-Saber justificar as vantagens de se utilizarem 
circuitos de lógica programável em 
substituição dos circuitos tradicionais.  
-Conhecer a estrutura de um programa em 
CUPDL (ou PALASM).  
-Conseguir implementar circuitos 
combinatórios utilizando GALs.  
-Opcionalmente conseguir implementar 
circuitos sequenciais simples utilizando GALs.
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2. CONCRETIZAÇÃO 
3. 

INTERVENI
ENTES 

Outros elementos 
da comunidade 

que colaboram na 
atividade 

Turmas 
envolvidas 

Número de 
alunos 

envolvidos 

Dar a conhecer uma das empresas de 

Criar nos alunos o gosto pela descoberta nos 

Promover a interação entre os alunos, 

Possibilitar aos alunos contacto in loco com o 

As turmas foram visitar a 
exploração agrícola em 
Moncarapacho gerida pela 
empresa Hubel. 

Não existe Ativar Tavira e 
Câmara 
Municipal 

11ºTTUR; 
11ºTSEC 

24 

Assinalar a data (Dia Mundial da Musica) 

Durante a semana de 29 de 
setembro a 3 de outubro 
visionamento, no auditório 
da escola, de concertos e 
filmes musicais. 

Comunidad
e escolar. 

Nenhum 5º; 6º; 7º; 
8º;  pca 

300 

Sensibilizar para a proteção dos animais Dia do Animal Grupo 110  
Profs: 
Aadelaide 
Modesto;Sy
lvi Santos ; 
António 
Figueirinha;
Sara 
Neves; 
Zaida 
Segundo 

Câmara 
Municipal 

2ºA; 2ºB; 
2ºC ; 3ºA ; 
3ºC 

145  

Saber justificar as vantagens de se utilizarem 

 
Conhecer a estrutura de um programa em 

Opcionalmente conseguir implementar 
circuitos sequenciais simples utilizando GALs. 

Os alunos  do 11º TGEI irão 
explorar, na escola D.Paio, 
equipamentos e software 
existente no extinto clube 
de robótica. Terão a 
possibilidade de ver como  
se pode programar um PIC 
e experimentar a elabora 
pequenos projetos. 

Grupo 550 
Informática 
Conceição 
Santos, 
Hugo 
Pereira 

Nenhum 11º TGEI 19 
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4. LIGAÇÂO AO 
PROJETO 

EDUCATIVO 

Indique, por 
favor, a 
origem 
desses 

recursos 
financeiros 

Vai 
nece
ssita
r de 
auto
carro 
muni
cipal

? 

Espaço a requisitar 6. DIVULGAÇÂO 7. AVALIAÇÂO 

 Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Relatórios 
elaborados 
pelos alunos 

 Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

  Não Auditório Cartaz Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Bibioteca Reportagem 
fotográfica 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

 Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

  Não Sala de 
computadores 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Relatórios 
elaborados 
pelos alunos 
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Anabela 
Narciso; 
Ricardo Albino; 
Fernanda 
Alves 

11
0;

 1
00

 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

- Promover e valorizar a alimentação 
saudável: 
- Promover o espírito de partilha e regras de 
convívio saudável. 

Amélia Dinis; 
Vera Pereira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Hábitos de vida saudável; benefícios de uma 
alimentação equilibrada. 

Jovita Ladeira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Sensibilizar para a necessidade de uma 
alimentação saudável 

Isabel 
Agostinho 

35
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Estimular o gosto pela cultura espanhola;
Valorizar o conhecimento de línguas 
estrangeiras, como forma de comunicação 
com pessoas de diferentes culturas; 
Desenvolver atitudes de curiosidade, respeito 
e tolerância face a outras culturas e outras 
formas de estar; 
Sensibilizar os alunos para aspetos da 
literatura espanhola. 

Luísa 
Agostinho 
Gonçalves 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Dar a conhecer a importância de uma 
alimentação saudável; 
Como praticar uma alimentação saudável;
Melhorar o seu estado nutricional, 
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Promover o espírito de partilha e regras de 

Confeção de um lanche 
com alimentos saudáveis, 
nomeadamente, frutos da 
época, sumos naturais, leite 
e derivados, assim como 
pão de cereais integrais. 

Não existe. Assistentes 
operacionais 

Turmas 1/4 
CC; 2/3 CC 
e Grupo 3 
da 
Educação 
Pré-
Escolar. 

55 alunos. 

Hábitos de vida saudável; benefícios de uma Comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação: 
confeção de sumo de 
laranja e salada de frutos. 

Não existe. Assistentes 
operacionais 

Turma 1/2 
CB; Turma 
3/4 CB. 

44 alunos. 

Sensibilizar para a necessidade de uma Mega Salada de Frutas_ 
Dia Mundial da Alimentação 

Todos os 
professores 
do 1º Ciclo 
da Horta do 
Carmo 
(Grupo 110) 

Encarregados 
de Educação 

As 12 
turmas do 
1º Ciclo da 
EB Horta 
do carmo 

298 alunos 

Estimular o gosto pela cultura espanhola; 

trangeiras, como forma de comunicação 

Desenvolver atitudes de curiosidade, respeito 
e tolerância face a outras culturas e outras 

Sensibilizar os alunos para aspetos da 

Comemoração do "Día de 
la Hispanidad": 
- visionamento e exploração 
do filme "Donkey Xote"; 
- exposição de trabalhos 
alusivos ao mundo hispano. 

Grupo 350 - 
Espanhol 

Nenhum 7º A/B/C 60 alunos 

Como praticar uma alimentação saudável; 

Dia da Dieta Mediterrânica  
Dar a conhecer a dieta 
mediterrânica; 

Luísa 
Agostinho 
Gonçalves 
1º Ciclo ; 
Teresa 
Lourenço 
estagiária 
de Dieta e 
Nutrição 

Assistentes 
operacionais 

Turma A 4º 
Ano 

26 alunos 
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Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Pátio da EB1/JI de 
Conceição 

Sessão de 
divulgação em 
reuniões 
(pais/professore
s) 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Cantina Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

 Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Bibioteca Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Bibioteca Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

6 
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Teresa Brito 

40
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Visita à Exposição "Dieta Mediterrânica".
Conhecer uma área do património imaterial 
da humanidade. 

Carmen 
Pedroso 

35
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Realizar uma avaliação das potencialidades 
da Dieta Mediterrânica na procura e da oferta 
turística; 
Observar os indicadores e práticas  que 
qualificam os destinos turísticos em contexto 
real; 
Reconhecer o papel do turismo no contexto 
europeu; 
Promover competências no domínio da língua 
espanhola; 

Carmen 
Fabrício 
Pedroso 

35
0;

 4
30

 

Partcipaçã
o em 
Palestra/Co
nferência  n
o 
Agrupamen
to 

Realizar uma avaliação das potencialidades 
da Dieta Mediterrânica na procura e da ofer
turística. 
Observar os indicadores e práticas  que 
qualificam os destinos turísticos em contexto 
real 
Reconhecer o papel do turismo no contexto 
europeu 
Promover competências no domínio da língua 
espanhola; 

Ana Paula 
Brito da 
Mana,  Lina 
Correia 

30
0;

40
0 

Visita de 
Estudo 

Promover a interdisciplinariedade entre as 
disciplinas de Português e História 
Tomar conhecimento com a Lisboa de 
Fernando Pessoa. 
Conhecer o convento de Mafra, monumento 
que dá origem à obra de José Saramago, 
Memorial do Convento. 
Visitar uma das principais obras do rei D. 
João V. 
Observar obras de pintores portugueses 
modernistas, numa visita ao Museu do 
Chiado 
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iterrânica". 
Conhecer uma área do património imaterial 

Visita guiada ao Palácio da 
Galeria 

Não existe. Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

10ºB 22 

Realizar uma avaliação das potencialidades 
da Dieta Mediterrânica na procura e da oferta 

icadores e práticas  que 
qualificam os destinos turísticos em contexto 

Reconhecer o papel do turismo no contexto 

Promover competências no domínio da língua 

Encontro Transfronteiriço 
2014 EDIC Algarve - Huelva 
- Mértola - Realizado em 
Tavira nos Espaços: 
Estação Agrária e Museu 
Municipal. 

Prof. 
António 
Viegas da 
Silva - 
Grupo 430 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

12ºTTUR 22 

Realizar uma avaliação das potencialidades 
da Dieta Mediterrânica na procura e da oferta 

Observar os indicadores e práticas  que 
qualificam os destinos turísticos em contexto 

Reconhecer o papel do turismo no contexto 

Promover competências no domínio da língua 

Encontro Transfronteiriço 
2014 EDIC Algarve - Huelva 
- Mértola 

350 - 
Carmen 
Fabricio 
Pedroso;  
430 - 
António 
Silva 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

12.ºTTUR 22 alunos 

Promover a interdisciplinariedade entre as 

boa de 

Conhecer o convento de Mafra, monumento 
que dá origem à obra de José Saramago, 

Visitar uma das principais obras do rei D. 

Observar obras de pintores portugueses 
modernistas, numa visita ao Museu do 

Visita ao Palácio- Convento 
de Mafra 
Visita à exposição 
permanente do Museu do 
Chiado: Pintura Portuguesa 
de 1870-1975 
Visita ao Chiado para 
realizar um Roteiro 
pessoano. 

Não existe Nenhum 12º C1; 12º 
C2; 12ºE 

50 alunos 
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; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

 Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Relatórios 
elaborados 
pelos alunos 

 Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Artigo no jornal 
da escola 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

, 

Melhorar os 
resultados dos 
alunos nos 
exames 
nacionais 

Financiamen
tos das 
famílias 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Artigo no jornal 
da escola 

Relatórios 
elaborados 
pelos alunos 
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Isabel 
Agostinho 

35
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Desenvolver uma competência cultural e 
civilizacional da língua espanhola; 
Apropriar-se de um conjunto de 
conhecimentos que ressaltam da língua e da 
cultura dos países hispanofalantes; 
Estimular a pesquisa, a autonomia e a 
criatividade. 

Paula Serrano 

52
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

»Recolha e identificação de espécies 
existentes em dois tipos de substrato( 
arenoso e lodoso). 

Ana Cristina 
Matias 

30
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Conhecer um espaço cultural da  cidade 
dedicado a um heterónimo de Fernando 
Pessoa, A Casa Álvaro de Campos 
Ler e ouvir ler/recitar a poesia de Álvaro de 
Campos 
Apreciar a poesia de Álvaro de Campos

Sylvie Palma 
Correia 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Contribuir para o enriquecimento científico 
dos jovens; 
Proporcionar condições facilitadoras para 
uma aprendizagem significativa do ensino 
experimental das ciências. 

Anabela 
Narciso; 
Ricardo Albino 
e Fernanda  
Alves 11

0;
 1

00
 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

- Reconhecer e valorizar aspetos do 
património cultural da região; 
- Promover o saudável convívio e a partilha 
entre os alunos. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
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Desenvolver uma competência cultural e 

conhecimentos que ressaltam da língua e da 

Estimular a pesquisa, a autonomia e a 

1 de novembro - "Día de los 
Muertos": 
- exposição de trabalhos 
sobre as tradições 
mexicanas relacionadas 
com a celebração do "Día 
de los Muertos". 

Professoras 
do Grupo 
350 - 
Espanhol 

Nenhum 8º A 
(alunos de 
espanhol) 
8º B 

29 alunos 

Saída de campo  ao Arraial 
Ferreira Neto. ( dias 5 e 12 
de Novembro). 

Profª Paula 
Serrano e 
elementos 
do Centro 
Ciência 
Viva. 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

8ºA; 8º C 36 alunos 

Conhecer um espaço cultural da  cidade 
dedicado a um heterónimo de Fernando 

lvaro de 

Apreciar a poesia de Álvaro de Campos 

Visita à Casa Álvaro de 
Campos para conhecer o 
espaço e as obras sobre 
este heterónimo pessoano. 
Sessão de leitura/ recital  
de poesia de Álvaro de 
Campos pelos alunos, pela 
professora e por Renato 
(animador da casa Álvaro 
de Campos) 

Não existe Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

12º A2 32 

Contribuir para o enriquecimento científico 

Proporcionar condições facilitadoras para 
uma aprendizagem significativa do ensino 

Realização de experiências 
que vão permitir aos alunos 
um contacto básico com o 
método científico, 
nomeadamente: 
Luz e extração de 
pigmentos no dia 07-11-
2014; 
Produzir e brincar com CO2 
no dia 13-02-2015; 
Eletricidade em dia a 
marcar. 

Não existe Assistentes 
operacionais 

2.º ano 
turma A. 

25 alunos 

Promover o saudável convívio e a partilha 

Realização de um magusto 
e exploração da Lenda de 
S. Martinho. 

Não existe. Assistentes 
operacionais 

Turmas: 1/4 
CC; 2/3CC 
e Grupo 3 
da 
Educação 
Pré- 
Escolar. 

55 alunos. 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

 Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Não Casa Álvaro de 
Campos 

Artigo no jornal 
da escola 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

Financiamen
tos das 
famílias, 
Financiamen
tos do SASE  

Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não P Sessão de 
divulgação em 
reuniões 
(pais/professore
s) 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 
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Amélia Dinis; 
Vera Pereira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Conhecer tradições da cultura popular; 
partilhar vivências nesse âmbito. 

Jovita Ladeira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Preservar Tradições 

Professores do 
1º CEB e 
Educadora 

11
0;

 1
00

 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Promover hábitos de vida saudável; 
Reconhecer os malefícios do tabaco. 

Pedro António 
Ramalho 
Gabriel 

52
0 

Visita de 
Estudo 

Conhecer processos de transformação de 
materiais nobres, 
Reconhecer a importância socio-económica 
da exploração de recursos naturais não 
metálicos; 
Compreender o contributo da indústria 
cimenteira na incineração de resíduos 
perigosos. 

Teresa 
Venâncio 

91
0;

11
0;

10
0 Aula no 

Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Consciencializar os participantes dos 
malefícios 
do tabaco 
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Conhecer tradições da cultura popular; Comemoração tradicional 
do Dia de S. Martinho. 

Não existe. Encarregados 
de Educação 

Turma 1/2 
CB; Turma 
3/4 CB. 

44 alunos. 

Dia de S. Martinho Grupo 110 
(Todos os 
professores 
e 
Educadores 
da Escola 
da Horta 
doo Carmo) 

Assistentes 
operacionais 

As 12 
turmas do 
1º Ciclo 

289 alunos 

Realização e distribuição de 
panfletos à comunidade 
escolar; 
Elaboração de cartazes e 
textos alusivos ao tema; 

Alunos, 
professores
, educadora 
e auxiliares. 

Nenhum Turmas 1/4 
CC; 2/3 CC 
e Grupo 3 
do Pré- 
Escolar. 

55. 

Conhecer processos de transformação de 

económica 
da exploração de recursos naturais não 

Compreender o contributo da indústria 

Visita às Instalações da 
CIMPOR de Loulé. 
Pretende-se que os 
formandos conheçam todas 
as etapas do processo de 
produção do cimento e da 
co-incineração. 
 
Alternativa à data abaixo 
proposta: 25 de Novembro 

Não existe. Nenhum EFA - 
Operadores 
de 
Sistemas 
de 
Tratamento 
de 
Resíduos 

6 
formandos 

Visualização de pequeno  
filme alusivo ao tema 

910;100;11
0, outros. 

Nenhum 1º ciclo;pré. 40 aprox. 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Cantina Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

 Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Correio 
Eletrónico 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

Não existe. Não Escola Sala de aula Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Artigo no jornal 
da escola 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Biblioteca Pág da escola Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 
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Telma Costa 

50
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Compreender padrões e frisos; 
Trabalhar com o quadro interativo; 
Compreender a noção tridimensional; 
Motivar os alunos no gosto da Matemática.

Conceição 
Santos, Paula 
Viegas, Ângela 
Simão, António 
Rosendo,José 
Afonso, Hugo 
Pereira, 
Teresa Brito 

55
0;

53
0 

Visita de 
Estudo 

Contatar com o mundo real do trabalho
Conhecer as diferentes funções de um 
informático 
Conhecer o ciclo de desenvolvimento de 
software: análise, programação, testes, apoio 
ao utilizador 
Conhecer as linguagens de programação 
usadas 
Conhecer os equipamentos usados 
Conhecer projetos e/ou parcerias 
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Motivar os alunos no gosto da Matemática. 

Exposição Surfin`Math: 
visualizar imagens com as 
equações algébricas, 
filmes, o programa 
SURFER para 
experimentação do quadro 
interativo, tendo a hipótese 
de se imprimir imagens 
criadas por eles e 
colocadas numa parede dos 
artistas. dois programas: o 
Qio, onde manipulam as 
imagens e alteram texturas, 
cores e modo de 
visualização e ainda o 
Morenaments onde podem 
trabalhar e criar padrões e 
frisos. 
 

não existe Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

10ºTCOM; 
10ºTGEI+T
VE 

Cerca de 
45 

Contatar com o mundo real do trabalho 
Conhecer as diferentes funções de um 

Conhecer o ciclo de desenvolvimento de 
software: análise, programação, testes, apoio 

Conhecer as linguagens de programação 

Visita de estudo  no âmbito 
da  Introdução à Lógica 
Programável e 
programação de 
microcontroladores em C . 
Conhecer aplicações e  
projectos que estejam a ser 
desenvolvidos pelos alunos 
da UAlg e visitar os 
laboratórios e oficinas, 
esses conteúdos 
enquadram-se nas 
disciplinas de  Sistemas 
Digitais  e Arquitetura de 
Computadores,  
Eletricidade e Eletrónica,  
Eletrónica Fundamental e 
Programação de Sistemas 
de Informação. 

grupo 550 
(Conceição 
Santos, 
Paula 
Viegas, 
Ângela 
Simão, 
Hugo 
Pereira) 
António 
Rosendo 
José 
Afonso, 
Teresa 
Brito 

Nenhum 10ºTGEI; 
11º TGEI; 
12º TEAC; 
12º TGPSI; 
7º ano 
(ensino 
regular) 

10ºTGEI  – 
15 alunos 
11º TGEI – 
19 alunos 
12º TEAC  
– 4 alunos 
12º TGPSI 
– 7 alunos 
7º ano 
(ensino 
regular) – 
20 alunos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

 

 

Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

Financiamen
tos das 
famílias, 
Financiamen
tos do SASE 
(alunos do 
Ensino 
Básico com 
escalão) 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Relatórios 
elaborados 
pelos alunos 
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Telma Costa 

50
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Compreender padrões e frisos; 
Trabalhar com o quadro interativo; 
Compreender a noção tridimensional; 
Motivar os alunos no gosto da Matemática.

Sara Maria dos 
Mártires 
Gonçalves 

11
0 

Visita de 
Estudo 

Contribuir para o conhecimento cientifico das 
crianças e estimular o seu interesse pelas 
ciências; 
Realizar uma atividade experimental  simples 
de química associada ao conteúdo  de um 
poema; 
Descobrir/Desvendar os mistérios inerentes 
ao mundo físico que os rodeia; 
Incentivar o gosto pela leitura e escrita a partir 
das ciências experimentais. 

Zaida Segundo 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Contribuir para o desenvolvimento do 
conhecimento cientifico dos alunos; 
Estimular o interesse pela ciência; 
Realizar atividades experimentais em 
laboratório. 
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Motivar os alunos no gosto da Matemática. 

Exposição Surfin`Math: 
visualizar imagens com as 
equações algébricas, 
filmes, o programa 
SURFER para 
experimentação do quadro 
interativo, tendo a hipótese 
de se imprimir imagens 
criadas por eles e 
colocadas numa parede dos 
artistas. dois programas: o 
Qio, onde manipulam as 
imagens e alteram texturas, 
cores e modo de 
visualização e ainda o 
Morenaments onde podem 
trabalhar e criar padrões e 
frisos. 

não existe Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

11ºA3 28 

Contribuir para o conhecimento cientifico das 
crianças e estimular o seu interesse pelas 

idade experimental  simples 
de química associada ao conteúdo  de um 

Descobrir/Desvendar os mistérios inerentes 

Incentivar o gosto pela leitura e escrita a partir 

No âmbito das experiências 
experimentais os alunos 
irão participar na atividade " 
literatura e Ciência". 
Nesta atividade é explorado 
um poema de António 
Gedeão. De acordo com o 
conteúdo do poema, é 
realizada uma atividade 
experimental simples de 
química. 

Não existe Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

3º B 25 

Realização de atividades no 
Centro de Ciência Viva de 
Tavira no âmbito das 
Ciências Experimentais de 
acordo com as temáticas:  
- Água e sal. 

Não existe Centro de 
Ciência Viva de 
Tavira 

2.ºC 26 alunos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

 Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

 Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 
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Marco Rosa; 
Margarida 
Correia; 
Patrícia Anica, 
Manuela 
Borges; Carla 
Pereira, 
Cristina Leitão, 

91
0 

Visita de 
Estudo 

Respeitar os animais; 
Conhecer procedimentos básicos para cuidar 
de cavalos; 
Executar técnicas de lavagem, escovagem e 
aparelhamento de cavalos; 
Sensibilizar os alunos para tarefas numa 
quinta onde vivem animais. 

Adelaide 
Modesto 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Realização de experiências simples com 
materiais de uso corrente; 
Despertar a curiosidade e o gosto pelas 
atividades experimentais; 
Introdução de métodos científicos de forma 
simples. 

Teresa 
Venâncio 

91
0;

11
0;

10
0.

 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Consciencializar os alunos para a importância 
da educação como fator de sucesso pessoal.
Valorizar o respeito pelo outro. 
Sensibilizar os alunos para  a 
inclusão/diferença. 

Ana Mana e 
Fátima Pires; 
Ana Maria 
Alves 

30
0;

 4
00

 

Visita de 
Estudo 

Aplicar os conhecimentos adquiridos na aula 
a um caso concreto - ruínas romanas de 
Itálica 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
Direção de Serviços da Região do Algarve 

ES/3EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB Horta do Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas

ra cuidar 

Executar técnicas de lavagem, escovagem e 

Sensibilizar os alunos para tarefas numa 

Pretende-se colocar os 
alunos em contacto com o 
trabalho desenvolvido numa 
quinta onde se 
desenvolvem atividades de 
equitação. A atividade vai 
decorrer entre as 9.00h e as 
12.00h, sendo necessário 
transporte a partir da Escola 
Secundária às 8.45h, 
passando pela Escola D. 
Paio , deixando os alunos 
no Mato de Santo Epírito, 
recolhendo-os às 12.00h, 
prevendo-se que cheguem 
às 12.10h à Escola D. paio 
e 12.20 à Escola 
Secundária. 

Não existe Nenhum Alunos 
abrangidos 
pelo dec-lei 
3/2008, das 
turmas que 
a seguir se 
indicam, 
6ºB,PCA3, 
7ºA, 10E, 
11ºB, 11ºE 
e 12ºE 

12 alunos 

Realização de experiências simples com 

Despertar a curiosidade e o gosto pelas 

Introdução de métodos científicos de forma 

- Experiências com água e 
sal. 

Não existe. Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

Turma  2º B 26 alunos 

Consciencializar os alunos para a importância 
da educação como fator de sucesso pessoal. 

Espetáculo de variedades 
para comemorar o dia 
Internacional da Pessoa 
Portadora de Deficiência. 

Comunidad
e educativa. 

Nenhum 1º ciclo; 
sala 3 e 
Pré; sala 1. 

40 alunos. 

Aplicar os conhecimentos adquiridos na aula 
ruínas romanas de 

Visita a Itálica/Sevilha a 
cidade do Imperador 
Adriano 
Estimular o gosto pela 
leitura/ "Memórias de 
Adriano" de Marguerite 
Yourcenar 
promover a 
interdisciplinaridade 

António 
Rosendo 

Nenhum 10º C1; 12º 
TEIF 

31 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Blogue 
desenvolvido 
para a 
divulgação de 
travbalhos dos 
alunos de 
educação 
especial 

observação in 
loco 

Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

  Não Auditório Pág da escola Inquéritos 
aplicados aos 
alunos 

 Melhorar os 
resultados dos 
alunos nos 
exames 
nacionais 

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Artigo no jornal 
da escola 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

12 

24
-1

1-
20

14
 

Se
m

 c
us

to
s 

distribuídos aos 
alunos durante a 

(guiões, fichas, 27
-1

1-
20

14
 

Se
m

 c
us

to
s 

03
-1

2-
20

14
 

Se
m

 c
us

to
s 

distribuídos aos 
alunos durante a 

(guiões, fichas, 

03
-1

2-
20

14
 

Se
m

 c
us

to
s 



 

 

 

António Viegas 
da Silva 

43
0 

Partcipaçã
o em 
Palestra/Co
nferência  n
o 
Agrupamen
to 

Sensibilizar os alunos para o prosseguimento 
de estudos e saídas profissionais na área do 
turismo; 
Avaliar qualitativamente a tipologia da procura 
no mercado turístico  nacional e internacional;
Observar as características fundamentais de 
um futuro profissional de turismo; 
Reconhecer a importância das profissões na 
àrea do turismo na economia nacional.

Paula Perreira 

30
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Conhecer e dar a conhecer aos alunos e 
comunidade escolar aspetos culturais 
franceses e/ ou francófonos. 

Anabela 
Florêncio, 
Fátima Pires, 
Maria Horta 

40
0;

 4
20

 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

§Consolidar os conhecimentos e as 
competências adquiridos nas aulas de 
História sobre a organização da cidade 
pombalina; 
 
§Reconhecer o racionalismo iluminista no 
traçado das ruas de Vila Real de santo 
António; 
 
  Caracterizar o CBD, quanto às junções que 
nela se desenvolvem; 
 Identificar as principais indústrias no centro 
da cidade. 

Sylvie Cravo 

30
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Dar conta das tradições culturais francesas 
no âmbito dos festejos do Natal.  
Desenvolver o espírito natalício, como 
motivador de atitudes regidas pela paz e pela 
solidariedade. 

Isabel 
Agostinho 

35
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Desenvolver uma competência cultural e 
civilizacional da língua espanhola; 
Apropriar-se de um conjunto de 
conhecimentos que ressaltam da língua e da 
cultura dos países hispanofalantes; 
Desenvolver capacidades de comunicação na 
língua espanhola; 
Promover a elaboração de enunciados 
escritos na língua espanhola. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
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Sensibilizar os alunos para o prosseguimento 
de estudos e saídas profissionais na área do 

Avaliar qualitativamente a tipologia da procura 
rcado turístico  nacional e internacional; 

Observar as características fundamentais de 

Reconhecer a importância das profissões na 
àrea do turismo na economia nacional. 

sessão “Conversas à volta 
do turismo”- Formação no 
turismo 

Profª Lígia 
Cerqueira - 
Grupo 410 

Universidade do 
Algarve - 
ESGHT; Escola 
de Turismo de 
Faro 

12º TTUR; 
11ºTTUR 

22+17=39 

Conhecer e dar a conhecer aos alunos e Elaboração de postais/ 
Mensagens de Natal. 
Exposição gastronómica 
alusiva ao Natal em França. 

Ana 
Cristina 
Rogado; 
Sylvie 
Cravo 

Assistentes 
operacionais 

7ºD; 8ºA/C; 
9ºA ; 
9ºC;cursos 
vocacionais 
I e II 

+-126 
alunos 

competências adquiridos nas aulas de 
sobre a organização da cidade 

§Reconhecer o racionalismo iluminista no 
traçado das ruas de Vila Real de santo 

Caracterizar o CBD, quanto às junções que 

Identificar as principais indústrias no centro 

Visita de estudo ao centro 
histórico de Vila Real de 
Santo António. 
 
Aplicação de um guião da 
visita. 

Anabela 
Florêncio; 
Fátima 
Pires; Maria 
Horta 

Nenhum 11ºC1; 11º 
C2 

50 alunos 

Dar conta das tradições culturais francesas 

Desenvolver o espírito natalício, como 
motivador de atitudes regidas pela paz e pela 

Natal: Prova da Galette 
(7ºD, 9ºA e 9ºC) 
Canção de Natal (7ºD) 

Sylvie 
Cravo 
Grupo 300 

Encarregados 
de Educação 

7º D; 9º A; 
9ºC 

+- 60 

Desenvolver uma competência cultural e 

mentos que ressaltam da língua e da 

Desenvolver capacidades de comunicação na 

Promover a elaboração de enunciados 

"Día de los Santos 
Inocentes": 
- elaboração de um mural 
de notícias falsas. 

Grupo 350 - 
Espanhol: 
Professora 
Isabel 
Agostinho 

Nenhum 9º 
B/C(alunos 
de 
espanhol)/D 

48 alunos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Não Auditório Artigo no jornal 
da escola 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

A suportar 
pelo 
Orçamento 
Privativo 

Não Cantina Artigo no jornal 
da escola 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Artigo no jornal 
da escola 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

A suportar 
pelo 
Orçamento 
Privativo 

Não Bibioteca Artigo no jornal 
da escola 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 
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Amélia Dinis; 
Vera Pereira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Participar conjuntamente na celebração do 
Natal, partilhando e valorizando o "espírito 
natalício"; partilhar momentos e emoções 
através das apresentações dos alunos em 
palco. 

Jovita ladeira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Festejar o Natal com a comunidade escolar

Professores do 
1º CEB e 
Educadora 

11
0;

 1
00

 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Promover o desenvolvimento de valores tais 
como; o convívio, a partilha e o respeito pelos 
outros; 
Promover o conhecimento de tradições 
natalícias da região. 

Professores do 
1º CEB e 
Educadora 

11
0;

 1
00

 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Promover o desenvolvimento de valores tais 
como; o convívio, a partilha e o respeito pelos 
outros; 
Promover o conhecimento de tradições 
natalícias da região. 

Isabel 
Agostinho, 
Carmen 
Pedroso 

35
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Desenvolver uma competência cultural e 
civilizacional da língua espanhola; 
Desenvolver as capacidades de comunicação 
escrita em língua espanhola; 
Contactar com as tradições espanholas e 
divulgá-las; 
Estimular o gosto pela língua e pela cultura 
espanholas. 
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Participar conjuntamente na celebração do 
Natal, partilhando e valorizando o "espírito 
natalício"; partilhar momentos e emoções 
através das apresentações dos alunos em 

Festa de Natal: espetáculo 
e almoço convívio entre a 
comunidade escolar. 

Professores 
da Oferta 
Complemen
tar; 
Professores 
das AEC´s. 

Assistentes 
Operacionais, 
E.E. e Autarquia 
local. 

Turma1/2 
CB; Turma 
3/4 CB. 

44 alunos. 

Festejar o Natal com a comunidade escolar Festa de Natal Todos os 
professores 
e 
Educadores 
da EB 
Horta do 
Carmo 
(110) 

Pais As 12 
turmas do 
1º ciclo e as 
2 Turmas 
do JI 

339 alunos 

Promover o desenvolvimento de valores tais 
onvívio, a partilha e o respeito pelos 

Promover o conhecimento de tradições 

Realização de uma festa/ 
convívio entre os alunos da 
escola e jardim de infância, 
na qual irão ser partilhados 
poemas, canções e 
dramatizações alusivos à 
época.  
Nesta festa participará toda 
a comunidade escolar. 

Alunos, 
professores
, 
educadora, 
auxiliares, 
encarregad
os de 
educação e 
autarquia 
local. 

Nenhum Turmas 1/4 
CC; 2/3 CC 
e Grupo 3 
do Pré- 
Escolar. 

55. 

Promover o desenvolvimento de valores tais 
como; o convívio, a partilha e o respeito pelos 

Promover o conhecimento de tradições 

Realização de uma festa/ 
convívio entre os alunos da 
escola e jardim de infância, 
na qual irão ser partilhados 
poemas, canções e 
dramatizações alusivos à 
época.  
Nesta festa participará toda 
a comunidade escolar. 

Alunos, 
professores
, 
educadora, 
auxiliares, 
encarregad
os de 
educação e 
autarquia 
local. 

Nenhum Turmas 1/4 
CC; 2/3 CC 
e Grupo 3 
do Pré- 
Escolar. 

55. 

cultural e 

Desenvolver as capacidades de comunicação 

Contactar com as tradições espanholas e 

Estimular o gosto pela língua e pela cultura 

Comemoração do "Día de 
Reyes": 
- concurso "La mejor carta 
de Reyes"; 
- "cabalgata de Reyes": 
distribuição de rebuçados. 

Grupo 350 - 
Espanhol: 
Isabel 
Agostinho; 
Carmen 
Pedroso 

Nenhum 6º 
A/B/C/D/E; 
7º A/B/C; 8º 
A/B; 9º 
B/C/D;  
10º 
TSEC/TVE/
TCOM/TGE
I  

280 alunos 
(aproximad
amente) 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não CRC Sessão de 
divulgação em 
reuniões 
(pais/professore
s) 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

 Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

  Não Palcos Reportagem 
fotográfica 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

Não existe. Não Casa do Povo de 
Conceição de 
Tavira 

Sessão de 
divulgação em 
reuniões 
(pais/professore
s) 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

Não existe. Não Casa do Povo de 
Conceição de 
Tavira 

Sessão de 
divulgação em 
reuniões 
(pais/professore
s) 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 
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Amélia Dinis; 
Vera Pereira 

11
0 

Visita de 
Estudo 

Realizar em espaço adequado atividades 
experimentais. 

Ana Luísa 
Sampaio 
Cardoso 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Conhecer fenómenos relacionados com a" luz 
e pigmentos" 

Luís António 
Silva 

23
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Aprendizagem prática da confeção de pão;
Desenvolvimento do trabalho cooperativo.

Ana Cristina 
Francisco 

20
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

- Adquirir motivação para o estudo da 
formação Portugal. 
- Conhecer os feitos do primeiro rei de 
Portugal. 

Rui Pinto 

té
cn

ic
o 

Es
pe

ci
al

iz
ad

o 

Visita de 
Estudo 

•Conhecimento de conceitos, factos, técnicas 
e procedimentos. 
•Apresentação qualidade, rigor, ritmo e 
destreza no trabalho. 
•Compreensão dos conteúdos e /ou 
fenómenos apresentados sob a forma verbal, 
figurativa ou simbólica. 
• Utilização materiais conforme normas de 
higiene e segurança específicas e 
Aplicação dos conhecimentos em situações 
reias 
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Realizar em espaço adequado atividades Participação em atividades 
temáticas, no CCV. 

Não existe. Assistentes 
operacionais 

Turma 1/2 
CB; Turma 
3/4 CB. 

44 alunos. 

Conhecer fenómenos relacionados com a" luz Visita ao Centro de Ciência 
Viva. 

Código 110, 
Professoras 
Ana Luísa 
Sampaio 
Cardoso e 
Teresa 
Venâncio 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

Turma 
1/2ºB 

21 alunos. 

prática da confeção de pão; 
Desenvolvimento do trabalho cooperativo. 

Os alunos vão ao Centro de 
Ciência Viva para uma 
aprendizagem teórico-
prática sobre a confeção de 
pão e, cada aluno, deverá 
executar o seu próprio pão. 

O grupo 
230 na 
pessoa de 
Luís 
António 
Silva e a 
professora 
de EDF 
Margarida 
Campos. 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

5ºA; 5ºC. Um total de 
40 alunos. 

Conhecer os feitos do primeiro rei de 

os alunos vão assistir a um 
documentário sobre D. 
Afonso Henriques, o 
conquistador. 

Clara 
Nascimento
; Amanda 
Cruz - 220 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

5ºA, 5º B e 
5ºE 

60 

•Conhecimento de conceitos, factos, técnicas 

rigor, ritmo e 

fenómenos apresentados sob a forma verbal, 

• Utilização materiais conforme normas de 

Aplicação dos conhecimentos em situações 

Visita á Herdade do 
Esporão . 
Visita á Feira de óbitos ( a 
data ainda não foi divulgada 
pela Organização) 

"não existe" Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

Turma 
vocacional 
2 

21 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

Não se 
aplica 

Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Correio 
Eletrónico 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

 Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

 Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

Fundos 
angariados 
na 
comunidade/
Donativos/P
atrocínios, 
Financiamen
tos das 
famílias, 
Financiamen
tos do SASE 
(alunos do 
Ensino 
Básico com 
escalão) 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Sessão de 
divulgação em 
reuniões 
(pais/professore
s) 

Relatórios 
elaborados 
pelos alunos 
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Carla Sabino 

29
0 

Visita de 
Estudo 

Dinamizar a disciplina de EMRC, estimulando 
o gosto e o empenho dos alunos pela 
disciplina. 
Aprofundar conhecimentos adquiridos em 
contexto de sala de aula, consolidando as 
aprendizagens realizadas.  
Valorizar o Meio Ambiente, desenvolvendo 
comportamentos assertivos relativos ao 
respeito pela Natureza.  
Fomentar o convívio, a colaboração e a 
solidariedade entre os alunos. 

Augusta 
Carvalho 

52
0 

Visita de 
Estudo 

Conhecer projetos de investigação em curso ,
Aprofundar e conhecer aplicações de 
conteúdos aprendidos nas aulas; 
Contactar com investigadores e novos 
equipamentos utilizados em investigação;
Abrir perspetivas de cursos superiores a 
seguir. 

Pedro António 
Ramalho 
Gabriel 

52
0 

Visita de 
Estudo 

Identificação de algumas estruturas 
geológicas da região algarvia; 
Relacionamento das principais litologia
as unidades geomorfológicas da região 
algarvia; 
 Integração dos principais conceitos 
geológicos no contexto geológico algarvio;
Valorização do património geológico. 
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Dinamizar a disciplina de EMRC, estimulando 

Aprofundar conhecimentos adquiridos em 
contexto de sala de aula, consolidando as 

Valorizar o Meio Ambiente, desenvolvendo 
comportamentos assertivos relativos ao 

boração e a 

- Visita de estudo aos 
principais templos religiosos 
das cinco grandes religiões 

Carla 
Sabino (290 
- EMRC). 

Nenhum 9º EMRC - 13 alunos. 

Conhecer projetos de investigação em curso , 

Contactar com investigadores e novos 
equipamentos utilizados em investigação; 
Abrir perspetivas de cursos superiores a 

Visita a vários laboratórios 
do ITQB e Oeiras e visita às 
instalações do EMEPC (Um 
dia); 
 
Se possível 2 dias, visita de 
estudo ao Museu da 
Lourinhã. 

520;510 Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

11ºA3 30 alunos 

Relacionamento das principais litologias com 
as unidades geomorfológicas da região 

geológicos no contexto geológico algarvio; 

Visita de Campo a locais 
representativos da geologia 
algarvia e ilustrativos dos 
conteúdos leccionados na 
disciplina de Biologia e 
Geologia (10º e 11º anos). 
 
Paragens: 
1. Cerro de S. Miguel 
(Olhão) 
2. Caldas de Monchique 
3. Foia 
4. Pedreira da Nave 
5. Praia da Luz 
6. Carvoeiro (Lagoa) 
 
 

Grupo 520 
Não existe 

Nenhum 11ºA1; 
11ºA2 

44 alunos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

 Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

Financiamen
tos das 
famílias, 
Financiamen
tos do SASE 
( 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Inquéritos 
aplicados aos 
alunos 

Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

Fundos 
angariados 
na 
comunidade/
Donativos/P
atrocínios, 
Financiamen
tos das 
famílias 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Biblioblogue Relatórios 
elaborados 
pelos alunos 

Melhorar os 
resultados dos 
alunos nos 
exames 
nacionais 

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Artigo no jornal 
da escola 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 
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António Viegas 
da Silva 

43
0 

Visita de 
Estudo 

Identificar as potencialidades de um destino 
turístico, através das estratégias e programas 
de animação de cada destino; 
Observar em contexto real de atividade 
turística as tipologias de animação de um 
destino turístico; 
Reconhecer as características fundamentais 
que tornam um destino, num destino turístico 
de qualidade; 
Identificar ofertas estruturadas e qualificadas 
em contexto real de destino turístico; 
 
 

Carmen 
Fabrício 
Pedroso 

35
0 

Visita de 
Estudo 

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.
Contactar com meios de comunicação social
Promover a participação dos alunos em 
actividades de grupo, cumprindo normas.
Partilhar e adquirir experiências pessoais, 
culturais e saberes. 
Enriquecer culturalmente os alunos. 
Revelar capacidade de integração de 
conhecimentos, comunicação e criatividade;
Promover competências no domínio da 
comunicação; 
Estimular a observação, reflexão, autonomia, 
dentro das normas e padrões, para poder 
fundamentar análise crítica; 

Amélia Dinis; 
Vera Pereira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Participação num cortejo carnavalesco, 
partilhando momentos e emoções através do 
divertimento; valorização de uma tradição 
multicultural. 

Jovita Ladeira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Preservar tradições culturais 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
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Identificar as potencialidades de um destino 
turístico, através das estratégias e programas 

Observar em contexto real de atividade 
tipologias de animação de um 

Reconhecer as características fundamentais 
que tornam um destino, num destino turístico 

Identificar ofertas estruturadas e qualificadas 

Visita de Estudo a Madrid 
(4dias)- Roteiro Turístico de 
um destino Internacional, no 
âmbito das disciplinas de 
Turismo-Informação e 
Animação Turística e de 
Espanhol; 

Profª 
Carmen 
Pedroso - 
Grupo 350 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

12ºTTUR 22 

Promover competências no domínio das 

afetivas com 

Ampliar conhecimentos no âmbito da língua e 

Promover a oralidade em língua espanhola. 
Contactar com meios de comunicação social 

m 
actividades de grupo, cumprindo normas. 
Partilhar e adquirir experiências pessoais, 

conhecimentos, comunicação e criatividade; 
a 

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

VISITA DE ESTUDO A 
MADRID 

350 - 
Carmen 
Fabrício 
Pedroso 
510 - Rosa 
Palma 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

11.ºA4 
(apenas 
alunos de 
espanhol) 
11.º B 
(apenas 
alunos de 
espanhol) 
11.º E 
(apenas 
alunos de 
espanhol) 

20 

Participação num cortejo carnavalesco, 
partilhando momentos e emoções através do 
divertimento; valorização de uma tradição 

Desfile de Carnaval pela 
localidade; convívio 
carnavalesco. 

Não existe. Assistentes 
Operacionais, 
E.E. e Autarquia 
local. 

Turma 1/2 
CB; Turma 
3/4 CB. 

44 alunos. 

Festa de carnaval 110 (Todos 
os 
professores 
do 1º ciclo 
da EB 
Horta do 
Carmo) 

Assistentes 
operacionais 

As 12 
Turmas do 
1º Ciclo e 
as 2 turmas 
do JI 

339 alunos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

 Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

Fundos 
angariados 
na 
comunidade/
Donativos/P
atrocínios, 
Financiamen
tos das 
famílias 

Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

 Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

Fundos 
angariados 
na 
comunidade/
Donativos/P
atrocínios, 
Financiamen
tos das 
famílias 

Não Auditório Artigo no jornal 
da escola 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Marginal da Ria 
Formosa. 

Sessão de 
divulgação em 
reuniões 
(pais/professore
s) 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

 Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 
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Isabel 
Agostinho, 
Carmen 
Pedroso 

35
0-

Es
pa

nh
ol

 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

- Motivar os alunos para a elaboração de 
enunciados escritos; 
- Incentivar os alunos da escola a participar 
nas atividades promovidas pelo grupo de 
espanhol. 

Luís 
Gonçalves, 
Zélia Paixão, 
Gabriela Calé, 
Ana Matias 

30
0,

 6
00

, 4
30

 

Visita de 
Estudo 

Conhecer as ligações culturais entre o 
Ociente e o Oriente. 

Ana Cristina 
Francisco 

20
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Conhecer os vestígios da herança 
muçulmana em Tavira: 
Relacionar as características da região com a 
dieta mediterrânica; 
Desenvolver hábitos de convivência saudável.

António Viegas 
da Silva 

43
0 

Visita de 
Estudo 

Identificar ofertas nacionais e internacionais 
de produtos turísticos em contexto real;
Contactar com a realidade do trabalho de 
marketing turístico dos agentes profissionais 
do turismo; 
Comparar as técnicas e conhecimentos da 
aprendizagem realizada em sala de aula com 
a realidade da atividade da indústria do 
turismo; 
Valorizar a carreia e as aprendizagens na 
área profissional do turismo. 

Augusta 
Carvalho 

52
0 

Visita de 
Estudo 

Observar e identificar, no campo, várias 
formações geológicas: magmáticas, 
sedimentares e metamórficas; 
Aprofundar conhecimentos sobre a geologia 
local; 
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Motivar os alunos para a elaboração de 

escola a participar 
nas atividades promovidas pelo grupo de 

Concurso "Día de San 
Valentín": 
- definição de amor/ 
amizade e eleição das 
melhores definições. 

Grupo 350 - 
Espanhol: 
Isabel 
Agostinho; 
Carmen 
Pedroso 

Assistentes 
operacionais 

Todos os 
alunos da 
escola que 
pretendam 
participar 
no 
concurso 

A definir 

Conhecer as ligações culturais entre o Apresentaçao de trabalhos 
desenvolvidos no âmbito 
das disciplinas de 
Português, Desenho e 
História da Cultura e das 
Artes 

300 - Ana 
Matias,Luís 
Gonçalves 
600 - Zélia 
Paixão 
430 - 
Gabriela 
Calé 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

10º E 22 alunos 

Relacionar as características da região com a 

Desenvolver hábitos de convivência saudável. 

Visita de estudo ao Palácio 
da Galeria - exposição 
sobre Dieta Mediterrânica e 
ao Núcleo Islâmico. 

Clara 
Nascimento 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

5ºE 20 

Identificar ofertas nacionais e internacionais 
al; 

Contactar com a realidade do trabalho de 
marketing turístico dos agentes profissionais 

Comparar as técnicas e conhecimentos da 
aprendizagem realizada em sala de aula com 
a realidade da atividade da indústria do 

e as aprendizagens na 

Visita de Estudo à 27ª 
edição da BTL-Feira 
Internacional de Turismo de 
Lisboa - FIL - Parque das 
Nações - Lisboa 

Profª Alena 
Vavrikova - 
Grupo 430 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

12ºTTUR; 
11ºTTUR; 

22+17=39 

Observar e identificar, no campo, várias 

Aprofundar conhecimentos sobre a geologia 

Visita de estudo à Serra de 
Monchique e Praia da Luz 

Grupo 520; 
outros 
participante
s a 
designar 
em 
Conselho 
de Turma. 

Nenhum 11ºA3 30 alunos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Atividade de 
participação 
facultativa 

Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

Fundos 
angariados 
na 
comunidade/
Donativos/P
atrocínios, 
Financiamen
tos das 
famílias 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

 Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Relatórios 
elaborados 
pelos alunos 

Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

Financiamen
tos das 
famílias 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Biblioblogue Relatórios 
elaborados 
pelos alunos 
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Maria 
Antonieta 
Couto 

30
0 

Visita de 
Estudo 

Desenvolver o espírito de autonomia, 
responsabilidade e cooperação interpares;
Promover a interligação entre a teoria e a 
prática, numa aproximação entre o meio 
escolar e o meio sociocultural em estudo: 
percurso pessoano e percurso das 
personagens de Memorial do Convento;
Experienciar o contacto com o mundo da 
investigação; 
Relacionar os conteúdos científicos, culturais 
e artísticos em aprendizagem em contexto 
escolar com as experiências vivenciais 
proporcionadas pela visita. 

Anabela 
Narciso; 
Ricardo Albino 

11
0 

Visita de 
Estudo 

- Conhecer e valorizar aspetos do património 
histórico da região; 
- Conhecer aspetos morfológicos e 
geográficos da região. 

Conceição 
Santos, Paula 
Viegas, Ângela 
Simão, António 
Rosendo, José 
Afonso, José 
Pego 

55
0,

 5
30

, 5
40

 

Visita de 
Estudo 

promover o interface entre o mundo 
académico e empresarial, 
a educação formal e não formal,  tendo em 
vista  motivar e incentivar os jovens a 
encontrar o seu talento e apoiar as decisões 
do seu futuro  pessoal e profissional. 
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responsabilidade e cooperação interpares; 
Promover a interligação entre a teoria e a 
prática, numa aproximação entre o meio 
escolar e o meio sociocultural em estudo: 

Memorial do Convento; 
Experienciar o contacto com o mundo da 

Relacionar os conteúdos científicos, culturais 
e artísticos em aprendizagem em contexto 
escolar com as experiências vivenciais 

- Visita guiada ao Real 
convento de Mafra; 
- Assistência à peça de 
teatro Memorial do 
Convento, adaptação do 
grupo Éter; 
- Visita à Fundação 
Champalimaud. 

300 - Maria 
de Fátima 
Palma 
520 - Maria 
Teresa 
Afonso 

Nenhum 12º A1; 12º 
B 

43 

Conhecer e valorizar aspetos do património Visita de estudo ao castelo 
de Silves e à fortaleza de 
Sagres. 

Não existe. Assistentes 
operacionais 

Turma 1/4 
CC e turma 
2/3 CC. 

37 alunos. 

a educação formal e não formal,  tendo em 

encontrar o seu talento e apoiar as decisões 

A visita de estudo é um dos 
meios que mais estimula os 
alunos, dado o carácter 
motivador que constitui a 
saída do espaço escolar. 
Não é um mero passeio, é 
uma situação de 
aprendizagem que favorece 
a aquisição de 
conhecimentos, proporciona 
o desenvolvimento pessoal 
e facilita a sociabilidade. 
A visita de estudo á 
Futurália tem múltiplas 
potencialidades 
pedagógicas e formativas, 
facilita o acesso a 
informação 

550-  
Conceição 
Santos, 
Paula 
Viegas, 
Ângela 
Simão,José 
Pego 530-
António 
Rosendo, 
540- José 
Afonso, 

Nenhum 10ºTGEI 
(Técnico de 
Gestão 
Equipament
os 
Informático
s); 11º 
TGEI ;12º 
TEAC 
(Técnico de 
Eletrónica 
Automação 
e 
Computado
res) ; 
12º TGPSI 
– (Técnico 
de Gestão 
e 
Programaç
ão de 
Sistemas 
Informático
s) 

45 alunos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

 Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

Financiamen
tos das 
famílias 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Relatórios 
elaborados 
pelos alunos 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Sessão de 
divulgação em 
reuniões 
(pais/professore
s) 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

Fundos 
angariados 
na 
comunidade/
Donativos/P
atrocínios, 
Financiamen
tos das 
famílias, 
Financiamen
tos do SASE 
(alunos do 
Ensino 
Básico com 
escalão) 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Relatórios 
elaborados 
pelos alunos 
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Sara Maria dos 
Mártires 
Gonçalves 
Neves 

11
0 

Visita de 
Estudo 

- Contribuir para o conhecimento cientifico 
das crianças e estimular o seu interesse pelas 
ciências; 
- Conhecer noções básicas sobre as plantas;
- Proporcionar uma perceção clara de como 
as plantas respiram e transpiram; 
- Explorar um conjunto de questões inerentes 
à vida de uma planta. 

Amélia Dinis; 
Vera Pereira 

11
0 

Visita de 
Estudo 

Interagir com espaços públicos de caráter 
pedagógico/cultural; 
(Re)conhecer de forma lúdica e interativa 
uma parte áurea da nossa História;  
(Re)conhecer e sensibilizar para a 
importância de proteger as diferentes 
espécies animais. 

Luísa 
Contreiras, 
Elsa Duarte, 
Inês 
Domingos, 
Odília Pereira, 
Márcia Morais 

51
0;

 5
00

; 4
00

; 3
00

; 

Visita de 
Estudo 

Conhecer alternativas de educação e 
formação; 
Desenvolver autonomia, autoexploração e 
comunicação para lidar com jovens, adultos e 
instituições. 

Rosa Rogado; 
Amanda Cruz 

22
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Conhecer aspetos culturais de países de 
expressão inglesa; conhecer celebrações e 
datas festivas; diferenciar os seu meio 
sociocultural do meio sociocultural dos outros.
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Contribuir para o conhecimento cientifico 
das crianças e estimular o seu interesse pelas 

r noções básicas sobre as plantas; 
Proporcionar uma perceção clara de como 

Explorar um conjunto de questões inerentes 

No âmbito das ciências 
experimentais, os alunos 
irão participar na atividade 
"Vida de Planta - As plantas 
também respiram". I". Com 
Esta atividade pretende-se 
explorar um conjunto de 
questões sobre a vida das 
plantas. 
 

Não existe Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

3º B 25 

Interagir com espaços públicos de caráter 

(Re)conhecer de forma lúdica e interativa 

Visita de estudo ao  Museu 
de Cera dos 
Descobrimentos do Algarve 
(Lagos) e ao  Zoo de Lagos. 

Não existe. Assistentes 
operacionais 

Turma 1/2 
CB; Turma 
3/4 CB. 

44 alunos. 

Desenvolver autonomia, autoexploração e 
comunicação para lidar com jovens, adultos e 

Visita de estudo à 
FUTURÁLIA, em Lisboa 

Não existe SPO 9ºA; 9ºB; 
9ºC; 9ºD; 
VOC2 

No máximo 
105 

Conhecer aspetos culturais de países de 
expressão inglesa; conhecer celebrações e 
datas festivas; diferenciar os seu meio 
sociocultural do meio sociocultural dos outros. 

"Shrove Tuesday" - 
pancake race: corrida de 
panquecas 
tradicionalemente 
celebrada, este ano, no dia 
17 de fevereiro (data 
móvel), no Reino Unido e 
em países da língua alvo. 
 
 

Todos os 
professores 
do grupo 
220. 

alunos do 2º 
ciclo 

Em 
princípio, 
todas as 
turmas do 
2º ciclo. 

200 alunos. 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

 Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

Financiamen
tos das 
famílias 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Sessão de 
divulgação em 
reuniões 
(pais/professore
s) 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

Financiamen
tos das 
famílias, 
Financiamen
tos do SASE 
(alunos do 
Ensino 
Básico com 
escalão) 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Inquéritos 
aplicados aos 
alunos 

 Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Ginásio/Campo de 
jogos 

Biblioblogue observação do 
comportamento 
e prestação dos 
alunos. 
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Domingos 
Ramalho 

25
0 

Visita de 
Estudo 

Reproduzir/recriar produções do património 
tradicional português e estrangeiro; participar 
em atividades 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; 
desenvolver a motricidade na utilização de 
técnicas elementares de produção sonora a 
nível vocal, instrumental e tecnológico; troca 
experiências com músicos e instituições 
musicais. 

Jovita ladeira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Aprofundar relações parentais 

José Filipe 

23
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Inferir da importância da Floresta na 
conservação do solo, da água e do ar 
Sensibilizar para o ciclo de vida das árvores
Reconhecer a importância da Floresta 
biodiversidade animal 

Amélia Dinis; 
Vera Pereira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

A importância e o prazer de realizar 
atividades desportivas. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
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Reproduzir/recriar produções do património 
tradicional português e estrangeiro; participar 

contribuições dos outros e respeitando as 

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; 

ação de 
técnicas elementares de produção sonora a 
nível vocal, instrumental e tecnológico; troca 
experiências com músicos e instituições 

2º Festival de Bandas 
Escolares. 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. 19 e 20 de março. 

Não existe. Nenhum Bernardo 
Gil (11º 
A1), 
Daniela 
Azevedo 
(11º C1), 
João 
Bastos (11º 
C1), Jorge 
Lázaro (11º 
C2), Pedro 
Fernandes 
(9º B), 
Pedro 
Pacheco 
(9º D), 
Ricardo 
Pires (10º 
A3) 

7 

Dia do Pai _ Caminhada Grupo 110 ( 
Todos os 
professores 
da EB 
Horta do 
Carmo ) 

Assistentes 
operacionais 

As 12 
turmas do 
1º Ciclo 

298 alunos 

 
Sensibilizar para o ciclo de vida das árvores 
Reconhecer a importância da Floresta para a 

Comemoração do Dia 
Mundial da Floresta 
(concurso de cartazes) 
Plantação de árvore(s) em 
espaço público 
Reconhecimento de uma 
área florestal de interesse 
público 
(visita ao Perímetro 
Florestal da Conceição) 

230, José 
Filipe; 230, 
Clara 
Nascimento
; 230, Carla 
Silva; 240, 
Ana 
Canário; 
240, Ana 
Calvinho; 
290, Carla 
Viegas 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

6ºC 20 

Atividades de encerramento 
do 2º período: jogos 
desportivos. 

Não existe. Assistentes 
operacionais 

Turma 1/2 
CB; Turma 
3/4 CB. 

44 alunos. 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

 Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Redes Sociais Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

 Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Correio 
Eletrónico 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

 Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Relatório do 
professor 
responsável 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Ginásio/Campo de 
jogos 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 
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Jovita Ladeira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Preservar Tradições 

Amélia Dinis; 
Vera Pereira 

11
0 

Visita de 
Estudo 

Realizar em espaço adequado atividades 
experimentais. 

Ana Cristina 
Matias, 
Norberto 
Mestre e Mª 
Helena 
Bartolomeu 

30
0;

51
0 

Visita de 
Estudo 

Promover uma aproximação entre o contexto 
escolar e outros contextos profissionais de 
natureza científica e/ou cultural; 
Relacionar os conteúdos científicos, culturais 
e artísticos em aprendizagem em contexto 
escolar com as experiências vivenciais 
proporcionadas pela visita; 
Desenvolver o sentido de responsabilidade, 
de autonomia e de cooperação interpares;
Refletir criticamente sobre as atividades 
realizadas durante a visita. 

Zaida Segundo 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Contribuir para o desenvolvimento do 
conhecimento cientifico dos alunos; 
Estimular o interesse pela ciência; 
Realizar atividades experimentais em 
laboratório. 
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Festa da Páscoa Todos os 
professores 
e 
educadores 
da EB 
Horta do 
Carmo 
(Grupo 110) 

Assistentes 
operacionais 

As 12 
turmas do 
1º Ciclo ; as 
2 turmas do 
JI da EB 
Horta do 
Carmo 

339 alunos 

Realizar em espaço adequado atividades Participação em atividades 
temáticas no CCV. 

Não existe. Assistentes 
operacionais 

Turma 1/2 
CB; Turma 
3/4 CB. 

44 alunos. 

Promover uma aproximação entre o contexto 
escolar e outros contextos profissionais de 

cos, culturais 
e artísticos em aprendizagem em contexto 
escolar com as experiências vivenciais 

Desenvolver o sentido de responsabilidade, 
de autonomia e de cooperação interpares; 
Refletir criticamente sobre as atividades 

Segunda, 13 de abril 2015  
Manhã: Viagem Tavira-
Almada 
Almoço: Fórum Almada 
Tarde: Atividades 
laboratoriais no âmbito da 
Química, no Campus da 
Costa da Caparica, 
Universidade Nova. 
Dormida: Hostel em Lisboa 
Terça, 14 de abril 2015  
Manhã 9:30 Visita guiada 
ao Instituto de Tecnologia 
Nuclear; Universidade de 
Lisboa 
Tarde  14:30 Teatro " 
Memorial do Convento", 
Casa dos Bicos, Fundação 
José Saramago 
17:00 - Viagem de regresso 
Lisboa –Tavira 
 

Ana 
Cristina 
Matias 
(Grupo 300) 
 Norberto 
Mestre e Mª 
Helena 
Bartolomeu 
( Grupo 
510) 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

12º A2 32 

Realização de atividades no 
Centro de Ciência Viva de 
Tavira no âmbito das 
Ciências Experimentais de 
acordo com as temáticas:  
-  Plantas e sementes 

Não existe Centro de 
Ciência Viva de 
Tavira 

2.ºC 26 alunos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

 Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

 Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

Financiamen
tos das 
famílias 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Redes Sociais Relatórios 
elaborados 
pelos alunos 

Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 
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Amélia Dinis; 
Vera Pereira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Troca de vivências autor/"pequenos 
escritores"; promover o gosto pela leitura e 
escrita. 

Isabel 
Agostinho, 
Carmen 
Pedroso 35

0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Estimular o gosto pela língua e pela cultura 
espanholas. 
Aplicar os conhecimentos adquiridos nas 
aulas de espanhol. 
Promover o gosto pela escrita; 

Adelaide 
Modesto 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Dar a conhecer às crianças noções básicas 
sobre o que é uma planta; 
Identificação de cada parte constituinte da 
planta; 
Introdução do conceito das respetivas 
funções; 
Conhecimento do tamanho e variedade de 
sementes. 

Teresa 
Venâncio 

91
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Consciencializar os alunos para a importância 
da educação como fator de sucesso pessoal.

António 
Figueirinha 

11
0 

Visita de 
Estudo 

Dar a conhecer a existência de diversos seres 
vivos e os seus habitats; 
Aprofundar os conhecimentos acerca das 
características de várias espécies; 
Consciencializar os alunos dos problemas e 
das ameaças de alguns animais em vias de 
extinção; 
Fomentar o conhecimento do planeta, da sua 
biodiversidade e urgente proteção e 
conservação. 

Sara Maria dos 
Mártires 
Gonçalves 

11
0 

Visita de 
Estudo 

Contribuir para o conhecimento cientifico das 
crianças e estimular o seu interesse pelas 
ciências; 
Conhecer os principais nutrientes para fazer 
boas escolhas alimentares; 
Analisar a composição química de alguns 
alimentos pertencentes à nossa dieta diária.
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escritores"; promover o gosto pela leitura e 
Comemoração do Dia 
Mundial do Livro. 

Não existe. Autor convidado. Turma 1/2 
CB; Turma 
3/4 CB. 

44 alunos. 

Estimular o gosto pela língua e pela cultura 

conhecimentos adquiridos nas 

Concurso Literário "Una 
rosa y un libro": 
comemoração do Dia 
Mundial do Livro e dos 
Direitos de Autor 

Grupo 350 - 
Espanhol 

Nenhum Alunos de 
espanhol 
de todas as 
turmas do 
ensino 
básico  

A definir 

Dar a conhecer às crianças noções básicas 

Identificação de cada parte constituinte da 

Conhecimento do tamanho e variedade de 

- Plantas e sementes Não existe. Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

2ºB 26 alunos 

Consciencializar os alunos para a importância 
da educação como fator de sucesso pessoal. 

Divulgação e audição de 
músicas de intervenção. 

"Não 
existe" 

Toda a 
comunidade 

sala 3; 1º 
ciclo;sala 1 
Pré. 

40 alunos 
aprox. 

Dar a conhecer a existência de diversos seres 

Aprofundar os conhecimentos acerca das 

Consciencializar os alunos dos problemas e 
das ameaças de alguns animais em vias de 

Fomentar o conhecimento do planeta, da sua 

Visa apresentar a 
diversidade de seres vivos 
e os seus habitats bem 
como espécies em perigos 
e as suas ameaças, através 
da visita ao zoo. 

Não existe Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

3ºA 25 

Contribuir para o conhecimento cientifico das 
crianças e estimular o seu interesse pelas 

ipais nutrientes para fazer 

Analisar a composição química de alguns 
alimentos pertencentes à nossa dieta diária. 

No âmbito das ciências 
experimentais, os alunos 
irão participar na atividade " 
Química da roda dos 
alimentos". 

Não existe Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

3ºB 25 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Não CRC Sessão de 
divulgação em 
reuniões 
(pais/professore
s) 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Atividade de 
participação 
facultativa 

Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

 Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

Financiamen
tos das 
famílias 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Relatórios 
elaborados 
pelos alunos 

 Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 
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Sara Maria dos 
Mártires 
Gonçalves 

11
0 

Visita de 
Estudo 

- Promover o conhecimento de aspetos 
naturais do mundo animal e vegetal através 
da observação direta; 
- Promover atitudes e respeito pelo Ambiente 
e Seres Vivos; 
- Desenvolvimento da convivência cívica;
- Promover a formação de valores e atitudes, 
que levem à adoção de comportamentos 
adequados. 

Teresa Brito 

40
0 

Visita de 
Estudo 

Conhecer o valor patrimonial da vila museu 
de Mértola; 
Visitar os vestígios da presença muçulmana 
em Mértola; 
Visitar o festival islâmico. 

Ana Luisa 
Mariano; 
Fernanda 
Alves; Sílvia 
Santos 

10
0 

Visita de 
Estudo 

Comemoração do ano letivo em articulação 
com as três salas do pré-escolar do 
agrupamento; observação dos diferentes 
habitats dos animais existentes no parque 
temático; saber ser e estar em segurança 
num espaço público de grandes dimensões.

Carla Sabino 

29
0 

Partcipaçã
o em 
Palestra/Co
nferência  n
o 
Agrupamen
to 

- Dinamizar a disciplina de EMRC, 
estimulando o gosto e o empenho dos alunos 
pela disciplina. 
- Aprofundar conhecimentos adquiridos em 
contexto de sala de aula, consolidando as 
aprendizagens realizadas.  
- Valorizar o Meio Ambiente, desenvolvendo 
comportamentos assertivos relativos ao 
respeito pela Natureza.  
- Fomentar o convívio, a colaboração e a 
solidariedade entre os alunos. 

Amélia Dinis; 
Vera Pereira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Realizar atividades dedicadas às crianças; 
diálogo com os alunos sobre os Direitos e 
Deveres das crianças. 
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omover o conhecimento de aspetos 
naturais do mundo animal e vegetal através 

Promover atitudes e respeito pelo Ambiente 

Desenvolvimento da convivência cívica; 
Promover a formação de valores e atitudes, 

adoção de comportamentos 

Visita de estudo ao Zoo de 
Lagos 

Não existe Assistentes 
operacionais 

3º B 25 alunos 

Conhecer o valor patrimonial da vila museu 

Visitar os vestígios da presença muçulmana 

Visita de estudo a Mértola 
com passeio pela vila e 
visita à feira islâmica. 

Isabel 
Agostinho e 
Marco Rosa 

Nenhum 7º B e C 40 alunos 

Comemoração do ano letivo em articulação 

dos diferentes 
habitats dos animais existentes no parque 
temático; saber ser e estar em segurança 
num espaço público de grandes dimensões. 

Visita ao parque para 
observação dos animais, 
participando nas atividades 
propostas pelo parque e 
almoço convívio das três 
salas. 

grupo 100 - 
Ana Luisa 
Mariano e 
Silvia 
Santos - JI 
Horta do 
Carmo; 
Fernanda 
Alves - JI 
Conceição 

Assistentes 
operacionais 

Turma A - 
JI Horta do 
Carmo; 
Turma B - 
JI Horta do 
Carmo; 
Turma A JI 
Conceição. 

Turma A - 
JI Horta do 
Carmo -  20 
Turma B - 
JI Horta do 
Carmo - 25 
Turma A JI 
Conceição - 
18 

empenho dos alunos 

Aprofundar conhecimentos adquiridos em 
contexto de sala de aula, consolidando as 

Valorizar o Meio Ambiente, desenvolvendo 
comportamentos assertivos relativos ao 

omentar o convívio, a colaboração e a 

- Acampamento no Parque 
de Campismo de Conceição 
de Tavira. 

Carla 
Sabino (290 
- EMRC); 
mais três 
docentes 
acompanha
ntes a 
designar. 

Encarregados 
de Educação 

7; 8º EMRC - 90 alunos 
(inscritos 
em EMRC 
dos 7º e 8º 
anos de 
escolaridad
e). 

Realizar atividades dedicadas às crianças; 
Direitos e 

Comemoração do Dia 
Mundial da Criança. 

Não existe. Assistentes 
Operacionais, 
E.E. e Autarquia 
local. 

Turma 1/2 
CB, Turma 
3/4 CB. 

44 alunos. 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

Financiamen
tos das 
famílias 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Trabalhos 
realizados pelos 
alunos 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

Financiamen
tos das 
famílias, 
Financiamen
tos do SASE  

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Artigo no jornal 
da escola 

Relatórios 
elaborados 
pelos alunos 

 

 

 

Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

Financiamen
tos das 
famílias 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

Financiamen
tos das 
famílias, 
Financiamen
tos do SASE 
, Transporte 
camarário 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Inquéritos 
aplicados aos 
alunos 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Ginásio/Campo de 
jogos 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 
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Carla Sabino 
(290 - EMRC) 

29
0 

Visita de 
Estudo 

Dinamizar a disciplina de EMRC, estimulando 
o gosto e o empenho dos alunos pela 
disciplina. 
Aprofundar conhecimentos adquiridos em 
contexto de sala de aula, consolidando as 
aprendizagens realizadas. 
Valorizar o Meio Ambiente, desenvolvendo 
comportamentos assertivos relativos ao 
respeito pela Natureza.  
Fomentar o convívio, a colaboração e a 
solidariedade entre os alunos. 

Zaida Segundo 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Contribuir para o desenvolvimento do 
conhecimento cientifico dos alunos; 
Estimular o interesse pela ciência; 
Realizar atividades experimentais em 
laboratório. 

Leonor Anica 

11
0 

Visita de 
Estudo 

Desenvolvimento de competências e 
aquisição de conhecimentos;  
Reconhecer e valorizar o património histórico 
nacional e cultural;  
Contribuir para o desenvolvimento de atitudes 
de respeito pelo nosso património histórico; 
Participação em atividades de diversão, 
interação social, aquisição de atitudes e 
valores. 

José Filipe 

23
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Conhecer a diversidade de ambientes e seres 
vivos da área de residência. 
Assumir uma atitude responsável para com o 
ambiente. 
Reconhecer a importância do voluntariado 
para as questões ambientais. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
Direção de Serviços da Região do Algarve 

ES/3EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB Horta do Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas

EMRC, estimulando 

Aprofundar conhecimentos adquiridos em 
contexto de sala de aula, consolidando as 

Valorizar o Meio Ambiente, desenvolvendo 
comportamentos assertivos relativos ao 

Fomentar o convívio, a colaboração e a 

- Visita de estudo ao Zoo de 
Lagos (lagos) e ao Parque 
Temático Krasy Wold 
(Algoz), no âmbito do 
estudo da Unidade Letiva 5 
«O respeito pelos animais». 

- Carla 
Sabino (290 
- EMRC); 
mais dois 
docentes a 
designar. 

Nenhum 6º ano 
EMRC 

- 52 alunos 
(número de 
alunos 
inscritos em 
EMRC do 
6º ano de 
escolaridad
e). 

Realização de atividades no 
Centro de Ciência Viva de 
Tavira no âmbito das 
Ciências Experimentais de 
acordo com a temática:  
-  Física Júnior. 

Não existe Centro de 
Ciência Viva de 
Tavira 

2.ºC 26 alunos 

Reconhecer e valorizar o património histórico 

Contribuir para o desenvolvimento de atitudes 
de respeito pelo nosso património histórico;  
Participação em atividades de diversão, 

udes e 

Visita de estudo, durante 
dois dias a: 
- Museu da Presidência da 
República; 
- Assembleia da República; 
- Kidzania. 

Não existe. Encarregados 
de Educação 

4º B 26 

Conhecer a diversidade de ambientes e seres 

esponsável para com o 

Reconhecer a importância do voluntariado 

Visita à zona de praia(duna) 
e sapal do Arraial Ferreira 
Neto - Forte do rato. 
Reconhecimento e 
identificação de organismos 
bentónicos. 
Observação e identificação 
de aves. 
Concurso de cartazes sobre 
o Dia do Ambiente. 

230-José 
Filipe; 230-
Clara 
Nascimento
; 230-Carla 
Silva; 240-
Ana 
Canário; 
240-Ana 
Calvinho; 
290- Carla 
Viegas 

Encarregados 
de Educação 

6ºC 20 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

inscritos em 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

Financiamen
tos das 
famílias, 
Financiamen
tos do 
SASE, 
Transporte 
camarário 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Inquéritos 
aplicados aos 
alunos 

Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

 Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

Fundos 
angariados 
na 
comunidade/
Donativos/P
atrocínios, 
Financiamen
tos das 
famílias, 
Financiamen
tos do SASE  

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

 Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Relatório do 
prof. 
Responsável 

25 
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Amélia Dinis; 
Vera Pereira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Sensibilizar para as problemáticas 
ambientais; cuidar conjuntamente dos 
espaços verdes da escola. 

Adelaide 
Modesto 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

- Exploração simples de conceitos físicos com 
pequenas demonstrações; 
- Abordar conceitos relacionados com o ar, 
calor, atrito... 

Jovita Ladeira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Sensibilizar para as questões ambientais

Zaida  
Segundo 

11
0 

Visita de 
Estudo 

Proporcionar a participação nas tarefas 
quotidianas da vida na quinta; 
Transmitir valores do meio rural: a 
importância de conservar, respeitar, defender 
e preservar o meio ambiente e a vida animal;
Desenvolver a convivência cívica; 
Melhorar o comportamento dos alunos.

Adelaide 
Modesto 

11
0 

Visita de 
Estudo 

Proporcionar a participação nas tarefas 
quotidianas da vida na quinta; 
Transmitir valores do meio rural: a 
importância de conservar, respeitar, defender 
e preservar o meio ambiente e a vida animal;
Desenvolver a convivência cívica; 
Melhorar o comportamento dos alunos.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
Direção de Serviços da Região do Algarve 

ES/3EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB Horta do Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas

Comemoração do Dia 
Mundial do Ambiente. 

Não existe. Assistentes 
Operacionais, 
E.E. e Autarquia 
local. 

Turma 1/2 
CB; Turma 
3/4 CB. 

44  

Exploração simples de conceitos físicos com 

Abordar conceitos relacionados com o ar, 

Física Júnior Não existe. Centro de 
Ciência Viva de 
Tavira 

2ºB 26  

as questões ambientais Dia Mundial do Ambiente Grupo 110 
(Todos os 
Professores 
e 
Educadores 
da EB 
Horta do 
Carmo) 
 

Assistentes 
operacionais 

As 12 
turmas do 
1º Ciclo e 
as 2 
Turmas do 
JI 

339 alunos 

nas tarefas 

importância de conservar, respeitar, defender 
e preservar o meio ambiente e a vida animal; 

Melhorar o comportamento dos alunos. 

Deslocação  à quinta do 
Peral e participação nas 
tarefas quotidianas da vida 
na quinta (dar comida aos 
animais; fabrico de pão e 
compotas, tratar da horta...) 

Não existe. Nenhum 2.ºC 26 alunos 

r a participação nas tarefas 

importância de conservar, respeitar, defender 
e preservar o meio ambiente e a vida animal; 

. 

Deslocação  à quinta do 
Peral e participação nas 
tarefas quotidianas da vida 
na quinta (dar comida aos 
animais; fabrico de pão e 
compotas, tratar da horta...) 

Não existe. Nenhum 2.ºB 26 alunos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Não Espaços exteriores 
do recinto escolar. 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Não Centro de Ciência 
Viva de Tavira 

Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

 Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Correio 
Eletrónico 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

Financiamen
tos das 
famílias 

Sim Quinta do Peral Reportagem 
fotográfica 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

Financiamen
tos das 
famílias 

Sim Quinta do Peral Reportagem 
fotográfica 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

26 
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Carla Sabino 

29
0 

Visita de 
Estudo 

 Dinamizar a disciplina de EMRC, 
estimulando o gosto e o empenho dos alunos 
pela disciplina. 
Aprofundar conhecimentos adquiridos em 
contexto de sala de aula, consolidando as 
aprendizagens realizadas.  
Valorizar o Meio Ambiente, desenvolvendo 
comportamentos assertivos relativos ao 
respeito pela Natureza.  
 Fomentar o convívio, a colaboração e a 
solidariedade entre os alunos. 

Domingos 
Ramalho 

25
0 

Visita de 
Estudo 

Reproduzir/recriar produções do património 
tradicional português e estrangeiro; participar 
em atividades de grupo, aceitando as 
contribuições dos outros e respeitando as 
decisões acordadas; valorizar a sua 
expressão musical e a dos outros; valo
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; 
desenvolver a motricidade na utilização de 
técnicas elementares de produção sonora a 
nível vocal, instrumental e tecnológico; troca 
experiências com músicos e instituições 
musicais. 

Amélia Dinis; 
Vera Pereira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Partilha de momentos importantes e 
emoções. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
Direção de Serviços da Região do Algarve 

ES/3EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB Horta do Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas

estimulando o gosto e o empenho dos alunos 

Aprofundar conhecimentos adquiridos em 
contexto de sala de aula, consolidando as 

Valorizar o Meio Ambiente, desenvolvendo 
amentos assertivos relativos ao 

Fomentar o convívio, a colaboração e a 

- Visita de estudo ao 
Parque Temático 
Zoomarine, no âmbito do 
estudo da Unidade Letiva 2 
«A água, fonte de vida». 

Carla 
Sabino (290 
- EMRC); 
mais dois 
docentes 
acompanha
ntes a 
designar. 

Nenhum - Alunos a 
frequentar a 
disciplina 
de EMRC 
do 5º ano 
de 
escolaridad
e. 

- 52 
EMRC). 

Reproduzir/recriar produções do património 
tradicional português e estrangeiro; participar 

contribuições dos outros e respeitando as 

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; 
desenvolver a motricidade na utilização de 

ão sonora a 
nível vocal, instrumental e tecnológico; troca 
experiências com músicos e instituições 

2º Festival de Bandas 
Escolares. Intercâmbio 
musical com o 
Agrupamento de Escolas da 
Quinta do Conde. 2ª fase - 
Receção dos alunos da 
escola anteriormente 
visitada para realização de 
concerto. Alojamento em 
casa dos respetivos 
colegas. 12 de junho. 
Projeto Orquestra Escolar 
ArtClub D.Paio. 

Não existe Assistentes 
operacionais 

Bernardo 
Gil (11º 
A1), 
Daniela 
Azevedo 
(11º C1), 
João 
Bastos (11º 
C1), Jorge 
Lázaro (11º 
C2), Pedro 
Fernandes 
(9º B), 
Pedro 
Pacheco 
(9º D), 
Ricardo 
Pires (10º 
A3) 

7 + alunos 
convidados 
(aprox 14) 

Atividades de encerramento 
do ano letivo: atividades 
desportivas e recreativas; 
momentos de "despedida"; 
almoço convívio entre a 
comunidade escolar. 

Professores 
da Oferta 
Complemen
tar; 
Professores 
das AEC´s. 

Assistentes 
Operacionais, 
E.E. e Autarquia 
local. 

Turma 1/2 
CB; Turma 
3/4 CB. 

44 alunos. 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

Financiamen
tos das 
famílias, 
Financiamen
tos do SASE 
, Transporte 
camarário 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Inquéritos 
aplicados aos 
alunos 

Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

A suportar 
pelo 
Orçamento 
Privativo 

Não Espaço exterior Redes Sociais Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Ginásio/Campo de 
jogos 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

27 
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Jovita Ladeira 

11
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Promover convívio entre pares 
Abertura da escola ao exterior 

Fátima Pires 

40
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Aprofundar o conhecimento do património 
local; 
Relacionar os conteúdos programáticos ao 
património local; 
Aprender a olhar e a descobrir 

Fátima Pires 

40
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Desenvolver as técnicas de pesquisa 
bibliográfica 

Teresa 
Venâncio 

91
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Promover o pleno desenvolvimento e 
sociabilidade das crianças/alunos. 
Promover a aquisição de conhecimentos e 
proporcionar experiências que favoreçam o 
desenvolvimento da sua maturidade 
intelectual, cívica e sócioafectiva e cultural.

Teresa 
Venâncio 

91
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Promover o pleno desenvolvimento e 
aproveitamento dos alunos, assegurando a 
aquisição de conhecimentos; 
Proporcionar experiências que favoreçam o 
desenvolvimento da sua maturidade 
intelectual, cívica e sócioafectiva. 
Promover o sucesso escolar e a aquisição de 
saberes e competências essenciais à 
formação dos alunos. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
Direção de Serviços da Região do Algarve 

ES/3EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB Horta do Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas

Festa de Encerramento do 
Ano Escolar 

Grupo 110 
(Todos os 
Professores 
e 
Educadores 
da EB 
Horta do 
Carmo) 

Assistentes 
operacionais 

As 12 
Turmas do 
1º Ciclo e 
as 2 
Turmas do 
JI da EB 
Horta do 
Carmo 

339 alunos 

Aprofundar o conhecimento do património 

Relacionar os conteúdos programáticos ao 

Percurso pelo centro 
histórico de Tavira, a partir 
de um guião de descoberta 

Não existe Nenhum 10º C1; 10º 
C2 

62 

Aula na Biblioteca não existe Professora 
Bibliotecária 

11º C1 28 

Promover a aquisição de conhecimentos e 
orcionar experiências que favoreçam o 

intelectual, cívica e sócioafectiva e cultural. 

Colaborar  e participar nas 
atividades e festas artísticas 
e culturais que contribuam 
para a formação global dos 
alunos: 
S. Martinho; 
Natal; 
Dias festivos (vários); 
Páscoa. 

910; 
110;100. 

Todos os 
interessados 

1ºciclo e 
pré-escola. 

Cerca de 
40 alunos. 

aproveitamento dos alunos, assegurando a 

Proporcionar experiências que favoreçam o 

Promover o sucesso escolar e a aquisição de 

Saberes transversais, 
apresentação de powepoint 
intersalas. 

"Não 
existe". 

Nenhum Sala3(1º 
ciclo); sala 
1 (Pré). 

40 alunos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

 Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

 Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

 Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Não Bibioteca Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Trabalho 
produzido 

Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

  Não Sala de 
alunos/Polivalente 

Página da 
escola. 

Refistos 
graficos(desenh
o) 

Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Registo video 

28 
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Teresa 
Venâncio 

91
0 

Partcipaçã
o em 
Palestra/Co
nferência  n
o 
Agrupamen
to 

Consolidar o conhecimento das 
características da dislexia. 
Apetrechar os docentes de estratégias mais 
eficazes em sala de aula. 

Teresa 
Venâncio 

91
0 

Partcipaçã
o em 
Palestra/Co
nferência  n
o 
Agrupamen
to 

Consolidar o conhecimento das 
características da Síndrome de Down. 
Apetrechar os docentes de estratégias mais 
eficazes em sala de aula. 

Aida Rufino 

20
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

1- Consciencialização da importância da 
Dieta Mediterrânica para a qualidade de vida 
dos povos. 
2- Conhecer o funcionamento de uma 
instituição autárquica e seu contributo para a 
cidadania. 

Fátima Pires 

40
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Educar para a cidadania 

Edgar Costa 

26
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Aumentar a taxa de sucesso dos alunos;
Fomentar a educação para a cidadania;
Vivenciar in loco a atividade e suas 
aprendizagens; 
Conhecer novos locais e pessoas. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
Direção de Serviços da Região do Algarve 

ES/3EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB Horta do Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas

Apetrechar os docentes de estratégias mais 

Ação de sensibilização - 
“Do diagnóstico à 
intervenção” 

910 Orador 
convidado 

Todas do 
agrupament
o 

Indiretamen
te 

 
petrechar os docentes de estratégias mais 

Palestra -Síndrome de 
Down-“Eu sou assim!” 

910 EE Orador 
convidado 

Indiretamen
te. 

_________
_____ 

Consciencialização da importância da 
diterrânica para a qualidade de vida 

instituição autárquica e seu contributo para a 

1- Visita á exposição da 
"Dieta Mediterrânica" no 
Palácio da Galeria - Março 
2015. 
2- Visita à Câmara 
Municipal de Tavira - Maio 
2015 

Grupo 200 - 
Aida 
Rufino, 
Domingos 
Ramalho e 
Luís Vaz - 
PCA3 . 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

PCA3 Um total de 
13 alunos 
do PCA3 e 
outros se 
houver 
oportunidad
e. 

Participar em atividades a 
propor pelos parceiros 
educativos de reconhecido 
interesse pedagógico 

não existe Nenhum 10º C1; 10º 
C2; 11º C1 

90 

Aumentar a taxa de sucesso dos alunos; 
Fomentar a educação para a cidadania; 

Surf Professora 
Cláudia 
Chaves 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

PIEF 2º e 
3º ciclo 

19 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

  Não Auditório Página da 
escola. 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

  Não Auditório Página da 
escola. 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Relatórios 
elaborados 
pelos alunos 

 Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Depende da 
atividade a 
propor pelos 
parceiros 
educativos 

 Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 
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Edgar Costa 

26
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Aumentar a taxa de sucesso dos alunos;
Fomentar a educação para a cidadania
Vivenciar in loco a atividade e suas 
aprendizagens; 
Conhecer novos locais e pessoas. 

Edgar Costa 

26
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Aumentar a taxa de sucesso dos alunos;
Fomentar a educação para a cidadania;
Vivenciar in loco a atividade e suas 
aprendizagens; 
Conhecer novos locais e pessoas. 

Edgar Costa 

26
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Aumentar a taxa de sucesso dos alunos;
Fomentar a educação para a cidadania;
Incrementar e aplicar as aprendizagens 
realizadas nas aulas; 
Conhecer novos locais e pessoas. 

Edgar Costa 

26
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Aumentar a taxa de sucesso dos alunos;
Fomentar a educação para a cidadania;
Desenvolver o sistema cardiovascular; 
Fomentar os interesses pelos uso e costumes 
da nossa região. 

Teresa Afonso 

52
0 

Visita de 
Estudo 

1 - Experienciar o contacto com o mundo da 
investigação científica. 
2 - Reconhecer a importância dos recursos 
tecnológicos na procura de soluções para 
problemas específicos de saúde. 
3 - Percecionar a interdisciplinaridade como 
uma mais valia no processo investigativo.
4 - Vivenciar situações de aprendizagem em 
contexto extra escolar. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
Direção de Serviços da Região do Algarve 

ES/3EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB Horta do Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas

Aumentar a taxa de sucesso dos alunos; 
Fomentar a educação para a cidadania; 

Canoagem Professora 
Cláudia 
Chaves 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

PIEF 2º e 
3º ciclo 

19 

Aumentar a taxa de sucesso dos alunos; 
Fomentar a educação para a cidadania; 

Body Board Professora 
Cláudia 
Chaves 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

PIEF 2º e 
3º ciclo 

19 

Aumentar a taxa de sucesso dos alunos; 
Fomentar a educação para a cidadania; 
Incrementar e aplicar as aprendizagens 

Inter-Escolas: Jogo de 
futebol (masculino e 
feminino), com os PIEf da 
Escola Eb 2/3 e Sec. da 
Fuzeta. 

Professora 
Cláudia 
Chaves 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

PIEF 2º e 
3º ciclo 

19 

unos; 
Fomentar a educação para a cidadania; 

 
Fomentar os interesses pelos uso e costumes 

Caminhadas/"Museu da 
Pesca e Atum" - Arraial 
Ferreira Neto 

Professora 
Cláudia 
Chaves 

Nenhum PIEF 2º e 
3º ciclo 

19 

Experienciar o contacto com o mundo da 

Reconhecer a importância dos recursos 
soluções para 

Percecionar a interdisciplinaridade como 
uma mais valia no processo investigativo. 

Vivenciar situações de aprendizagem em 

Visita de estudo à 
Fundação Champalimaud, 
em Lisboa. 

A confirmar. Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

12º A2 16 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

 Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

 Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

 Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Sim Ginásio/Campo de 
jogos 

Produção de um 
vídeo 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

 Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

 Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

Câmara 
Municipal de 
Tavira 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Biblioblogue Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 
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Professores de 
Biologia 

52
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Trabalhar conteúdos programáticos com 
recurso ao método científico; 
Desenvolver o espírito de equipa; 
Vivenciar aprendizagens em contexto 
extraescolar. 

António Viegas 
da Silva 

43
0 

Visita de 
Estudo 

Reconhecer a 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;  
Conhecimento e valorização dos recursos 
turísticos de cariz histórico-monumental, com 
impacto local e regional; 
Valorizar o património cultural, promotor do 
turismo regional; 

Ana 
Rogado+Paula 
Perreira+Sylvie 
Cravo 

30
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Dar conta das tradições culturais francesas 
Divulgar a cultura, língua e literatura 
francesas 

Amélia Dinis; 
Vera Pereira 

11
0 

Visita de 
Estudo 

A definir. 

Amélia Dinis; 
Vera Pereira 

11
0 

Visita de 
Estudo 

A definir. 

Amélia Dinis; 
Vera Pereira 

11
0 

Visita de 
Estudo 

A definir. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
Direção de Serviços da Região do Algarve 

ES/3EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB Horta do Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas

Trabalhar conteúdos programáticos com Oficina Laboratorial no 
Centro Ciência Viva 

Professores 
do Grupo 
520 
Turmas de 
Ciências e 
Tecnologias 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

10º A confirmar 

Reconhecer a 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 

zação dos recursos 
monumental, com 

Valorizar o património cultural, promotor do 

Visita de Estudo a Silves e 
Lagos - Roteiros e Circuitos 
de Turismo Patrimonial 
Local e Regional 

Profª 
Fátima 
Pires - 
Grupo 400 

Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

10ºC2; 
11ºTUR 

45 

Dar conta das tradições culturais francesas  La Chandeleur  
La Saint-Valentin 
+ canção com 7ºD) 

Ana 
Rogado; 
Sylvie 
Cravo e 
Paula 
Pereira, as 
três do 
grupo 300 

professores dos 
cursos 
vocacionais 

Cursos 
vocacionais
; 7ºD; 8º 
A/C; 9º A; 
9º C. 

+- 126 

Comemoração de 
dias/eventos especiais a 
propor por Parceiros 
Educativos ou iniciativa do 
Agrupamento. 

A definir. Assistentes 
operacionais 

Turma 1/2 
CB; Turma 
3/4 CB. 

44 alunos. 

"Comemoração de 
dias/eventos especiais a 
propor por Parceiros 
Educativos ou iniciativa do 
Agrupamento". 

A definir. Assistentes 
operacionais 

Turma 1/2 
CB; Turma 
3/4 CB. 

44 alunos. 

Comemoração de 
dias/eventos especiais a 
propor por Parceiros 
Educativos ou iniciativa do 
Agrupamento. 

A definir. Assistentes 
operacionais 

Turma 1/2 
CB; Turma 
3/4 CB. 

44 alunos. 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

 Melhorar os 
resultados dos 
alunos nos 
exames 
nacionais 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Biblioblogue Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

 Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

Financiamen
tos das 
famílias 

Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Reportagem 
fotográfica 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

A suportar 
pelo 
Orçamento 
Privativo 

Não Sala de aula ou de 
reunião 

Artigo no jornal 
da escola 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 
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Teresa Afonso 

52
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Fomentar o gosto pelo conhecimento 
científico; 
Potenciar bons níveis de desempenho em 
contexto formal 

Isabel 
Agostinho, 
Carmen 
Pedroso 

35
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Aprofundar os conhecimentos sobre as 
tradições espanholas; 
Desenvolver uma competência cultural e
civilizacional da língua espanhola; 
Motivar os alunos para a elaboração de 
enunciados escritos; 
Utilizar corretamente os recursos linguísticos 
aprendidos. 

Isabel 
Agostinho, 
Carmen 
Pedroso 

35
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

- 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. 

Isabel 
Agostinho, 
Carmen 
Pedroso 

35
0-

Es
pa

nh
ol

 Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Desenvolver uma competência cultural e 
civilizacional da língua espanhola; 
Motivar os alunos para a elaboração de 
enunciados escritos; 
Promover atitudes de solidariedade e 
amizade. 

Isabel 
Agostinho, 
Carmen 
Pedroso 35

0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Desenvolver uma competência cultural e 
civilizacional da língua espanhola; 
Apropriar-se de um conjunto de 
conhecimentos que ressaltam da língua e da 
cultura dos países hispanofalantes; 
Desenvolver atitudes de pesquisa. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
Direção de Serviços da Região do Algarve 

ES/3EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB Horta do Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas

Potenciar bons níveis de desempenho em 

Olimpíadas de Biologia Teresa 
Afonso - Gr 
520; 
Aurora 
Carmo - Gr 
520 

Nenhum Turmas de 
10º Ano de 
Ciências e 
Tecnologias 

A confirmar 

Aprofundar os conhecimentos sobre as 

Desenvolver uma competência cultural e 

Motivar os alunos para a elaboração de 

Utilizar corretamente os recursos linguísticos 

Las Navidades en España: 
visionamento e exploração 
do filme "Manolito Gafotas: 
Mola ser jefe de Juan 
Potau; 
audição e exploração de 
"villancicos"; 
jogo "¿Qué sabes de las 
navidades en España?". 

Grupo 350 - 
Espanhol: 
Isabel 
Agostinho; 
Carmen 
Pedroso 

Nenhum 7º A/B/C; 
10º 
Profissionai
s: 
TVE/TSEC/
TCOM/TGE
I 

104 alunos 

Estimular o gosto pela língua e pela cultura 

idas 

Participar nas atividades de divulgação da 

Concurso "Pinta a tua 
Espanha": concurso 
promovido pela Embaixada 
de Espanha 

Grupo 350 - 
Espanhol: 
Isabel 
Agostinho; 
Carmen 
Pedroso 
Professor 
Rui 
Rodrigues 
(Ed. Visual) 
- a 
confirmar 

Embaixada de 
Espanha em 
Portugal 

Turmas de 
espanhol 
do ensino 
básico a 
selecionar 

Dependent
e das 
turmas 
selecionada
s 

Desenvolver uma competência cultural e 

Motivar os alunos para a elaboração de 

Comemoração do "Día de 
San Valentín: 
elaboração de postais de 
amor/amizade. 

Grupo 350 - 
Espanhol: 
Isabel 
Agostinho; 
Carmen 
Pedroso 

Nenhum 7º A/B/C; 
10º 
Profissionai
s: 
TSEC/TVE/
TCOM/TGE
I 

104 alunos 

Desenvolver uma competência cultural e 

conhecimentos que ressaltam da língua e da 

Elaboração de um mural 
sobre a leitura: seleção de 
frases célebres 

Grupo 350 - 
Espanhol: 
Isabel 
Agostinho; 
Carmen 
Pedroso 

Nenhum 7º A/B/C; 
10º 
Profissionai
s: 
TSEC/TVE/
TCOM/TGE
I. 

104 alunos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

 Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Não Sala de aula ou de 
reunião 

Artigo no jornal 
da escola 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

 Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Auditório Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

  Não Sala de 
computadores 

Divulgação dos 
trabalhos 
selecionados no 
concurso no site 
da Embaixada 
de Espanha em 
Portugal 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

 Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

 Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 
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Isabel 
Agostinho, 
Carmen 
Pedroso 

35
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Desenvolver uma competência cultural e 
civilizacional da língua espanhola; 
Desenvolver capacidades de comunicação 
em língua espanhola; 
Utilizar corretamente os recursos linguíst
em situações de comunicação; 
Aplicar os conhecimentos adquiridos nas 
aulas. 

Isabel 
Agostinho, 
Carmen 
Pedroso 35

0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

- Estimular o gosto pela língua e pela cultura 
espanholas; 
- Divulgar a língua e a cultura espanholas;
- Promover o ensino da língua espanhola;
- Partilhar e adquirir experiências pessoais, 
culturais e saberes. 

Teresa Afonso 

G
r 5

20
 

Partcipaçã
o em 
Palestra/Co
nferência  n
o 
Agrupamen
to 

Incrementar o gosto pela cultura científica;
Potenciar a reflexividade crítica e criatividade 
na procura de soluções; 
Percecionar o contributo da Ciência na 
resposta a problemas da sociedade atual.

Teresa Afonso 

52
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

Problematização das questões 
Planeamento experimental 
Domínio de técnicas de execução laboratorial
Análise interpretativa de resultados 
Tratamento de dados 
Divulgação 

Carmen 
Fabrício 
Pedroso 

35
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

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.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
Direção de Serviços da Região do Algarve 

ES/3EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB Horta do Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas

Desenvolver uma competência cultural e 

Desenvolver capacidades de comunicação 

Utilizar corretamente os recursos linguísticos 

Aplicar os conhecimentos adquiridos nas 

Concurso "¿Lo sabes?": 
- Concurso interturmas 
sobre conteúdos da língua 
espanhola: realização de 
uma 1ª eliminatória em 
cada turma. O grupo 
vencedor em cada turma 
passa à 2ª eliminatória para 
que as turmas compitam 
entre si. 

Grupo 350 - 
Espanhol 

Nenhum 7º A/B/C 60 alunos 

Estimular o gosto pela língua e pela cultura 

ulgar a língua e a cultura espanholas; 
Promover o ensino da língua espanhola; 
Partilhar e adquirir experiências pessoais, 

Sessões de divulgação da 
língua e da cultura 
espanholas 

Grupo 350 - 
Espanhol 

Nenhum 6º 
A/B/C/D/E 

100 alunos 

Incrementar o gosto pela cultura científica; 
Potenciar a reflexividade crítica e criatividade 

Percecionar o contributo da Ciência na 
resposta a problemas da sociedade atual. 

Além das possibilidades 
oferecidas no item intitulado 
"Género de atividade", das 
quais podemos escolher 
apenas uma, temos a 
considerar a possibilidade 
de execução de aulas 
experimentais em contexto 
escolar, i e, nos nossos 
laboratórios, com recurso a 
meios de que a escola não 
dispõe. 

Investigado
res 
Universidad
e do 
Algarve;  
Professores 
do Gr 520 

Universidade do 
Algarve - 
CCMAR 

Turmas de 
Ciências e 
Tecnologias 
(A 
selecionar) 

A definir 

Domínio de técnicas de execução laboratorial 

Oficinas no Centro Ciência 
Viva de Tavira 

Professores 
Gr 520 

Centro Ciência 
Viva de Tavira 

Turmas de 
Ciências e 
Tecnologias 
(A 
selecionar) 

A definir 

Promover competências no domínio das 

afetivas com 

Ampliar conhecimentos no âmbito da língua e 

Promover a oralidade em língua espanhola. 

- Visualizaçao de filme de 
um realizador espanhol; 
 - Exposiçao de trabalhos; 
- Realizaçao de trabalhos; 
- Jogo cultural 

Grupo de 
espanhol 

alunos, Enc. Ed, 
e elementos da 
comunidade 
escolar 

Alunos de 
Espanhol 

100 alunos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Afirmar a 
qualidade do 
serviço 
educativo 
prestado pelas 
escolas  

  Não Auditório Afixação dos 
resultados na 
Biblioteca 

Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

 Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Inquéritos 
aplicados aos 
alunos 

Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Não Auditório e /ou 
Laboratório 

Biblioblogue Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

Aumentar as 
taxas de 
sucesso escolar 

  Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Biblioblogue Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 

 Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

Financiamen
tos das 
famílias 

Não Biblioteca, Sala do 
aluno, Auditorio 

Redes Sociais Os conteúdos 
serão testados 
no processo de 
avaliação 
regular 
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Carmen 
Fabrício 
Pedroso 

35
0 

Aula no 
Exterior/Ati
vidade 
Formativa 

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.

Lígia Maria 
Santos Ferro 
Bastos 
Cerqueira 

41
0 

Visita de 
Estudo 

Compreender a importância da Arte como 
valor essencial da espécie humana; 
Reconhecer a Estética como fundamentação/ 
fundamento da Arte; 
Desenvolver o "juízo de gosto" e a 
criatividade; 
Identificar teorias estéticas subjacentes a 
objetos artísticos. 

Augusta 
Carvalho 

52
0 

Visita de 
Estudo 

Conhecer projetos de investigação em curso  
na Universidade do Algarve; 
Contactar com investigadores e novos 
equipamentos; 
Abrir perspetivas de cursos superiores a 
seguir. 

Margarida 
Correia 91

0 Visita de 
Estudo 

Conhecer o património e cultural da região
 

Gabriela Calé 
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Promover competências no domínio das 

afetivas com 

Ampliar conhecimentos no âmbito da língua e 

Promover a oralidade em língua espanhola. 

Dia da Lingua e Cultura 
espanhola  - 

Grupo de 
espanhol 

Enc. Ed, alunos 
e membros da 
comunidade 
escolar 

Alunos de 
espanhol 

100 

Compreender a importância da Arte como 

Reconhecer a Estética como fundamentação/ 

Identificar teorias estéticas subjacentes a 

Visita de estudo ao Museu 
de Tavira, com a turma 10º 
E, no âmbito dos valores 
estéticos (disciplina de 
filosofia). A visita será 
orientada pela professora, 
utilizando um guião para 
orientação dos alunos, de 
modo que estes 
compreendam os objetivos 
da visita de estudo acima 
citados. Além disso, será 
uma oportunidade de 
socialização e, se possível 
fazer a "ponte" com 
interesses pessoais, uma 
vez que se trata de uma 
turma de artes. 

Não existe. responsáveis 
pelas Visitas de 
Estudo ao 
Museu de 
Tavira, caso 
existam visitas 
guiadas ou 
orientadas 

10º E. 21(vinte e 
um) alunos 

Conhecer projetos de investigação em curso  

Contactar com investigadores e novos 

Abrir perspetivas de cursos superiores a 

Participação no dia aberto 
da Universidade do Algarve. 

520;510 Entidades 
responsáveis 
pelos espaços a 
visitar (visitas 
gratuitas, visitas 
guiadas, etc.) 

11ºA3 30 alunos 

ónio e cultural da região Quinta de Marim 910 Entidades 
responsáveis 
pelos espaços  

NEE  9 alunos 

Lisboa Gulbenkian  Reinaldo Barros 
Carla Sardinha 
Zélia Paixão 

10º E+11º 
E 

47 alunos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

 Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

Financiamen
tos das 
famílias 

Não Biblioteca, Rádio 
da A.E.; Sala do 
aluno, Auditorio 

Exposição de 
trabalhos 
(Biblioteca ou 
sala de alunos) 

Através de 
instrumentos 
distribuídos aos 
alunos durante a 
atividade 
(guiões, fichas, 
etc) 

 
Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

  Não Sala de aula ou de 
reunião 

Reportagem 
fotográfica 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

Incrementar o 
trabalho 
colaborativo com 
as entidades 
parceiras. 

Financiamen
tos das 
famílias 

Não Não necessita de 
qualquer espaço 

Não se justifica 
na atividade a 
desenvolver 

Sessões de 
avaliação/Debat
e com os 
intervenientes 

Aumentar o 
sucesso escolar 

 Sim Não necessita de 
qualquer espaço 

Exposição de 
trabalhos 

Inquéritos 
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Distribuição das atividades

Distribuição das atividades por nível de ensino
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Distribuição das atividades por grupo

das Atividades   

                                                                           

                                                                    

                                                                                                                                                                                

Distribuição das atividades Distribuição das atividades por período

Distribuição das atividades por nível de ensino 
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Distribuição das atividades por grupo 

Distribuição das atividades por período 
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Custos da atividade

Afirmar a qualidade do serviço educativo prestado pelas escolas do Agrupamento; Aumentaras taxas de 
sucesso escolar; Reduzir a taxa de abandono escolar para valores próximos  zero; Melhorar os resultados 
dos alunos nos exames nacionais; Fomentar a educação 
colaborativo com as entidades parceiras 

Ligação ao Projeto Educativo
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Custos da atividade 

Afirmar a qualidade do serviço educativo prestado pelas escolas do Agrupamento; Aumentaras taxas de 
sucesso escolar; Reduzir a taxa de abandono escolar para valores próximos  zero; Melhorar os resultados 

 para a  Cidadania; Incrementar o trabalho 

Ligação ao Projeto Educativo 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Financiamentos 

Encarregados de Educação; Assistentes operacionais; Profissionais de Segurança
responsáveis pelos espaços a visitar; orador convidado.                                                        
 Profissional de saúde  

 

Intervenientes da comunidade 
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Encarregados de Educação; Assistentes operacionais; Profissionais de Segurança; Entidades 
                                                         



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Formas de Divulgação

Artigo no Jornal da Escola; Exposição de Trabalhos; Reportagem 

Fotográfica; Produção de Vídeo; Biblioblogue; Redes Sociais; Correio 

Eletrónico; sessão de Divulgação 
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Formas de Divulgação 

Artigo no Jornal da Escola; Exposição de Trabalhos; Reportagem  

Fotográfica; Produção de Vídeo; Biblioblogue; Redes Sociais; Correio 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Avaliação 

Orçamento Privativo(4); fundos angariados na comunidade (7); suportados pelas famílias (30); 

Financiamentos do SASE(11); outro (10) 

Sessões de Avaliação(35); Inquérito(8)s; Instrumentos distribuídos durante 

a atividade(27); Relatórios(15);  Avaliação regular(43) 
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); fundos angariados na comunidade (7); suportados pelas famílias (30); 



 

 

 

5. Os Projetos e Clubes a funcionar na Escola
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Passeio de BTT, exploração da 
Mata, Jogos tradicionais. 

Proporcionar a atividade 
física em meio natural, 
convívio entre alunos e 

professores, promoção da 
interdisciplinaridade entre 
educação física, biologia, 
geografia e vocacional de 

mesa e bar.
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Torneio de Abertura de Voleibol 4x4 Estimular a participação no 
desporto escolar, combate 
ao sedentarismo. 
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ar
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M
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ug
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Megas (sprint,salto e km) Desenvolvimento das 
capacidades físivas e 
motoras, combate ao 
sedentarismo. 
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a funcionar na Escola 

Competências/Objetivos LIGAÇÃO ÀS METAS DO 
PROJETO EDUCATIVO 

Entidades/ 
colaboradores 

que prevê 
cooperarem nas 

atividades 

Códigos dos 
grupos 

disciplinares e 
nome dos 

professores/mem
bros da 

comunidade 
escolar 

envolvidos nas 
atividades 

Número de 
alunos 

envolvidos 
no projeto 

Proporcionar a atividade 
física em meio natural, 
convívio entre alunos e 

professores, promoção da 
interdisciplinaridade entre 
educação física, biologia, 
geografia e vocacional de 

mesa e bar. 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, 

Fomentar a educação 
para a cidadania, 

Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 

Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 

prestado pelas escolas 

Empresas 
Nacionais ou 

Internacionais, 
PSP/ Forças de 

Segurança, 
Encarregados de 

Educação, Câmara 
municipal de 
Tavira, Cruz 

vermelha, Juntas 
de freguesia 

620, 206, 
420, 520 

100 alunos e 
6 professores 
e 1 assistente 
operacional 

Estimular a participação no 
desporto escolar, combate 

 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Reduzir 
a taxa de abandono 
escolar para valores 
próximos do zero , 
Fomentar a educação 
para a cidadania, Afirmar 
a qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

  Marta Nugas 620 
Bruno Silva 620 
Alexandre 
Fernandes 620 
Graciete Pontes 
620 
Outro 620 

60 

Desenvolvimento das 
capacidades físivas e 
motoras, combate ao 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Reduzir 
a taxa de abandono 
escolar para valores 
próximos do zero , 
Fomentar a educação 
para a cidadania, Afirmar 
a qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

  Marta Nugas 620 
Bruno Silva 620 
Alexandre 
Fernandes 620 
Graciete Pontes 
620 
Outro 620 

40 
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Espaços a 
utilizar 

Equipamento 
necessário à 

execução 
das 

atividades 

Recursos 
financeiros 
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fessores 
e 1 assistente 

 Fotográfico, 
Som, 

Vitrinas/Expos
itores 

Financiame
ntos 

próprios, 
Apoio da 
autarquia 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Página da 
Escola, Ordem de 
Serviço (projetos 

de caráter 
estruturante para a 

escola), 
Atendimento à 
comunidade 

educativa, Redes 
sociais, Correio 

eletrónico 

Relatório 
final da 

atividade 

3º
 c
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 s
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un

dá
ria

 

C
ur

ric
ul

ar
 

 Ginásio/Camp
o de jogos 

Desportivo 
(bolas, redes, 
apitos, 
marcadores) 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Meios de 
comunicação 
locais, cartazes 

avaliação 
feita pelo 
grupo de 
EF em 
reunião de 
grupo to

da
s 

Ex
tra

cu
rri

cu
la

r 

 Ginásio/Camp
o de jogos 

Desportivo 
(apitos, 
cronómetros, 
rodo, fita 
métrica) 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Meios de 
comunicação 
locais, cartazes 

avaliação 
feita pelo 
grupo de 
EF em 
reunião de 
grupo to

da
s 

Ex
tra

cu
rri

cu
la

r 
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Street Basquet 3x3 Desenvolvimento das 
capacidades físicas e 
motoras, combate ao 
sedentarismo. 

D
es

po
rto

 E
sc

ol
ar

 
(a

tiv
id

ad
e 

in
te

rn
a)

 

Torneio do 2ºPeríodo Desenvolvimento das 
capacidades físicas e 
motoras, combate ao 
sedentarismo. 
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Caminhada do Mês do Coração (13 
Maio) 

Desenvolvimento das 
capacidades físicas e 
motoras, combate ao 
sedentarismo, sensibilização 
para a importância do 
exercício físico no combate 
às doenças cardiovasculares
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Desenvolvimento das 
capacidades físicas e 
motoras, combate ao 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Reduzir 
a taxa de abandono 
escolar para valores 
próximos do zero , 
Fomentar a educação 
para a cidadania, Afirmar 
a qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

  Marta Nugas 620 
Bruno Silva 620 
Alexandre 
Fernandes 620 
Graciete Pontes 
620 
Outro 620 

60 

Desenvolvimento das 
capacidades físicas e 
motoras, combate ao 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Reduzir 
a taxa de abandono 
escolar para valores 
próximos do zero , 
Fomentar a educação 
para a cidadania, Afirmar 
a qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

  Marta Nugas 620 
Bruno Silva 620 
Alexandre 
Fernandes 620 
Graciete Pontes 
620 
Outro 620 
Associação de 
estudantes da 
ESDJC 

80 

Desenvolvimento das 
capacidades físicas e 
motoras, combate ao 
sedentarismo, sensibilização 
para a importância do 
exercício físico no combate 
às doenças cardiovasculares 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Reduzir 
a taxa de abandono 
escolar para valores 
próximos do zero , 
Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Centro de Saúde/ 
Profissionais de 
Saúde, Empresas 
locais ou regionais, 
PSP/ Forças de 
Segurança, 
CMTavira 

Marta Nugas 620 
Bruno Silva 620 
Alexandre 
Fernandes 620 
Graciete Pontes 
620 
Outro 620 
Margarida Campos 
230 
José Fernandes 
620 
Francisco Sousa 
230 
Edgar Costa 230 
Nuno 
Encarnação620 

30
0 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

 Ginásio/Camp
o de jogos 

Desportivo 
(bolas, 
marcadores, 
apitos) 

Financiame
ntos 
próprios, 
Apoio da 
autarquia 

Meios de 
comunicação 
locais, cartazes 

avaliação 
feita pelo 
grupo de 
EF em 
reunião de 
grupo to

da
s 
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cu
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r 

 Ginásio/Camp
o de jogos 

Desportivo, 
Desportivo 
(bolas, 
marcadores, 
apitos) 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Meios de 
comunicação 
locais, cartazes 

avaliação 
feita pelo 
grupo de 
EF em 
reunião de 
grupo to
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s 
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tra
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Ginásio/Camp
o de jogos 

  Financiame
ntos 
próprios 

Meios de 
comunicação 
locais, cartazes 

avaliação 
feita pelo 
grupo de 
EF em 
reunião de 
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Corta-Mato (fase escola) Desenvolvimento das 
capacidades físicas
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Torneio do 1º Período Desenvolvimento das 
capacidades físicas e 
motoras, combate ao 
sedentarismo. 
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Jogo de Voleibol 
ProfessoresxAlunos (3º P) 

Desenvolvimento das 
capacidades físicas e 
motoras, combate ao 
sedentarismo, interação 
entre os diferentes 
elementos da comunidade 
educativa. 
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Desenvolvimento das 
capacidades físicas 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, 
Fomentar a educação 
para a cidadania, Afirmar 
a qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

Associação de 
Atletismo do 
Algarve 

Marta Nugas 620 
Nuno Encarnação 
620 
Margarida Campos 
230 
Edgar Costa 230 
Francisco Sousa 
230 
Graciete pontes 
620 
Bruno Silva 620 
Alexandre 
Fernandes 620 
José Fernandes 
620 
Outro 620 

400 

Desenvolvimento das 
capacidades físicas e 
motoras, combate ao 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Reduzir 
a taxa de abandono 
escolar para valores 
próximos do zero , 
Fomentar a educação 
para a cidadania, Afirmar 
a qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

  Marta Nugas 620 
Bruno Silva 620 
Alexandre 
Fernandes 620 
Graciete Pontes 
620 
Outro 620 
Associação de 
Estudantes da 
ESDJC 

100 

Desenvolvimento das 
capacidades físicas e 
motoras, combate ao 
sedentarismo, interação 
entre os diferentes 
elementos da comunidade 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Reduzir 
a taxa de abandono 
escolar para valores 
próximos do zero , 
Fomentar a educação 
para a cidadania, Afirmar 
a qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

  Marta Nugas 620 
Bruno Silva 620 
Alexandre 
Fernandes 620 
Graciete Pontes 
620 
Outro 620 
Margarida Campos 
230 
José Fernandes 
620 
Francisco Sousa 
230 
Edgar Costa 230 
Nuno 
Encarnação620 

20 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

   Fotográfico, 
Som, 
Mobiliário/mes
as/cadeiras/te
ndas, baias 

Financiame
ntos 
próprios, 
Apoio da 
autarquia 

Meios de 
comunicação 
locais, cartazes 

avaliação 
feita pelo 
grupo de 
EF em 
reunião de 
grupo 

to
da

s 

Ex
tra

cu
rri

cu
la

r 

 Ginásio/Camp
o de jogos 

  Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Meios de 
comunicação 
locais, cartazes 

avaliação 
feita pelo 
grupo de 
EF em 
reunião de 
grupo to

da
s 

Ex
tra

cu
rri

cu
la
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 Ginásio/Camp
o de jogos, 
Desportivo(bol
as, redes, 
apitos, 
marcador) 

Desportivo Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Meios de 
comunicação 
locais, cartazes 

avaliação 
feita pelo 
grupo de 
EF em 
reunião de 
grupo 

to
da

s 

Ex
tra

cu
rri

cu
la

r 
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- Realização de trabalhos (pelas 
turmas de 5º e 6º anos) em sala de 
aula, visando a colocação dos 
selecionados no blogue; 
- Postagem dos melhores textos no 
blogue; 
- Divulgação da página nos canais 
da internet, nomeadamente no 
Facebook; 
- Dinamização de apreciações 
críticas aos textos produzidos pelos 
colegas; 
- Publicação dos comentários na 
página do blogue. 

- incentivar à leitura e à 
criação de textos de diversas 
tipologias; 
- implementar hábitos de 
verificação e 
aperfeiçoamento da escrita;
- desenvolver nos alunos o 
espírito crítico e a aceitação 
de opiniões diversas;
- facilitar a partilha de 
informação e motivar para a 
pesquisa e a eficácia da 
tarefa. 
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incentivar à leitura e à 
criação de textos de diversas 

implementar hábitos de 

aperfeiçoamento da escrita; 
desenvolver nos alunos o 

espírito crítico e a aceitação 
de opiniões diversas; 

facilitar a partilha de 
informação e motivar para a 
pesquisa e a eficácia da 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Melhorar 
os resultados dos alunos 
nos exames nacionais, 
Fomentar a educação 
para a cidadania 

  Todos os 
professores de 
Português do 2º 
ciclo 

Turmas do 5º 
e 6º ano e 
PCA2. 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

  Informático Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Blogue/Página da 
Internet, Página da 
Escola, Redes 
sociais 

Relatórios 
elaborados 
pelos 
participante
s 

Tu
rm

as
 d

o 
5º

 e
 6

º a
no

 e
 P

C
A2

. 

Ex
tra
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PE
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1- "Reuniões com EEs" - 12 
setembro 2014 
- durante o 1ºperíodo 
2- "Postura Corporal" - 1ªfase - 
outubro 2014 
- 2ªfase - 2ºperíodo 2015 
3- "Educação Sexual" - Ao longo do 
ano letivo 
4- "Gabinete do Aluno" - Ao longo 
do ano letivo 
5- "Técnicas de Relaxamento" - 
outubro 2014 
6- "Alimentação Saudável e 
Sustentabilidade do Planeta" - 14 e 
16 de outubro 2014 

1- Fomentar o envolvimento 
dos EEs na vida escolar do 
agrupamento. 
2- Sensibilizar os alunos 
para as posturas incorretas e 
suas consequências na 
qualidade de vida.
3- Reconhecer que a 
sexualidade é uma 
componente das relações 
interpessoais; 
  - Sensibilizar para a ética 
da sexualidade humana.
4- Promover o envolvimento 
da comunidade escolar;
  - Colaborar na detecção e 
resolução dos problemas 
dos alunos e EEs.
5- Promover a Saúde 
fonte de bem-estar física e 
mental. 
6- Alertar os alunos de que 
alimentação equilibrada é 
essencial para a qualidade 
de vida; 
  - Sensibilizar os alunos 
para a importância de 
algumas práticas 
agrícolas,para a obtenção de 
alimentos, podem causar 
danos na sustentabilidade 
do nosso planeta 
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Fomentar o envolvimento 
dos EEs na vida escolar do 

Sensibilizar os alunos 
para as posturas incorretas e 
suas consequências na 
qualidade de vida. 

que a 
sexualidade é uma 
componente das relações 

Sensibilizar para a ética 
da sexualidade humana. 

Promover o envolvimento 
da comunidade escolar; 

Colaborar na detecção e 
resolução dos problemas 
dos alunos e EEs. 

Promover a Saúde como 
estar física e 

Alertar os alunos de que 
alimentação equilibrada é 
essencial para a qualidade 

Sensibilizar os alunos 
para a importância de 

agrícolas,para a obtenção de 
alimentos, podem causar 

na sustentabilidade 
 

Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Centro de Saúde/ 
Profissionais de 
Saúde, Orador 
convidado/Dinamiz
ador não 
pertencente a 
qualquer entidade 
anterior, 
Encarregados de 
Educação 

1- EEs e CST - 
enfermeira Mafalda 
Lopes; higienista 
oral Ana 
Figueiredo e 
fisioterapeuta Ana 
Pereira. 
2- CST; 
professores Carla 
Elias, Clara 
Nascimento, Carla 
Silva e Luís Silva e 
professores 
titulares do 2ºano. 
3- CST; 
professores das 
turmas envolvidas. 
4- CST - 
enfermeira Mafalda 
Lopes e 
Comunidade 
Escolar. 
5- Ana Patrícia 
Mendes 
(representante dos 
EEs do 5ºD); 
professores Luís 
Silva, Carla Silva, 
Ana Canário e Ana 
Calvinho. 
6- Luís Miguel 
(Instituto 
Macrobiótico 
Português) e 
professores Luís 
Silva, Paula 
Serrano, Augusta 
Gonçalves, Inês 
Domingos, 
Conceição Ferreira 
e Odília Pereira. 

1- Só EEs. 
2- Um total de 
178 alunos. 
3- Para os 
alunos das 
turmas que 
solicitarem 
sessões sobre 
o tema. 
4- Para todos 
os alunos. 
5- Um total de 
100 alunos. 
6- Um total de 
127 alunos. 
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; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Um total de 

sões sobre 

Um total de 

Um total de 

Auditório, 
Sala de Aula 
ou de 
reuniões 

Audiovisual, 
Som, 
Vitrinas/Expos
itores 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, 
Atendimento à 
comunidade 
educativa, 
Sessões de 
informação 

Sessões de 
avaliação 
com os 
intervenient
es 

2-
 T
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m

as
 d

o 
2º

 e
 5

º a
no

s.
 

3-
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od
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s 

tu
rm

as
. 

4-
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7 - Socorrismo - 1ºperíodo - com o 
apoio do INEM e da PSP; 
8 - Noções Básicas de Higiene e 
Saúde - 1º/2º paríodos - com o 
apoio da enfermeira, Mafalda 
Lopes, e higienista oral, Ana 
Figueiredo, do CST; 
9 - Vacinação HPV - 2ºperíodo - 
vacina para o colo do útero - com o 
apoio da enfermeira Mafalda Lopes, 
do CST; 
10 - Pediculose - 1º /2º períodos - 
apoio do CST; 
11 - Cheque-dentista - 1º/2º 
períodos - com o apoio da higienista 
oral Ana Figueiredo, do CST, 

7 - Sensibilizar os alunos 
para as regras e normas de 
segurança; 
8 - Compreender a 
importância de higiene para 
a qualidade de vida;
  - Conhecer algumas regras 
que têm influência no bem
estar físico e mental;
9 - Sensibilizar as alunas 
para a importância da 
vacinação como método 
preventivo da doença;
10 - Sensibilizar os alunos/ 
EEs para normas de higiene 
como prevenção desta 
doença; 
    - Dar a conhecer aos 
alunos algumas regras de 
higiene a ter em conta no 
seu relacionamento 
interpessoal; 
11 - Sensibilizar alunos/ EEs 
para a importância da saúde 
oral; 
    - Sensibilizar EEs para o 
correto cumprimento do 
Plano Nacional de Saúde 
Oral. 
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Sensibilizar os alunos 
para as regras e normas de 

Compreender a 
importância de higiene para 
a qualidade de vida; 

Conhecer algumas regras 
que têm influência no bem-
estar físico e mental; 

Sensibilizar as alunas 
para a importância da 
vacinação como método 
preventivo da doença; 

Sensibilizar os alunos/ 
EEs para normas de higiene 
como prevenção desta 

Dar a conhecer aos 
alunos algumas regras de 

ne a ter em conta no 
seu relacionamento 

Sensibilizar alunos/ EEs 
para a importância da saúde 

Sensibilizar EEs para o 
correto cumprimento do 
Plano Nacional de Saúde 

Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Centro de Saúde/ 
Profissionais de 
Saúde, PSP/ 
Forças de 
Segurança, 
Encarregados de 
Educação 

7 - Elementos do 
INEM, PSP, 
professores 
titulares de turma 
do EB1 de 
Cabanas; EB1 de 
Conceição e JI de 
Conceição; 
8 - Elementos do 
CST, professores 
do 1ºciclo e do 
5ºano; 
9 - Professores do 
5º/6º e 7ºanos e 
elementos do CST; 
10 - Professores 
do JI e 1ºciclo; 
11 - Alunos com 7, 
10 e 13 anos, 
higienista oral, Ana 
Figueiredo, do 
CST. 

7 - Um total 
de 100 
alunos; 
8 - U m total 
de 466 
alunos; 
9 - Um total 
de 140 
alunos; 
10 - Um total 
de 333 
alunos; 
11 - Um total 
de 200 
alunos. 
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Auditório, 
Biblioteca, 
Sala de Aula 
ou de 
reuniões 

Audiovisual, 
Informático, 
Som, 
Vitrinas/Expos
itores 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Meios de 
comunicação 
locais, Reuniões 
diversas, Sessões 
de informação 

Sessões de 
avaliação 
com os 
intervenient
es 
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12- Gravidez na Adolescência/ 
Métodos Contracetivos - 2ºperíodo; 
13- Prevenção de Situações de 
Risco - 2ºperíodo; 
14- Promoção da Sopa - ao longo 
do ano letivo. 

12- Compreender da 
importância da informação/ 
conhecimento para opiniões 
equilibradas e 
fundamentadas; 
13- Reconhecimento que o 
organismo humano está 
sujeito a fatores nocivos que 
podem colocar em risco a 
saúde física e mental;~
14- Reconhecimento que o 
consumo regular de sopa é 
fundamental para o bom 
funcionamento do 
organismo; 
      Reconhecer que o bem
estar humano depende de 
hábitos individuais de 
alimentação de alimentação 
equilibrada; 
      Valorizar a importância 
do acompanhamento dos 
EEs para o desenvol
do aluno de uma forma 
equilibrada e saudável.

15- Mexa-se pela sua Saúde - 
dança/ aeróbica na agrupamento. 

15- Elevar o nível funcional 
das capacidades 
condicionais e coordenativas 
gerais básicas; 
      Participar ativamente em 
situações de grupo;
      Aplicar diversos 
processos de elevação e 
manutenção da condição 
física. 

16- "Epilepsia" - 29/10/14 - com o 
apoio do CST, enf. Mafalda Lopes. 

16- Promover a aquisição de 
conhecimentos básicos de 
apoio a pessoas portadoras 
desta doença. 
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Compreender da 
importância da informação/ 
conhecimento para opiniões 

 
Reconhecimento que o 

organismo humano está 
sujeito a fatores nocivos que 
podem colocar em risco a 
saúde física e mental;~ 

Reconhecimento que o 
o regular de sopa é 

fundamental para o bom 
funcionamento do 

Reconhecer que o bem-
estar humano depende de 
hábitos individuais de 
alimentação de alimentação 

Valorizar a importância 
do acompanhamento dos 
EEs para o desenvolvimento 
do aluno de uma forma 
equilibrada e saudável. 

Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Centro de Saúde/ 
Profissionais de 
Saúde, PSP/ 
Forças de 
Segurança, Orador 
convidado/Dinamiz
ador não 
pertencente a 
qualquer entidade 
anterior, 
Encarregados de 
Educação 

12- Elementos do 
CST; 
13- Elementos do 
CST e SICAD 
(Subcomissário da 
PSP Nuno 
Gonçalves e 
enfermeiro Pedro 
Mendes); 
14- Elementos do 
CST e Ministério 
da Educação. 

12- Um total 
de 145 
alunos; 
13- Um total 
de 150 
alunos; 
14- Um total 
de 204 
alunos. 

Elevar o nível funcional 

condicionais e coordenativas 

Participar ativamente em 
situações de grupo; 

Aplicar diversos 
evação e 

manutenção da condição 

Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Encarregados de 
Educação 

15- A EE Márcia 
Hou. 

15- Cerca de 
1500 alunos/ 
assistentes 
operacionais/ 
professores/ 
EEs. 

mover a aquisição de 
conhecimentos básicos de 
apoio a pessoas portadoras 

Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Centro de Saúde/ 
Profissionais de 
Saúde 

16- O grupo de 
CNT do 3ºciclo. 

16- Um total 
de 20 alunos. 
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Auditório, 
Sala de Aula 
ou de 
reuniões 

Audiovisual, 
Informático, 
Som 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Blogue/Página da 
Internet, Reuniões 
diversas, Correio 
eletrónico 

Inquéritos  
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Sala 
polivalente/Sa
la de alunos, 
Ginásio/Camp
o de jogos 

Informático, 
Som 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Correio 
eletrónico 

Sessões de 
avaliação 
com os 
intervenient
es 
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Sala de Aula 
ou de 
reuniões 

Audiovisual, 
Informático, 
Som 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Reuniões diversas Sessões de 
avaliação 
com os 
intervenient
es 
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17- Socorrismo - Novembro 2014 17- Sensibilização para a 
prevenção dos acidentes;
      Aprofundamento dos 
conteúdos programáticos.

Ed
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aç
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us
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al

 

Ed
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aç
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al

 

Recital de Natal Interpretação e 
comunicação. 
Criação e experimentação.
Perceção sonora e musical.
Culturas musicais nos 
contextos específicos.

Comemoração das janeiras 
Desenvolver entre 12 e 16 de 
Janeiro 

Interpretação e 
comunicação. 
Criação e experimentação.
Perceção sonora e musical.
Culturas musicais nos 
contextos específicos.

Recital de Verão (Atividade 
articulada em conjunto com o 2º 
Festival de Bandas Escolares) 

Interpretação e 
comunicação. 
Criação e experimentação.
Perceção sonora e musical.
Culturas musicais nos 
contextos específicos.
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Sensibilização para a 
prevenção dos acidentes; 

Aprofundamento dos 
conteúdos programáticos. 

Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Centro de Saúde/ 
Profissionais de 
Saúde 

17- Esta atividade 
foi solicitada por 
EEs de alunos do 
3ºano da EB Horta 
do Carmo 

17- Um total 
de 52 alunos. 

Criação e experimentação. 
Perceção sonora e musical. 
Culturas musicais nos 

ecíficos. 

Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

CMTavira 250 300 

Criação e experimentação. 
Perceção sonora e musical. 
Culturas musicais nos 

extos específicos. 

Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

  250 300 

iação e experimentação. 
Perceção sonora e musical. 
Culturas musicais nos 
contextos específicos. 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Afirmar a 
qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

CMTavira 250 300 
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Sala de Aula 
ou de 
reuniões 

Audiovisual, 
Informático, 
Som 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Jornal da Escola, 
Atendimento à 
comunidade 
educativa 

Relatórios 
elaborados 
pelos 
participante
s 
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 Atrium 
principal 

Não necessita 
de material 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Reuniões diversas, 
Cartaz 

Espetáculo 

 

C
ur

ric
ul

ar
 

 Biblioteca, 
Sala 
polivalente/Sa
la de alunos, 
Atrium 
principal 

Não necessita 
de material 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Cartaz Apresentaç
ão na 
escola 

C
om

un
id

ad
e 

es
co

la
r 

C
ur

ric
ul

ar
 

 Largo entre as 
escolas D. 
Paio e Horta 
do Carmo 

Som Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Jornal da Escola, 
Cartaz 

Espetáculo 

C
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e 
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1. Criação do blogue e mensagem 
de boas-vindas (Setembro) 
2. Divulgação das atividades 
realizadas no âmbito da Educação 
Especial (ao longo do ano) 
3. Elaboração de uma poema sobre 
o que é ser especial (Outubro) 
4. Escolha de uma música sobre a 
inclusão (Outubro) 
5. Reflexão sobre temas 
relacionados com inclusão, relações 
sociais, estilos de vida saudáveis, 
etc. (ao longo do ano) 
6. Elaboração de um texto sobre um 
tema à escolha (Novembro) 
7. Apresentação de um trabalho 
sobre o Natal (Dezembro) 
8. Escolha de poemas em dias 
especiais como o Dia da Mãe, o Dia 
do Pai, Ano Novo, etc (ao longo do 
ano) 
9. Elaboração de um texto sobre o 
Ano Novo (Janeiro) 
10. Escolha da música preferida e 
apresentação da respetiva letra 
(Março) 
11. Divulgação de trabalhos e 
desenhos elaborados pelos alunos 
(Junho) 

Desenvolver competências a 
nível de expressão oral e 
escrita. 
Desenvolver interesse pelas 
atividades propostas.
Incentivar e aperfeiçoar 
métodos de trabalho.
Aumentar capacidades de 
concentração e atenção.
Desenvolver a 
disponibilidade interior para 
aprender. 
Incrementar o sentido de 
responsabilidade.
Fomentar relações de 
respeito mútuo com todos os 
elementos da escola.
Aumentar aptidões técnicas 
e manuais. 
Desenvolver o raciocínio 
lógico e abstrato. 

W
or
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 w
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 m
ov
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 m
ov
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r 
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a 
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1. Mobilidade de 14 alunos e 8 
professores (Croácia, Itália, Turquia 
e Espanha)  
2. Participação nas atividades 
planeadas durante as mobilidades: 
visionamento de uma longa 
metragem, viosionamento de uma 
curta metragem preparada pelos 
alunos da escola de acolhimento; 
participação nos foruns de 
discussão; participação nas 
filmagens do filme internacional; 
3. Participação no RAP como banda 
sonora do filme internacional; 
4. Preparação de  materiais  
diversos ( seleção de curtas 
metragens portuguesas) 

Contribuir para a 
interiorização dos valores 
europeus; 
Aproximar os povos da UE 
através de um projeto 
comum; 
Melhorar o desempenho em 
línguas estrangeiras;
Aumentar a motivação;
Desenvolver o gosto pelo 
cinema; 
Divulgar o cinema Europeu;
 Desenvolver competências  
no domínio das novas 
tecnologias. 
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Desenvolver competências a 
nível de expressão oral e 

Desenvolver interesse pelas 
atividades propostas. 
Incentivar e aperfeiçoar 
métodos de trabalho. 
Aumentar capacidades de 
concentração e atenção. 

disponibilidade interior para 

Incrementar o sentido de 
 

ações de 
respeito mútuo com todos os 
elementos da escola. 
Aumentar aptidões técnicas 

Desenvolver o raciocínio 
 

Fomentar a educação 
para a cidadania 

  910 - Rui Quinteiro 
Professores de 
Educação Especial 
Alunos de 
Educação Especial 

Alunos de 
Educação 
Especial 

interiorização dos valores 

Aproximar os povos da UE 
através de um projeto 

empenho em 
línguas estrangeiras; 
Aumentar a motivação; 
Desenvolver o gosto pelo 

Divulgar o cinema Europeu; 
Desenvolver competências  
no domínio das novas 

Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Cineclube de 
Tavira  

Ana Matias (300) 
Antonieta Couto 
(300) 
Ana Paula Mana 
(300) 
Edite Azevedo ( 
420) 

14 
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  Fotográfico, 
Informático 

  Blogue/Página da 
Internet 

Relatórios 
elaborados 
pelos 
participante
s 
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 Não necessita 
de qualquer 
espaço 

Não necessita 
de material 

Financiame
ntos 
próprios 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Página da 
Escola, Meios de 
comunicação 
locais, Exposição 
de trabalhos, 
Reuniões diversas, 
Filmes/Reportagen
s fotográficas, 
Redes sociais 

Inquéritos  
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1• Construção, manutenção e 
operação do website do projeto 
TEAARS;  
2• Desenvolvimento de folhetos, 
cartazes e outros materiais 
promocionais;  
3• Distribuição e promoção de 
folhetos, cartazes, etc.;   
4• Networking entre os agentes 
culturais e decisores políticos; 
5• Atividades culturais 
transnacionais. Organizar um 
festival de artes anual na escola, 
com o objetivo de mostrar todos os 
aspectos da arte dos alunos em 
cada escola, enfatizando a 
criatividade, colaboração e apoio 
mútuo entre os grupos de 
estudantes; 
6• Mini-exposições / 'cantos' do 
projeto / nos painéis do sítio;  
7• A performance teatral ou musical; 
8• Organização de um concurso 
para projetar o logotipo para o 
projeto TEAARS;  
 9• Visitas a museus / projetos. 
 10• 2 Participação de 6 professores 
e 18 alunos nas seguintes reuniões 
transnacionais:  
Setembro 2014 - Levadeia (Grécia)  
Jan 2015 - Espanha  
Abril 2015 - Turquia 

. Prever o abandono escolar 
através de um acréscimo na 
motivação 
. Desenvolver competências 
no domínio das TIC
. Criar um evento transversal 
ao Agrupamento 
. Aproximar os povos da UE
. Melhorar o desempenho 
em termos da comunicação 
em Inglês 
. Desenvolver a autonomia e 
a auto-estima 
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. Prever o abandono escolar 
através de um acréscimo na 

. Desenvolver competências 
no domínio das TIC 
. Criar um evento transversal 

 
. Aproximar os povos da UE 
. Melhorar o desempenho 
em termos da comunicação 

Desenvolver a autonomia e 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Reduzir 
a taxa de abandono 
escolar para valores 
próximos do zero , 
Fomentar a educação 
para a cidadania 

  Ana Mana (300); 
Ana Matias (300); 
Antonieta Couto 
(300); Edite 
Azevedo (420); 
Luís Miguel Vaz; 
António Silva 
(430); Reinaldo 
Barros (600) e dois 
professores a 
designar 

18 alunos 
envolvidos 
nas 
mobilidades 
100 alunos de 
diferentes 
turmas 
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100 alunos de 

Auditório, 
Sala 
polivalente/Sa
la de alunos 

Audiovisual, 
Fotográfico, 
Informático, 
Som, 
Vitrinas/Expos
itores, 
Mobiliário/mes
as/cadeiras/te
ndas 

Financiame
ntos 
próprios 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Página da 
Escola, Meios de 
comunicação 
locais, Exposição 
de trabalhos, 
Reuniões diversas, 
Filmes/Reportagen
s fotográficas, 
Redes sociais, 
Correio eletrónico 

Inquéritos  
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1. Workshop “Junta-te”, divulgação 
do Clube - entrada de novos 
elementos; 
29 de outubro  
2. Workshop “Prepara-te”, com a 
presença de membros de outros 
clubes ME do Algarve ; 22 de 
novembro em Tavira 
3. Workshop “Comunicação”, 
reservado aos membros do clube; 
2º período (data a marcar) 
4. Palestra “Doçaria conventual no 
Algarve e as suas implicações em 
Tavira, dinamizada por Tomás 
Bravo, 10º B; 2º período (data a 
marcar) 
5. Concurso “ Mostra-te”, 
apresentação dos projetos ME 
desenvolvidos ao longo do ano 
pelos membros do clube; 3º período 
(data a marcar entre 1 e 9 de 
Junho) 
6. Intercâmbio, a nível nacional, 
entre membros dos Clubes Mentes 
Empreendedoras; 3º período (data a 
marcar) 
7. Laboratório de Línguas: 
- Iniciação ao Mandarim, 
dinamizado por Qunbo Wang, 11º 
B, nativo falante da Língua e     
membro do clube     . Sessões 
quinzenais, prevendo-se um total de 
10h.  
( Novembro a Abril)                                                                           
8. Realização de projetos pelos 
membros do clube (de nov.  a maio  
)       
9. Projeto ME               
- Horta Cooperativa [Vertical e 
Tradicional]: 
• Sementeira de inverno / verão 
• Manutenção de uma horta social / 
cooperativa [parceria a confirmar] 
• Debate  
• Divulgação de resultados 

▪ Promover a participaç
social dos  jovens;
▪ Estimular uma consci
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. 
▪ Desenvolver compet
no  domínio do 
Empreendedorismo.
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 Promover a participação 
al dos  jovens; 

 Estimular uma consciência 
de competência e 
capacidade de desenvolver 

 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 

 Desenvolver competências 

Empreendedorismo. 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, 
Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras 

Empresas locais 
ou regionais, 
Orador 
convidado/Dinamiz
ador não 
pertencente a 
qualquer entidade 
anterior, 
Encarregados de 
Educação, ONG 

Carmen Castrro, 
430 
Ana Cristina 
Matias, 300 
Teresa Afonso, 
520 

25 a 30 
alunos 
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Auditório, 
Biblioteca, 
Sala de Aula 
ou de 
reuniões 

Audiovisual, 
Fotográfico, 
Informático, 
Som, 
Vitrinas/Expos
itores 

Donativos/P
atrocínios, 
Contribuiçõ
es das 
famílias 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Página da 
Escola, Meios de 
comunicação 
locais, Exposição 
de trabalhos, 
Reuniões diversas, 
Competições/ 
Concursos, 
Filmes/Reportagen
s fotográficas, 
Sessões de 
informação, Redes 
sociais, Correio 
eletrónico 

Sessões de 
avaliação 
com os 
intervenient
es 

10
º B

 
11

º B
 

12
º B

 
10

º A
1,

2,
3 
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1. Cuidados primários e de 
prevenção - Inem, polícia segura  e 
bombeiros de Tavira 
2. Doenças sexualmente 
transmissíveis - enfermeira Mafalda/ 
Centro de Saúde de Tavira 
3. Postura Corporal 
4. Palestras referentes a temas a 
seleccionar pelos alunos e 
conselhos de turma dentro deste 
contexto - violências, estados de 
ansiedade, alimentação, diabetes ... 
5. Envolvimento nas actividades 
programadas pelo grupo de 
educação física 

Desenvolver actividades de 
sensibilização dos alunos e 
professores para a 
prevenção e o conhecimento 
de situações de 
risco/benefícios para a 
saúde 

G
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Tendo em conta o tipo de iniciativa 
será efectuado um horário de apoio 
a ser concretizado na sala 41 

Acompanhamento e 
encaminhamento de todo o 
tipo de situações dos alunos 
do foro físico e emocional
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Desenvolver actividades de 
sensibilização dos alunos e 
professores para a 
prevenção e o conhecimento 

risco/benefícios para a 

Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Universidade do 
Algarve, Centro de 
Saúde/ 
Profissionais de 
Saúde, PSP/ 
Forças de 
Segurança, Orador 
convidado/Dinamiz
ador não 
pertencente a 
qualquer entidade 
anterior 

Edite Azevedo, 
Reinaldo Dias, 
Pedro Gabriel, 
Teresa Afonso 

Dependendo 
das 
actividades a 
serem 
selecionadas 

Acompanhamento e 
encaminhamento de todo o 
tipo de situações dos alunos 
do foro físico e emocional 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Reduzir 
a taxa de abandono 
escolar para valores 
próximos do zero , Afirmar 
a qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

Centro de Saúde/ 
Profissionais de 
Saúde, PSP/ 
Forças de 
Segurança 

Edite Azevedo, 
Teresa Afonso, 
Reinaldo Dias, 
Pedro Gabriel e 
Enfermeira 
Mafalda do centro 
de Saúde de 
Tavira 

Remete-se 
para a 
resposta 
anterior 
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Auditório, 
Sala de Aula 
ou de 
reuniões, Sala 
polivalente/Sa
la de alunos, 
Ginásio/Camp
o de jogos 

Audiovisual, 
Mobiliário/mes
as/cadeiras/te
ndas 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Sessões de 
informação, 
Correio eletrónico 

Inquéritos  
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Gabinete do 
Aluno 

Informático Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Página da Escola, 
Reuniões diversas, 
Atendimento à 
comunidade 
educativa, 
Sessões de 
informação 

Sessões de 
avaliação 
com os 
intervenient
es 
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Manutenção do canil e gatil da 
escola (todo o ano) 
Passeio com os cães (uma vez por 
semana conforme a disponibilidade 
dos alunos) 
Dinamização da vitrina do clube, na 
sala de convívio, com temas 
alusivos à higiene, alimentação, 
esterilização, abandono dos animais 
Apoio na Campanha de 
Esterilização da Câmara Municipal 
de Tavira 
Palestra de alguns profissionais 
ligados ao tema - Veterinários, 
Funcionários Autárquicos e 
Associações de Protecção de 
Animais  
Recolha e divulgação de 
testemunhos da comunidade 
escolar 

Sensibilização da 
comunidade escolar para a 
causa animal e ambiental
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Sensibilização da 
comunidade escolar para a 
causa animal e ambiental 

Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras 

Orador 
convidado/Dinamiz
ador não 
pertencente a 
qualquer entidade 
anterior, Câmara 
Municipal de 
Tavira  e 
Associações de 
Protecção dos 
Animais 

Teresa Afonso Remete-se 
para a 
resposta 
anterior 
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Auditório Audiovisual, 
Informático, 
Som, 
Vitrinas/Expos
itores 

Donativos/P
atrocínios, 
Apoio da 
autarquia, 
Escola 
participa na 
manutençã
o do gatil e 
canil 

Jornal da Escola, 
Página da Escola, 
Exposição de 
trabalhos, 
Reuniões diversas, 
Filmes/Reportagen
s fotográficas, 
Sessões de 
informação 

Relatórios 
elaborados 
pelos 
participante
s 
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Áreas a abordar: 
1-        Património imaterial – as 
línguas (portuguesa;  chinesa; patuá 
macaense; as literaturas chinesas 
(contos tradicionais)  e a literatura 
portuguesa ( obras com temática 
associada à cultura chinesa e 
macaense) 
2-        Património histórico-cultural 
– a presença portuguesa na China e 
as relações histórico-culturais ao 
longo dos séculos 
3-        Património artístico e 
arquitetónico – marcas da presença 
portuguesa no património artístico e 
arquitetónico em Macau / influências 
da arte chinesa na cultura lusa 
Iniciativas e atividades a 
desenvolver 
1-        Apresentação do projeto aos 
alunos e à comunidade escolar 
(Novembro de 2014 (data a marcar 
entre 3 e 14 de nov.) ) 
i.        Cartazes de divulgação em 
suporte impresso e digital 
ii.        Planeamento/ Negociação da 
ação conjunta com os alunos e 
professores envolvidos, incluindo 
distribuição de tarefas 
iii.        Sessão de divulgação junto 
da comunidade escolar, incluindo 
Encarregados de Educação 
(Novembro de 2014 (data a marcar 
entre 17 e 28 de nov.))  
 
 

• Promover a leitura de 
obras que tenham por 
temática as civilizações 
orientais e/ou a 
interinfluência das culturas 
luso-europeia e asiática(s).
• Mobilizar diferentes 
literacias (literária, artística, 
digital, científica e dos 
media), aprofundando o 
conhecimento sobre os 
contributos mútuos das 
culturas asiáticas e luso
europeia para o 
desenvolvimento 
civilizacional 
• Desenvolver os valores da 
cidadania e da 
interculturalidade 
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• Promover a leitura de 
obras que tenham por 
temática as civilizações 

interinfluência das culturas 
europeia e asiática(s). 

• Mobilizar diferentes 
literacias (literária, artística, 
digital, científica e dos 
media), aprofundando o 
conhecimento sobre os 
contributos mútuos das 
culturas asiáticas e luso-

esenvolver os valores da 

 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Reduzir 
a taxa de abandono 
escolar para valores 
próximos do zero , 
Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Orador 
convidado/Dinamiz
ador não 
pertencente a 
qualquer entidade 
anterior, 
Encarregados de 
Educação, RBE; 
PNL; Museu do 
Oriente; Biblioteca 
ESJAC; Biblioteca 
Municipal Álvaro 
de Campos 

Português - Luís 
Gonçalves (Grupo 
300) 
História da Cultura 
e das Artes - 
Gabriela Calé 
(Grupo 400) 
Desenho A - Zélia 
Paixão ( Grupo 
600) 
Professora-
bibliotecária (apoio 
à pesquisa na BE) 
– Ana Cristina 
Matias (Grupo 300) 
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 Auditório, 
Biblioteca, 
Sala de Aula 
ou de 
reuniões, Sala 
de 
computadores
, Sala 
polivalente/Sa
la de alunos, 
Biblioteca 
municipal 
Álvaro de 
Campos 

Audiovisual, 
Fotográfico, 
Informático, 
Som, 
Vitrinas/Expos
itores, 
Mobiliário/mes
as/cadeiras/te
ndas, Material 
de decoração 
(flores) 

Financiame
ntos 
próprios, 
Financiame
nto 
Fundação 
do Oriente, 
caso a 
candidatura 
seja aceite 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Página da 
Escola, Meios de 
comunicação 
locais, Exposição 
de trabalhos, 
Reuniões diversas, 
Atendimento à 
comunidade 
educativa, 
Filmes/Reportagen
s fotográficas, 
Sessões de 
informação, Redes 
sociais, Correio 
eletrónico 

Relatório do 
coordenado
r 
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   2-Desenvolvimento do projeto 
I.        Tarefas de leitura literária 
(títulos a selecionar pelos alunos em 
função das sugestões retiradas da 
lista PNL , dos títulos sugeridos pela 
Fundação Oriente – Museu e dos 
títulos sugeridos pelo professor de 
Português que foi docente no Liceu 
Infante D. Henrique, em Macau 
durante 9 anos (1987/1996)- 
Contrato de leitura autónoma ( Dez 
2014, Jan e Fev. 2015). 
II.        Tarefas de pesquisa, selecão 
e tratamento da informação sobre 
as áreas de «Património imaterial», 
«Património histórico-cultural» e 
«Património artístico e 
arquitetónico», acima discriminadas. 
(Janeiro de 2015) 
III.        Visita de Estudo à Fundação 
do Oriente – Museu; ao Museu de 
Arte Antiga, ao museu da 
Gulbenkian e à Delegação de 
Macau/Casa de Macau, em Lisboa. 
(Fevereiro de 2015 (datas a 
marcar)) 
IV.         Partilha de impressões de 
leitura na Biblioteca e/ou no 
Auditório da Escola (50 min)/ 
Publicação, no jornal da escola, no 
Biblioblogue e na página do 
Facebook da Biblioteca ESJAC,  de 
artigos de apreciação crítica das 
obras literárias selecionadas pelos 
alunos (Mês de março: mês 
nacional da leitura (datas a marcar) 
) 
V.  Construção do produto final do 
projeto em suporte digital (Abril de 
2015) 
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VI.        Organização e montagem 
da Exposição «Laços com terras do 
Sol Nascente» ( material 
selecionado pelos alunos; folhetos e 
outros trazidos dos locais onde 
ocorreu a visita de estudo; 
desenhos e ilustrações realizados 
pelos alunos em interação com a 
temática do projeto,….),  
i.        Primeiro, na Biblioteca da 
Escola Secundária Dr. Jorge 
Augusto Correia ou na Sala de 
Polivalente da Escola (mês de maio) 
, 
ii.        Depois, na Biblioteca 
Municipal Álvaro de Campos (mês 
de Junho). 
VII.        Conferência Interpares 
aberta à comunidade escolar/local 
(21 de maio de 2015 : Dia Mundial 
da Diversidade Cultural para o 
Diálogo e o Desenvolvimento)  
i.        Comunicações orais (alunos e 
professores) sobre a participação no 
projeto;  
ii.        Testemunhos de alunos 
chineses sobre a sua integração na 
comunidade escolar/local; 
iii.        Outros oradores a convidar; 
iv.        Como melhor usufruir da 
interculturalidade: apresentação do 
produto final em suporte digital 
VIII.        Relatório final com balanço 
do trabalho desenvolvido (professor 
coordenador) ( junho 2015) 
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DOMÍNIO A: CURRÍCULO, 
LITERACIAS E APRENDIZAGEM  
1. Receção aos novos alunos (12 a 
19 de setembro de 2014) 
2. Mérito escolar em destaque (1º 
período) 
3. Formação de utilizadores na BE 
(out. e nov. 2014) 
4. Comemoração de datas: Dia da 
Internet Segura (10 de fevereiro de 
2015 
5. Divulgação e acompanhamento 
de Concursos dirigidos a alunos do 
ensino secundário: 
5.1 Concurso Young Business 
Talents: Keep calm, run a business 
5.2 Olimpíadas da Língua 
Portuguesa 
5.3Pordata(…) 
6. Apoio ao desenvolvimento 
curricular 
6.1 Aulas de apoio informal a 
disciplinas específicas por membros 
da equipa BE 
6.2 Apoio à pesquisa, estudo e 
realização de trabalhos, incluindo o 
recurso às TICe à Web 2.0 por 
membros da equipa BE 
6.3 
Produção/compilação/divulgação de 
materiais de apoio para as 
diferentes disciplinas curriculares 
6.4 Aulas de pesquisa e de 
realização de trabalhos na BE por 
requisição do espaço pelo professor 
da disciplina 
 

1. Desenvolver as 
competências dos alunos na 
utilização e gestão pessoal e 
escolar da informação e dos 
média de modo a construir 
conhecimento. 
 
2. Favorecer o 
desenvolvimento da 
competência leitora, 
estimulando hábitos de 
leitura. 
 
3. Apoiar o desenvolvimento 
pessoal, cultural e científico 
dos alunos e dos 
professores. 
 
4. Valorizar o papel 
pedagógico, cultural e social 
da biblioteca escolar.
. 
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1. Desenvolver as 
competências dos alunos na 
utilização e gestão pessoal e 
escolar da informação e dos 
média de modo a construir 

desenvolvimento da 
competência leitora, 
estimulando hábitos de 

desenvolvimento 
pessoal, cultural e científico 

4. Valorizar o papel 
pedagógico, cultural e social 
da biblioteca escolar. 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Reduzir 
a taxa de abandono 
escolar para valores 
próximos do zero , 
Melhorar os resultados 
dos alunos nos exames 
nacionais, Fomentar a 
educação para a 
cidadania, Incrementar o 
trabalho colaborativo com 
as entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Centro de Ciência 
Viva, Universidade 
do Algarve, 
Direção Regional, 
Orador 
convidado/Dinamiz
ador não 
pertencente a 
qualquer entidade 
anterior, 
Encarregados de 
Educação, RBE, 
Rotary Club de 
Tavira, Câmara 
Municipal de 
Tavira, Biblioteca 
Municpal Álvaro de 
Campos, 
Fundação do 
Oriente - Museu, 
MEC, ... 

Equipa de 
professores da 
Biblioteca ESJAC 
LÍNGUAS         
Português.-  Grupo 
300:         Ana 
Cristina Matias 
(PB); Lina Correia;                 
Mª Antonieta 
Couto; Ana Alves; 
Ana Paula Mana;         
Fátima Palma 
Inglês.- Grupo 330: 
Mª. Margarida 
Beato 
Espanhol. - Grupo 
350:        Carmen 
Pedroso 
 
MAT. e        
CIÊNCIAS 
EXPERIMENTAIS 
Matemática - 
Grupo 500:        
José Alberto 
Mesquita Silva; 
Vitalina Cavaco;                         
João Madalena; 
Vitalino Guerreiro 
Física e Química - 
Grupo 510:        Mª 
Helena Bartolomeu 
Silva 
Biologia - Grupo 
520:         Augusta 
Carvalho; Aurora 
Carmo 
 
 

As diferentes 
atividades 
promovidas 
pela BE ou  
aquelas em 
que colabora 
têm como 
alvo abranger, 
até ao final do 
ano letivo, 
todos os 
alunos do 
ensino 
secundário, 
pelo menos 
uma vez. 
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alvo abranger, 
até ao final do 

Auditório, 
Biblioteca, 
Sala de Aula 
ou de 
reuniões, Sala 
polivalente/Sa
la de alunos 

Audiovisual, 
Fotográfico, 
Informático, 
Som, 
Vitrinas/Expos
itores, 
Mobiliário/mes
as/cadeiras/te
ndas, Material 
de decoração 
(flores), 
Cartolinas, 
papel cenário, 
cola, livros, 
cd-rom, dvd 

Apoio da 
autarquia, 
Orçamento 
determinad
o pelo 
Conselho 
Administrati
vo para a 
Biblioteca 
ESJAC 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Página da 
Escola, Meios de 
comunicação 
locais, Exposição 
de trabalhos, 
Reuniões diversas, 
Ordem de Serviço 
(projetos de 
caráter 
estruturante para a 
escola), 
Atendimento à 
comunidade 
educativa, 
Espetáculos, 
Competições/ 
Concursos, 
Filmes/Reportagen
s fotográficas, 
Sessões de 
informação, Redes 
sociais, Correio 
eletrónico 

Inquéritos  
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DOMÍNIO B: LEITURA E 
LITERACIA 
1. OUT. – Mês Internacional da 
Biblioteca Escolar: 
1.1 Reflexão sobre o tema 2014 – 
Biblioteca Escolar: um mapa de 
ideias 
1.2 Exposição com mapa de ideias 
elaborados pelos alunos 
1.3 Dia da BE (27 de outubro de 
2014) 
2. Plano Nacional de Leitura 
2.1 Divulgação (out. 2014) 
2.2 Dinamização e 
acompanhamento (out.  2014 a 
maio 2015) 
2.3 Publicação de artigos de 
apreciação crítica de obras (março e 
maio de 2015) 
3. Semana da Cultura Científica (24  
a 28 de novembro de 2014) 
3.1 Exposição de trabalhos de F.Q., 
Física, Química, B.G., Biologia,… 
3.2 Mesa de destaques 
3.3 Palestras interpares 
3.4 Sessões de trabalho de 
pesquisa na BE 
3.5 Publicação e divulgação de 
trabalhos, de projetos e de recursos 
4. Concurso Nacional de Leitura (9ª 
Edição) sempre em articulação com 
o Plano Nacional de Leitura (PNL e 
Ler+) 
4.1 1ª fase - a nível de escola (jan. 
2015) 
4.2 2ª fase - a nível regional 
(março/abril 2015) 
4.3 3ª fase - a nível nacional (junho 
2015) 
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  CIÊNCIAS 
SOCIAIS E 
HUMANAS 
História - Grupo 
400:        Gabriela 
Calé 
Filosofia - Grupo 
410:        Mª 
Dolorosa Nunes  
Geografia.- Grupo 
420:        Mª Jesus 
Horta; Isabel 
Candeias 
Economia - Grupo 
430:         Carmen 
Castro 
Secretariado - 
Grupo 530: Maria 
Nestal 
 
EXPRESSÕES 
Artes Visuais - 
Grupo 600: Zélia 
Paixão  
Ed. Física - 620        
                 
Outros professores 
dos diferentes 
departamentos 
envolvidos nas 
atividades e/ou 
que nelas se 
inscrevam 
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5. Boletim eletrónico BIBLIO ESJAC 
(novembro a maio de 2014) 
Boletim eletrónico mensal com 
divulgação de novas obras ou obras 
em destaque para empréstimo 
domiciliário ou presencial 
6. Autor e livro do mês (dez. de 
2014 a maio de 2014) 
7. Comemoração de datas: Dia de 
São Valentim (10 de fevereiro de 
2015) 
7.1 Atividades de escrita criativa 
(disciplinas de Línguas) 
7.2 Exposição: poemas, cartas e 
postais de amor 
7.3 Publicação de alguns exemplos 
de produções escritas 
8. Março : mês da leitura 
8.1 Encontro com escritor , em 
articulação com a editora Leya.   
             Autor sugerido pela 
Biblioteca Esjac: Francisco 
Camacho 
8.2 Semana da Leitura- Tema 2015 
- Palavras do mundo ( 16 a 20 de 
março de 2015) 
9. Melhores leitores da BE (junho 
2015) 
9.1 Top Tem dos melhores leitores 
2014/2015 
9.2 Atribuição de prémio aos três 
melhores leitores no ano 
9.3 Reconhecimento público na 
Festa de Encerramento do ano 
letivo 
DOMÍNIO C: PROJETOS, 
PARCERIAS E ATIVIDADES DE 
ABERTURA À COMUNIDADE 
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1. Clube Mentes Empreendedoras: 
divulgação, apoio e 
acompanhamento (out. 2014 a 
junho 2015) 
2. Programa Comenius- Parceria 
Multilateral – Projeto «Working with 
movies: moving people and their 
ideias»: divulgação, apoio, 
acompanhamento  e participação 
nos encontros do 2º ano do projeto 
2.1 4º encontro do Projeto em 
Vinkovci, Croácia (set. 2014) 
2.2 5º encontro do Projeto em  
Bitonto, Itália (out. 2014) 
2.3 6º encontro do Projeto em 
Istambul, Turquia (março 2015) 
2.4 7º encontro do Projeto em 
Córdoba, Espanha (maio 2015) 
3. Programa Comenius + - Parceria 
Multilateral –«Tech Education and 
Arts for At Risk Students 
(TEAARS)» 
3.1 1º encontro do Projeto em 
Levadia – Grécia (dez. 2014) 
             Tema: «Art bey 
ond schools. Museums as places of 
endless creative and cultural 
engagement» 
3.2 2º encontro do Projeto em 
Molina de Segura, Múrcia - Espanha  
       (jan. 2015) 
              Tema: «Organization of a 
contest to design a logo for the 
TEAARS project» 
3.3 3ºencontro do Projeto em 
Istambul-Turquia (abril 2015) 
             Tema: « Design your own 
global-art problem to solve» 
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4. Comemoração de datas /épocas 
festivas :  
4.1 Natal e Dia de Reis (2 de 
dezembro de 2014 a 9 de janeiro de 
2015) 
4.2 Dia Mundial da Diversidade 
Cultural para o diálogo e o 
desenvolvimento ( 21 de maio de 
2014) 
5. Divulgar e publicar é o que está a 
dar (1º, 2º e 3º períodos) 
5.1 Biblioblogue  
5.2 Jornal impresso EcoEstudantil 
(2 números por ano letivo; Set- Jan. 
e Jan- maio) 
5.3 MOODLE  ESJAC – página da 
Biblioteca 
5.4 FACEBOOK/ TWITTER – 
página da Biblioteca ESJAC, Tavir 
6. Acompanhamento/ Participação 
em Projetos, Clubes e outras 
atividades livres e/ou de abertura à 
comunidade 
6.1 Candidatura ao Projeto Leituras 
de Oriente a Ocidente (PNL/ 
Fundação do Oriente) com o Projeto 
«Laços com terras de sol nascente» 
6.2 Plano Nacional de Cinema  
6.3 PES, PCT ou outros 
6.4 8º Colóquio Interdisciplinar 
sobre provérbios (2 a 9 de 
novembro de 2014) 
6.4.1 Exposição Provérbios 
ilustrados por alunos de Artes da 
ESJAC 
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7. Exposições Temporárias 
subordinadas a tema (em 
articulação com os curricula) 
DOMÍNIO D: GESTÃO DA 
BIBLIOTECA ESCOLAR  
1. Planos orientadores  da 
intervenção da BE 
1.1 Plano de atividades da BE a 
integrar o Plano anual de atividades 
de escola (out. 2014)  
1.2 - Plano de melhoria da BE (julho 
2014) 
1.3 Plano de ação da BE 2014/2017  
(junho 2014) 
2. Gestão da coleção /informação 
2.1 - Requisição para novas 
aquisições 
2.2 Bolsa de manuais escolares 
2.3 - Registo manual 
2.4 - Catalogação 
2.5 – Indexação 
3. Participação no Conselho 
Pedagógico 
4. Difusão da informação 
5. Gestão dos equipamentos 
6. Supervisão da ação dos 
utilizadores 
7. Aplicação e monitorização do 
Plano de Melhoria 
8. Monitorização das requisições e 
estatísticas de uso dos recursos, 
equipamentos e serviços 
9. Avaliação intermédia (jan./fev. 
2015) 
10. Aplicação de instrumentos de 
recolha de dados/informação  sobre 
a ação da Biblioteca ESJAC (abril 
2015) 
11. Tratamento de dados  para base 
de dados e relatório de avaliação 
(maio 2015) 
12. BASE DE DADOS 2015 
RBE/MEC (outubro 2014 e 
maio/junho 2015) 
13. Relatório de avaliação ( 
junho/julho 2015) 
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O projeto etwinning "Discipline and 
behaviour for success at school"  
pretende ser uma plataforma de 
partilha de boas práticas entre 
escolas de vários países. 

São objetivos deste projeto a 
partilha de boas práticas 
entre escolas de Fraça, 
Alemanha, Turquia, Bulgária 
e Portugal, no que diz 
repeito ao combate ao 
abandono escolar e à 
indisciplina de modo a 
potenciar o sucesso 
educativo para todos.
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Postagem dos diversos textos 
produzidos pelos alunos do 3º Ciclo 
nas aulas de Oficina da Escrita. 

Promover e desenvolver a 
escrita, o gosto pela mesma, 
pelo seu aperfeiçoamento e 
divulgação; assim como pela 
leitura da escrita entre os 
alunos do terceiro ciclo, 
criando assim uma 
comunidade de escritores
aprendentes e leitores 
interessados 
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São objetivos deste projeto a 
partilha de boas práticas 
entre escolas de Fraça, 
Alemanha, Turquia, Bulgária 
e Portugal, no que diz 
repeito ao combate ao 
abandono escolar e à 
indisciplina de modo a 
potenciar o sucesso 
educativo para todos. 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Reduzir 
a taxa de abandono 
escolar para valores 
próximos do zero , 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras 

  Não se aplica A definir 

Promover e desenvolver a 
escrita, o gosto pela mesma, 
pelo seu aperfeiçoamento e 
divulgação; assim como pela 
leitura da escrita entre os 
alunos do terceiro ciclo, 

assim uma 
comunidade de escritores-
aprendentes e leitores 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Melhorar 
os resultados dos alunos 
nos exames nacionais, 
Fomentar a educação 
para a cidadania, Afirmar 
a qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

  300:Ana Rogado; 
Odília 
Pereira:Fátima 
Verríssimo; Paula 
Pereira; Sylvie 
Cravo 

depende 
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Centro de 
Recursos, 
Sala de 
computadores 

Informático   Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Página da 
Escola, Redes 
sociais 

na aula 

7º
; 8

º e
 9

º 
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Assistir a um Espetáculo teatral " 
Não faz mal ser diferente", levada a 
cabo pela ACASO (Associação 
Cultural de Apoio Social de Olhão), 
na Biblioteca de Olhão. Realizar-se-
à no dia 21 de outubro de 2014, 
pelas 10:30.  
O transporte usado no percurso 
Tavira - Olhão e vice versa, será o 
comboio regional, com saída de 
Tavira às 9:30 e regresso previsto 
pelas 12:00. 
Participarão as alunas Catarina 
Schink do 11ºB e Inês Viegas do 
10ºE, acompanhadas pela docente 
de Educação Especial Manuela 
Borges e pela Assistente 
Operacional  Maria João, incluídas 
na Unidade de Apoio à 
Multideficiência, em parceria com o 
Agrupamento de Escolas D. Manuel 
I. 

O objetivo principal é a 
promoção de novas 
experiências sensoriais e de 
socialização,  estimulando a 
criatividade, a autoesti
a autonomia dos alunos em 
diversos espaços públicos, 
exteriores ao recinto escolar.
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O objetivo principal é a 
promoção de novas 
experiências sensoriais e de 
socialização,  estimulando a 
criatividade, a autoestima  e 
a autonomia dos alunos em 
diversos espaços públicos, 
exteriores ao recinto escolar. 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, 
Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Biblioteca 
Municipal de Olhão 

Grupo 910- 
Unidade de Apoio 
a Alunos 
Portadores de 
Multideficiência do 
Agrupamento de 
Escolas D. Manuel 
I 

7 alunos 
portadores de 
Multideficiênci
a: 5 alunos  
do 
Agrupamento 
de Escolas D. 
Manuel I e 2 
alunos da 
Escola 
Secundária de 
Tavira. 
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financeiros 
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direta 
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Assistir a um Espetáculo Teatral, 
desenvolvido pelo grupo de pessoas 
portadoras de Multideficiência da 
ACASO (Associação Cultural e de 
Apoio Social de Olhão). 
Realizar-se-à na Biblioteca 
Municipal de Olhão, do dia 21 de 
outubro, pelas 10:30. 
Participarão 2 alunas da Escola 
Secundária de Tavira: Catarina 
Schink do 11ºB e Inês Viegas do 
10ºE, acompanhadas pela docente 
de educação especial Manuela 
Borges e pela assistente 
operacional Maria João. 
O transporte de Tavira para Olhão e 
vice versa, será assegurado pelo 
comboio regional, com saída de 
Tavira às 9:30 e regresso previsto 
pelas 12:30. 
Esta atividade envolve uma parceria 
com as docentes, assistentes 
operacionais e técnicos de 
educação especial da Unidade de 
Apoio à Multideficiência do 
Agrupamento de Escolas D. Manuel 
I. 

Esta atividade tem como 
objetivo principal promover a 
vivência de experiências 
sensoriais e sociais, visando 
a auto-estima, a autonomia e 
a criatividade, desenvolvidas  
em grupo e em contexto 
exterior ao recinto escolar.

Assistir ao Espetáculo teatral " Não 
faz mal ser diferente", encenado por 
um grupo de pessoas portadoras de 
multideficiência da  ACASO 
(Associação Cultural e de Apoio 
Social de Olhão), na Biblioteca 
Municipal de Olhão, no dia 21 de 
outubro de 2014, pelas 10:30. 
O trajeto  entre Tavira e Olhão e 
vice versa, será realizado, 
recorrendo aos comboios regionais 
da linha do Algarve, com saída de 
Tavira pelas 9:30 e hora prevista de 
regresso 12:30. 
Participam 2 alunas portadoras de 
multideficiência (Catarina Schink do 
11ºB e Inês Viegas do 10ºE) 
acompanhadas pela docente Maria 
Manuela Borges e a assistente 

Assistir ao espetáculo teatral 
" Não faz mal ser diferente" 
tem como principal objetivo 
promover  vivências 
sensoriais e sociais, em 
contextos exteriores ao 
espaço escolar 
convencional, visando a 
criatividade, a auto
a autonomia em diferentes 
espaços públicos.
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Esta atividade tem como 
objetivo principal promover a 
vivência de experiências 
sensoriais e sociais, visando 

estima, a autonomia e 
a criatividade, desenvolvidas  

contexto 
exterior ao recinto escolar. 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, 
Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Biblioteca 
Municipal de Olhão 

grupo 910- Maria 
Manuela Borges - 
Unidade de Apoio 
a Alunos 
Portadores de 
Multideficiência. 

2 alunas 
portadoras de 
Multideficiênci
a: Catarina 
Schink do 
11ºB e Inês 
Viegas do 
10ºE da 
Escola 
Secundária de 
Tavira e 5 
alunos do 
Agrupamento 
de Escolas D. 
ManuelI. 

Assistir ao espetáculo teatral 
" Não faz mal ser diferente" 
tem como principal objetivo 
promover  vivências 
sensoriais e sociais, em 
contextos exteriores ao 

convencional, visando a 
vidade, a auto-estima e 

a autonomia em diferentes 
espaços públicos. 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, 
Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Biblioteca 
Municipal de Olhão 

910- Educação 
Especial- Maria 
Manuela Borges, 
professora a 
exercer funções na 
Unidade de Apoio 
a Alunos 
Portadores de 
Multideficiência em 
parceria com o 
Agrupamento de 
Escolas D. Manuel 
I 

2 alunas 
portadoras de 
multideficiênci
a: Catarina 
Schink do 
11ºB e Inês 
Viegas do 
10ºB, em 
parceria com 
os alunos da 
Unidade de 
Multideficiênci
a do 
Agrupamento 
de Escolas D. 
Manuel I 
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operacional Maria João. 
Esta atividade realiza-se em 
parceria com os docentes, técnicos 
de educação especial e assistentes 
operacionais da Unidade de Apoio à 
Multideficiência do Agrupamento de 
Escolas D. Manuel I. 
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Visitas na localidade (parques, 
mercado, lojas diversas, serviços...) 
a decorrer nos diferentes momentos 
do ano letivo (1º, 2º e 3º período) 

Exploração/observação do 
meio envolvente; 
Reconhecimento dos 
recursos existentes na 
comunidade; 
Desenvolvimento da 
autonomia pessoal;
Aquisição de conhecimentos 
no âmbito do conhecimento 
do mundo; 
Aquisição de regras básicas 
de segurança. 
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Sessões de formação, em Faro, 
antes de cada sessão; 
 
Sensibilização ao filme, realizada 
por cada professor tutor da turma; 
 
Visualização em sala de cinema; 
 
Discussão e produção de material 
pós sessão. 

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. 
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Exploração/observação do 
 

Reconhecimento dos 
recursos existentes na 

Desenvolvimento da 
autonomia pessoal; 

nhecimentos 
no âmbito do conhecimento 

Aquisição de regras básicas 

Fomentar a educação 
para a cidadania, Afirmar 
a qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

Centro de Ciência 
Viva, Empresas 
locais ou regionais, 
Entidade parceiras 
da comunidade 
escolar 

100 25 crianças 
da turma B e 
20 crianças 
da turma A do 
JI Horta do 
Carmo 

Desenvolver competências 
no domínio do cinema: 

Perspetivar o cinema como 
uma manifestação artística; 

Reconhecer o cinema como 
meio de comunicação; 

Conhecer a linguagem 
a e histórica do 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, 
Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Direção Regional, 
Cineclube de 
Tavira  

Aurora Carmo e 
Teresa Afonso - 
520 
Rita Melancia, 
Edite Azevedo e 
Carla Sardinha - 
410 
Ana Paula Brito da 
Mana, Luís 
Gonçalves e 
Antonieta Couto - 
300 
Fátima Pires - 400 
Margarida Beato e 
Graça Moreira - 
330 
António Silva - 430 
Zélia Paixão e 
Reinaldo Barros - 
600 
Alexandre 
Fernandes - 620 

551 alunos 
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  Audiovisual, 
Fotográfico, 
Informático, 
Som, 
Vitrinas/Expos
itores 

  Jornal da Escola, 
Exposição de 
trabalhos, 
Competições/ 
Concursos, 
Filmes/Reportagen
s fotográficas 

Sessões de 
avaliação 
com os 
intervenient
es 
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o 1. Reflorestação de espécie 

autóctones na Mata de Santa Rita. - 
Novembro 
2. Acção de Limpeza das Margens 
do Rio Gilão. -  2º período.  
3. Visita de estudo à Etar. - 2º 
período 
4. Visita de estudo  à Algar de 
Portimão. - 3º período 
5. Conferências e debates em 
parceria com a câmara municipal ao 
longo do ano letivo. 

1, 2- valorização e proteção  
do património natural local.
3,4- valorizar os recurso que 
contribuem para o 
melhoramento da qualidade 
de vida. 
5 - promover acções que 
contribuam para a cidadania.
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Implantação de pequenos talhões 
de hortícolas e aromáticas. 
Reprodução de árvores em viveiro. 

Adquirir competências na 
área da reprodução de 
plantas. 
Vivenciar ritmos naturais 
(estações, luas, florações, 
frutificações, 
germinações,...) 
Apoiar alunos NEE na 
afirmação da sua autonomia 
e preparação para a vida 
ativa 
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Participação no torneio de 
Basquetebol fase local e regional, 
em datas a definir pelos 
organizadores fora da escola. 

- Melhorar o desemp
dos alunos ao nível do 
Basquetebol; 
- Desenvolver nos alunos o 
espírito de equipa e entre
ajuda; 
- Melhorar o conhecimento 
do jogo ao nível das regras
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Saída de Campo (2º/3º P); 
Trabalho de Laboratório (3ºP); 
Tratamento de Dados; 
Divulgação de Resultados. 

Atitude proativa na defe
do ambiente; 
Domínio do método 
científico; 
Consciência do papel do 
voluntariado na sociedade 
atual. 
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valorização e proteção  
do património natural local. 

valorizar os recurso que 
contribuem para o 
melhoramento da qualidade 

promover acções que 
contribuam para a cidadania. 

Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Centro de Ciência 
Viva, Universidade 
do Algarve, CMT 

Paula Serrano e 
Augusta Carvalho 

138 alunos 

Adquirir competências na 
área da reprodução de 

Vivenciar ritmos naturais 
(estações, luas, florações, 

 
Apoiar alunos NEE na 
afirmação da sua autonomia 
e preparação para a vida 

Fomentar a educação 
para a cidadania, Afirmar 
a qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

  José Filipe - 230 
Paula Serrano - 
520 

10 a 20 

Melhorar o desempenho 
dos alunos ao nível do 

Desenvolver nos alunos o 
espírito de equipa e entre-

Melhorar o conhecimento 
do jogo ao nível das regras 

Reduzir a taxa de 
abandono escolar para 
valores próximos do zero , 
Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Empresas locais 
ou regionais 

260 e 620 40 

Atitude proativa na defesa 

Domínio do método 

Consciência do papel do 
voluntariado na sociedade 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, 
Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Centro de Ciência 
Viva, Universidade 
do Algarve, 
Agência 
Portuguesa do 
Ambiente 

Teresa Afonso - Gr 
520; 
Augusta 
Gonçalves - Gr 
520 

73 alunos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Auditório, 
Biblioteca 

Audiovisual, 
Fotográfico, 
Informático, 
Som, 
Vitrinas/Expos
itores 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Blogue/Página da 
Internet, Exposição 
de trabalhos 

Relatórios 
elaborados 
pelos 
participante
s 

to
da

s 
as

 tu
rm

as
 d

o 
8º

 e
 9

º a
no

 

D
e 

co
m

pl
em

en
to

 e
du

ca
tiv

o 

Viveiro e horta 
pedagógicos 

Ferramentas 
agrícolas; 
materiais 
diversos de 
viveiro 

  Filmes/Reportagen
s fotográficas, 
exposição/oferta 
de produtos 

Relatórios 
elaborados 
pelos 
participante
s 

 

Ex
tra

cu
rri

cu
la

r 

 Ginásio/Camp
o de jogos 

Desportivo Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Reuniões diversas, 
Competições/ 
Concursos 

participação 
dos alunos 

G
ru

po
s 

de
 4

 a
lu

no
s 

po
r e

sc
al

ão
 e

 s
ex

o 

Ex
tra

cu
rri

cu
la

r 

Biblioteca, 
Laboratório 

Informático, 
Material de 
laboratório, 
Equipamento 
cedido pelo 
Ciência Viva 
para a Saída 
de Campo 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet 

Debate em 
contexto de 
sala de 
aula; 
Artigos de 
opinião 
escritos 
pelos 
alunos 

12
º A

1;
 

12
º A

2;
 

11
º A

3;
 

C
ur

so
 V

oc
ac

io
na

l 1
 

C
ur

ric
ul

ar
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Se
m

 c
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to
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Ex
tra

cu
rri

cu
la

r 

 

At
é 

20
 E

ur
os

 

Ex
tra

cu
rri

cu
la

r 

11
-0

3-
20

15
 

Se
m

 c
us

to
s 

C
ur

ric
ul

ar
 

 

Se
m

 c
us

to
s 



 

 

 

KI
T 

D
O

 M
AR

 

Te
re

sa
 A

fo
ns

o 

Workshop 1; 
Workshop 2 (1ºP); 
Execução Experimental (2ºP); 
Tratamento e Interpretação de 
Dados; 
Divulgação (3ºP) 

Contacto com o mundo da 
investigação científica;
Domínio de algumas 
técnicas de trabalho em 
laboratório; 
Melhoria das competências 
de trabalho em equipa;
Reflexão sobre o processo 
de construção do 
conhecimento científico;
Partilha, com jovens de 
outras regiões, de uma  
experiência de investigaç
científica. 

H
or

ta
 S

oc
ia

l /
 C

om
un

itá
ria

 

Te
re

sa
 A

fo
ns

o 

Sementeira de inverno; 
Sementeira de verão; 
Manutenção de um espaço 
comunitário  
[parceria a confirmar]; 
Debate; 
Divulgação de resultados. 

Atitude proativa na 
preservação do ambiente;
Atitude crítica face à 
qualidade dos alimentos que 
ingerimos; 
Reconhecimento da 
importância do voluntariado 
na sociedade atual;
Valorização do trabalho 
interpares e cooperativo.

Pl
an

o 
de

 A
çã

o 
pa

ra
 a

 D
isc

ip
lin

a 

Jo
vi

ta
 la

de
ira

 

Divulgação do Projeto/Reunião com 
EE/Trabalho em sala de aula (1º 
Período) 
Concurso sobre Projeto / Exposição 
Trabalhos (2º Período) 
Avaliação Projeto (3º Período) 
Aplicação Projeto (ao longo do ano) 

Desenvolver competências 
sociais 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
Direção de Serviços da Região do Algarve 

ES/3EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB Horta do Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas

Contacto com o mundo da 
entífica; 

Domínio de algumas 
técnicas de trabalho em 

Melhoria das competências 
de trabalho em equipa; 
Reflexão sobre o processo 
de construção do 
conhecimento científico; 
Partilha, com jovens de 
outras regiões, de uma  
experiência de investigação 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Melhorar 
os resultados dos alunos 
nos exames nacionais, 
Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Centro de Ciência 
Viva, Universidade 
do Algarve, IPMA; 
CViva 

Teresa Afonso (Gr 
520); 
Augusta 
Gonçalves (Gr 
520) 

A definir 

Atitude proativa na 
preservação do ambiente; 

face à 
qualidade dos alimentos que 

Reconhecimento da 
importância do voluntariado 
na sociedade atual; 
Valorização do trabalho 
interpares e cooperativo. 

Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

CMT; Associações 
/ Organizações 
com experiência 
em agricultura 
orgânica; 
Entidades de 
solidariedade 
social (a confirmar) 

Teresa Afonso - Gr 
520 
Técncos 
Operacionais 
[nomes a 
formalizar] 

A confirmar. 

Desenvolver competências Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Melhorar 
os resultados dos alunos 
nos exames nacionais, 
Fomentar a educação 
para a cidadania, Afirmar 
a qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

Centro de Saúde/ 
Profissionais de 
Saúde, PSP/ 
Forças de 
Segurança, 
Encarregados de 
Educação 

Todos os 
professores do 1º 
Ciclo do 
Agrupamento / e 
Educadoras 

439 alunos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Sala de Aula 
ou de 
reuniões 

Informático Financiame
ntos 
próprios 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Exposição 
de trabalhos, 
Congresso 

Observação 
de 
competênci
as de 
análise 
interpretativ
a em 
contexto de 
sala de 
aula, antes 
e depois do 
desenvolvi
mento do 
projeto. 

A 
co

nf
irm

ar
 

C
ur

ric
ul

ar
 

Espaços de 
Exterior 

Alfaias 
Agrícolas 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet 

Debate, 
antes e 
depois da 
aplicação 
do projeto. 

Tu
rm

as
 d

a 
ár

ea
 d

e 
C

iê
nc

ia
s 

e 
Te

cn
ol

og
ia

s 
Al

un
os

 v
ol

un
tá

rio
s 

de
 q

ua
lq

ue
r o

ut
ra

 á
re

a.
 

D
e 

co
m

pl
em

en
to

 e
du

ca
tiv

o 

Auditório, 
Biblioteca, 
Sala de Aula 
ou de 
reuniões 

Audiovisual, 
Fotográfico, 
Informático, 
Som, 
Vitrinas/Expos
itores, 
Mobiliário/mes
as/cadeiras/te
ndas 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Meios de 
comunicação 
locais, Exposição 
de trabalhos, 
Reuniões diversas, 
Sessões de 
informação 

Inquéritos  

16
 tu

rm
as

 d
o 

1º
 C

ic
lo

 e
 3

 tu
rm

as
 J

I 

C
ur

ric
ul

ar
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C
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Se
m

 c
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to
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"C
on

ve
rs

as
 c

om
 P

ai
s"

 

Jo
vi

ta
 la

de
ira

 

Sessões de Trabalho com Pais e 
Encarregados de Educação a 
realizar ao longo do ano ( 1 a 2 por 
período) 

Melhorar as Competências 
Parentais 

"K
id

-F
un

 - 
Ed

uc
aç

ão
 p

ar
a 

os
 

Va
lo

re
s"

 

Jo
vi

ta
 L

ad
ei

ra
 

Ao longo do ano. 
Plataforma on- line com jogos de 
Educação para os Valores 
Encerramento Projeto (3º Período) 

Desenvolver valores 
essenciais à vida em 
comunidade 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
Direção de Serviços da Região do Algarve 

ES/3EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB Horta do Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas

Melhorar as Competências Fomentar a educação 
para a cidadania, Afirmar 
a qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

Universidade do 
Algarve, Centro de 
Saúde/ 
Profissionais de 
Saúde, Orador 
convidado/Dinamiz
ador não 
pertencente a 
qualquer entidade 
anterior, 
Encarregados de 
Educação, Câmara 
Municipal /CPCJ 

110 Depende da 
mobilização/in
teresse dos 
Encarregados 
de Educação 

Desenvolver valores 
essenciais à vida em 

Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Fundação Benfica Professores AECs 
de TIC (3º /4º ano) 
Ângela Fernandes/ 
Paula Viegas /João 
Guarda 

77 alunos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

Auditório, 
Biblioteca, 
Centro de 
Recursos, 
Sala de Aula 
ou de 
reuniões 

Audiovisual, 
Fotográfico, 
Som, 
Vitrinas/Expos
itores, 
Mobiliário/mes
as/cadeiras/te
ndas, Material 
de decoração 
(flores) 

Apoio da 
autarquia 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Página da 
Escola, Meios de 
comunicação 
locais, Redes 
sociais, Correio 
eletrónico 

Inquéritos  

O
s 

En
ca

rre
ga

do
s 

de
 e

du
ca

çã
o 

do
s 

al
un

os
 q

ue
 fr

eq
ue

nt
am

 
a 

EB
 H

or
ta

 d
o 

C
ar

m
o 

Ex
tra

cu
rri

cu
la

r 

Biblioteca, 
Ginásio/Camp
o de jogos 

Audiovisual, 
Fotográfico, 
Som, 
Desportivo 

Apoio da 
autarquia 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Meios de 
comunicação 
locais, Exposição 
de trabalhos, 
Espetáculos, 
Redes sociais 

Sessões de 
avaliação 
com os 
intervenient
es 

3º
 A

 / 
3º

 B
 / 

4º
A 

/ 4
º B

 / 
4º

 C
 

D
e 
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m
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Ex
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Se
m

 c
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D
e 
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m
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o 

 

Se
m

 c
us

to
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Vi
si

ta
 a

 u
m

a 
sa

la
 S

no
ze

le
n 

An
dr

ea
 P

er
ei

ra
 e

 M
an

ue
la

 B
or

ge
s 

Visita e participação a uma sala de 
Snozelen - estimulação sensorial no 
Agrupamento de Escolas de Algoz, 
no dia 27 de novembro de 2014. 

Promover o relaxamento, 
lazer e diversão; 
Estimular os sentidos 
primários; 
Permitir a exploração, 
descoberta, escolha e a 
oportunidade de controlar o 
ambiente; 
Aumentar a compreensão do 
aluno em relação ao 
gosta/não gosta; 
Permitir a estimulação 
esfincteriana; 
Permitir o trabalho individual 
ou em grupo, servindo para 
o controlo da ansiedade;
Incentivar o movimento e a 
motivação; 
Motivar para a 
aprendizagem; 
Facilitar a libertação de 
stress; 
Promover a consciência da 
equipa técnica sobre a 
importância dos sentidos 
primários; 
Estimular o surgir de 
emoções positivas tais como 
o bem-estar, relaxamento, 
satisfação e alegria.

"S
em

an
a 

da
s 

Ar
te

s"
 

Jo
vi

ta
 L

ad
ei

ra
 

Semana dedicada às 
artes(pintura/dança/musica/teatro) 
3º Período 

Desenvolver competências 
artísticas 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
Direção de Serviços da Região do Algarve 

ES/3EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB Horta do Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas

Promover o relaxamento, 
 

Estimular os sentidos 

Permitir a exploração, 
descoberta, escolha e a 
oportunidade de controlar o 

a compreensão do 
aluno em relação ao 

 
Permitir a estimulação 

Permitir o trabalho individual 
ou em grupo, servindo para 
o controlo da ansiedade; 
Incentivar o movimento e a 

bertação de 

Promover a consciência da 
equipa técnica sobre a 
importância dos sentidos 

Estimular o surgir de 
emoções positivas tais como 

estar, relaxamento, 
satisfação e alegria. 

Fomentar a educação 
para a cidadania, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

  Grupo 910 
 
Professoras da 
UAM - Manuela 
Borges e Andrea 
Pereira 

2 alunas 
portadoras de 
multideficiênci
a. 

Desenvolver competências Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Melhorar 
os resultados dos alunos 
nos exames nacionais, 
Incrementar o trabalho 
colaborativo com as 
entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Cineclube de 
Tavira , 
Encarregados de 
Educação, 
Academia música 
Tavira 7 Câmara 
Municipal/Associaç
ões Locais/Junta 
de Feguesia 

110 339 alunos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

  Não necessita 
de material 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Blogue/Página da 
Internet, Reuniões 
diversas 

Observação 
direta 

Al
un

as
 q

ue
 fa

ze
m

 p
ar

te
 d

a 
U

AM
: C

at
ar

in
a 

Sc
hi

nk
 1

1º
B 

e 
In

ês
 V

ie
ga

s 
10

ºE
 

D
e 

co
m

pl
em

en
to

 e
du

ca
tiv

o 

Auditório, 
Centro de 
Recursos, 
Sala de Aula 
ou de 
reuniões 

Audiovisual, 
Informático, 
Som, 
Vitrinas/Expos
itores, 
Mobiliário/mes
as/cadeiras/te
ndas, Material 
de decoração 
(flores), Palco 

Apoio da 
autarquia 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Página da 
Escola, Meios de 
comunicação 
locais, Correio 
eletrónico 

Sessões de 
avaliação 
com os 
intervenient
es 

As
 1

2 
tu

rm
as

 d
o 

1º
 C

ic
lo

 e
 a

s 
2 

tu
rm

as
 d

o 
JI

 

Ex
tra

cu
rri

cu
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r 
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Quatro sessões sobre segurança do 
aluno perante estranhos. Uma por 
período. Projeto nacional promovido 
pela PSP-Escola Segura 

Sensibilizar alunos para os 
cuidados a ter perante 
estranhos que a abordam

C
lu

be
 d

e 
te

at
ro

 

Lu
ís

 G
on

ça
lv

es
 

1 - Representação de duas 
pequenas peças (dezembro - festa 
de natal); 
2 - Representação de uma peça no 
final do ano letivo (festa de 
encerramento do ano letivo); 
3 - Leitura/dramatização de poemas 
no dia da poesia (março); 
4 - (Possíveis) representações da 
peça "O Inspetor Totó", em escolas 
de Tavira, ao longo do ano letivo. 

- Desenvolver a capacidade 
de comunicação. 
- Incentivar a criatividade.
- Incutir o espírito de 
colaboração, de 
solidariedade e de respeito.
- Favorecer o 
aproveitamento escolar.
- Conhecer os elementos 
constituintes da 
comunicação teatral.

O
rg

an
iz

aç
ão

 d
e 

Ef
em

ér
id

es
 

Lu
ís

 G
on

ça
lv

es
 &

 R
ei

na
ld

o 
Ba

rro
s 

17/10 - Dia Mundial para a 
Erradicação da Pobreza e dos Sem-
Abrigo. 
25/11 - Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência Contra as  
           Mulheres. 
15/12 - Festa de Natal 
20/03(?) - Dia Mundial da Poesia. 
05/05 - Dia Mundial da Língua 
Portuguesa e da Cultura 
05/06 - Festa de Encerramento do 
ano letivo 

- Despertar consciências.
- Mudar mentalidades e 
comportamentos. 
- Estimular o espírito de 
solidariedade e de partilha.
- Desenvolver o gosto pela 
cultura. 
- Incentivar a criatividade.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
Direção de Serviços da Região do Algarve 

ES/3EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB Horta do Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas

Sensibilizar alunos para os 
cuidados a ter perante 

e a abordam 

Fomentar a educação 
para a cidadania, Afirmar 
a qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

PSP/ Forças de 
Segurança 

PSP_ Agente 
Nuno 

86 alunos 

Desenvolver a capacidade 
 

Incentivar a criatividade. 
Incutir o espírito de 

solidariedade e de respeito. 

tamento escolar. 
Conhecer os elementos 

comunicação teatral. 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Reduzir 
a taxa de abandono 
escolar para valores 
próximos do zero , 
Melhorar os resultados 
dos alunos nos exames 
nacionais, Fomentar a 
educação para a 
cidadania, Afirmar a 
qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

  300 23 alunos. 

Despertar consciências. 
Mudar mentalidades e 

 
Estimular o espírito de 

solidariedade e de partilha. 
olver o gosto pela 

Incentivar a criatividade. 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Reduzir 
a taxa de abandono 
escolar para valores 
próximos do zero , 
Melhorar os resultados 
dos alunos nos exames 
nacionais, Fomentar a 
educação para a 
cidadania, Afirmar a 
qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

Centro de Saúde/ 
Profissionais de 
Saúde, PSP/ 
Forças de 
Segurança 

300 - Luís 
Gonçalves 
600 - Reinaldo 
Barros 

23 alunos 
(grupo de 
teatro). 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

  Audiovisual Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Página da 
Escola, Meios de 
comunicação 
locais, Correio 
eletrónico 

Sessões de 
avaliação 
com os 
intervenient
es 

As
 q

ua
tro

 T
ur

m
as

 d
o 

1º
 a

no
 

C
ur

ric
ul

ar
 

Auditório, 
Cineteatro 

Audiovisual, 
Informático, 
Som, 
Mobiliário/mes
as/cadeiras/te
ndas 

Agrupamen
to de 
escolas Dr. 
Jorge 
Correia 

Jornal da Escola, 
Página da Escola, 
Espetáculos, 
Filmes/Reportagen
s fotográficas, 
Redes sociais 

Relatórios 
elaborados 
pelos 
participante
s 
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 d

e 
vá
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s 
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as
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 1

0º
, 1
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Auditório Audiovisual, 
Informático 

Orçamento 
 privativo, 
Apoio da 
autarquia 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Página da 
Escola, Exposição 
de trabalhos, 
Espetáculos, 
Redes sociais 

Relatórios 
elaborados 
pelos 
participante
s 
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un
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Realização de visitas durante o ano 
letivo 2014/2015  a vários 
estabelecimentos comercias e 
unidades Hoteleiras na cidade de 
Tavira  em vista a aplicação dos 
conhecimentos adquiridos em 
contexto real . 

Caracterizar o sector da 
restauração e interpretar a 
legislação hoteleira e laboral, 
a nível nacional e 
comunitário 
Planificar e preparar o 
serviço de restaurante
Proceder ao acolhimento e 
atendimento do cliente, 
prestando informações na 
língua materna e em inglês 
ou francês 
Efectuar o serviço de mesa, 
nomeadamente em 
situações especiais 
´´buffets``,´´pequenos
almoços`` e ´´room
Executar preparações 
culinárias e simples
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- Desfile de Carnaval pela 
localidade de Conceição de Tavira 
sob o tema "Povos do Mundo". 

Fomentar o respeito pela 
diversidade cultural.
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Festa de Encerramento do Ano 
Letivo. 

Promover o convívio e a 
partilha entre alunos e 
restante comunidade 
escolar. 

EB
1/
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Comemoração de dias/eventos 
especiais a propor por Parceiros 
Educativos ou iniciativas do 
Agrupamento. 

Promover o gosto pela 
escola e pela aprendizagem.
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Caracterizar o sector da 
restauração e interpretar a 
legislação hoteleira e laboral, 
a nível nacional e 

Planificar e preparar o 
serviço de restaurante 
Proceder ao acolhimento e 

mento do cliente, 
prestando informações na 
língua materna e em inglês 

Efectuar o serviço de mesa, 
nomeadamente em 
situações especiais -    
´´buffets``,´´pequenos-
almoços`` e ´´room-service`` 
Executar preparações 
culinárias e simples 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Reduzir 
a taxa de abandono 
escolar para valores 
próximos do zero , Afirmar 
a qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas  

Empresas locais 
ou regionais, 
Empresas 
Nacionais ou 
Internacionais, 
PSP/ Forças de 
Segurança, 
Encarregados de 
Educação 

Grupo 330 
Grupo 300 
Grupo 320 
Grupo 530 
Grupo 550 
Grupo 910 

21 alunos 

Fomentar o respeito pela 
diversidade cultural. 

Fomentar a educação 
para a cidadania 

  Não existe 55 

Promover o convívio e a 
partilha entre alunos e 
restante comunidade 

Fomentar a educação 
para a cidadania 

Não existe 110 36. 

omover o gosto pela 
escola e pela aprendizagem. 

Fomentar a educação 
para a cidadania 

A definir Não existe. 36. 
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  Não necessita 
de material 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Exposição de 
trabalhos, 
Reuniões diversas, 
Sessões de 
informação 

Sessões de 
avaliação 
com os 
intervenient
es 
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1 - Participar na semana das 
ciências, novembro 
2 - Apoiar e orientar, na parte 
laboratorial, os alunos participantes 
em projetos de ciência.- Ao longo do 
ano letivo. 
3 - Divulgar os trabalhos dos alunos 
feitos no âmbito do clube. - Ao longo 
do ano letivo. 
4 - Participação no ano internacional 
da luz.- 2º período 
5 - Participar, na universidade do 
Algarve, na Masterclasses em 
Física das Partículas - 2º período 
6 - Organizar palestra: Bosão de 
Higgs - 2º período. 
7 - Preparar alunos participantes 
nas olimpíadas de química + e 
química júnior (da Escola Dom Paio 
Peres Correia).  
8 - Realizar e aplicar a prova das 
Olimpíadas de Química - Mais nível 
de escola -  2º Período 
9 - Acompanhar os alunos 
selecionados às Olimpíadas de 
Química - Mais etapa regional. 
10 - Acompanhar os alunos 
selecionados Olimpíadas de 
Química - Júnior etapa regional 
(alunos da escola Dom Paio Peres 
Correia) 

- Estimular o pensamento 
científico. 
- Promover a qualidade de 
aprendizagem;  
- Contribuir para a formação 
geral e científica; 
- Fomentar a interligação 
entre jovens de diferentes 
grupos etários;  
- Fomentar a interligação 
entre os diferentes níveis de 
ensino;  
- Desenvolver o interesse 
pela ciência e pelo método 
científico,  
- Desenvolver capacidades 
(observação, análise, 
trabalho em grupo);
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timular o pensamento 

Promover a qualidade de 
 

Contribuir para a formação 
 

Fomentar a interligação 
entre jovens de diferentes 

 
Fomentar a interligação 

entre os diferentes níveis de 

Desenvolver o interesse 
pela ciência e pelo método 

Desenvolver capacidades 
(observação, análise, 
trabalho em grupo); 

Melhorar os resultados 
dos alunos nos exames 
nacionais, Fomentar a 
educação para a 
cidadania 

Universidade do 
Algarve, Orador 
convidado/Dinamiz
ador não 
pertencente a 
qualquer entidade 
anterior 

Anabela Silva - 
510 
Cristina Castilho - 
510 

Aproximadam
ente 20 
alunos 
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Auditório, 
Biblioteca, 
Sala de 
computadores
, Sala 
polivalente/Sa
la de alunos, 
Laboratório 

Audiovisual, 
Fotográfico, 
Informático, 
Vitrinas/Expos
itores, 
Material de 
laboratório 

Orçamento 
 privativo 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Exposição 
de trabalhos 

Relatórios 
elaborados 
pelos 
participante
s 
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Sessões de hidroterapia, realizadas 
na Piscina Municipal de Tavira, às 
quartas feira, das 9:30 às 11:30, sob 
a responsabilidade da 
Fisioterapeuta Rosa Sanina e da 
professora de Educação Especial 
Manuela Borges, destinadas às 
alunas portadoras de 
Multideficiência: Catarina Schink, 
11ºB e Inês Viegas, 10ºE, em 
parceria com a Unidade de Apoio à 
Multideficiência do Agrupamento de 
Escolas D. Manuel I.O transporte é 
assegurado pela delegação de 
Tavira da Cruz Vermelha 
Portuguesa. 

Finalidade do Projeto: 
trabalhar os seguintes 
Domínios:                                                                     
Motor                                     
Cognitivo                                                                 
Social                                                            
Autonomia/ Higiene pessoal
Objetivos:  
   Aumentar a amplitude de 
movimento articular
   Melhorar o equilíbrio 
estático e dinâmico
   Fortalecer o tónus 
muscular 
   Promover posturas 
corporais corretas
   Promover o relaxamento 
físico e mental 
   Despertar da consciência 
corporal 
   Promover a marcha 
autónoma 
   Diminuir os níveis de 
stress 
   Desenvolver competências 
sociais 
   Favorecer a vertente lúdica 
da atividade 
   Desenvolver hábitos de 
higiene 
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Finalidade do Projeto: 
trabalhar os seguintes 
Domínios:                                                                     
Motor                                                                    
Cognitivo                                                                 
Social                                                            
Autonomia/ Higiene pessoal 

Aumentar a amplitude de 
movimento articular 

Melhorar o equilíbrio 
estático e dinâmico 

Fortalecer o tónus 

Promover posturas 
corporais corretas 

Promover o relaxamento 

Despertar da consciência 

Promover a marcha 

Diminuir os níveis de 

Desenvolver competências 

Favorecer a vertente lúdica 

Desenvolver hábitos de 

Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Câmara Municipal 
de Tavira 

Grupo 910- 
Unidade de Apoio 
à Multideficiência. 
Técnica e 
professora 
responsáveis pelo 
projeto de 
Hidroterapia; 
Fisioterapeuta 
Rosa Sanina e 
professora 
Manuela Borges 

2 alunas da 
Escola 
Secundária de 
Tavira: 
Catarina 
Schink, 11ºB 
e Inês Viegas, 
10ºE. 
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Secundária de 

e Inês Viegas, 

  Não necessita 
de material 

Não 
necessita 
de recursos 
financeiros 

Blogue/Página da 
Internet, Reuniões 
diversas 

Observação 
direta 
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DOMÍNIO A: CURRÍCULO, 
LITERACIAS E APRENDIZAGEM  
 
1. Receção aos alunos do 
5ºano  (12 de setembro de 2014) 
 
2. Formação de 
utilizadores (15 a 20 out. 2014) 
 
3. Literacia dos media 
3.1. Janeiro - Mês da Saúde Oral: 
Projeto SOBE (alunos do Pré-
escolar e 1ºCiclo) 
 
4. Fevereiro: Mês da 
Internet Segura 
3.1.Ação de formação para 
docentes subordinada ao tema: 
«Drives virtuais - Google Drive» 
(fevereiro 2015-dinamizada pelo 
docente Hugo Pereira) 
3.2. Ação de formação para alunos 
sobre o tema: «O uso da Internet 
em segurança» (fevereiro 2015 - 
dinamizada pelo docente Hugo 
Pereira) 
3.3. Dia da Internet Segura (10 de 
fevereiro 2015) 
 
5. Apoio ao 
desenvolvimento curricular 
        5.1. Organização de dossiês 
com materiais diversos para apoio 
às diferentes disciplinas, por 
docentes da equipa da BE (out. a 
maio 2014) 
 5.2. Apoio à pesquisa, 
realização de trabalhos e estudo, 
usando diferentes recursos, 
designadamente as TIC, as 
ferramentas Web 2.0 e outros, por 
membros da equipa da BE (ao 
longo do ano).    

1. Aumentar as 
competências dos alunos na 
utilização e gestão pessoal e 
escolar da informação, dos 
média e das tecnologias.
2. Melhorar as 
aprendizagens e o sucesso 
educativo. 
3. Reforçar a 
motivação para o 
desenvolvimento pessoal, 
cultural e científico.
4. Valorizar a BE 
como lugar de aprendizagem 
e de formação. 
5. Desenvolver a 
fluência e competência 
leitora, criando o gosto e 
hábitos de leitura.
6. Incrementar a 
participação dos 
pais/encarregados de 
educação/família e outros 
parceiros nas atividades da 
BE e da escola. 
7. Melhorar a 
qualidade dos serviços 
prestados e dos recursos 
existentes. 
8. Valorizar o papel 
pedagógico, cultural e social 
da biblioteca escolar.
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Aumentar as 
competências dos alunos na 
utilização e gestão pessoal e 
escolar da informação, dos 
média e das tecnologias. 

Melhorar as 
aprendizagens e o sucesso 

Reforçar a 
motivação para o 
desenvolvimento pessoal, 
cultural e científico. 

Valorizar a BE 
como lugar de aprendizagem 

Desenvolver a 
fluência e competência 
leitora, criando o gosto e 
hábitos de leitura. 

Incrementar a 

pais/encarregados de 
educação/família e outros 
parceiros nas atividades da 

Melhorar a 
qualidade dos serviços 
prestados e dos recursos 

Valorizar o papel 
pedagógico, cultural e social 
da biblioteca escolar. 

 
Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Reduzir 
a taxa de abandono 
escolar para valores 
próximos do zero , 
Melhorar os resultados 
dos alunos nos exames 
nacionais, Fomentar a 
educação para a 
cidadania, Incrementar o 
trabalho colaborativo com 
as entidades parceiras, 
Afirmar a qualidade do 
serviço educativo 
prestado pelas escolas  

Centro de Ciência 
Viva, Universidade 
do Algarve, 
Direção Regional, 
Centro de Saúde/ 
Profissionais de 
Saúde, PSP/ 
Forças de 
Segurança, Orador 
convidado/Dinamiz
ador não 
pertencente a 
qualquer entidade 
anterior, 
Encarregados de 
Educação, RBE, 
CMT, BM, Leya 

Geografia- Grupo 
420 – Teresa 
Fonseca e Isabel 
Candeias 
Matemática - 
Grupo 500 – 
Conceição Ferreira 
Física e Química - 
Grupo 510 – Luísa 
Contreiras 
Ciências Naturais 
– Grupo 520 – 
Paula Serrano 
Grupo 560 – João 
Picoito 
Ed. Física – Grupo 
620 – Hugo 
Fernandes  
 
  
Outros professores 
dos diferentes 
departamentos que 
venham a 
envolver-se nas 
atividades da BE 

Português/Fra
ncês 2ºciclo– 
Grupo 210 – 
Salomé Freire 
Português/Ingl
ês 2ºciclo – 
Grupo 220 – 
Armanda 
Leiras 
Português 
3ºciclo - 
Grupo 300 - 
Fátima 
Veríssimo 
(PB), Odília 
Pereira e 
Paula Pereira 
História - 
Grupo 400 – 
Inês 
Domingos 
Geografia- 
Grupo 420 – 
Teresa 
Fonseca e 
Isabel 
Candeias  
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As diferentes 
atividades 
promovidas 
ou 
envolvendo a 
BE têm como 
objetivo 
abranger 
todas as 
turmas do 
Pré-escolar 
ao 9ºano, 
incluindo 
turmas PIEF, 
PCA e 
Vocacionais, 
pelo menos 
uma vez ao 
longo ao ano 
letivo. 

Auditório, 
Biblioteca, 
Sala de Aula 
ou de 
reuniões, Sala 
de 
computadores
, Sala 
polivalente/Sa
la de alunos 

Audiovisual, 
Fotográfico, 
Informático, 
Som, 
Vitrinas/Exp
ositores, 
Mobiliário/m
esas/cadeir
as/tendas, 
Material de 
decoração 
(flores) 

Orçamento  privati
vo, Apoio da 
autarquia 

Jornal da 
Escola, 
Blogue/Pági
na da 
Internet, 
Página da 
Escola, 
Meios de 
comunicaçã
o locais, 
Exposição 
de 
trabalhos, 
Reuniões 
diversas, 
Ordem de 
Serviço 
(projetos de 
caráter 
estruturante 
para a 
escola), 
Atendiment
o à 
comunidad
e educativa, 
Espetáculo
s, 
Competiçõe
s/ 
Concursos, 
Filmes/Rep
ortagens 
fotográficas
, Sessões 
de 
informação, 
Redes 
sociais, 
Correio 
eletrónico 
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5.3. Aulas na BE (tutoria, apoio 
educativo/ensino especial, reforço 
de aprendizagem, outras aulas): 
realização de trabalhos, pesquisas, 
entre outros (ao longo do ano). 
outras aulas): realização de 
trabalhos, pesquisas, entre 
DOMÍNIO B: LEITURA E 
LITERACIA 
1. OUTUBRO – Mês 
Internacional da Biblioteca Escolar 
(tema - A Biblioteca Escolar: um 
mapa 
de ideias) 
1.1. Criação de um mapa de ideias 
pelos alunos e respetiva exposição 
na BE 
utilização do programa informático 
Tagxedo) 
1.2. Encontro com a escritora Maria 
Afonso e 
apresentação do livro «A Senhora 
da Floresta» (24 de out., para as 
turmas 5ºD e E)  
1.3. Dia da Biblioteca 
Escolar (27 de out.):  
- Exposição de trabalhos elaborados 
na disciplina de Espanhol – Dia de 
la Hispanidad (alunos do 7ºano) 
- Exposição de fotos: O percurso da 
BE 
- Exposição: As novidades da BE 
(fundo documental 
- Concurso: «A BE da minha escola 
é…» 
1.4. Exposição de trabalhos 
elaborados na disciplina de 
Espanhol: Dia de los 
muertos  - Tradições do México 
(alunos do 8ºano) 
2. Plano Nacional de 
Leitura 
2.1 Divulgação das obras 
disponíveis na BE (nov. 2014) 
2.2 Difusão das orientações 
do PNL e 
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Matemática - 
Grupo 500 – 
Conceição  
Ferreira 
Física e 
Química – 
Grupo 510 – 
Luísa 
Contreiras  
Ciências 
Naturais – 
Grupo  
520 – Paula 
Serrano 
Grupo  
560 – João 
Picoito 
Ed. Física  
– Grupo 620 – 
Hugo 
Fernandes  
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acompanhamento do trabalho 
realizado pelos docentes e alunos 
(nov. 2014 a maio 2015) 
2.3 Publicação de 
artigos de opinião sobre as obras 
seleccionadas pelos 
docentes/alunos 
3. Semana da 
Cultura Científica (24 a 28 de 
novembro de 2014) 
3.1 Exposição de trabalhos 
de FQ, CN, Matemática  
3.2 Banca das novidades 
4. Concurso Nacional de 
Leitura (9ª 
Edição) - articulação com o PNL e 
Ler+ (alunos do 3ºciclo) 
4.1 1ª fase - a nível de 
escola (novembro – 22  
janeiro 2015) 
4.2 2ª fase - a nível regional 
(fevereiro -abril 2015) 
4.3 3ª fase - a nível  
nacional (junho-julho 2015) 
5. Comunidade de 
Leitores – partilha de leituras 
(articulação com os  
docentes de Português e outros – 
nov. a maio 2015) 
6. Boletim mensal da 
EBDPPC (novembro a  
maio de 2015) 
7. Livro do Mês/Autor do 
mês/Leitor do Mês/Top Leitores 
(set. 2014 
a junho de 2015) 
8. Encontro com o escritor 
José Fanha ( 9 de dezembro 2014) 
8.1. três sessões – alunos do 
1ºCiclo da Escola Horta do Carmo 
(Auditório da 
8.1. três sessões – alunos do 
1ºCiclo da Escola Horta do Carmo 
(Auditório da  
Escola D. Paio) 
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Outros 
professores 
dos  
diferentes 
departamento
s  
que venham a 
envolver  
-se nas 
atividades da 
BE. 
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9. Feira do Livro 
9.1. na BEDPPC – 10 a 16 
dezembro 2014 
9.2. na BEHC – 16 a 20 de março 
2015  
10. Hora do conto 
(dinamizado pela docente Carla 
Viegas e Encarregados de 
Educação, 
, ao longo do ano, a partir de 
janeiro, na BEHC)  
11. Março: mês da 
11.1 Semana da Leitura- 
Palavras do mundo (tema 2015) -16 
a 20 de março  
11.2 Encontro com o 
escritor/ilustrador Pedro Leitão (18 
de março) – 2  
sessões – Escolas EB1/JI 
Conceição e EB1 de Cabanas 
(articulação com a editora Gailivro -
Grupo Leya)   
12. Dia do Autor – Encontro 
com o escritor Pedro Seromenho 
(22 de maio 2015 - apresentação do 
livro «As gravatas do pai»)   
12.1. uma sessão para as 
turmas do 5ºano - BEDPPC 
12.2. duas sessões  
para alunos do 1ºciclo - BEHC 
13. Cerimónia de 
entrega de prémios e certificados 
aos utilizadores da BE, no âmbito 
de algumas atividades realizadas 
(encerramento do ano letivo – 3 de 
junho de 2015) 
DOMÍNIO C: PROJETOS, 
PARCERIAS  
1.Desenvolvimento de atividades e 
serviços colaborativos com outras 
escolas/bibliotecas (Grupo 
de trabalho concelhio, SABE, BM…) 
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1.1. Sessões sobre os Reis 
de Portugal – 4 dinastias em 
material 
de trabalho concelhio, SABE, BM…) 
 audiovisual (alunos do 9ºano, na 
BMAC) 
1.2. Formação - Aprender 
com a BE: integração e 
desenvolvimento das literacias da 
leitura, dos 
media e da informação na 
aprendizagem (dinamizada pela 
CIBE Ana Farrajota) 
2. Jogo da Língua Portuguesa – 
parceria  
XXXXX  
com o Agrupamento de Escolas 
Paula Nogueira (Olhão) – dirigido a 
alunos do 1º, 2º e 3ºciclos 
3. Concurso Faça Lá um Poema 
(7ªedição) – articulação com o 
Plano Nacional de Leitura 
4. Concurso «Conta-nos uma 
História» (6ªedição) – articulação 
MEC, PNL, RBE, ERTE (alunos do 
Pré-escolar e 1ºciclo) 
5. Cooperação com os projetos Eco-
escolas e PES (realização de 
palestras) 
6. APEOralidade – 
realização de uma sessão, em 
março (alunos do 3ºciclo) 
7. Voluntários da Leitura – 
dinamização de 
diversas sessões em articulação 
com pais/EE (ao longo do ano) 
8. Comemoração de datas 
e efemérides  
8.1 Halloween – exposição de 
trabalhos  
8.2. Natal – decoração da BE e 
exposição de fundo documental 
alusivo à data 
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8.3. Dia de São Valentim – 
exposição de postais e poemas de 
amor criados pelos alunos 
8.4. Dia Mundial do Livro –  
escritores famosos (Cervantes, 
Shakespeare, Camões, Saint-
Exupéry) por alunos do 3ºciclo  
9. Publica! Eu leio! (ao 
longo do ano) 
9.1 Blogue da BEDPPC  
9.2 Jornal Entre  
Linhas e Palavras (2 edições: uma 
em março e outra em junho) 
9.3 FACEBOOK/ TWITTER 
da BEDPPC 
10. Organização de 
exposições temáticas no âmbito das 
diversas disciplinas  
DOMÍNIO D: GESTÃO DA 
BIBLIOTECA ESCOLAR  
1. Reuniões periódicas 
entre as PB e com as respetivas 
equipas  
2. O contributo da BE: 
2.1 Plano de atividades da 
BE a integrar o Plano Anual de 
Atividades 
do Agrupamento  - out. 2014  
2.2 Plano de Melhoria da 
BE (julho 2014) – aplicação e 
monitorização 
2.3 Plano de Ação da BE 
2014/2017 (junho 2014) 
2.4 Elaboração do Projeto 
Educativo do  
Agrupamento 
2.5 Implementação do 
Modelo de Avaliação da BE  (out. a 
julho 2015) 
2.6 Atividades  
planeadas no âmbito das Aulas de 
Substituição, AEC, Tutorias, Ensino 
Especial, Apoio Educativo, Reforço 
de Aprendizagem (ao longo do ano). 
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3. Gestão da coleção 
/informação 
3.1. Aquisição de fundo documental 
e atualização da coleção (outubro, 
novembro 
e sempre que necessário e 
possível) 
3.2. Bolsa de manuais escolares 
para empréstimo (domiciliário e sala 
de aula  
– ao longo do ano)  
3.3. Registo manual, cotação, 
catalogação e indexação da coleção  
(ao longo do ano) 
3.4. Criação e partilha de 
documentos digitais (nov. a maio 
2015) 
4. Participação no 
Conselho Pedagógico 
5. Difusão da informação 
6. Gestão dos 
equipamentos 
7. Recolha de informação 
e tratamento estatístico dos serviços 
prestados, recursos e equipamentos 
usados (ao  
longo do ano) 
8. Aplicação de 
questionários a alunos, docentes e 
encarregados de educação sobre a 
ação da 
BEDPPC e BEHC (abril 2015, de 
acordo com o MABE) 
9. Tratamento dos dados 
para o relatório de  
avaliação (maio 2015) 
10. Base de Dados 2015 
RBE/MEC (outubro, novembro 2014 
e maio/junho 2015)  
11. Apresentação do 
Relatório de avaliação junho/julho 
2015) 
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1 - Intervenção na Promoção de 
Aptidões para a Aprendizagem 
Escolar em alunos do 1º ano - Ao 
longo do ano letivo 
 
2- �O teu mural� - construção de 
mural alusivo aos valores 
interpessoais 
 
3 - �Se bem o pensei, melhor o 
fiz�: Programa de Intervenção 
Psicológica Vocacional� no 9º ano 

1.1 Avaliar o grau de 
desenvolvimento 
apresentado pela criança 
nas aptidões que influenciam 
a aprendizagem; 
1.2 Detectar precocemente 
algumas dificuldades 
específicas das crianças 
com vista a seleccionar e 
planear actividades e 
estratégias de intervenção 
adequadas 
1.3 Contribuir para a 
redução do insucesso 
escolar 
2.1 Sensibilizar para a 
necessidade do 
autodesenvolvimento de 
valores interpessoais
2.2 Reduzir as situações de 
conflito através da promoção 
de comportamentos 
alternativos ajustados.
3.1 Esclarecer os alunos e 
os Encarregados de 
Educação acerca da 
natureza da decisão 
vocacional a tomar no final
do 9º ano 
3.2 Ajudar os jovens a:
      3.2.1 Construir um 
projeto de vida.  
      3.2.2 Escolher uma área 
de estudos após o 9º ano
3.3 Promover a capacidade 
de tomada de decisão e 
contribuir para o 
desenvolvimento da 
maturidade de carreira
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1.1 Avaliar o grau de 

apresentado pela criança 
nas aptidões que influenciam 

 
1.2 Detectar precocemente 
algumas dificuldades 
específicas das crianças 
com vista a seleccionar e 
planear actividades e 
estratégias de intervenção 

1.3 Contribuir para a 
redução do insucesso 

2.1 Sensibilizar para a 

autodesenvolvimento de 
valores interpessoais 
2.2 Reduzir as situações de 
conflito através da promoção 
de comportamentos 
alternativos ajustados. 
3.1 Esclarecer os alunos e 
os Encarregados de 
Educação acerca da 
natureza da decisão 
vocacional a tomar no final 

3.2 Ajudar os jovens a: 
3.2.1 Construir um 

3.2.2 Escolher uma área 
de estudos após o 9º ano 
3.3 Promover a capacidade 
de tomada de decisão e 

desenvolvimento da 
maturidade de carreira 

Aumentar as taxas de 
sucesso escolar, Reduzir 
a taxa de abandono 
escolar para valores 
próximos do zero , 
Fomentar a educação 
para a cidadania, Afirmar 
a qualidade do serviço 
educativo prestado pelas 
escolas 

Encarregados de 
Educação 

1 - SPO - Carla 
Lúcio e Cláudia 
Diogo 
     Grupo 110: 
Maria de Fátima 
Afonso, Ana 
Cardoso, Sónia 
Rainho, Maria 
João Brito da 
Mana, Maria 
Amélia Dinis, 
Ricardo Albino  
 
2 - SPO - Cláudia 
Diogo   
     1 ou 2 docentes 
dos grupos 240 ou 
600 
 
3 - SPO - Carla 
Lúcio 

1 - 92 
 
2 - variável 
 
3 - Aberto a 
todos os 
alunos do 9º 
ano, Turmas 
A, B, C e D; 
intervenção 
com os alunos 
inscritos 

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  
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com os alunos 

Auditório, 
Sala de Aula 
ou de 
reuniões, Sala 
de 
computadores
, Sala 
polivalente/Sa
la de alunos, 
Sala de 
Expressões 

Informático, 1 
- Provas de 
Avaliação e 
Intervenção 
Psicológica 
(algumas já 
existentes); 2 
- Papel de 
Cenário; 
marcadores/ti
ntas e outros 
materiais de 
trabalhos 
manuais 

Orçamento  
privativo 

Jornal da Escola, 
Blogue/Página da 
Internet, Reuniões 
diversas, Sessões 
de informação, 
Correio eletrónico, 
Informação escrita 
aos Encarregados 
de Educação 

1 -
Avaliação 
dos 
Resultados 
da 
Intervenção 
(Pré e Pós 
Teste) ; 
Questionári
o aos 
Docentes. 2 
- 
Questionári
o aos 
alunos; 3 - 
Avaliação 
da 
maturidade 
da carreira 
(pré e pós-
teste); 
recolha de 
feedback 
dos alunos 

1 - 1A, 
12B, 
12C, 
14D, 
12CB, 
14CC 
 
2 - 
Aberta a 
todos os 
alunos do 
5º ao 9º 
ano 
 
3 - 
Turmas 
de 9º ano 
(Ensino 
Regular) 

Ex
tra

cu
rri

cu
la

r 
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6. Análise Estatística dos Projetos
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Análise Estatística dos Projetos e Clubes 

Curricular

Extracurricular

De complemento educativo

Forma de Funcionamento das Atividades
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Curricular 26 37% 

Extracurricular 24 34% 

De complemento educativo 20 28% 

Forma de Funcionamento das Atividades 
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Aumentar as taxas de sucesso escolar

Reduzir a taxa de abandono escolar para valores próximos do 

Melhorar os resultados dos alunos nos exames nacionais

Fomentar a educação para a cidadania

Incrementar o trabalho colaborativo com as entidades 

Afirmar a qualidade do 

Ligação às metas do Projeto 

Educativo 
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Aumentar as taxas de sucesso escolar 36 51% 

abandono escolar para valores próximos do 

zero 
18 25% 

Melhorar os resultados dos alunos nos exames nacionais 9 13% 

Fomentar a educação para a cidadania 60 85% 

Incrementar o trabalho colaborativo com as entidades 

parceiras 
39 55% 

Afirmar a qualidade do serviço educativo prestado pelas 

escolas 
57 80% 
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Centro de Ciência Viva

Universidade do Algarve

Direção Regional

Centro de Saúde/ Profissionais de Saúde

Cineclube de

Empresas locais ou regionais

Empresas Nacionais ou Internacionais

PSP/ Forças de Segurança

Orador convidado/Dinamizador não pertencente a 

qualquer entidade anterior

Encarregados de Educação

Entidades que colaboram
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Centro de Ciência Viva 11 15% 

Universidade do Algarve 11 15% 

Direção Regional 2 3% 

Centro de Saúde/ Profissionais de Saúde 17 24% 

Cineclube de Tavira 4 6% 

Empresas locais ou regionais 5 7% 

Empresas Nacionais ou Internacionais 2 3% 

PSP/ Forças de Segurança 11 15% 

Orador convidado/Dinamizador não pertencente a 

qualquer entidade anterior 
11 15% 

Encarregados de Educação 17 24% 

Outro 30 42% 

Entidades que colaboram 
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Orçamento 

Financiamentos próprios

Donativos/Patrocínios

SASE ( alunos do ensino Básico com escalão)

Contribuições das famílias

Apoio da autarquia

Não necessita de 

Recursos Financeiros 
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Orçamento  privativo 5 7% 

Financiamentos próprios 11 15% 

Donativos/Patrocínios 2 3% 

SASE ( alunos do ensino Básico com escalão) 2 3% 

Contribuições das famílias 1 1% 

Apoio da autarquia 11 15% 

Não necessita de recursos financeiros 41 58% 

Outro 
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Jornal da Escola

Blogue/Página da Internet

Página da Escola

Meios de comunicação locais

Exposição de trabalhos

Reuniões diversas

Ordem de Serviço

Atendimento à comunidade educativa

Espetáculos

Competições/ Concursos

Filmes/Reportagens 

Sessões de informação

Redes sociais

Correio eletrónico

Outro

Formas de Divulgação 
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Jornal da Escola 40 56% 

Blogue/Página da Internet 36 51% 

Página da Escola 18 25% 

Meios de comunicação locais 22 31% 

Exposição de trabalhos 17 24% 

Reuniões diversas 22 31% 

Ordem de Serviço 3 4% 

Atendimento à comunidade educativa 9 13% 

Espetáculos 4 6% 

Competições/ Concursos 4 6% 

Filmes/Reportagens fotográficas 11 15% 

Sessões de informação 15 21% 

Redes sociais 14 20% 

Correio eletrónico 13 18% 

Outro 14 20% 
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Sessões de avaliação com os intervenientes

Relatórios elaborados pelos participantes

Avaliação 
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Sessões de avaliação com os intervenientes 21 30% 

Inquéritos 10 14% 

Relatórios elaborados pelos participantes 12 17% 

Outro 28 39% 
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7. Avaliação das plataformas 

A planificação, com recurso às plataformas

incluir um item para a avaliação, numa escala de 1 a 5

No “género da atividade” falta uma opção para as atividades que se efetuam dentro da escola nos seus diferent

consulta e manipulação dos dados após a submissão; 

exaustiva;  Plataforma não ajustada:  “A impossibilidade de fazer a planificação em grelha neste formulário em linha também dificulta a leitura e a visão global de 

atividades planeadas com os intervenientes, recursos, datas e produtos esperados

No global, as plataformas foram avaliadas, respetivamente, com 82,3% para os níveis 4 e 5 (plataforma das atividades) e 78,4% na

serão, obviamente, levadas em consideração, dentro das limitações técnicas do mo

  

                                                           
1 ) A manipulação pode ser feita no ato imediato à submissão

pelos gestores.  
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Avaliação das plataformas  

com recurso às plataformas, foi um procedimento implementado pela Direção, no ano letiv

avaliação, numa escala de 1 a 5, e pedir sugestões de melhoria, nos casos da avaliação com 1,2 ou 3. Foram os seguintes as propostas apresentadas:

falta uma opção para as atividades que se efetuam dentro da escola nos seus diferent

consulta e manipulação dos dados após a submissão;  Nos itens onde é somente possível escolher uma opção

A impossibilidade de fazer a planificação em grelha neste formulário em linha também dificulta a leitura e a visão global de 

atividades planeadas com os intervenientes, recursos, datas e produtos esperados”. 

global, as plataformas foram avaliadas, respetivamente, com 82,3% para os níveis 4 e 5 (plataforma das atividades) e 78,4% na

serão, obviamente, levadas em consideração, dentro das limitações técnicas do modelo
1
.   

.   A posteriori,  só pode ser feita pelos gestores,  pois isso daria a possibilidade a toda a escola de manipular os dados dos colegas. A di
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ireção, no ano letivo 2013/14 e, tendencialmente, aperfeiçoado este ano. Assim, optou

e pedir sugestões de melhoria, nos casos da avaliação com 1,2 ou 3. Foram os seguintes as propostas apresentadas: 

falta uma opção para as atividades que se efetuam dentro da escola nos seus diferentes espaços de concentração de alunos; A plataforma deveria permitir a 

Nos itens onde é somente possível escolher uma opção, passe a ser permitida a escolha de duas ou três opções; Deveria ser menos 

A impossibilidade de fazer a planificação em grelha neste formulário em linha também dificulta a leitura e a visão global de cada uma das 

global, as plataformas foram avaliadas, respetivamente, com 82,3% para os níveis 4 e 5 (plataforma das atividades) e 78,4% na plataforma de projetos. As propostas de melhoria 

,  só pode ser feita pelos gestores,  pois isso daria a possibilidade a toda a escola de manipular os dados dos colegas. A divulgação é feita, em altura própria
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aperfeiçoado este ano. Assim, optou-se por 

A plataforma deveria permitir a 

; Deveria ser menos 

cada uma das 

plataforma de projetos. As propostas de melhoria 

vulgação é feita, em altura própria,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Avaliação da plataforma de Atividades

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA 
Direção de Serviços da Região do Algarve 

ES/3EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB Horta do Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas

                                                                                                                  

1 –     0 -    0% 

2 –     2 –   1% 

3 –  23 –  16% 

4 – 61 –   43% 

5 – 55 –  39% 

Avaliação da plataforma de Atividades Avaliação da plataforma de Projetos e Clubes

1 –     0 -    0%

2 –     4 –   6%

3 –  10 –  14%

4 –   43 –  61%

5 –   14 –  20%

DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  

; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

                                                                          

Avaliação da plataforma de Projetos e Clubes 

0% 

6% 

14% 

61% 

20% 
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