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Apresentação/Introdução
O Plano Anual de Atividades (PAA), um dos instrumentos do exercício da autonomia da organização escolar, é
entendido como o documento de planeamento, que define, em função do projeto educativo, os objetivos, as formas
de organização e de programação das atividades e que procede à identificação dos recursos necessários à sua
execução. O PAA é o documento que operacionaliza o Projeto Educativo (PE).
O documento ora apresentado ilustra a existência do Projeto Educativo dos cinco Estabelecimentos de Educação
e de Ensino que constituem o Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa (AEPAP). A sua
estruturação consumou-se com os contributos das cinco unidades, com documentos de cada uma delas, a par da
identificação de um conjunto de atividades transversais.
No sentido de permitir uma leitura integrada, a apresentação do Plano Anual de Atividades é introduzida pela
explicitação dos domínios/ áreas de intervenção / metas / objetivos do projeto educativo.
As Áreas de Intervenção do PE surgem apenas referenciadas com a numeração I (“Pedagógico/Relacional”), II
(“Recursos e Equipamentos”) e III (“Gestão Organizacional”).
A fim de simplificar a leitura deste documento, a designação das escolas do AEPAP é feita pelas respetivas
siglas/acrónimos: EB1/JIVMR - Escola Básica 1 /Jardim de Infância Vasco Martins Rebolo; EB1/JITA - Escola
Básica 1/ Jardim de Infância Terra dos Arcos; EB1/VMR - Escola Básica 1 / Vasco Martins Rebolo; EB1/TA - Escola
Básica 1 / Terra dos Arcos; EB1/GC – Escola Básica 1/ Gago Coutinho; EB2-3 /RG- Escola Básica 2-3 /Roque
Gameiro; ESA – Escola Secundária da Amadora.
Apesar dos diferentes modos de operacionalização subjacentes, há que registar uma linha de consonância que,
por um lado, procura dar cumprimento às áreas de intervenção / metas / objetivos do Projeto Educativo, por outro,
apresenta atividades diversificadas e adequadas à finalidade formativa transversal, relativamente a cada um dos
ciclos de ensino e aprendizagem.
Neste âmbito, o PAA ilustra o modus operandi de cada uma das unidades que procurarão, no futuro, construir
linhas de confluência, formas de unidade orgânica e de identidade, sem perderem, no entanto, o grau necessário
de diferença, de modo a não anular peculiaridades, mantendo, assim, cada uma delas a sua própria identidade.
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set 27 Visita de estudo ao 
Centro de interpretação 
da “Real Fábrica do 
Gelo”.

Fomentar o interesse pela importância do conhecimento científico e 
tecnológico em contextos relevantes a nível económico, cultural, histórico 
e ambiental;
Promover a saúde e o bem-estar na prática de exercício físico e na 
relação com o ambiente e a sociedade;
Fortalecer as relações interpessoais entre alunos e professores.

Maria Teresa Rangel Teles; Maria 
Liliana Carvalho Correia Freire 
Amado

Alunos (11.º 01) I

set 28 Dia Europeu do Desporto 
Escolar

Comemoração do Dia Europeu do Desporto Escolar (ESSD), integrado 
na Semana Europeia do Desporto #BeActive. A iniciativa da União 
Europeia visa promover o desporto na escola através da prática de 120 
minutos de atividade física na qual cada escola escolhe o seu programa 
desportivo.

Teresa Carmo Gama Caldeira; 
Paula Cristina Gonçalves Mendes 
Esteves; Maria João Pereira 
Mendes Crespo; Maria Isabel Bayo 
da Silva Lopes; Luís Tiago Pargana 
Bentes Gomes Araújo; Lúcia 
Cristina da Fonseca Gomes; Isabel 
Maria Aleixo Pires Miffon; Catarina 
Noronha Botelho Santos 
Gaudêncio; Carlos Eduardo 
Gonçalves King; Carlos Alexandre 
Rosado da Fonseca Oliveira; Carla 
Cristina Custodia Machado 
Mendes; Ana Maria Caetano 
Brogueira; Ana Isabel Esteves 
Filipe; Ana Cláudia Belo Vasquez 
Veloso

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (4.º; 5.º; 6.º; 
7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 12.º)

I

set Arte na ESA Montagem de exposição com os trabalhos dos alunos do 11º e 12º anos 
para recepcionar os alunos novos do 10º ano

Maria Manuela Silva; Maria 
Deslandes Gomes

Alunos (10.º) I; II

set; 
out

"Demonstração de 
esgrima nas EB1"

“Demonstração de Esgrima”:
Demonstração de Esgrima, junto de todas as turmas de 3º e 4º ano de 
escolaridade, como forma de dar a conhecer a modalidade e desportiva e 
os benefícios da mesma.

Cristiana Santana Gonzaga Costa Alunos (3.º; 4.º) I

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out

Representações (Grupo 
do prof. Jorge Pité):
- da peça “Uma boneca 
chamada Ana”, a convite 
do ISCTE e do Teatro 
Passagem de Nível;
- da peça "Amor, que Dor"

Sociais:
1. Contribuir para a aquisição de noções básicas de Cidadania;
2. Contribuir para a consolidação de valores sociais;
3. Contribuir para a aprendizagem do trabalho em equipa;
4. Integrar o aluno num grupo, de forma voluntária mas com interação 
obrigatória (Eu/Outro);
Individuais:
1. Responder à vontade dos alunos que quiserem fazer teatro,
2. Orientar o aluno, enquanto individuo, nas suas dúvidas;
3. Contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico;
4. Contribuir para o desenvolvimento da autoconfiança/auto-estima do 
aluno;
5. Contribuir para o desenvolvimento das relações interpessoais;
Específicos:
1. Contribuir para o conhecimento do texto dramático;
2. Levar o aluno a compreender a relação do Teatro com a Vida;
3. Desenvolver aspectos como:
- capacidade de memorização
- capacidade de argumentação
- capacidade de falar para uma plateia
- desinibição
- projeção de voz
- dicção;

Maria João de Castro Horta Santos Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

I

set Dia Europeu do Desporto 
Escolar

Comemoração do dia europeu do desporto escolar, integrado na 
semana europeia do desporto

Promoção da atividade física e estilos de vida ativos e saudáveis
Divulgação dos núcleos do Desporto Escolar da escola Roque Gameiro

Susana Marlene Pinto de Carvalho; 
Paula Cristina Gonçalves Mendes 
Esteves; Luís Tiago Pargana 
Bentes Gomes Araújo; Lúcia 
Cristina da Fonseca Gomes; 
Carlos Eduardo Gonçalves King; 
Carla Cristina Custodia Machado 
Mendes; António Manuel Ferreira 
da Silva; Ana Isabel Esteves Filipe

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 
8.º; 9.º)

0 € I

set; 
out; 
nov; 
dez

O exercício da Cidadania 
Holocausto - Memória 
para a Vivência de Hoje e 
a Construção do Amanhã

Sessões de trabalho com investigadores  da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa FCSH_UNL; 
seleção de materiais para disponibilizar em formato digital aos alunos; 
trabalho de grupo sobre a temática  e conteúdos específicos dos 
curricula. O trabalho decorre segundo etapas estabelecidas e divulgadas 
aos alunos. Estão previstas nas etapas reformulações dos planos de 
trabalho. 
Objetivos: utilizar com segurança conceitos operatórios e metodológicos 
da disciplina de História; situar no tempo e no espaço acontecimentos e 
processos relevantes relacionando-os com os contextos; relacionar a 
História de Portugal com a História Europeia e Mundial; problematizar as 
relações entre o passado e o presente e a interpretação crítica e 
fundamentada do mundo atual; desenvolver capacidades de reflexão; 
valorizar a dignidade humana e os direitos humanos; participar em 
dinâmicas de equipa.

Maria Helena Rodrigues Pinheiro; 
Geraldo Abel Pires Lages; 
Francisco António Teixeira Vieira; 
Ana Maria Branco Cardoso 
Homem

Alunos (11.º 06; 11.º 11; 12.º 
09; 12.º 10; 12.º 08)

I

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set Testes de diagnóstico Aplicação de testes (elaborados pela Universidade de Aveiro e que são 
realizados on-line) para aferir os conhecimentos e as competências 
adquiridas pelos alunos e diagnosticar as lacunas e as fragilidades que 
estes apresentam no início de um novo ciclo.

Nuno Manuel Rosa Lopes; Maria 
Manuela Queiroz Alves; Maria José 
Santos Matos; João Carlos de 
Figueiredo Narra; Isabel Maria Vaz 
dos Reis Leandro dos Santos; Ilca 
Maria Guerra Nobre da Cruz; 
Celina da Luz Rodrigues da Mata; 
Artur Miguel Cordeiro Pereira; 
Angélica Amaro Campanha 
Almeida; Anabela de Jesus Duarte 
Vieira da Silva; Anabela A. M. 
Sequeira

Alunos (10.º 01; 10.º 02; 10.º 
03; 10.º 04; 10.º 05; 10.º 06; 
10.º 07; 10.º 08; Todas as 
turmas do 7.º; Todas as 
turmas do 5.º)

I; II

set Projeto: “Vamos aprender 
experimentando”

Atividades:
- Realização de experiências que conduzam à identificação e 
compreensão de alguns fenómenos científicos.
Principais objetivos:
- Estimular a renovação dos métodos do processo de 
ensino/aprendizagem;
- Dar a conhecer a importância do conhecimento e do método científico, 
demonstrando a sua aplicação em situações reais dos conceitos e 
ferramentas lecionados na sala de aula;
- Fomentar a aquisição e aplicação de um saber cada vez mais 
aprofundado, assente no estudo, na reflexão crítica, na observação e na 
experimentação;
- Proporcionar situações diversificadas onde o aluno conduza pequenas 
investigações; 
- Criar um conjunto de recursos educativos/estratégias de trabalho, 
promotores de aprendizagens motivadoras e significativas em ciências.

Cristiana Santana Gonzaga Costa Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º) I

set "Greve Climática Global" "Greve Climática Global”:
Em contexto de sala de aula, abordagem do tema através do 
visionamento de filmes, da escrita de frases e da elaboração de cartazes. 
Posteriormente, saída pelas ruas da comunidade envolvente alertando 
para a alteração de comportamentos que provocam as alterações 
climáticas e a adoção de medidas de proteção do planeta.

Ana Maria Filipe da Costa 
Gadanho

Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º) I

set Visita de estudo à UEP 
(Unidade Especial de 
Polícia)

Visita de estudo à Unidade Especial de Polícia com o intuito de 
aproximar a imagem da Polícia à população, conhecer alguns 
procedimentos e aprender a agir perante problemas de ordem pública.

Carla Isabel da Silva Fachadas Alunos (3.º TA3ºD) I

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out; 
dez

12-10; 
12-12

Corta Mato Interno Atividade de atletismo inserida no âmbito dos Projetos do Desporto 
Escolar e Jogos Juvenis Escolares. Desenvolve-se em fases distintas 
com apuramentos sucessivos até à fase nacional.

Teresa Carmo Gama Caldeira; 
Susana Marlene Pinto de Carvalho; 
Paula Cristina Gonçalves Mendes 
Esteves; Maria João Pereira 
Mendes Crespo; Maria Isabel Bayo 
da Silva Lopes; Luís Tiago Pargana 
Bentes Gomes Araújo; Lúcia 
Cristina da Fonseca Gomes; Isabel 
Maria Aleixo Pires Miffon; 
Francisco da Graça Pestana; 
Catarina Noronha Botelho Santos 
Gaudêncio; Carlos Eduardo 
Gonçalves King; Carlos Alexandre 
Rosado da Fonseca Oliveira; Carla 
Cristina Custodia Machado 
Mendes; Ana Maria Caetano 
Brogueira

Docentes; Alunos (5.º; 6.º; 
7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 12.º)

600 € I

out 16 Dia Mundial da 
Alimentação

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação
Exposição de trabalhos realizados pelos alunos

Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º)

I; III

out 16 Workshop “Make a Snack 
– um lanche saudável”;

Educação Alimentar
•Reconhecer a alimentação como um dos principais determinantes da 
saúde
•Relacionar a alimentação com a prevenção e desenvolvimentos das 
principais doenças crónicas (diabetes, doença cardiovascular e 
oncológica)
•Reconhecer a Dieta Mediterrânica, como exemplo de um padrão 
alimentar saudável.
•Analisar criticamente os comportamentos de risco na alimentação.
•Reconhecer a escola como um espaço próprio para a promoção da 
alimentação saudável e adoção de comportamentos alimentares 
equilibrados.

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos

150 € I

out 16 Workshop “Calcula o teu 
IMC”.

Educação Alimentar
•Reconhecer a alimentação como um dos principais determinantes da 
saúde
•Relacionar a alimentação com a prevenção e desenvolvimentos das 
principais doenças crónicas (diabetes, doença cardiovascular e 
oncológica)
•Reconhecer a Dieta Mediterrânica, como exemplo de um padrão 
alimentar saudável.
•Analisar criticamente os comportamentos de risco na alimentação.
•Reconhecer a escola como um espaço próprio para a promoção da 
alimentação saudável e adoção de comportamentos alimentares 
equilibrados.

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos

I

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out 23; 24; 
25

Inscrições nos clubes:
- Ambiente;
- Europeu;
- Jogar, Medir e Contar;
- GruTEsco

Montagem de uma banca de divulgação das atividades dinamizadas 
pelos clubes e inscrição dos alunos interessados.

Maria Teresa Estevão Dias; Maria 
Liliana Carvalho Correia Freire 
Amado; Maria João de Castro 
Horta Santos; Maria Helena 
Rodrigues Pinheiro; Maria 
Fernanda Raimundo de Carvalho; 
Maria de Jesus Sousa Vieira; Maria 
Angelina Modas Tonim

Alunos I

out 23 Torneio Interno - Voleibol Torneio interno de apuramento para os torneios concelhios. 
Implementação da atividade 
física e desportiva.

Francisco da Graça Pestana; 
Carlos Alexandre Rosado da 
Fonseca Oliveira

Alunos (10.º; 11.º; 12.º) 50 € I

out 28 Visita de estudo aos 
laboratórios e Museu do 
Instituto Português da 
Qualidade e aos 
laboratórios da Repsol.

Reconhecer as regras de segurança e de higiene no trabalho laboratorial, 
assim como dos impactos ambientais associados.
Reconhecer a importância da metrologia.
Tomar conhecimento das motivações para as práticas da Qualidade.
Desenvolver atitudes de autonomia e cooperação.

Paulo Jorge Pereira da Rosa; Ana 
Cristina dos Santos Algarvio

Alunos (11.º 13; 10.º 14 B) I

out 31 Celebração do Halloween Exposição de Horror Stories na Roque Gameiro e exposição de trabalhos 
alusivos à epoca na ESA .
Celebrar o Halloween; divulgar a cultura e tradições dos países de língua 
inglesa; promover nos alunos o espírito de iniciativa e organização; 
desenvolver atitudes de cooperação e de solidariedade; reforçar a 
confiança, a autonomia e a autoestima; promover o sucesso dos alunos.

Maria Fernanda Matias Vaz 
Antunes; Maria de Fátima Ribeiro 
de Almeida Telles Coelho; Maria de 
Fátima Gonçalves Dias; Maria da 
Conceição Albuquerque Costa 
Lima Aniceto; Isabel Maria 
Barreiros Caetano Fialho; Hélia 
Maria Virote Lúzia; Ana Cristina 
Sousa Alves Arroja da Silva; Adelita 
Helena Campos Guerreiro

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (8.º; 9.º; 10.º)

I

out Ação de 
formação/informação para 
delegados e 
subdelegados do 10º ano

Procedimentos a ter em caso de incêndio ou sismo. Maria de Lurdes Medeiro Cavaco 
Martins; António Fernando Alves da 
Silva

Docentes; Alunos (10.º; 11.º; 
12.º)

I

out; 
nov; 
dez

"Não temos Planeta B" Sensibilizar para a necessidade de preservar o planeta.
Promover hábitos de vida sustentáveis

Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Alunos (6.º) I; III

out Modos de vida mais 
saudáveis e sustentáveis

Estimular o gosto pelos alimentos saudáveis;
Sensibilizar para os benefícios de uma alimentação à base de produtos 
naturais;

Marta de Jesus Marques 
Albuquerque

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos

I

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out Efemérides/celebração de 
dias festivos: Dia da 
Alimentação.

Objetivos:
- Alertar e consciencializar os alunos sobre a importância da adoção de 
hábitos alimentares saudáveis, como promoção da saúde;
- Fomentar a consciência e a preocupação dos alunos no que diz 
respeito à alimentação.
Atividades:
- VMR: Recolha de adivinhas, lengalengas e poesias; canções; 
elaborações de uma refeição saudável compilação de sopas da avó; 
elaboração de um livro com recolha de receitas saudáveis.; elaboração 
de espetadas de fruta por todos os alunos de todos os anos de 
escolaridade;
- GC: Worshop "Lanches saudáveis" para pais/EE; distribuição de 
lanches saudáveis e garrafas reutilizáveis de água para os alunos 
(articulação com a AP).
- TA: Atividades TA: Elaboração de saladas de fruta; construção de 
carimbos de batata; atividades de exploração da roda dos 
alimentos ,lengalengas, provérbios, histórias, canções, receitas; 
decoração de pratos decorados de fruta para partilhar com afilhados.

Carla Isabel da Silva Fachadas; 
Ana Maria Filipe da Costa 
Gadanho; Cristiana Santana 
Gonzaga Costa; Teresa Maria 
Marques

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º)

I

out Comemoração da 
tradição do dia de 
Halloween, no âmbito da 
disciplina de Inglês.

Comemoração do Halloween:
- Decorações;
- Gincana de jogos.

Vânia Cristina Sanches Quelhas 
Lopes; Ana Felisbela Rato Parreira; 
Eunice Elisabete gomes Silva

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º)

I

out Ação de informação e 
sensibilização dinamizada 
pela PSP no âmbito do 
combate ao bullying

Ação de informação e sensibilização no âmbito do Programa de 
Informação e Sensibilização da PSP para o combate ao bullying:
- Ação teórica realizada pela PSP com o objetivo de sensibilizar os 
alunos  e diminuir os casos de violência escolar e bullying nas escolas.

Carla Isabel da Silva Fachadas Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º) I

out; 
nov; 
dez

"Os Escritores vêm à 
escola”

"Os Escritores vêm à escola”: proporcionar a visita de autores para 
apresentação e leitura dramatizada de obras de sua autoria, promovendo 
o gosto pela leitura e o contacto com autores de literatura infantil (Nazré 
Lobato).

Teresa Maria Marques; Cristiana 
Santana Gonzaga Costa; Carla 
Isabel da Silva Fachadas; Ana 
Maria Filipe da Costa Gadanho

Alunos (1.º TA1º/2ºA; 1.º 
VMR1ºA; 1.º VMR1º/2ºB; 1.º 
TA1ºB; 1.º TA1ºC; Todas as 
turmas do 2.º; 3.º; 4.º)

I

out Divulgação junto da 
comunidade educativa do 
Programa de Educação 
Ambiental da Câmara 
Municipal da Amadora

Atividades diversas sobre os temas:
Água; Energias Renováveis; Resíduos; Biodiversidade; Mar; Mobilidade 
Sustentável; Alterações climáticas; Qualidade do Ar; Ambiente e 
Cidadania; Consumo Sustentável.

Marta de Jesus Marques 
Albuquerque

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º)

I

out "Aprender a comer, para 
melhor crescer"

Promoção de hábitos de alimentação saudável;
Identificar as preferências alimentares das crianças;
Roda dos alimentos - Reconhecer os alimentos que fazem bem à saúde 
e os que são prejudiciais;
Identificar cores, texturas e diferentes sabores de frutas e legumes
História "A lagartinha comilona";
Comemoração do dia mundial da alimentação

Maria da Graça Martins da Silva; 
Maria Cristina Ponte Sousa

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
P3)

I

out Cerimónia de entrega do 
Galardão Eco-Escolas e 
Bandeira Verde. Hastear 
da Bandeira Verde.

Cerimónia de entrega do Galardão Eco-Escolas e Bandeira Verde. 
Hastear da Bandeira Verde.

Marta de Jesus Marques 
Albuquerque

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) I

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out; 
nov; 
dez

Visita de estudo à "Casa 
do Tinóni" (PCL).

Visita de Estudo à "Casa do Tinóni"- Proteção Civil de Lisboa:
- Levar as crianças a identificar riscos que correm no seu dia-a-dia e as 
regras mais ajustadas a cada situação, de acordo com os seguintes 
temas:
. Segurança na rua e em espaços públicos;
. Segurança em casa;
. Sismos e comportamentos de autoproteção;
. Prevenção de incêndios e comportamentos de autoproteção.

Maria de Lurdes Costa Silva 
Pontes; Filipa Andreia Portela 
Araújo

Alunos (2.º VMR2ºA; 2.º 
VMR2ºB)

I

out Celebração do Halloween Atividades em sala de aula: jogos de palavras e história do Halloween.
Divulgar a cultura e tradições dos países de língua inglesa; promover nos 
alunos o espírito de iniciativa e organização; desenvolver atitudes de 
cooperação e de solidariedade; reforçar a confiança, a autonomia e a 
autoestima; desenvolver as competências básicas de comunicação; 
promover o sucesso dos alunos.

Patrícia Sofia dos Santos Oliveira; 
Maria Fernanda Matias Vaz 
Antunes; Maria de Fátima Ribeiro 
de Almeida Telles Coelho; Maria de 
Fátima Gonçalves Dias; Maria da 
Conceição Albuquerque Costa 
Lima Aniceto; Isabel Maria Jacinto 
Martins Laureano; Hélia Maria 
Virote Lúzia; Ana Cristina Sousa 
Alves Arroja da Silva; Adelita 
Helena Campos Guerreiro

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) I

out; 
nov; 
dez

Visita de Estudo à 
Biblioteca Municipal 
Piteira Santos.

Visita de Estudo à Biblioteca Municipal Piteira Santos:
- Usufruir das atividades dinamizadas pelo serviço educativo da 
Biblioteca Municipal, contactando e conhecendo melhor este espaço 
cultural da comunidade;
- Promover o gosto pela leitura.

Manuela Lima da Silva Reis; Maria 
Manuela Ramos Lourenço; Maria 
de Deus Carrilho Lousa

Alunos (1.º) I

out; 
nov; 
dez

Visita de Estudo ao 
Museu do Mar.

Visita de Estudo ao Museu do Mar:
- Sensibilização dos alunos para a necessidade de preservação do 
ambiente e das espécies marinhas;
 - Proporcionar a partilha de conhecimentos; 
- Identificar profissões ligadas ao mar;
- Proporcionar o gosto pelo património cultural (museu).

Teresa Maria Marques; Álvaro 
Mendes Pires Cerdeira; Margarida 
Maria Martins Flórido Hortas

Alunos (Todas as turmas do 
3.º)

I

nov 05 Participação no exercício 
público de cidadania “A 
Terra Treme”.

•Dotar a escola de um nível de segurança eficaz;
•Limitar as consequências de um acidente;
•Sensibilizar para a necessidade de conhecer e rotinar procedimentos de 
autoproteção a adotar por parte de professores, funcionários e alunos, 
em caso de acidente;
•          Corresponsabilizar toda a população escolar no cumprimento das 
normas de segurança;
•Preparar e organizar os meios humanos e materiais existentes, para 
garantir a salvaguarda de pessoas e bens, em caso de ocorrência de 
uma situação perigosa.

Maria de Lurdes Medeiro Cavaco 
Martins; António Fernando Alves da 
Silva

Docentes; Pessoal não 
docente; Outro; Alunos (1.º; 
2.º; 3.º; 4.º; 10.º; 11.º; 12.º)

I

nov 06 Olimpíadas Portuguesas 
de Matemática (XXXVIII 
OPM)

Concurso de problemas de Matemática, dirigido aos estudantes, que visa 
incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática.
Um dos objectivos do concurso é a detecção precoce de vocações 
científicas e, em particular, para a Matemática.

Maria Manuela Queiroz Alves; 
Maria da Felicidade Barreiros 
Lopes; Isabel Maria Vaz dos Reis 
Leandro dos Santos; Celina da Luz 
Rodrigues da Mata; Angélica 
Amaro Campanha Almeida; 
Anabela de Jesus Duarte Vieira da 
Silva

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 
10.º; 11.º; 12.º)

200,00 € I; II

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

nov 08 Visita de estudos aos 
laboratórios da Repsol

Reconhecer as regras de segurança e de higiene no trabalho laboratorial, 
assim como dos impactos ambientais associados.
Tomar conhecimento das análises e processos efetuados nos 
laboratórios da Repsol.
Desenvolver atitudes de autonomia e cooperação.

Paulo Jorge Pereira da Rosa; Ana 
Cristina dos Santos Algarvio

Alunos (12.º 13 A) I

nov 18 Comemoração do “Dia do 
Não Fumador” - 
Elaboração de cartazes e 
posters.

Comportamentos Aditivos e Dependências
•Identificar e conhecer conceitos fundamentais no âmbito do fenómeno 
dos CAD.
•Conhecer os efeitos do tabaco na saúde, imediatos e a longo prazo, 
individuais, familiares, sociais e ambientais.
•Conhecer e identificar os efeitos imediatos, a curto e a longo prazo, do 
consumo de SPA na saúde.
•Adotar comportamentos adequados face ao consumo de SPA.

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (10.º; 11.º; 
12.º)

5 € I

nov 20 Comemoração do “Dia 
Internacional da 
Convenção dos Direitos 
das Crianças”

Saúde Mental e Prevenção da Violência
•Comunicar de forma positiva, eficaz e assertiva.
•Construir relações positivas com os outros e com o meio ambiente.
•Identificar riscos e comportamentos de risco.
•Intervir de forma eficaz na prevenção de riscos individuais, situacionais e 
ambientais.
•Aumentar a perceção individual face aos processos protetores.
•Identificar a violência dirigida aos outros e ao próprio.
•Adotar uma cultura de respeito e tolerância

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos

5 € I

nov 29 Comemoração do “Dia 
Mundial da SIDA” - 
distribuição de laços e 
projeção de filme sobre 
"Evolução do vírus da 
SIDA"

Afetos e Educação para a Sexualidade
•Desenvolver a consciência de ser uma pessoa única no que respeita à 
sexualidade, à identidade, à expressão de género e à orientação sexual.
•Desenvolver uma atitude positiva no que respeita à igualdade de 
género.
•Reconhecer a importância dos afetos no desenvolvimento individual.
•Reconhecer a importância das relações interpessoais.
•Valorizar as relações de cooperação e de interajuda.
•Desenvolver valores de respeito, tolerância e partilha.
•Adotar na sexualidade, atitudes e comportamentos saudáveis.

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Alunos (12.º) I

nov Educação e cidadania - 
"Os direitos das crianças"

Atividades no âmbito dos direitos das crianças;
Comemoração do dia internacional dos direitos das crianças - "Dia do 
Pijama";
Atividade solidária

Maria de Fátima de Almeida e 
Silva; Maria da Graça Martins da 
Silva; Maria Cristina Ponte Sousa; 
Isabel Maria de Matos Neves 
Rogeiro

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
P3)

I

nov Celebração do Dia de los 
Muertos

Exposição de trabalhos dos alunos alusivos a esta celebração.

Promover o gosto pelo estudo da língua estrangeira e desenvolver as 
competências de leitura e escrita.

Helena Patricia Silveira Barbosa Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (10.º; 11.º)

I

nov Comemoração do Dia de 
S. Martinho

Celebrar a tradição do dia de S. Martinho (magusto); Margarida Maria Martins Flórido 
Hortas; Manuela Lima da Silva 
Reis; Ana Rita Morgado Carreira 
Tomé

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 
4.º)

I

nov "E se eles fugissem 
todos..." - Espetáculo de 
dança contemporânea

Apreciar uma peça de dança;
Promover novas relações com o espaço e com os outros;

Maria de Fátima de Almeida e 
Silva; Maria da Graça Martins da 
Silva

Alunos (Todas as turmas do 
P3)

I

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

nov O exercício da Cidadania 
Holocausto - Memória 
para a Vivência de Hoje e 
a Construção do Amanhã

Sessão de apresentação do projeto - 5 de novembro.
Projeto em parceria com  investigadores  da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa FCSH_UNL
Objetivos: utilizar com segurança conceitos operatórios e metodológicos 
da disciplina de História; situar no tempo e no espaço acontecimentos e 
processos relevantes relacionando-os com os contextos; relacionar a 
História de Portugal com a História Europeia e Mundial; problematizar as 
relações entre o passado e o presente e a interpretação crítica e 
fundamentada do mundo atual; desenvolver capacidades de reflexão; 
valorizar a dignidade humana e os direitos humanos; participar em 
dinâmicas de equipa.

Maria Helena Rodrigues Pinheiro; 
Geraldo Abel Pires Lages; 
Francisco António Teixeira Vieira; 
Ana Maria Branco Cardoso 
Homem

Docentes; Alunos (11.º 06; 
11.º 11; 12.º 09; 12.º 10; 12.º 
08)

I

nov Workshop “Dá a mão à 
Floresta” (Navigator)

Workshop “Dá a mão à Floresta” (Navigator):
- Sensibilização para a necessidade de proteger e valorizar a floresta 
nacional, promovendo a preservação do meio ambiente através de ações 
pedagógicas;
-  Educação para a Sustentabilidade: dinamização de uma atividade 
pedagógica sobre as temáticas da proteção florestal e do ciclo 
sustentável do papel.

Carla Isabel da Silva Fachadas; 
Cristiana Santana Gonzaga Costa; 
Teresa Maria Marques

Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º) I

nov Exercício de evacuação 
em situação de incêndio, 
com aviso

•Dotar a escola de um nível de segurança eficaz;
•Limitar as consequências de um acidente;
•Sensibilizar para a necessidade de conhecer e rotinar procedimentos de 
autoproteção a adotar por parte de professores, funcionários e alunos, 
em caso de acidente;
•          Corresponsabilizar toda a população escolar no cumprimento das 
normas de segurança;
•Preparar e organizar os meios humanos e materiais existentes, para 
garantir a salvaguarda de pessoas e bens, em caso de ocorrência de 
uma situação perigosa.

Maria de Lurdes Medeiro Cavaco 
Martins; António Fernando Alves da 
Silva

Docentes; Pessoal não 
docente; Outro; Alunos (10.º; 
11.º; 12.º)

I

nov Feira de Minerais e 
Fósseis

Exposição e venda de Minerais e Fósseis Susana Margarida Barros 
Leonardo Cavaco

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) I; III

nov Celebração do dia de 
Thanksgiving (Dia de 
Ação de Graças), no 
âmbito da disciplina de 
Inglês.

Celebração do dia de Thanksgiving (Dia de Ação de Graças), no âmbito 
da disciplina de Inglês:
Cada aluno fará um peru em casa, com a ajuda dos pais/Encarregados 
de Educação para posterior montagem de uma exposição.

Vânia Cristina Sanches Quelhas 
Lopes; Ana Felisbela Rato Parreira; 
Eunice Elisabete gomes Silva

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (1.º; 2.º)

I

nov Arte desde a Antiguidade 
ao Renascimento.

Visita de estudo ao museu da Gulbenkian.
Objetivos: aplicação de conteúdos.
Pesquisa

Geraldo Abel Pires Lages Alunos (10.º 12) I

nov Vista de estudo ao Centro 
de Arte Moderna, 
Gulbenkian, exposição 
Ser moderno é...

Visita guiada. Atividade interdisciplinar.
Objetivos: pesquisa e aplicação de conteúdos programáticos

Francisco António Teixeira Vieira; 
Ana Maria Branco Cardoso 
Homem

Alunos (12.º 09; 12.º 11; 12.º 
08)

I

nov Exercício Público "A Terra 
treme"

Exercício público de sensibilização para o risco sísmico e para a 
importância de comportamentos que se devem adotar em caso de sismo.

Sandra Maria Machado Abreu; 
Cristina Maria Pisco de Sousa 
Rodrigues; Margarida Rosa 
Marmeleira

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 
4.º)

I

dez 10 Assinalar o Dia 
Internacional dos Direitos 
Humanos

Sensibilizar para os diferentes Direitos Humanos. Noélia Maria do Egipto Ribeiro; 
Maria Leonor da Fonseca Simões 
Carvalho Cardeira

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (10.º; 11.º; 12.º)

150 € I

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

dez 10 Formação interpares: “O 
rapaz do pijama às riscas 
“

Saúde Mental e Prevenção da Violência
•Comunicar de forma positiva, eficaz e assertiva.
•Construir relações positivas com os outros e com o meio ambiente.
•Identificar riscos e comportamentos de risco.
•Intervir de forma eficaz na prevenção de riscos individuais, situacionais e 
ambientais.
•Aumentar a perceção individual face aos processos protetores.
•Identificar a violência dirigida aos outros e ao próprio.
•Adotar uma cultura de respeito e tolerância

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Alunos 5 € I

dez 11 Torneio de Badminton Torneio interno. Implementação da atividade 
física e desportiva.

Maria João Pereira Mendes 
Crespo; Francisco da Graça 
Pestana

Alunos (10.º; 11.º; 12.º) 50 € I

dez Torneio Interturmas de 
Futebol

Dinamizar atividades lúdico-desportivas no sentido de promover a 
atividade física como estilo de vida saudável;

Incentivar à participação em atividades extracurriculares, como meio de 
promover o espírito de equipa, competição salutar e convívio;

Realizar o apuramento da seleção que representará a escola na fase 
REGIONAL;

Carlos Eduardo Gonçalves King; 
Ana Isabel Esteves Filipe

Alunos (Todas as turmas do 
9.º)

60 € I

dez Corta mato interno Dinamizar atividades lúdico-desportivas no sentido de promover a 
atividade física como estilo de vida saudável;

Incentivar à participação em atividades extracurriculares, como meio de 
promover o espírito de equipa, competição salutar e convívio;

Realizar o apuramento da seleção que representará a escola na fase 
CONCELHIA;

Teresa Carmo Gama Caldeira; 
Carla Cristina Custodia Machado 
Mendes

Alunos (4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
9.º)

500 € I

dez Celebração do Natal Decoração de uma árvore com os monumentos dos países de Língua 
Inglesa.
Divulgar a cultura dos países de língua inglesa; promover nos alunos o 
espírito de iniciativa e organização; reforçar a confiança, a autonomia e a 
autoestima; desenvolver atitudes de cooperação e de solidariedade; 
promover o sucesso dos alunos.

Patrícia Sofia dos Santos Oliveira; 
Maria Fernanda Matias Vaz 
Antunes; Maria de Fátima 
Gonçalves Dias; Isabel Maria 
Jacinto Martins Laureano; Hélia 
Maria Virote Lúzia; Ana Cristina 
Sousa Alves Arroja da Silva; Adelita 
Helena Campos Guerreiro

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º; 7.º)

I

dez Feira do Livro Promoção da Leitura Rui Manuel Brizido Mateus; 
Catarina do Rosário Valente 
Drogas; Ana Paula Lima da Igreja 
Rodrigues Aldeias

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

I

dez Exposições temporárias Apelar à participação individual e coletiva dos alunos, mostrando o que 
de melhor é produzido na escola., no âmbito das aprendizagens 
efetuadas.

Maria Natividade Rodrigues Sobral; 
Maria da Conceicão Amador 
Constante

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 5.º)

I

dez Celebração do Natal Decoração de uma árvore de Natal  com mensagens natalícias em língua 
francesa.

Objetivos: 
•Divulgar cultura e tradições;
•Divulgar à comunidade educativa trabalhos e atividades realizados pelos 
alunos;
•Promover nos alunos a criatividade, o espírito de iniciativa e 
organização.

Vanda Maria Valentim Sales 
Madeira da Veiga Raposo; Natália 
Mendes Joaninho; Maria Judite 
Marques Xavier

Alunos (7.º; 8.º; 9.º) I

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

dez Feira de Minerais e 
Fósseis

Observar uma diversidade de minerais e fósseis para consolidação de 
conhecimentos adquiridos.

Susana Margarida Barros 
Leonardo Cavaco

Alunos (7.º; 8.º; 9.º) I; III

dez Lisboa Medieval - Proporcionar aos alunos o contacto com os locais onde se desenrola 
grande parte da História da cidade de Lisboa, nas diferentes épocas 
abordadas nos programas de Português, História e Literatura 
Portuguesa;

Maria Margarida Correia Sanches 
Abreu; Maria João de Castro Horta 
Santos

Docentes I

dez Comemorar o Natal Elaborar postais de natal com mensagens alusivas à quadra natalícia. Maria do Carmo Oliveira Quaresma Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

I

dez Visita de Estudo ao 
Planetário Calouste 
Gulbenkian -Belém

- Proporcionar o contacto dos alunos com realidades da Ciência fora do 
contexto escolar;
- Conhecer e compreender a constituição do Universo, localizando a 
Terra e reconhecer o papel da observação e dos instrumentos na nossa 
perceção do Universo;
- Promover aprendizagens fora do ambiente da sala de aula;
- Consolidar e aprofundar conteúdos do tema Terra no Espaço;
- Desenvolver o espírito de observação, autonomia e responsabilidade;
- Contribuir para a formação cívica dos alunos.

Ana Isabel Carvalho Cardina 
Gonçalves; Carla Margarida 
Cardoso dos Reis; Filipe Manuel 
Godinho de Oliveira; Maria 
Manuela Lopes Lima de Barros

Alunos (Todas as turmas do 
7.º)

I

dez Natal com as Artes Exposição de humanização natalícia com trabalhos de alunos no espaço 
Polivalente

Maria Manuela Silva; Maria 
Deslandes Gomes; Jorge 
Humberto Carvalho Ribeiro; João 
Manuel Rodrigues Costa dos 
Santos; Adriana Maria Martin 
Tenreiro Tavares

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos

I; II

dez Comemoração da época 
natalícia.

Decoração das salas de aula e da escola com motivos e mensagens 
natalícias; 
Realização de atividades lúdicas e de convívio.

Ana Maria Filipe da Costa 
Gadanho; Teresa Maria Marques; 
Sara Maria Silva Pereira Afonso 
Gomes D'oliveira; Júlia Maria 
Andrade Gonçalves; Amilcar Lopes 
Ferreira; Carla Isabel da Silva 
Fachadas

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º)

I

dez Comemoração do 
Halloween

Comemoração do Halloween, através da elaboração de decorações 
alusivas ao tema pelas turmas dos vários anos com o objetivo de realizar 
uma exposição no átrio da escola.

Eunice Elisabete gomes Silva; Ana 
Felisbela Rato Parreira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

I

Preparação de cabazes 
solidários (para famílias 
necessitadas do 
Agrupamento) - Equipa 
ESA solidária

- Continuar a sensibilizar a escola para a importância e necessidade da 
sustentabilidade dos recursos, quer naturais quer financeiros.
- Promover a solidariedade, desenvolvendo ações solidárias no âmbito 
do combate à pobreza e à fome.
- Promover o combate a todas as formas de discriminação.

Geraldo Abel Pires Lages Alunos 100 € I

1.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

nov; 
dez; 
jan; 
fev

Workshop“Álcool! Que 
droga!...”

Comportamentos Aditivos e Dependências
•Identificar e conhecer conceitos fundamentais no âmbito do fenómeno 
dos CAD.
•Identificar os problemas ligados ao álcool no que diz respeito à doença e 
morte prematura.
•Conhecer os efeitos do álcool na saúde, imediatos e a longo prazo.
•Identificar padrões de consumo de bebidas alcoólicas, as respetivas 
consequências e riscos associados.
•Adotar comportamentos adequados face ao consumo de bebidas 
alcoólicas.
•Conhecer e identificar os efeitos imediatos, a curto e a longo prazo, do 
consumo de SPA na saúde.
•Adotar comportamentos adequados face ao consumo de SPA.

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Alunos (10.º) 5 € I

dez Concurso "“Rosa-dos-
Ventos”

Selecionar a  “Rosa-dos-Ventos”, mais criativa, com os seguintes 
objetivos:
aprofundar conhecimentos adquiridos;
desenvolver a capacidade de trabalho colaborativo;
estimular o gosto pela disciplina
desenvolver a criatividade e o conhecimento.

Marta de Jesus Marques 
Albuquerque; Marisa Alexandra 
Magalhães Gonçalves; Mário José 
Cardoso Patrício; Maria de Jesus 
Madeira Fraga Simões; Ana 
Joaquina da Cruz Cardoso 
Fernandes

Alunos (7.º) I

jan 08; 09 Torneio Inter-turmas de 
Futebol

Atividade interna. Competição interturmas e apuramento para os torneios 
concelhios. Desenvolvimento da atividade física e desportiva.

Carlos Alexandre Rosado da 
Fonseca Oliveira; Ana Maria 
Caetano Brogueira; Pedro Jorge 
dos Santos Marinheiro Fernandes

Alunos (10.º; 11.º; 12.º) I

jan 15 CORTA-MATO Concelhio Prova de corta mato de âmbito concelhio inserida no projeto Jogos 
Juvenis Escolares da Amadora. Visa o apuramento dos alunos para a 
fase seguinte da prova.

Susana Marlene Pinto de Carvalho; 
Maria Isabel Bayo da Silva Lopes; 
Carla Cristina Custodia Machado 
Mendes; Ana Maria Caetano 
Brogueira

Alunos (4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
9.º; 10.º; 11.º; 12.º)

80 € I

jan 23 Torneio Inter-turmas de 
Andebol e Basquetebol 
(3x3).

Torneio interno de apuramento para os torneios concelhios. 
Implementação da atividade 
física e desportiva.

Susana Marlene Pinto de Carvalho; 
Maria Isabel Bayo da Silva Lopes; 
Maria João Pereira Mendes 
Crespo; Isabel Maria Aleixo Pires 
Miffon; Carlos Alexandre Rosado 
da Fonseca Oliveira; Ana Cláudia 
Belo Vasquez Veloso

Alunos (10.º; 11.º; 12.º) 50 € I

jan 30 Visionamento da 
reportagem “Bullying - E 
se fosse consigo?” e 
debate sobre o tema.

Saúde Mental e Prevenção da Violência
•Comunicar de forma positiva, eficaz e assertiva.
•Construir relações positivas com os outros e com o meio ambiente.
•Identificar riscos e comportamentos de risco.
•Intervir de forma eficaz na prevenção de riscos individuais, situacionais e 
ambientais.
•Aumentar a perceção individual face aos processos protetores.
•Identificar a violência dirigida aos outros e ao próprio.
•Adotar uma cultura de respeito e tolerância

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Alunos (11.º) I

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

jan 30 Comemoração do “Dia da 
Paz e da Não Violência 
Escolar - estendal de 
mãos”

Saúde Mental e Prevenção da Violência
•Comunicar de forma positiva, eficaz e assertiva.
•Construir relações positivas com os outros e com o meio ambiente.
•Identificar riscos e comportamentos de risco.
•Intervir de forma eficaz na prevenção de riscos individuais, situacionais e 
ambientais.
•Aumentar a perceção individual face aos processos protetores.
•Identificar a violência dirigida aos outros e ao próprio.
•Adotar uma cultura de respeito e tolerância

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos

5 € I

jan "A História à volta de uma 
peça"

Workshop dinamizado por investigadoras do Laboratório de História do 
Instituto de História Contemporânea. 
Os alunos em grupo vão fazer uma pesquisa orientada para construir a 
história da peça que lhes será dada e depois irão contextualizá-la na 
História da época.

Maria do Rosário do Carmo 
Ferreira Marto

Alunos (Todas as turmas do 
9.º)

I

jan O exercício da Cidadania 
Holocausto - Memória 
para a Vivência de Hoje e 
a Construção do Amanhã

Conferência Holocausto / Autoritarismos - Memória para a Vivência de 
Hoje e a Construção do Amanhã

Maria Helena Rodrigues Pinheiro; 
Geraldo Abel Pires Lages; 
Francisco António Teixeira Vieira; 
Ana Maria Branco Cardoso 
Homem

Docentes; Alunos (12.º 09; 
12.º 10; 12.º 08; 11.º)

I

jan; 
fev

Visita de estudo à 
Gulbenkian.

Permitir aos alunos o contacto com o património artístico/cultural através 
de obras de arte.
Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender 
a realidade e para abordar a arte  no 
quotidiano.  
Estimular a criatividade e a sensibilidade estética dos alunos.

Maria Teresa Borges de Lemos 
Macedo

Alunos (6.º) I

jan Visita de estudo ao 
Museu da Marinha

Conhecer os instrumentos náuticos dos Descobrimentos Portugueses, as 
embarcações utilizadas ao longo do processo.
Valorizar o património histórico material e imaterial, regional e nacional.

Maria do Rosário do Carmo 
Ferreira Marto

Alunos (8.º 01; 8.º 02) I

jan Qualidade da água - Eco-
Espaço| CMA

- Reconhecer a importância da água como recurso que é necessário   
preservar.
- Sensibilizar para o uso eficiente da água.
- Proporcionar o contacto dos alunos com realidades da Ciência fora do 
contexto escolar.
- Consolidar e aprofundar conhecimentos da temática “Reações    
Químicas”.
- Identificar e interpretar parâmetros físico-químicos tais como pH e 
oxigénio dissolvido.
- Contribuir para a formação cívica e ambiental dos alunos.

Ana Isabel Carvalho Cardina 
Gonçalves; Filipe Manuel Godinho 
de Oliveira; Maria João Gomes 
Teixeira Purificação Mariano 
Esteves

Alunos (Todas as turmas do 
8.º)

0 € I

jan; 
mar

Olimpíadas Portuguesas 
de Geologia

Concurso promovido pela Sociedade Geológica de Portugal.
A dinamização na Escola visa essencialmente desenvolver nos alunos 
um espírito competitivo saudável.
Proporciona também momentos de aprendizagem e aplicação dos 
conhecimentos adquiridos nas aulas.

Ana Cristina Vilela Alunos (11.º) I

jan Olimpíadas Portuguesas 
de Biologia

Concurso promovido pela Ordem dos Biólogos.
A dinamização na Escola visa essencialmente desenvolver nos alunos 
um espírito competitivo saudável.
Proporciona também momentos de aprendizagem e aplicação dos 
conhecimentos adquiridos nas aulas. e permite aos melhores alunos 
verem o seu mérito reconhecido além escola.

Ana Cristina Vilela Alunos (10.º; 11.º; 12.º) I

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

jan; 
fev; 
mar

Visita de estudo ao 
Palácio de Queluz

Visita de estudo ao Palácio de Queluz:
- Reconhecer várias épocas da história de Portugal;
- Contactar com o património cultural, natural e edificado;
- Usufruir de uma visita guiada por guias e monitores especializados, 
promovendo a adequação pedagógica dos conteúdos a explorar, 
complementando, num ambiente informal, a abordagem efetuada na sala 
de aula;
- Identificar e valorizar o património histórico;
- Analisar diferentes fontes de conhecimento histórico.

Sónia Cristina Lopes Guerra; 
Cristina Maria Pisco de Sousa 
Rodrigues; Cláudia Brigida Gaspar 
Lourenco

Alunos (Todas as turmas do 
4.º)

I

jan; 
abr

Dramatizações
Elaboração de textos 
dramáticos
Idas ao Teatro

Fomentar o gosto pelo texto dramático
Tomar consciência das técnicas associadas ao texto dramático
Conhecer a si próprio e ao Outro através do teatro e diferentes 
linguagens a ele associadas

Maria Natividade Rodrigues Sobral; 
Maria da Conceicão Amador 
Constante

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 5.º)

I

jan Comemoração do Dia da 
Não Violência Escolar e 
da Paz.

Decoração das salas de aula e/ou escola com cartazes alusivos ao tema;
Realização de atividades diversas sobre o tema: atividades plásticas, 
músicas, vídeos e debates.

Nuno Miguel Nave Barbas Pais 
Trabulo; Fabíola Daniela 
Mendonça Correia Mesquita; Paula 
Cristina Raposo Rodrigues

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º)

I; III

jan O exercício da Cidadania 
Holocausto - Memória 
para a Vivência de Hoje e 
a Construção do Amanhã

Apresentação dos trabalhos aos professores e às turmas; debate. Maria Helena Rodrigues Pinheiro; 
Geraldo Abel Pires Lages; 
Francisco António Teixeira Vieira; 
Ana Maria Branco Cardoso 
Homem

Alunos (12.º 09; 12.º 10; 12.º 
08; 11.º)

I

jan Visita de estudo ao teatro 
Farsa de Inês Pereira  de 
Gil Vicente

Contactar com o texto dramático encenado. 
Analisar a recriação de uma obra literária do Programa de Português 
(Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente), estabelecendo comparações 
pertinentes entre a peça encenada e o texto estudado em aula. 
Desenvolver o espírito crítico, no contacto com textos orais e outras 
manifestações culturais.
Nota: a visita decorrerá em dois dias diferentes: 13 de janeiro - 218 
alunos + professores; 28 de janeiro: 148 alunos + professores.

Maria Isabel Lopes Soutinho 
Borges

Alunos (Todas as turmas do 
10.º)

I

jan Museu Municipal de 
Arqueologia da Amadora

Participação em atividades do Museu Municipal de Arqueologia da 
Amadora
Vista a uma exposição sobre a história da Amadora
Oficina relacionada com temas da planificação de Ciências Naturais

Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Alunos (5.º; 6.º) I; III

fev 14 Formação interpares 
“Namorar é … com 
Fairplay”.

Saúde Mental e Prevenção da Violência
•Comunicar de forma positiva, eficaz e assertiva.
•Construir relações positivas com os outros e com o meio ambiente.
•Identificar riscos e comportamentos de risco.
•Intervir de forma eficaz na prevenção de riscos individuais, situacionais e 
ambientais.
•Aumentar a perceção individual face aos processos protetores.
•Identificar a violência dirigida aos outros e ao próprio.
•Adotar uma cultura de respeito e tolerância

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Alunos (10.º; 11.º; 12.º) 10 € I

fev 18 Semana do Inglês:
- Tea and Poetry
- Conferência pela 
Embaixada Americana
- Sessão de Teatro

Divulgação de trabalhos e atividades desenvolvidas pelos alunos à 
comunidade escolar.  
Desenvolver as skills listening/speaking/reading writing;  refletir sobres os 
temas do programa; debater as problemáticas abordadas; desenvolver 
atitudes de cooperação e solidariedade; reforçar a confiança e a auto 
estima.
Promover o contacto/ diálogo com nativos de língua inglesa .

Maria José Teixeira L.Pacheco 
Arruda; Maria de Lurdes Medeiro 
Cavaco Martins; Maria de Fátima 
Costa Raposo; Maria Augusta Brás 
Coutinho Santos; Isabel Maria 
Barreiros Caetano Fialho; Cristina 
Maria Bento Teles

Docentes; Alunos (10.º; 11.º; 
12.º)

I

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

fev 22 Sessões de Teatro nos 
Recreios da Amadora

Assistir a uma peça de teatro em língua inglesa.
Desenvolver as competências de ouvir e compreender a Língua Inglesa; 
proporcionar um ambiente para uma aprendizagem próxima dos 
contextos reais de comunicação; promover o contacto com falantes 
nativos de língua inglesa.

Maria de Fátima Costa Raposo Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 10.º; Todas as 
turmas do 11.º; Todas as 
turmas do 12.º; Todas as 
turmas do 9.º; 6.º)

I

fev; 
mar

27-02; 
04-03

Campeonato Interno de 
Jogos Matemáticos

O uso de jogos no ensino da Matemática tem o objetivo de fazer com que 
os adolescentes gostem de aprender essa disciplina, mudando a rotina 
da aula e despertando o interesse do aluno envolvido. A aprendizagem 
através de jogos permite que o aluno faça da aprendizagem um processo 
interessante e até divertido. Apesar do seu caráter lúdico, permitem o 
desenvolvimento de técnicas intelectuais e a formação de relações 
sociais.

Maria Manuela Queiroz Alves; 
Maria Liliana Carvalho Correia 
Freire Amado; Maria de Jesus 
Sousa Vieira; Maria da Felicidade 
Barreiros Lopes

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 
10.º; 11.º; 12.º)

I; II

fev Dias da Física e da 
Química

Exposição de trabalhos de alunos; 
Exibição de filmes; 
Atividades laboratoriais; 
Palestra/Debates; 
Workshops; 
Outras atividades lúdico-científicas.

Susana Maria Ribeiro Salvado; 
Patrícia Isabel Barbosa Ribeiro 
Soares; Ana Cristina dos Santos 
Algarvio

Alunos (10.º; 11.º; 12.º) I; III

fev; 
mai

“Olimpíadas da Biologia 
Júnior”

Duas eliminatórias, realizadas na escola, constituídas por uma prova 
escrita, teórica, de escolha múltipla, com questões de conhecimento e 
interpretação. Objetivos:
-  Estimular o gosto e o prazer pelo Ensino e pela Aprendizagem da 
Biologia a nível do ensino básico;
-  Relacionar a Biologia com a realidade económica e social (ecologia, 
biotecnologia, conservação, etc.) promovendo uma melhor cidadania.

Susana Margarida Barros 
Leonardo Cavaco

Alunos (9.º) I; III

fev; 
mar; 
abr

Workshop “O que se deve 
comer na escola”.

Educação Alimentar
•Reconhecer a alimentação como um dos principais determinantes da 
saúde
•Relacionar a alimentação com a prevenção e desenvolvimentos das 
principais doenças crónicas (diabetes, doença cardiovascular e 
oncológica)
•Reconhecer a Dieta Mediterrânica, como exemplo de um padrão 
alimentar saudável.
•Analisar criticamente os comportamentos de risco na alimentação.
•Reconhecer a escola como um espaço próprio para a promoção da 
alimentação saudável e adoção de comportamentos alimentares 
equilibrados.

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos

10 € I

fev Torneio Interturmas de 
Andebol

Dinamizar atividades lúdico-desportivas no sentido de promover a 
atividade física como estilo de vida saudável;

Incentivar à participação em atividades extracurriculares, como meio de 
promover o espírito de equipa, competição salutar e convívio;

Realizar o apuramento da seleção que representará a escola na fase 
CONCELHIA;

Luís Tiago Pargana Bentes Gomes 
Araújo; Lúcia Cristina da Fonseca 
Gomes

Alunos (Todas as turmas do 
7.º)

100 € I

fev Visita ao Museu Nacional 
de Arqueologia

Contactar directamente com o património histórico-cultural nacional e 
regional e de outros povos/culturas, nomeadamente: egípcios, lusitanos, 
romanos, visigodos.
Visita guiada com dramatização por técnicos especializados -Coleção 
egípcia e Religiões da Lusitânia; as outras coleções são guiadas pelo 
professor curricular.Valorizar o património histórico e a sua conservação.

Maria do Rosário do Carmo 
Ferreira Marto

Alunos (7.º 03; 7.º 05; 7.º 06; 
7.º 09)

I

2.º Período

INOVAR +AZ - Sistemas de Informação, Lda. Página 17 de 66



Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

fev Torneio Mega Sprinter - 
Fase interna

Dinamizar atividades lúdico-desportivas no sentido de promover a 
atividade física como estilo de vida saudável;

Incentivar à participação em atividades extracurriculares, como meio de 
promover o espírito de equipa, competição salutar e convívio;

Realizar o apuramento da seleção que representará a escola na fase 
CLDE-ACO;

Susana Marlene Pinto de Carvalho; 
Paula Cristina Gonçalves Mendes 
Esteves; António Manuel Ferreira 
da Silva

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) 0 € I

fev Celebração do Dia de São 
Valentim

Atividades em sala de aula: jogos de palavras e canções; história de São 
Valentim.
Divulgar a cultura e tradições dos países de Língua Inglesa; promover 
nos alunos o espírito de iniciativa e organização; reforçar  a autonomia e 
a autoestima; desenvolver atitudes de cooperação e de solidariedade; 
desenvolver as competências básicas da comunicação; promover o 
sucesso dos alunos.

Maria Fernanda Matias Vaz 
Antunes; Maria de Fátima Ribeiro 
de Almeida Telles Coelho; Maria de 
Fátima Gonçalves Dias; Maria da 
Conceição Albuquerque Costa 
Lima Aniceto; Isabel Maria Jacinto 
Martins Laureano; Hélia Maria 
Virote Lúzia; Ana Cristina Sousa 
Alves Arroja da Silva; Adelita 
Helena Campos Guerreiro

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) I

fev Prova de Aferição Interna 
de Português - 12.º ano

Prova de avaliação comum a todos os alunos de Português do 12.º ano, 
com vista à preparação para o exame nacional.

Maria João de Castro Horta 
Santos; Maria Isabel Lopes 
Soutinho Borges; Luís Gonzaga da 
Cruz Almeida; Cristina Maria Alves 
Pina Reis; Ana Maria Rosa 
Marmeleira; Ana Cristina Simões 
Pleno Petrov

Alunos I

fev Atividades do Eco-Espaço 
- Câmara Municipal da 
Amadora

Formação de jovens mais ativos na defesa do ambiente, promovendo o 
espírito de cidadania.

Maria Teresa Estevão Dias; Maria 
Madalena da Cruz Francisco; 
Liliana Marisa Bomtempo Teixeira; 
Cristina Maria Moreira Pombo

Alunos (8.º) I; III

fev Sessão de Teatro Desenvolver as competências de ouvir e compreender a Língua Inglesa; 
proporcionar um ambiente para uma aprendizagem próxima dos 
contextos reais de comunicação; promover o contacto com falantes 
nativos da Língua Inglesa.

Maria de Fátima Costa Raposo Alunos (6.º; 9.º) I

fev Visita ao Núcleo 
Arqueológico da Rua dos 
Correeiros

Valorizar o património histórico e a sua conservação.
Contactar directamente com o património histórico-cultural nacional 
especificamente da civilização romana. 
Promover o bom relacionamento, a cooperação e atitudes solidárias 
entre os elementos da turma.

Fernanda Laura Estevens 
Guerreiro Teles

Alunos (7.º 07; 7.º 08) I

fev Workshop “Alterações 
Climáticas”

•Discutir os conceitos do efeito de estufa e aquecimento global e as 
soluções para combater as alterações climáticas

Maria de Lurdes Medeiro Cavaco 
Martins

Alunos (11.º) I

fev; 
mar; 
abr

Visita de Estudo ao 
Pavilhão do 
Conhecimento

Visita de Estudo ao Pavilhão do Conhecimento:
- Promoção de aprendizagem fora da sala de aula, incentivando a 
motivação, a criatividade, o pensamento crítico e a capacidade de 
trabalhar em equipa dos alunos, contribuindo para uma melhor 
compreensão da ciência e do processo científico.

Paula Cristina Raposo Rodrigues; 
Ana Rita Morgado Carreira Tomé

Alunos (2.º GC2ºA; 2.º 
GC2ºB)

I

fev Celebração do Carnaval No âmbito de cada estabelecimento de ensino:
- Decoração das salas de aulas e da escola:
- Realização de desfiles;
- Elaboração e concursos de máscaras...

Sandra Maria Machado Abreu; Ana 
Paula Martinho Valente Teixeira 
Moura; Maria Manuela Ramos 
Lourenço

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º)

I

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

fev Representações:
.Café-Concerto

Sociais:
1. Contribuir para a aquisição de noções básicas de Cidadania;
2. Contribuir para a consolidação de valores sociais;
3. Contribuir para a aprendizagem do trabalho em equipa;
4. Integrar o aluno num grupo, de forma voluntária mas com interação 
obrigatória (Eu/Outro);
Individuais:
1. Responder à vontade dos alunos que quiserem fazer teatro,
2. Orientar o aluno, enquanto individuo, nas suas dúvidas;
3. Contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico;
4. Contribuir para o desenvolvimento da autoconfiança/auto-estima do 
aluno;
5. Contribuir para o desenvolvimento das relações interpessoais;
Específicos:
1. Contribuir para o conhecimento do texto dramático;
2. Levar o aluno a compreender a relação do Teatro com a Vida;
3. Desenvolver aspectos como:
- capacidade de memorização
- capacidade de argumentação
- capacidade de falar para uma plateia
- desinibição
- projeção de voz
- dicção;

Maria Teresa Estevão Dias; Maria 
Liliana Carvalho Correia Freire 
Amado; Maria João de Castro 
Horta Santos; Maria Helena 
Rodrigues Pinheiro; Maria 
Fernanda Raimundo de Carvalho; 
Maria de Jesus Sousa Vieira; Maria 
Angelina Modas Tonim

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

40 € I

fev Património Religioso e 
Natural

Conhecer alguns monumentos históricos, religiosos e naturais Maria do Carmo Oliveira Quaresma Alunos I

fev Conferência pela 
Embaixada Americana no 
âmbito da temática 
Direitos Humanos/ 
Igualdade de Género.

Conferência / palestra pela Embaixada Americana com conferencistas 
americanos.
Desenvolver as skills de listening / speaking and writing.
Proporcionar o contacto com falantes nativos da língua estrangeira.
Motivar os alunos para a temática  e promover a  sua sensibilização para 
as questões abordados.

Maria de Lurdes Medeiro Cavaco 
Martins; Maria de Fátima Costa 
Raposo

Docentes; Alunos (11.º; 12.º) I

fev Visita ao Castelo de S. 
Jorge.

Contactar directamente com o património histórico-cultural nacional da 
Idade Média.
Valorizar o património histórico e a sua conservação. 
Promover o bom relacionamento, a cooperação e atitudes solidárias 
entre os elementos da turma.

Maria Luísa Carvalho M Gonçalves 
Aguiar Monteiro

Alunos (7.º 01; 7.º 02; 7.º 04) I

fev Visita ao Museu da 
Resistência e Liberdade 
do Aljube.

Conhecer exemplos de oposição interna ao Estado Novo e os 
instrumentos repressivos usados pela PIDE para os eliminar.
Valorizar a dignidade humana e os direitos humanos, promovendo, a 
justiça, a igualdade e equidade no cumprimento das leis.

Maria Luísa Carvalho M Gonçalves 
Aguiar Monteiro

Alunos (9.º 01; 9.º 02; 9.º 03; 
9.º 04)

I

fev Celebração de "La 
Chandeleur"

Decoração de espaços escolares com trabalhos alusivos à festividade, 
elaborados pelos alunos.

Objetivos:
•Divulgar cultura e tradições;
•Divulgar à comunidade educativa trabalhos e atividades realizados pelos 
alunos;
•Promover nos alunos a criatividade, o espírito de iniciativa e 
organização;
•Desenvolver as competências básicas de comunicação.

Vanda Maria Valentim Sales 
Madeira da Veiga Raposo; Natália 
Mendes Joaninho; Maria Judite 
Marques Xavier

Alunos (7.º; 8.º) I

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

fev Celebração do Dia de Sº 
Valentim

Atividades em sala de aula e troca de mensagens intra/ interturmas.

Objetivos:
•Divulgar cultura e tradições;
•Promover nos alunos a criatividade, o espírito de iniciativa e 
organização;
•Reforçar atitudes de confiança, cooperação e autonomia;
•Desenvolver as competências básicas de comunicação;

Vanda Maria Valentim Sales 
Madeira da Veiga Raposo; Natália 
Mendes Joaninho; Maria Judite 
Marques Xavier

Alunos (8.º; 9.º) I

mar 15 Dia do Consumidor Sensibilizar para os efeitos nocivos da Sociedade de Consumo Maria Leonor da Fonseca Simões 
Carvalho Cardeira

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (10.º; 11.º; 12.º)

100 € I

mar 20 Campeonato Nacional de 
Jogos Matemáticos

O Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos é uma competição 
dirigida essencialmente aos estudantes do ensino básico e secundário. É 
disputado em quatro categorias correspondentes aos três ciclos do 
ensino básico (primeira, segunda e terceira categorias) e ao ensino 
secundário (quarta categoria). A componente lúdica destas actividades é, 
assim, uma mais-valia pedagógica no ensino da Matemática.
É promovido pela Associação Ludus, com o apoio da Associação de 
Professores de Matemática (APM), da Sociedade Portuguesa de 
Matemática (SPM) e da Ciência Viva.

Maria Manuela Queiroz Alves; 
Maria Liliana Carvalho Correia 
Freire Amado; Maria de Jesus 
Sousa Vieira; Maria da Felicidade 
Barreiros Lopes

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 
10.º; 11.º; 12.º)

500 € I; II

mar 21 Dia Mundial da Floresta Comemoração do Dia Mundial da Floresta
Exposição de trabalhos realizados pelos alunos

Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º)

I; III

mar 22 Dia Mundial da Água Comemoração do Dia Mundial da Água
Exposição de trabalhos realizados pelos alunos

Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º)

I; III

mar Interescolas Diocesano Participar nas atividades organizadas pelo Secretariado Diocesano de 
Ensino Religioso (SDER)

Maria do Carmo Oliveira Quaresma Alunos I

mar Celebração da tradição do 
dia de St. Patrick's Day.

Celebração da tradição do dia de St. Patrick's Day, no âmbito da 
disciplina de Inglês:
- Os alunos virão vestidos com uma camisola verde e construirão um 
trevo;
- Concurso de chapéus (elaborados em casa com a ajuda dos E.E.).

Vânia Cristina Sanches Quelhas 
Lopes; Eunice Elisabete gomes 
Silva; Ana Felisbela Rato Parreira

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º)

I

mar REDEmat Competição nacional realizada na Escola on-line; tem como objetivos 
basilares ajudar a combater o insucesso e o abandono escolares, 
desenvolver os conhecimentos científicos dos alunos, aumentar o gosto 
pelo saber, para além de promover o uso de computadores, tablets, 
smartphones, com os treinos disponíveis online, incentivando a sua 
utilização ao serviço da aprendizagem e na difusão do conhecimento, 
através de um desafio constante, numa procura de superação das suas 
capacidades.
Na base deste concurso está um concretizador de questões, gratuito e 
disponível na Internet, que visa avaliar a destreza mental dos alunos e 
testar, de forma lúdica, os conhecimentos adquiridos nos diferentes anos 
de escolaridade. O elemento diferenciador destas provas  diz respeito à 
grande aleatoriedade das perguntas, o que permite que dois 
computadores, lado a lado, trabalhando sobre o mesmo objetivo 
obtenham concretizações diferentes, mas com o mesmo nível de 
dificuldade.

Maria Manuela Queiroz Alves; 
Maria José Santos Matos; Isabel 
Maria Vaz dos Reis Leandro dos 
Santos; Ilca Maria Guerra Nobre da 
Cruz; Dora Liliana Vaz Pinto; 
Angélica Amaro Campanha 
Almeida; Anabela de Jesus Duarte 
Vieira da Silva; Adília Maria Jorge 
Ferreira Rodrigo Rodrigues

Alunos (7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

250,00 € I; II

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mar Canguru Matemático sem 
Fronteiras 2020

O Concurso "Canguru Matemático" contribui para a popularização e 
promoção da matemática nos jovens.
 Objectivos: 
    Estimular o gosto e o estudo pela Matemática.
    Atrair os alunos que têm receio da disciplina de Matemática, 
permitindo que estes descubram o lado lúdico da disciplina.
    Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões matemáticas e 
percebam que conseguir resolver os problemas propostos é uma 
conquista pessoal muito recompensadora.

Maria Manuela Queiroz Alves; 
Maria da Felicidade Barreiros 
Lopes; Isabel Maria Vaz dos Reis 
Leandro dos Santos; Celina da Luz 
Rodrigues da Mata; Angélica 
Amaro Campanha Almeida; 
Anabela de Jesus Duarte Vieira da 
Silva

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 
10.º; 11.º; 12.º)

250,00 € I; II

mar Património Religioso e 
Cultural

Conhecer património histórico e religioso. Maria do Carmo Oliveira Quaresma Alunos I

mar Visita de estudo -  
"Roteiro Queirosiano, em 
Sintra, "no âmbito do 
estudo da obra "Os 
Maias" de Eça de 
Queirós.

- Diversificar estratégias que despertem nos alunos o gosto pela leitura 
de "Os Maias";
- Conhecer os locais onde interagem personagens da obra;
- consolidar conhecimentos.

Nota: a visita de estudo realizar-se-á em dias diferentes: turmas 1 e 3, no 
dia 20 de março; 11º  2, 4, 6, e 10, no dia 23 de março,  e 11º 5 e 11, dia 
26 de março.

Cristina Maria Alves Pina Reis Alunos (11.º 01; 11.º 02; 11.º 
03; 11.º 04; 11.º 05; 11.º 06; 
11.º 11)

I

mar Sessão de 
Esclarecimento sobre 
"Suporte Básico de 
Vida" (SBV)

Sensibilizar/habilitar os alunos com conhecimentos que lhes permitam 
saber como agir perante uma situação de paragem cardiorespiratória 
(PCR), nomeadamente: saber detetar a PCR; pedir ajuda através do 112; 
iniciar as manobras do SBV até à chegada dos meios de socorro.

Maria Valentina dos Reis Alves Alunos (9.º) I; III

mar; 
abr

Olimpíadas da Física e da 
Química

Concurso promovido pela Sociedade Portuguesa de Física e Sociedade 
Portuguesa de Química

Ema da Conceiçao Martins Afonso Alunos (10.º; 11.º) I

mar; 
abr

Visita de Estudo ao 
Museu de Arqueologia da 
Amadora

Visita de Estudo ao Museu de Arqueologia da Amadora (3ºano):
Visita de estudo ao Património Cultural da Amadora-  preservação, 
estudo, valorização e divulgação do património histórico e arqueológico 
do município da Amadora.

Margarida Maria Martins Flórido 
Hortas; Teresa Maria Marques; Ana 
Paula Martinho Valente Teixeira 
Moura

Alunos (Todas as turmas do 
3.º)

I

mar Ação de formação 
“Preparação e 
sobrevivência em cenário 
de catástrofe”

•Dar a conhecer as técnicas e conhecimentos a ter em conta para se 
poder enfrentar situações de catástrofe

Maria de Lurdes Medeiro Cavaco 
Martins; António Fernando Alves da 
Silva

Alunos (10.º; 12.º) I

mar Maratona Fotográfica no 
âmbito dos clubes:
- Ambiente;
- Europeu;
- Jogar, Medir e Contar;
- GruTEsco

Concurso de Fotografia a fim de desenvolver  capacidades artísticas 
(seleção  de espaços, ângulos, ...)

Maria Teresa Estevão Dias; Maria 
Liliana Carvalho Correia Freire 
Amado; Maria João de Castro 
Horta Santos; Maria Helena 
Rodrigues Pinheiro; Maria 
Fernanda Raimundo de Carvalho; 
Maria de Jesus Sousa Vieira; Maria 
Angelina Modas Tonim

Alunos I

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mar Colaboração nas 
atividades da BE/CRE

Divulgação de trabalhos realizados pelos alunos à comunidade 
educativa.
Desenvolver nos alunos atitudes de cooperação e de solidariedade; 
reforçar a confiança, a autonomia e a autoestima.

Adelita Helena Campos Guerreiro; 
Ana Cristina Sousa Alves Arroja da 
Silva; Hélia Maria Virote Lúzia; 
Isabel Maria Jacinto Martins 
Laureano; Maria da Conceição 
Albuquerque Costa Lima Aniceto; 
Maria de Fátima Gonçalves Dias; 
Maria de Fátima Ribeiro de 
Almeida Telles Coelho; Maria 
Fernanda Matias Vaz Antunes; 
Patrícia Sofia dos Santos Oliveira

Alunos I

mar; 
abr

Visita de Estudo Escola 
Fixa de Trânsito- Parque 
Aventura

Visita de Estudo Escola Fixa de Trânsito- Parque Aventura: 
- Aprendizagem de regras básicas de circulação rodoviária.

Júlia Maria Andrade Gonçalves; 
Alexandra Isabel Farinha Grilo; 
Elsa Maria Mendes Delgado 
Canelo; João Manuel Pedroso 
Fernandes

Alunos (1.º TA1º/2ºA; 1.º 
TA1ºB; 1.º TA1ºC; 2.º TA2ºA; 
2.º TA2ºB)

I

mar; 
abr

Concurso Fotográfico Pretende-se motivar os alunos para a disciplina de Biologia e Geologia, 
visando a melhoria dos resultados escolares.
A atividade será realizada em parceria com o Clube do Ambiente.
Será feita uma exposição com as fotografias selecionadas.

Maria Fernanda Raimundo de 
Carvalho; Ana Cristina Vilela

Alunos I; III

mar "Vamos conhecer os 
animais da quinta..."

Observar, conhecer os hábitos e características dos diferentes animais;
Descobrir, explorar, questionar e compreender os espaços próprios 
destinados a actividades de carácter agrícola;
Promover a consciencialização e responsabilidade ambiental;
Fomentar a aquisição de novo vocabulário

Maria da Graça Martins da Silva; 
Maria Cristina Ponte Sousa

Alunos (Todas as turmas do 
P3)

I

mar; 
abr

Workshop - “Sexualidade 
métodos contracetivos e 
prevenção das infeções 
sexualmente 
transmissíveis”

Afetos e Educação para a Sexualidade
•Desenvolver a consciência de ser uma pessoa única no que respeita à 
sexualidade, à identidade, à expressão de género e à orientação sexual.
•Desenvolver uma atitude positiva no que respeita à igualdade de 
género.
•Reconhecer a importância dos afetos no desenvolvimento individual.
•Reconhecer a importância das relações interpessoais.
•Valorizar as relações de cooperação e de interajuda.
•Desenvolver valores de respeito, tolerância e partilha.
•Adotar na sexualidade, atitudes e comportamentos saudáveis.

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Alunos (12.º) I

mar Exercício de evacuação 
em situação de incêndio, 
com aviso

•Dotar a escola de um nível de segurança eficaz;
•Limitar as consequências de um acidente;
•Sensibilizar para a necessidade de conhecer e rotinar procedimentos de 
autoproteção a adotar por parte de professores, funcionários e alunos, 
em caso de acidente;
•          Corresponsabilizar toda a população escolar no cumprimento das 
normas de segurança;
•Preparar e organizar os meios humanos e materiais existentes, para 
garantir a salvaguarda de pessoas e bens, em caso de ocorrência de 
uma situação perigosa.

Maria de Lurdes Medeiro Cavaco 
Martins; António Fernando Alves da 
Silva

Docentes; Pessoal não 
docente; Outro; Alunos (EFA)

I

mar; 
abr

Visita de Estudo à Casa 
Roque Gameiro

Visita de Estudo Casa Roque Gameiro: pintura em Aguarela (visita 
guiada e oficina).

Cláudia Brigida Gaspar Lourenco; 
Sandra Maria Machado Abreu

Alunos (4.º VMR4ºA; 4.º 
VMR4ºB)

I

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mar Visita de estudo no 
âmbito dos Clubes

- Contribuir para o desenvolvimento das relações interpessoais;
- Desenvolver nos alunos a autonomia e o espírito crítico;
- Adquirir de novos conhecimentos.

Maria Teresa Estevão Dias; Maria 
Liliana Carvalho Correia Freire 
Amado; Maria João de Castro 
Horta Santos; Maria Helena 
Rodrigues Pinheiro; Maria 
Fernanda Raimundo de Carvalho; 
Maria de Jesus Sousa Vieira; Maria 
Angelina Modas Tonim; Ana Maria 
Caetano Brogueira

Alunos I

mar Visita de estudo a Mafra - Assistir à peça baseada na obra Memorial do Convento, de José 
Saramago;
- Visitar o convento seguindo as informações dos guias;
- Proporcionar aos alunos o contacto com o local onde se desenrola 
grande parte da obra;
- Desenvolver o espírito crítico em relação à linguagem do romance 
transferida para uma linguagem cénica.

Maria João de Castro Horta 
Santos; Ana Cristina Simões Pleno 
Petrov

Alunos (12.º 01; 12.º 04; 12.º 
07)

I

mar; 
abr

Visita de Estudo à Quinta 
Pedagógica dos Olivais

Visita de estudo à Quinta Pedagógica de forma a privilegiar o contacto 
com os usos, costumes e tradições rurais, incentivando a partilha de 
experiências e saberes através de um ambiente de ruralidade 
simultaneamente lúdico e pedagógico.

Maria de Lurdes Costa Silva 
Pontes; Júlia Maria Andrade 
Gonçalves; João Manuel Pedroso 
Fernandes; Filipa Andreia Portela 
Araújo

Alunos (2.º TA2ºA; 2.º TA2ºB; 
2.º VMR2ºA; 2.º VMR2ºB)

I

mar Exercício de evacuação 
em situação de incêndio, 
sem aviso

•Dotar a escola de um nível de segurança eficaz;
•Limitar as consequências de um acidente;
•Sensibilizar para a necessidade de conhecer e rotinar procedimentos de 
autoproteção a adotar por parte de professores, funcionários e alunos, 
em caso de acidente;
•          Corresponsabilizar toda a população escolar no cumprimento das 
normas de segurança;
•Preparar e organizar os meios humanos e materiais existentes, para 
garantir a salvaguarda de pessoas e bens, em caso de ocorrência de 
uma situação perigosa.

Maria de Lurdes Medeiro Cavaco 
Martins; António Fernando Alves da 
Silva

Docentes; Pessoal não 
docente; Outro; Alunos (10.º; 
11.º; 12.º)

I

mar Visita de estudo ao teatro 
para assistir à peça  "Auto 
da Barca do Inferno".

Despertar o interesse pelo texto dramático.
Fomentar o gosto pelo espetáculo teatral. 
Consolidar os conhecimentos sobre a obra analisada nas aulas.

Ana Paula Monteiro Cardoso 
Capela; Maria da Conceicão 
Amador Constante; Maria da 
Conceição Fontes Soares 
Guerreiro; Sandra Maria 
Bettencourt Sales Ferreira

Alunos (Todas as turmas do 
9.º)

I

mar Efemérides/celebração de 
dias festivos: 
comemoração da Páscoa

Efemérides/celebração de dias festivos: comemoração da Páscoa, no 
âmbito da disciplina de Inglês, através da realização de atividades 
lúdicas do mundo anglo-americano:
- Egg hunt;
- Egg in spoon relay race;
- Egg bowling.

Eunice Elisabete gomes Silva; 
Vânia Cristina Sanches Quelhas 
Lopes; Ana Felisbela Rato Parreira

Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º) I

mar "Os escritores vêm à 
escola"

Visita da escritora Paula Fernandes às escolas para apresentação da 
sua obra “Aqui d’el rei” e dinamização de um workshop de atividades de 
expressões relacionadas com temas da História de Portugal.

Ana Maria Filipe da Costa 
Gadanho; Teresa Maria Marques; 
Cristiana Santana Gonzaga Costa; 
Carla Isabel da Silva Fachadas

Alunos (3.º; 4.º) I

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mar Celebração de Saint 
Patrick's Day.

Exposição de trabalhos em 3D com os símbolos alusivos à data; 
exposição das tradições e locais a visitar na Irlanda.
Divulgar culturas e tradições da Irlanda; desenvolver as competências 
básicas de comunicação em Língua Inglesa; reforçar o  o espírito de 
equipa, a confiança, a autonomia e a autoestima; promover o sucesso 
dos alunos.

Patrícia Sofia dos Santos Oliveira; 
Maria Fernanda Matias Vaz 
Antunes; Maria de Fátima Ribeiro 
de Almeida Telles Coelho; Maria de 
Fátima Gonçalves Dias; Maria da 
Conceição Albuquerque Costa 
Lima Aniceto; Isabel Maria Jacinto 
Martins Laureano; Hélia Maria 
Virote Lúzia; Ana Cristina Sousa 
Alves Arroja da Silva; Adelita 
Helena Campos Guerreiro

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º)

I

mar Mass training em suporte 
básico de vida

•Transmitir o conceito de suporte básico de vida  e ensinar os seus 
procedimentos que deverão ser aplicados em situações de emergência

Maria de Lurdes Medeiro Cavaco 
Martins; Carlos Alexandre Rosado 
da Fonseca Oliveira

Alunos (10.º; 11.º; 12.º) 350 € I

abr 03 Torneio inter escolas de 
Basquetebol e Andebol.

Prova de de âmbito concelhio inserida no projeto "Jogos Juvenis 
Escolares da Amadora". Visa a competição entre escolas do concelho.

Susana Marlene Pinto de Carvalho; 
Pedro Jorge dos Santos Marinheiro 
Fernandes; Maria João Pereira 
Mendes Crespo; Maria Isabel Bayo 
da Silva Lopes; Isabel Maria Aleixo 
Pires Miffon; Francisco da Graça 
Pestana; Carlos Alexandre Rosado 
da Fonseca Oliveira; Ana Maria 
Caetano Brogueira

Alunos (10.º; 11.º; 12.º) I

abr 11 Torneio interno de Salto 
em Altura e Velocidade

Atividade interna. Competição interturmas e apuramento para os torneios 
concelhios. Desenvolvimento da atividade física e desportiva.

Ana Cláudia Belo Vasquez Veloso; 
Isabel Maria Aleixo Pires Miffon; 
Francisco da Graça Pestana

Alunos (10.º; 11.º; 12.º) 50 € I

abr 22 Dia da Terra Comemoração do Dia da Terra
Exposição de trabalhos realizados pelos alunos

Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º)

I; III

abr Dia da Escola Aberta/Dia 
do Agrupamento

Apresentação do Agrupamento/Apresentação das disciplinas a lecionar 
no Ensino se cundário

Maria Isabel Marques Moreira Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

I

abr Campanha do Laço Azul Realização de atividades diversas de sensibilização e prevenção dos 
maus-tratos infantis e promoção e proteção dos direitos das crianças no 
âmbito da campanha do Laço Azul (realização de um laço humano; 
exploração e debate sobre a história da campanha e sobre os direitos 
das crianças).

Maria de Lurdes Costa Silva 
Pontes; João Manuel Pedroso 
Fernandes; Ana Rita Morgado 
Carreira Tomé

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º)

I

abr Feira de Agricultura 
Biológica

Feira de Agricultura Biológica.
Objetivos:
Estimular o gosto pelos alimentos saudáveis;
Sensibilizar para os benefícios de uma alimentação à base de produtos 
biológicos
Alertar para os riscos da poluição química da agricultura

Marta de Jesus Marques 
Albuquerque

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

I

abr Árvore dos valores Decoração, no dia do agrupamento, de uma árvore com frases 
relacionadas com atitudes a implementar.

Maria do Carmo Oliveira Quaresma Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

I

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

abr Atletismo Pista Organização da competição de atletismo inserida no âmbito do projeto 
dos Jogos Juvenis Escolares 

Dinamizar atividades lúdico-desportivas no sentido de promover a 
atividade física como estilo de vida saudável;

Incentivar à participação em atividades extracurriculares, como meio de 
promover o espírito de equipa, competição salutar e convívio;

Representar a seleção da escola nas atividades concelhias

Susana Marlene Pinto de Carvalho; 
Teresa Carmo Gama Caldeira; 
Paula Cristina Gonçalves Mendes 
Esteves; Luís Tiago Pargana 
Bentes Gomes Araújo; Lúcia 
Cristina da Fonseca Gomes; 
Carlos Eduardo Gonçalves King; 
Carla Cristina Custodia Machado 
Mendes; Ana Isabel Esteves Filipe; 
António Manuel Ferreira da Silva

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) 0 € I

abr Entrega dos prémios 
relativos aos concursos

Entrega dos prémios relativos aos concursos Marta de Jesus Marques 
Albuquerque; Marisa Alexandra 
Fonseca Vitorino Pinto; Mário José 
Cardoso Patrício; Maria de Jesus 
Madeira Fraga Simões; Ana 
Joaquina da Cruz Cardoso 
Fernandes

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos

I

abr Jogos Juvenis Escolares - 
Semana Desportiva 
(Desportos Coletivos)

Torneios desportivos inseridas no âmbito do projeto dos Jogos Juvenis 
Escolares 

Dinamizar atividades lúdico-desportivas no sentido de promover a 
atividade física como estilo de vida saudável;

Incentivar à participação em atividades extracurriculares, como meio de 
promover o espírito de equipa, competição salutar e convívio;

Representar a seleção da escola nas atividades concelhias

Susana Marlene Pinto de Carvalho; 
Lúcia Cristina da Fonseca Gomes; 
António Manuel Ferreira da Silva; 
Teresa Carmo Gama Caldeira; 
Carla Cristina Custodia Machado 
Mendes; Carlos Eduardo 
Gonçalves King; Paula Cristina 
Gonçalves Mendes Esteves; Ana 
Isabel Esteves Filipe; Luís Tiago 
Pargana Bentes Gomes Araújo

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) 0 € I

abr Dia do 
Agrupamento/Escola 
Aberta

Expor  trabalhos/pesquisas efetuadas pelos alunos. 
Dar a  conhecer a ESA a futuros alunos

Maria do Rosário do Carmo 
Ferreira Marto; Fernando Jorge 
Saraiva Amado; Ana Maria Branco 
Cardoso Homem

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

I

abr Comemoração do Dia 
Aberto/ Dia do 
Agrupamento

Divulgar o Curso de Ciências e Tecnologias, através da realização de 
atividades experimentais e divulgação de trabalhos, no âmbito da 
disciplina de Biologia e Geologia.

Ana Cristina Vilela Alunos I; III

abr Dia do Agrupamento Sala aberta com exposição de trabalhos realizados pelos alunos e 
atividades experimentais de divulgação das Ciências Naturais.

Susana Margarida Barros 
Leonardo Cavaco; Maria Valentina 
dos Reis Alves; Maria Madalena da 
Cruz Francisco; Cristina Maria 
Moreira Pombo; Carla Maria 
Ferreira de Almeida

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

I; III

abr Visita de estudo ao 
Museu de eletricidade

Consolidar e adquirir novos conhecimentos
Contribuir para o desenvolvimento das relações interpessoais;
Desenvolver nos alunos a autonomia e o espírito crítico;

Ana Joaquina da Cruz Cardoso 
Fernandes; Maria de Jesus 
Madeira Fraga Simões; Mário José 
Cardoso Patrício; Marta de Jesus 
Marques Albuquerque; Sandra 
Margarida Martins Meia Onça

Alunos (8.º) I

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

abr Representações:
.Culturgest

Sociais:
1. Contribuir para a aquisição de noções básicas de Cidadania;
2. Contribuir para a consolidação de valores sociais;
3. Contribuir para a aprendizagem do trabalho em equipa;
4. Integrar o aluno num grupo, de forma voluntária mas com interação 
obrigatória (Eu/Outro);
Individuais:
1. Responder à vontade dos alunos que quiserem fazer teatro,
2. Orientar o aluno, enquanto individuo, nas suas dúvidas;
3. Contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico;
4. Contribuir para o desenvolvimento da autoconfiança/auto-estima do 
aluno;
5. Contribuir para o desenvolvimento das relações interpessoais;
Específicos:
1. Contribuir para o conhecimento do texto dramático;
2. Levar o aluno a compreender a relação do Teatro com a Vida;
3. Desenvolver aspectos como:
- capacidade de memorização
- capacidade de argumentação
- capacidade de falar para uma plateia
- desinibição
- projeção de voz
- dicção;

Maria João de Castro Horta Santos Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

280 € I

abr Concurso de fornos 
solares

Concurso de fornos solares
Objetivos:
Sensibilizar para os benefícios das energias alternativas
Alertar para os riscos da poluição atmosférica
Desenvolver a capacidade do trabalho em grupo e colaborativo

Ana Joaquina da Cruz Cardoso 
Fernandes; Maria de Jesus 
Madeira Fraga Simões; Marisa 
Alexandra Magalhães Gonçalves; 
Marta de Jesus Marques 
Albuquerque

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

I

abr Participação nas 
atividades do Programa 
de Educação Ambiental 
da CMA

-Contribuição para a formação cívica e ambiental dos alunos. 
-Desenvolvimento de uma consciência ecológica.
-Promoção das aprendizagens num ambiente informal.

Sandra Margarida Martins Meia 
Onça; Marta de Jesus Marques 
Albuquerque; Mário José Cardoso 
Patrício; Maria de Jesus Madeira 
Fraga Simões; Ana Joaquina da 
Cruz Cardoso Fernandes

Alunos (7.º; 8.º; 9.º) I; II

Ação de formação em 
suporte básico de vida

•Transmitir o conceito de suporte básico de vida  e ensinar os seus 
procedimentos que deverão ser aplicados em situações de emergência

Maria de Lurdes Medeiro Cavaco 
Martins

Pessoal não docente I

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Visita de Estudo dos 
Cadetes do Mar aos 
Navios Oceanográficos 
Almirante Gago 
Coutinho , D Carlos e  
NPR Auriga

1. Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para abordar situações e problemas do 
quotidiano. 
2. Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em 
conhecimento mobilizável.
3. Desenvolver atitudes de responsabilização pessoal e social dos alunos 
na constituição dos seus itinerários e projetos de vida, sob uma 
perspetiva de formação para a cidadania participada, para a 
aprendizagem ao longo da vida e para a promoção de um espírito 
empreendedor. 
4. Compatibilizar o conteúdo das atividades culturais programadas pelos 
parceiros com os programas curriculares em vigor, em articulação entre a 
Escola e o Grupo de Amigos do Museu de Marinha.
5. Reconhecer os valores de identidade nacional. 
6. Fomentar a participação cívica e a cooperação.
7. Promover a sociabilização.
Do ponto de vista dos alunos:
1. Desenvolver a autonomia e a cooperação.
2.Promover a socialização entre alunos nas dimensões horizontal (no 
mesmo nível de ensino) e vertical (entre níveis de ensino).
3.Utilizar processos simples de conhecimento da realidade envolvente 
(observar, descrever, formular questões e problemas, avançar possíveis 
respostas, ensaiar, verificar),assumindo uma atitude de permanente 
pesquisa e experimentação.
4.Desenvolver atitudes de respeito, colaboração, ajuda e cooperação.
5.Reconhecer símbolos Nacionais.
6.Desenvolver valores de identidade nacional

Celina da Luz Rodrigues da Mata; 
Ana Maria Caetano Brogueira; 
Maria Liliana Carvalho Correia 
Freire Amado; Nuno Miguel 
Cardoso Vieira; Isabel da 
Conceição Teixeira

Alunos (6.º; 10.º; 11.º; 12.º) 250 € I

Corta mato de 
apuramento para o 
nacional

Prova de atletismo inserida no projeto do Desporto Escolar. Desenvolve-
se em fases distintas com sucessivos apuramentos até ao nacional.

Manuel Fonseca da Conceição; 
Carlos Eduardo Gonçalves King; 
Carla Cristina Custodia Machado 
Mendes; Ana Maria Caetano 
Brogueira

Alunos (4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
9.º; 11.º; 12.º)

150 € I

Comemoração do “Mês 
da prevenção dos maus 
tratos contra crianças e 
jovens” - “Laço Azul 
Humano”

Saúde Mental e Prevenção da Violência
•Comunicar de forma positiva, eficaz e assertiva.
•Construir relações positivas com os outros e com o meio ambiente.
•Identificar riscos e comportamentos de risco.
•Intervir de forma eficaz na prevenção de riscos individuais, situacionais e 
ambientais.
•Aumentar a perceção individual face aos processos protetores.
•Identificar a violência dirigida aos outros e ao próprio.
•Adotar uma cultura de respeito e tolerância

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (10.º; 11.º; 
12.º)

15 € I

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Visita de Estudo dos 
Cadetes do Mar da 
Escola Roque Gameiro à 
Fragata D Fernando II e 
Glória

1. Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para abordar situações e problemas do 
quotidiano. 
2. Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em 
conhecimento mobilizável.
3. Desenvolver atitudes de responsabilização pessoal e social dos alunos 
na constituição dos seus itinerários e projetos de vida, sob uma 
perspetiva de formação para a cidadania participada, para a 
aprendizagem ao longo da vida e para a promoção de um espírito 
empreendedor. 
4. Compatibilizar o conteúdo das atividades culturais programadas pelos 
parceiros com os programas curriculares em vigor, em articulação entre a 
Escola e o Grupo de Amigos do Museu de Marinha.
5. Reconhecer os valores de identidade nacional. 
6. Fomentar a participação cívica e a cooperação.
7. Promover a sociabilização.
Do ponto de vista dos alunos:
1. Desenvolver a autonomia e a cooperação.
2.Promover a socialização entre alunos nas dimensões horizontal (no 
mesmo nível de ensino) e vertical (entre níveis de ensino).
3.Utilizar processos simples de conhecimento da realidade envolvente 
(observar, descrever, formular questões e problemas, avançar possíveis 
respostas, ensaiar, verificar),assumindo uma atitude de permanente 
pesquisa e experimentação.
4.Desenvolver atitudes de respeito, colaboração, ajuda e cooperação.
5.Reconhecer símbolos Nacionais.
6.Desenvolver valores de identidade nacional

Nuno Miguel Cardoso Vieira; Ana 
Maria Caetano Brogueira; Celina 
da Luz Rodrigues da Mata; Isabel 
da Conceição Teixeira; Maria 
Liliana Carvalho Correia Freire 
Amado

Alunos (6.º) 250 € I

2.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

abr 04 Torneio inter escolas de 
Futebol e Voleibol.

Prova de de âmbito concelhio inserida no projeto Jogos Juvenis 
Escolares da Amadora. Visa a competição entre as  escolas do concelho.

Carla Cristina Custodia Machado 
Mendes; Ana Maria Caetano 
Brogueira

Alunos (10.º; 11.º; 12.º) I

abr 26 Dia do Agrupamento Atividades integradas na comemoração do aniversário do agrupamento Carlos Eduardo Gonçalves King; 
Carla Cristina Custodia Machado 
Mendes

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

0 € I

abr Dia do Agrupamento Exposição de trabalhos. Participação em atividades propostas pelo grupo Maria Manuela Silva; Maria 
Deslandes Gomes; José António 
Sanches Jorge; Jorge Humberto 
Carvalho Ribeiro; João Manuel 
Rodrigues Costa dos Santos; 
Adriana Maria Martin Tenreiro 
Tavares

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

I; II; III

abr Dia da Escola Aberta Receção aos alunos e professores convidados. Elaboração e distribuição 
de marcadores com oferta escolar das Artes na ESA. Montagem de stand 
das Artes no piso 0 do pavilhão CM e exposição de trabalhos dos alunos.

Maria Manuela Silva; José António 
Sanches Jorge; Jorge Humberto 
Carvalho Ribeiro; João Manuel 
Rodrigues Costa dos Santos; 
Adriana Maria Martin Tenreiro 
Tavares

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

20 € I; II; III

abr Participação no Concurso 
de Tradução a nível 
nacional promovido pela 
Universidade Católica de 
Lisboa.

Tradução de textos em língua inglesa.
Desenvolver o gosto pela língua estrangeira promovendo as 
competências de reading e writing nos alunos.

Maria José Teixeira L.Pacheco 
Arruda; Maria de Lurdes Medeiro 
Cavaco Martins; Maria de Fátima 
Costa Raposo; Maria Augusta Brás 
Coutinho Santos

Alunos (11.º; 12.º) I

abr Dia do Agrupamento Comemoração do Dia do Agrupamento
Exposição de trabalhos realizados pelos alunos
Atividades experimentais

Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º)

I; III

abr Dia do AEPAP/ Dia da 
Escola Aberta

Assinalar o Dia do AEPAP e Mostra da oferta da escola Maria Leonor da Fonseca Simões 
Carvalho Cardeira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 
12.º; EFA)

50 € I

abr Dia do Agrupamento Confecção e venda de crepes

Objetivos:
•Divulgar cultura e tradições;
•Desenvolver nos alunos atitude de cooperação e solidariedade;
•Reforçar atitudes de confiança, autonomia e autoestima;
•Promover o gosto pela escola.

Vanda Maria Valentim Sales 
Madeira da Veiga Raposo; Natália 
Mendes Joaninho; Maria Judite 
Marques Xavier

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (7.º; 8.º; 9.º)

150 € I

abr "Laço azul" Participação na campanha de prevenção dos maus tratos a crianças e 
jovens e na campanha do laço humano

Maria da Graça Martins da Silva; 
Maria Cristina Ponte Sousa

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
P3)

I

abr Comemoração do Dia do 
Agrupamento

Atividades lúdicas
Exposição de trabalhos -"Dia da escola aberta"

Isabel Maria de Matos Neves 
Rogeiro

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
P3)

I

3.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

abr Participação no Dia do 
Agrupamento

Apresentação de danças típicas / canções da Irlanda. Jogos de tabuleiro 
relacionados com St. Patrick's Day.
Divulgação de trabalhos e atividades à comunidade educativa; 
desenvolver nos alunos atitudes de cooperação e de solidariedade; 
reforçar a confiança, a autonomia e a autoestima; promover o gosto pela 
escola.

Patrícia Sofia dos Santos Oliveira; 
Maria Fernanda Matias Vaz 
Antunes; Maria de Fátima Ribeiro 
de Almeida Telles Coelho; Maria de 
Fátima Gonçalves Dias; Maria da 
Conceição Albuquerque Costa 
Lima Aniceto; Isabel Maria Jacinto 
Martins Laureano; Hélia Maria 
Virote Lúzia; Ana Cristina Sousa 
Alves Arroja da Silva; Adelita 
Helena Campos Guerreiro

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º)

I

abr Participação no Dia do 
Agrupamento

.
Visita guiada à exposição dos trabalhos dos alunos no Gabinete de 
Línguas e Concurso - Quiz
Divulgação de trabalhos e atividades à comunidade educativa. 
Desenvolver nos alunos atitudes de cooperação e de solidariedade; 
Reforçar a confiança, a autonomia e a auto estima; Promover o gosto 
pela escola.

Helena Patricia Silveira Barbosa; 
Maria Augusta Brás Coutinho 
Santos; Maria José Teixeira 
L.Pacheco Arruda; Maria de Fátima 
Costa Raposo; Maria de Lurdes 
Medeiro Cavaco Martins; Cristina 
Maria Bento Teles

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (9.º; 10.º; 11.º)

I

abr; 
mai

Café Adoçado com 
Poesia

Sessão de leitura/declamação de poemas pela comunidade escolar.
Promover o gosto pela poesia; permitir o intercâmbio entre os membros 
da comunidade escolar.

Ana Maria da Conceição Dias Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (10.º; 11.º; 12.º)

100 € I

abr Amadora Educa Apoio na montagem da exposição Jorge Humberto Carvalho Ribeiro Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

I

abr Dia da Escola Aberta Receber os visitantes nas salas de aulas dos pavilhões BN1 e BN2, e 
apresentar atividades demonstrativas do trabalho desenvolvido.

Ana Cristina Romaneiro Fernandes Alunos (10.º; 11.º; 12.º) I; III

abr Concurso de fornos 
solares

Atelieres sobre energia solar e construção de fornos solares.
Utilização dos fornos solares a concurso.

Marta de Jesus Marques 
Albuquerque; Teresa Carmo Gama 
Caldeira

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) 50 € I

abr Reconhecimento e Mérito 
nas disciplinas de História 
E Geografia de Portugal e 
História(3º Ciclo)

Fomentar o gosto pelo estudo da História.
Premiar os alunos com melhor desempenho a GP e História.

Maria do Rosário do Carmo 
Ferreira Marto; Fernando Jorge 
Saraiva Amado

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

I

abr; 
mai; 
jun

Amadora Educa  
2019/2020

Amadora Educa  2019/2020:
- Mostra de projetos pedagógicos, com o objetivo de dar a conhecer os 
projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo pelas escolas da rede 
pública dos vários graus de ensino;
- Participação nas atividades inseridas e na organização do evento 
Amadora Educa;
- Elaboração de trabalhos para participação na exposição final do stand 
do Agrupamento.

Cláudia Brigida Gaspar Lourenco; 
Fabíola Daniela Mendonça Correia 
Mesquita; Teresa Maria Marques; 
Carla Isabel da Silva Fachadas; 
Ana Maria Filipe da Costa 
Gadanho; Cristiana Santana 
Gonzaga Costa; Cristina Maria 
Pisco de Sousa Rodrigues

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º)

I

abr Dia do 
Agrupamento/Escola 
aberta

Celebração do aniversário do Agrupamento com a realização de 
atividades lúdicas e apresentações abertas à comunidade, nas várias 
escolas do 1ºCEB.

Sandra Maria Machado Abreu; 
Margarida Rosa Marmeleira; Ana 
Maria Filipe da Costa Gadanho; 
Teresa Maria Marques; Carla 
Isabel da Silva Fachadas; Cristina 
Maria Pisco de Sousa Rodrigues

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º)

I; III

mai 09 Dia da Europa: almoço 
europeu e visionamento 
de um filme europeu

Reforçar o sentimento de cidadania europeia Maria Angelina Modas Tonim; 
Maria Helena Rodrigues Pinheiro

Alunos 50 € I

3.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mai 22 Dia Internacional da 
Biodiversidade

Comemoração do Dia Internacional Biodiversidade
Exposição de trabalhos realizados pelos alunos

Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º)

I; III

mai 26 Semana da Área de 
Integração

Apresentação do trabalho desenvolvido na disciplina pelos alunos Noélia Maria do Egipto Ribeiro Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (10.º; 11.º)

50 € I

mai; 
jun; 
jul

Roadshow sobre a 
temática da água.

Projeto de Educação Ambiental para a Sustentabilidade 2019/2020 do 
Clube da Água/SIMAS: 
- Roadshow sobre a temática da água;
- Participação no concurso do ano letivo 2019/2020.

Teresa Maria Marques; Cristiana 
Santana Gonzaga Costa; Carla 
Isabel da Silva Fachadas

Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º) I

mai Entrega de prémios da 
Maratona fotográfica
Entrega de Diplomas
(no âmbito dos clubes 
Ambiente, GruTEsco, 
Jogar, Medir e Contar e 
Europeu)

Entrega de diplomas a todos os alunos que participaram assiduamente 
nos clubes e, no âmbito da maratona fotográfica,  entrega de prémios 
aos alunos que se destacaram nos quatro temas previamente definidos.

Maria Teresa Estevão Dias; Maria 
Liliana Carvalho Correia Freire 
Amado; Maria João de Castro 
Horta Santos; Maria Helena 
Rodrigues Pinheiro; Maria 
Fernanda Raimundo de Carvalho; 
Maria de Jesus Sousa Vieira; Maria 
Angelina Modas Tonim

Alunos 450 € I

mai Lanche de 
confraternização 
Clubes: Ambiente, 
GruTEsco, Jogar, medir e 
contar e Europeu

Encerramento das atividades dos clubes;
Contribuir para o desenvolvimento das relações interpessoais;

Maria Teresa Estevão Dias; Maria 
Angelina Modas Tonim; Maria de 
Jesus Sousa Vieira; Maria João de 
Castro Horta Santos; Maria Helena 
Rodrigues Pinheiro; Maria Liliana 
Carvalho Correia Freire Amado; 
Maria Fernanda Raimundo de 
Carvalho

Alunos 100 € I

mai Representações: 
.Mostra de Teatro - 2 
peças, uma do grupo de 
sábado, outra do grupo da 
professora Maria João;

Sociais:
1. Contribuir para a aquisição de noções básicas de Cidadania;
2. Contribuir para a consolidação de valores sociais;
3. Contribuir para a aprendizagem do trabalho em equipa;
4. Integrar o aluno num grupo, de forma voluntária mas com interação 
obrigatória (Eu/Outro);
Individuais:
1. Responder à vontade dos alunos que quiserem fazer teatro,
2. Orientar o aluno, enquanto individuo, nas suas dúvidas;
3. Contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico;
4. Contribuir para o desenvolvimento da autoconfiança/auto-estima do 
aluno;
5. Contribuir para o desenvolvimento das relações interpessoais;
Específicos:
1. Contribuir para o conhecimento do texto dramático;
2. Levar o aluno a compreender a relação do Teatro com a Vida;
3. Desenvolver aspectos como:
- capacidade de memorização
- capacidade de argumentação
- capacidade de falar para uma plateia
- desinibição
- projeção de voz
- dicção;

Maria João de Castro Horta Santos Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

450 € I

3.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mai "Observar, explorar, sentir 
e descobrir"

Visita ao Pavilhão do Conhecimento;
Participação em experiências sensoriais para perceber o funcionamento 
de cada um dos sentidos

Maria da Graça Martins da Silva; 
Maria Cristina Ponte Sousa

Alunos (Todas as turmas do 
P3)

I

mai Amadora Educa 
2019/2020 - atividade 
proposta pela autarquia

Participação nas atividades inseridas na Mostra de projetos pedagógicos 
- Amadora Educa  2019/2020;

Maria de Fátima de Almeida e 
Silva; Maria da Graça Martins da 
Silva; Maria Cristina Ponte Sousa; 
Isabel Maria de Matos Neves 
Rogeiro

Alunos (Todas as turmas do 
P3)

I

mai; 
jun

Atividade de ar livre: 
“Caminhadas em Sintra”

Atividade Física
•Reduzir os períodos de comportamento sedentário e aumentar os de 
atividade física.
•Compreender como a prática de atividade física favorece o 
desenvolvimento integral da criança e do jovem.

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos

100 € I

mai Projeto cadetes do Mar: 
Apresentação dos 
trabalhos dos cadetes do 
Mar e do Exército do 
Agrupamento na 
Comemoração do dia 
Nacional dos Cadetes do 
Mar e do exército

1. Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para abordar situações e problemas do 
quotidiano. 
2. Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em 
conhecimento mobilizável.
3. Desenvolver atitudes de responsabilização pessoal e social dos alunos 
na constituição dos seus itinerários e projetos de vida, sob uma 
perspetiva de formação para a cidadania participada, para a 
aprendizagem ao longo da vida e para a promoção de um espírito 
empreendedor. 
4. Compatibilizar o conteúdo das atividades culturais programadas pelos 
parceiros com os programas curriculares em vigor, em articulação entre a 
Escola e o Grupo de Amigos do Museu de Marinha.
5. Reconhecer os valores de identidade nacional. 
6. Fomentar a participação cívica e a cooperação.
7. Promover a sociabilização.
Do ponto de vista dos alunos:
1. Desenvolver a autonomia e a cooperação.
2.Promover a socialização entre alunos nas dimensões horizontal (no 
mesmo nível de ensino) e vertical (entre níveis de ensino).
3.Utilizar processos simples de conhecimento da realidade envolvente 
(observar, descrever, formular questões e problemas, avançar possíveis 
respostas, ensaiar, verificar),assumindo uma atitude de permanente 
pesquisa e experimentação.
4.Desenvolver atitudes de respeito, colaboração, ajuda e cooperação.
5.Reconhecer símbolos Nacionais.
6.Desenvolver valores de identidade nacional

Nuno Miguel Cardoso Vieira; Maria 
Liliana Carvalho Correia Freire 
Amado; Isabel da Conceição 
Teixeira; Celina da Luz Rodrigues 
da Mata; Ana Maria Caetano 
Brogueira

Alunos (6.º; 10.º; 11.º; 12.º) 300 € I

mai Interescola Diocesano Encontro em Fátima, no ãmbito da disciplina de Educação Moral e 
Religiosa Católica (EMRC) do 1ºCEB, organizado pelo Secretariado 
Nacional da Educação cristã.

Maria do Carmo Oliveira Quaresma Alunos (3.º; 4.º) I

mai Semana das Artes Seleção de trabalhos dos alunos de Artes e montagem de exposição. 
Elaboração de convites para os Encarregados de Educação. Receçao 
dos Encarregados de Educação para apresentação dos trabalhos dos 
alunos.Montagem 30 de abril

Maria Manuela Silva; Maria 
Deslandes Gomes; José António 
Sanches Jorge; Jorge Humberto 
Carvalho Ribeiro; João Manuel 
Rodrigues Costa dos Santos; 
Adriana Maria Martin Tenreiro 
Tavares

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (10.º; 11.º; 12.º)

I; II; III

3.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mai Arte na Escola Participação em reuniões na Câmara da Amadora. Seleção de trabalhos 
de Artes. Dados para o catálogo. Montagem e inauguração.

Maria Manuela Silva; Maria 
Deslandes Gomes; José António 
Sanches Jorge; Adriana Maria 
Martin Tenreiro Tavares

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos

I

mai O exercício da Cidadania 
Holocausto - Memória 
para a Vivência de Hoje e 
a Construção do Amanhã

Reformulação dos trabalhos; balanço e avaliação do projeto e da  
parceria  com  os investigadores da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa FCSH_UNL

Maria Helena Rodrigues Pinheiro; 
Geraldo Abel Pires Lages; 
Francisco António Teixeira Vieira; 
Ana Maria Branco Cardoso 
Homem

Alunos (12.º 09; 12.º 10; 12.º 
08; 11.º)

I

mai Comemoração do Dia da 
Criança

- Atividades lúdicas, desportivas  e/ou  culturais no exterior; 
- Elaboração de cartazes e decoração das salas de aula e da escola.

Maria de Lurdes Costa Silva 
Pontes; Elsa Maria Mendes 
Delgado Canelo; Sara Maria Silva 
Pereira Afonso Gomes D'oliveira

Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º) I

jun 05 Dia Mundial de Ambiente Comemoração do Dia Mundial do Ambiente
Exposição de trabalhos realizados pelos alunos

Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º)

I; III

jun A conviver também se 
aprende

Um dia de convívio/socialização nas Piscinas Oceânicas. Maria do Carmo Oliveira Quaresma Docentes; Alunos I

jun Festa de Final de Ano- 
English Presentations

Apresentação de uma canção, poema ou teatro, relacionados com os 
conteúdos estudados ao longo do ano letivo na disciplina de Inglês. por 
parte dos alunos de todos os anos de escolaridade.

Eunice Elisabete gomes Silva; Ana 
Felisbela Rato Parreira; Vânia 
Cristina Sanches Quelhas Lopes

Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º) I

jun A conviver também se 
aprende

Um dia de convívio/socialização no complexo Aquático de Santarém Maria do Carmo Oliveira Quaresma Alunos I

jun Viagem Finalistas- Jardim 
Zoológico de Lisboa

Visita de estudo ao Jardim Zoológico de Lisboa: 
- Participação nos espetáculos dos golfinhos, dos répteis e das araras; 
- Almoço no parque de merendas do Zoo; comemoração do mérito 
académico; 
- Convívio entre alunos, professores e pessoal não docente;
- Articulação com o tema da Educação Ambiental: o respeito pelos 
animais.

Cristina Maria Pisco de Sousa 
Rodrigues; Carla Isabel da Silva 
Fachadas; Margarida Rosa 
Marmeleira; Cláudia Brigida 
Gaspar Lourenco

Alunos (Todas as turmas do 
4.º)

I

jun Encerramento do ano 
letivo

Dinamização e organização de festas de encerramento do ano letivo: 
arraiais; convívios; atividades lúdicas; apresentações; entrega de 
diplomas; marchas populares, etc.

Cristina Maria Pisco de Sousa 
Rodrigues; Sónia Cristina Lopes 
Guerra; Carla Isabel da Silva 
Fachadas; Teresa Maria Marques; 
Ana Maria Filipe da Costa 
Gadanho; Cláudia Brigida Gaspar 
Lourenco

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º)

I

jun Concurso de Soletração Estimular os alunos para um maior conhecimento no domínio da Língua, 
no que respeita à aquisição, ao nível da apreensão e escrita de 
vocabulário .

Maria Natividade Rodrigues Sobral; 
Maria da Conceicão Amador 
Constante

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 5.º)

I

jun Festa de Finalistas Festa de Finalistas: participação dos alunos do 4.º ano de escolaridade 
do Agrupamento no evento organizado pela C.M.A. (entrega de diplomas 
e livro de finalistas) com o intuito de promover o mérito académico e 
proporcionar a aproximação e participação dos pais/encarregados de 
educação ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos.

Cristina Maria Pisco de Sousa 
Rodrigues; Sónia Cristina Lopes 
Guerra; Cláudia Brigida Gaspar 
Lourenco

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
4.º)

I

3.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

jun Pioneiros Ativos O desporto e a atividade física contribuem de maneira significativa para o 
bem-estar dos cidadãos. Iniciativa no âmbito das atividades de 
exploração da natureza, para o 5º e 7º ano, representa a oportunidade 
não só de encorajar os alunos a serem ativos, mas também de 
responsabilizá-los enquanto líderes e defensores da saúde e do bem-
estar físico.
•Criar diversão e satisfação através de atividades físicas para jovens;
•Sensibilizar os alunos para as questões ambientais;
•Promover a saúde e o bem-estar para uma aprendizagem ao longo da 
vida;
•Incentivar a inclusão social e desenvolver competências sociais nos 
alunos.

Teresa Carmo Gama Caldeira; 
Susana Marlene Pinto de Carvalho; 
Paula Cristina Gonçalves Mendes 
Esteves; Luís Tiago Pargana 
Bentes Gomes Araújo; Carlos 
Eduardo Gonçalves King; António 
Manuel Ferreira da Silva; Ana 
Isabel Esteves Filipe

Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 7.º; Todas as 
turmas do 5.º)

0 € I

Concurso Eco-Código Elaboração do cartaz Eco-Código, para afixar e vigorar na escola, no ano 
letivo seguinte e para concorrer ao Concurso Nacional Eco-Código.

Marta de Jesus Marques 
Albuquerque

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º)

70 € I

Feira de Agricultura 
Biológica

Venda dos produtos cultivados na horta e da fruta das árvores da escola.
Presença de agricultores devidamente certificados pela Agrobio.

Marta de Jesus Marques 
Albuquerque

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º)

I

Exercício de sismo sem 
aviso.

•Dotar a escola de um nível de segurança eficaz;
•Limitar as consequências de um acidente;
•Sensibilizar para a necessidade de conhecer e rotinar procedimentos de 
autoproteção a adotar por parte de professores, funcionários e alunos, 
em caso de acidente;
•          Corresponsabilizar toda a população escolar no cumprimento das 
normas de segurança;
•Preparar e organizar os meios humanos e materiais existentes, para 
garantir a salvaguarda de pessoas e bens, em caso de ocorrência de 
uma situação perigosa.

Maria de Lurdes Medeiro Cavaco 
Martins

Alunos (10.º; 11.º; 12.º) I

3.º Período
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Projeto de Intervenção da 
Terapia Ocupacional: 
“Higiene Postural – 
Posturas na sala de aula 
e Mochilas Escolares”

Projeto de Intervenção da Terapia Ocupacional: 
Sessão de sensibilização subordinada ao tema da  “Higiene Postural – 
Posturas na sala de aula e Mochilas Escolares”, proposta no âmbito do 
projeto de intervenção da Terapia Ocupacional em Saúde Escolar ACES-
Amadora).

Ana Maria Filipe da Costa 
Gadanho; Carla Isabel da Silva 
Fachadas; Teresa Maria Marques

Alunos (1.º) I

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Grupo-Equipa de Voleibol 
(escalão Iniciados 
femininos)

Dinamizar atividades lúdico-desportivas no sentido de promover a 
atividade física como estilo de vida saudável;

Divulgar e aperfeiçoar conhecimentos técnicos e táticos, específicos da 
modalidade;

Incentivar à participação em atividades extracurriculares, como meio de 
promover o espírito de equipa, competição salutar e convívio;

Participação no campeonato interescolas (ACO)

Paula Cristina Gonçalves Mendes 
Esteves

Alunos (6.º; 7.º; 8.º; 9.º) 400 € I

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
mai; 
jun

Grupo-Equipa de 
Basquetebol (escalão 
Infantil B masculino)

Dinamizar atividades lúdico-desportivas no sentido de promover a 
atividade física como estilo de vida saudável;

Divulgar e aperfeiçoar conhecimentos técnicos e táticos, específicos da 
modalidade;

Incentivar à participação em atividades extracurriculares, como meio de 
promover o espírito de equipa, competição salutar e convívio;

Participação no campeonato interescolas (ACO)

António Manuel Ferreira da Silva Alunos (4.º; 5.º; 6.º) 400 € I

set Padrinhos e afilhados Receção aos alunos do 1º ano:  integração e apadrinhamento pelos 
alunos de anos posteriores.

Alexandra Isabel Farinha Grilo; 
Cristina Maria Pisco de Sousa 
Rodrigues; Cristiana Santana 
Gonzaga Costa; Maria de Deus 
Carrilho Lousa

Alunos (1.º; 3.º; 4.º) I

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Ensaios: 
.Jogos de concentração 
.Jogos de confiança     
.Jogos de desinibição
.Projeção de voz
.Treino de dicção
.Improvisação
.Reflexão sobre o EU´
.Interação com o Outro
.Leitura de excertos
.Entoação
.Criação de personagem
.Breves noções de 
encenação e terminologia 
dramática    
.Terminologia aplicada ao 
espaço
.Terminologia aplicada à 
escrita de teatro
.Terminologia aplicada ao 
ator 
.Noções de Encenação e 
Produção                                                                 
.Leitura/seleção de peças

Sociais:
1. Contribuir para a aquisição de noções básicas de Cidadania;
2. Contribuir para a consolidação de valores sociais;
3. Contribuir para a aprendizagem do trabalho em equipa;
4. Integrar o aluno num grupo, de forma voluntária mas com interação 
obrigatória (Eu/Outro);
Individuais:
1. Responder à vontade dos alunos que quiserem fazer teatro,
2. Orientar o aluno, enquanto individuo, nas suas dúvidas;
3. Contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico;
4. Contribuir para o desenvolvimento da autoconfiança/auto-estima do 
aluno;
5. Contribuir para o desenvolvimento das relações interpessoais;
Específicos:
1. Contribuir para o conhecimento do texto dramático;
2. Levar o aluno a compreender a relação do Teatro com a Vida;
3. Desenvolver aspectos como:
- capacidade de memorização
- capacidade de argumentação
- capacidade de falar para uma plateia
- desinibição
- projeção de voz
- dicção;

Maria João de Castro Horta Santos Alunos I

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Grupo-Equipa de Voleibol 
(escalão Iniciados 
masculinos)

Dinamizar atividades lúdico-desportivas no sentido de promover a 
atividade física como estilo de vida saudável;

Divulgar e aperfeiçoar conhecimentos técnicos e táticos, específicos da 
modalidade;

Incentivar à participação em atividades extracurriculares, como meio de 
promover o espírito de equipa, competição salutar e convívio;

Participação no campeonato interescolas (ACO)

Luís Tiago Pargana Bentes Gomes 
Araújo

Alunos (8.º; 9.º) 400 € I

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Grupo-Equipa de Voleibol 
(Infantis B masculino)

Dinamizar atividades lúdico-desportivas no sentido de promover a 
atividade física como estilo de vida saudável;

Divulgar e aperfeiçoar conhecimentos técnicos e táticos, específicos da 
modalidade;

Incentivar à participação em atividades extracurriculares, como meio de 
promover o espírito de equipa, competição salutar e convívio;

Participação no campeonato interescolas (ACO)

Luís Tiago Pargana Bentes Gomes 
Araújo

Alunos (5.º; 6.º; 7.º) 400 € I

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Grupo-Equipa de Tag-
Rugby (escalão Infantis B 
Misto)

Dinamizar atividades lúdico-desportivas no sentido de promover a 
atividade física como estilo de vida saudável;

Divulgar e aperfeiçoar conhecimentos técnicos e táticos, específicos da 
modalidade;

Incentivar à participação em atividades extracurriculares, como meio de 
promover o espírito de equipa, competição salutar e convívio;

Participação no campeonato interescolas (ACO)

Carlos Eduardo Gonçalves King Alunos (5.º; 6.º; 7.º) 400 € I

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Sensibilização ao ténis Sensibilização ao ténis:
- Prática de atividade física através da sensibilização à modalidade 
desportiva do ténis, em parceria com o Clube de Ténis da Amadora.

Cristiana Santana Gonzaga Costa; 
Teresa Maria Marques; Carla 
Isabel da Silva Fachadas; Ana 
Maria Filipe da Costa Gadanho

Alunos (3.º; 4.º) I

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Programa de Informação 
e Sensibilização para a 
Redução do Risco de 
Desastre no Município da 
Amadora 2019/2020

Ações de informação e sensibilização para a Comunidade Escolar no 
âmbito do Programa de Informação e Sensibilização para a Redução do 
Risco de Desastre no Município da Amadora 2019/2020: ações teóricas 
e/ou práticas que abrangem as temáticas do risco, desastre, socorro e 
segurança, com o intuito de aumentar a consciencialização pública em 
relação aos riscos existentes no município para uma sensibilização 
permanente e sustentável, em parceria com diversas entidades do 
município, com responsabilidade nesta matéria.

Teresa Maria Marques; Cristiana 
Santana Gonzaga Costa; Carla 
Isabel da Silva Fachadas; Ana 
Maria Filipe da Costa Gadanho

Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º) I

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Atuação cívica - 
Reutilização de materiais

Realização de trabalhos com reutilização de materiias Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º)

I; III

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul; 
ago

Plano de Ação do Projeto 
Escxel - Articulação 
vertical

Participção em atividades de acordo com o Plano de Ação do Projeto 
Escxel

Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º)

I; III

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Problemas e Jogos 
Matemáticos

Problemas e Jogos Matemáticos:
- Resolução de problemas, quinzenalmente, com a participação das 
famílias;
- Jogos matemáticos (Rastros, Hex e Avanço);
- Minicompetições  interturmas. (Rastros, Hex e Avanço)

Fabíola Daniela Mendonça Correia 
Mesquita; Margarida Rosa 
Marmeleira; Sónia Cristina Lopes 
Guerra

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (4.º)

I

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Projeto “Amadora 
Aprender Digital”

Projeto “Amadora Aprender Digital”:
Utilização de TIC e recursos digitais, nomeadamente tablets, para 
aprofundamento de conhecimentos tecnológicos, em articulação com 
áreas curriculares, e produção de materiais de divulgação das atividades 
desenvolvidas no âmbito do projeto.

Maria de Deus Carrilho Lousa; Ana 
Maria Filipe da Costa Gadanho

Alunos (1.º; 2.º; 3.º) I

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Atuação cívica - 
Poupança d epapel, 
eletricidade e água

Divulgar e desenvolver medidas de redução do gasto de papel, 
eletricidade e água

Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º)

I; III

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Atividades do Programa 
de Educação Ambiental 
da CMA

Participação em Atividades do Programa de Educação Ambiental da 
CMA

Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Alunos (5.º; 6.º) I; III

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Biblioteca Escolar (1CEB) Biblioteca Escolar (1CEB):
Através da requisição domiciliária de livros, pretende-se fomentar hábitos 
de leitura e o contacto com obras diversas de literatura infantil, 
disponibilizando aos alunos o apoio na requisição domiciliária dos livros 
das três bibliotecas escolares.

Maria Manuela Ramos Lourenço; 
Maria de Lurdes Costa Silva 
Pontes; João Manuel Pedroso 
Fernandes

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º)

I

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Grupo-Equipa de Ténis de 
Mesa (escalão 
vários/misto)

Dinamizar atividades lúdico-desportivas no sentido de promover a 
atividade física como estilo de vida saudável;

Divulgar e aperfeiçoar conhecimentos técnicos e táticos, específicos da 
modalidade;

Incentivar à participação em atividades extracurriculares, como meio de 
promover o espírito de equipa, competição salutar e convívio;

Participação no campeonato interescolas (ACO)

Lúcia Cristina da Fonseca Gomes Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) 400 € I

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Atuação cívica - 
Reciclagem

Divulgar e participar na recolha seletiva d eresíduos para reciclagem - 
papel, pilhas, rolhas, óleos de cozinha, vidro, embalagens, REEEs

Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º)

I; III

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Exposição de trabalhos 
realizados pelos alunos

Exposição e divulgação de trabalhos realizados pelos alunos à 
comunidade educativa

Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º)

I; III

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Atividades do Projeto Eco 
escolas

Participação em Atividades do Projeto Eco escolas Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Alunos (5.º; 6.º) I; III

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Professores e escolas 
com o objetivo de 
promover um intercâmbio 
cultural entre alunos dos 
dois países - Portugal e 
Brasil.

Intercâmbio Cultural
Perceber o valor das várias culturas e sociedades e no dia-a-dia das 
pessoas
Valorizar o património artístico/cultural
Promover o gosto pela aprendizagem de culturas do nosso país e outros 
países.
Correspondência entre escolas, troca de cartas, trabalhos, experiências, 
saberes  entre alunos.

Reconhecer a importância do Património
-Promover o gosto pela aprendizagem de cultura

Maria Teresa Borges de Lemos 
Macedo

Alunos (6.º 02) I; II

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Exposição dos trabalhos 
dos alunos

Montagem de exposições com os trabalhos  em diversos suportes dos 
alunos do 5º e 6º ano.
Contribuir para o desenvolvimento de um ambiente favorável à 
criatividade, alusivos aos conteúdos das disciplinas de Educação Visual 
e Tecnológica Tecnológica.

Maria Teresa Borges de Lemos 
Macedo

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º)

10 € I

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

MatRadical Divulgação do lado lúdico da matemática.
Valorizar os conhecimentos matemáticos não académicos dos alunos, no 
sentido de desmistificar a dificuldade da disciplina. Utilizar alguns 
processos simples de conhecimento da realidade envolvente (observar, 
descrever, formular questões e problemas, avançar possíveis respostas, 
ensaiar, verificar), assumindo uma atitude de permanente pesquisa e 
experimentação.
Desenvolver atitudes de respeito, colaboração, ajuda e cooperação.

Maria da Felicidade Barreiros 
Lopes

Alunos I; III

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Tratamento, organização, 
registo e informatização 
do fundo documental:

Organização e Gestão das Bibliotecas escolares Rui Manuel Brizido Mateus; 
Catarina do Rosário Valente 
Drogas; Ana Paula Lima da Igreja 
Rodrigues Aldeias

Docentes II

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Recursos Digitais na 
Plataforma Moodle, tanto 
para professores como 
para alunos.

Disponibilização de recursos para atividades de ensino aprendizagem e 
apoio a alunos; promover o sucesso dos alunos.

Hélia Maria Virote Lúzia; Maria da 
Conceição Albuquerque Costa 
Lima Aniceto; Maria de Fátima 
Gonçalves Dias

Docentes; Alunos III

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

- Dinamização do painel 
da entrada da BE/CRE 
(“Espaço Biblioteca”)

Mostra de trabalhos diversificados, realizados por alunos do 
agrupamento.

Rui Manuel Brizido Mateus; Ana 
Paula Lima da Igreja Rodrigues 
Aldeias

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

III

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Concurso  “O Leitor +” Eleger o "melhor" leitor - recolha de informação relativa a obras lidas 
(sínteses) com vista a saber quem leu mais e melhor.

Rui Manuel Brizido Mateus; Maria 
do Carmo Oliveira Quaresma; 
Isabel da Conceição Teixeira; 
Catarina do Rosário Valente 
Drogas

Alunos I

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Trabalho colaborativo nas 
práticas pedagógicas

Reflexão e partilha sobre avaliação e práticas pedagógicas Maria Manuela Queiroz Alves; 
Maria Liliana Carvalho Correia 
Freire Amado; Isabel Maria Vaz 
dos Reis Leandro dos Santos; Ilca 
Maria Guerra Nobre da Cruz; Dora 
Liliana Vaz Pinto

Docentes I

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Recolha seletiva de 
resíduos

Recolha de papel nas salas e gabinetes da escola.
Cantinho da reciclagem (para pilhas, pequenos REEEs, lâmpadas, rolhas 
de cortiça)

Teresa Carmo Gama Caldeira; 
Marta de Jesus Marques 
Albuquerque

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) 30 € I; II

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul

Literacia da informação e 
dos media

Atualização e desenvolvimento dos blogues das Bibliotecas Escolares 
(Roque e ESA) e do facebook (ESA)

Maria do Carmo Oliveira 
Quaresma; Isabel da Conceição 
Teixeira; Catarina do Rosário 
Valente Drogas; Ana Paula Lima da 
Igreja Rodrigues Aldeias

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos

I

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Horta Pedagógica Atividades na horta seguindo os princípios da agricultura biológica. Marta de Jesus Marques 
Albuquerque; Maria de Jesus 
Madeira Fraga Simões

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) 150 € I

out 16 Ateliês sobre Alimentação 
Saudável e Sustentável

Distribuição de fruta, sumos naturais, bolos saudáveis, alimentos 
cozinhados em forno solar. 
Distribuição dos alimentos confecionados, aos alunos da escola.

Marta de Jesus Marques 
Albuquerque; Teresa Carmo Gama 
Caldeira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º)

300 € I

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai

Nas asas da imaginação Projeto de escrita criativa, com partilha de textos entre alunos de 
diferentes turmas do 10.º, 11.º e 12.º anos.
Promover a criatividade dos alunos. Incentivar à escrita, melhorando as 
competências de comunicação escrita. Reforçar o caráter social da 
escrita.

Maria Margarida Correia Sanches 
Abreu; Maria Isabel Lopes 
Soutinho Borges; Maria Filomena 
Bernardo Martins; Ana Maria Rosa 
Marmeleira

Alunos (10.º; 11.º; 12.º) I

out; 
dez

Visita guiada à BE/CRE
Visita à Feira do Livro

Conhecer a Biblioteca escolar e todos os seus recursos.
Tomar consciência da importância do livro como elemento fulcral do 
conhecimento.

Maria Natividade Rodrigues Sobral; 
Maria da Conceicão Amador 
Constante

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 5.º)

I; II

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Atividades inseridas no 
Programa de Educação 
Ambiental (CMA/Eco-
Espaço)

Participação nas atividades no âmbito do Programa de Educação 
Ambiental da CMA (Eco-espaço) com o intuito de promover a 
sensibilização para a defesa do ambiente, promovendo um espírito de 
cidadania.

Teresa Maria Marques; Carla 
Isabel da Silva Fachadas; Ana 
Maria Filipe da Costa Gadanho

Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º) I

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Programa Eco-escolas da 
Amadora (CMA)

Programa Eco-escolas da Amadora (CMA) é um Programa que pretende 
encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela 
escola, no âmbito da Educação Ambiental/Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável.
Fornece fundamentalmente metodologia, formação, materiais 
pedagógicos, apoio e enquadramento ao trabalho desenvolvido pela 
escola.

Nuno Miguel Nave Barbas Pais 
Trabulo; Sónia Cristina Lopes 
Guerra; Carla Isabel da Silva 
Fachadas; Ana Maria Filipe da 
Costa Gadanho; Margarida Rosa 
Marmeleira; Júlia Maria Andrade 
Gonçalves

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º)

I

out; 
nov

Palestras (Temáticas 
diversas).
Palestras já agendadas:"A 
física da vida e dos extra-
terrestres"; "A física da 
atmosfera e do 
aquecimento global".

Proporcionar aos alunos momentos de aprendizagem, dinamizados por 
especialistas em diferentes áreas do conhecimento.
As temáticas das Palestras serão escolhidas em função da sua 
pertinência, e da receptividade e disponibilidade dos especialistas que 
serão contactados para o efeito.

Ana Cristina Vilela; Maria Fernanda 
Raimundo de Carvalho

Docentes; Alunos I; III

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Projeto "Crescer a Ler" Projeto "Crescer a Ler":
- Partilha de livros e contacto com várias obras literárias;
- Consciência da importância do livro na comunicação e desenvolvimento 
do gosto leitura e escrita.

Cláudia Brigida Gaspar Lourenco; 
Sandra Maria Machado Abreu; 
Cristina Maria Pisco de Sousa 
Rodrigues

Alunos (4.º) I

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Oficina de Apoio ao 
Estudo e à Aprendizagem.

Duas docentes dispõem de cinco horas semanais no total para 
esclarecer dúvidas e apoiar os alunos na aprendizagem da História.

Maria do Rosário do Carmo 
Ferreira Marto

Alunos (Todas as turmas do 
8.º; Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 7.º)

I

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Projeto “Escola Electrão” Ao longo do ano letivo, serão recolhidos equipamentos eléctricos, 
lâmpadas, baterias e pilhas usadas.
Para além de contribuir para a proteção do ambiente, a escola que mais 
recolher receberá prémios, sendo que à recolha de equipamentos e 
pilhas usadas é atribuída uma bonificação por cada tonelada de resíduos 
(€/tonelada).
É também disponibilizado um Kit Escola Electrão, com meios de 
sensibilização (Livro e Quis Electrão); meios de comunicação (cartazes e 
materiais de apoio) e meios de acondicionamento (caixas para juntar os 
equipamentos eléctricos, lâmpadas e pilhas e baterias usadas.
Os principais objetivos são:
- Sensibilizar e envolver professores, alunos, funcionários, pais e 
comunidade em geral, no esforço da reciclagem, com a recolha de 
equipamentos eléctricos, lâmpadas, baterias e pilhas usadas;
- Contribuir para a proteção do ambiente.

Carla Isabel da Silva Fachadas Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º)

I

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Projeto: "Palavra a 
palavra, nasce o livro"

Organização das diferentes produções dos alunos, ao longo do ano 
letivo, para elaboração de um livro.
Os principais objetivos são:
- Motivar para a leitura e escrita;
- Melhorar o processo de escrita dos alunos (planificação, textualização, 
revisão e reescrita);
- Desenvolver a imaginação e a criatividade;
- Ler e ouvir ler obras de literatura infantil;
- Desenvolver hábitos de trabalho em grupo.

Margarida Maria Martins Flórido 
Hortas

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (3.º VMR3ºB)

I

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Apadrinha um canteiro. Cada turma é responsabilizada pela manutenção do canteiro junto à sua 
sala de aula.
Desenvolver o sentido de responsabilidade nos alunos

Marta de Jesus Marques 
Albuquerque; Teresa Maria 
Candeias

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 
8.º; 9.º)

I; II

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Laboratório de 
Matemática

Inventariação, manutenção e controlo da requisição de materiais; arquivo 
e organização.

Maria Josefa Alves Moedas Lory 
Costa

Docentes; Alunos (10.º; 11.º; 
12.º)

I; II; III

Ao longo do ano

INOVAR +AZ - Sistemas de Informação, Lda. Página 44 de 66



Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out; 
dez; 
abr; 
jun

Comemorações de 
Efemérides Históricas

Fomentar o gosto pela História.
Relembrar/Comemorar datas importantes da nossa História.

Fernando Jorge Saraiva Amado; 
Ana Maria Branco Cardoso 
Homem; Maria do Rosário do 
Carmo Ferreira Marto

Docentes; Alunos I

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Projeto Eco-Escolas Roque Gameiro:
Participação no Programa Eco-Escolas, de âmbito nacional, promovido 
pela Associação Bandeira Azul da Europa, Secção Portuguesa da 
Fundação para a Educação Ambiental.
Este Programa prevê uma metodologia própria onde se inclui, entre 
outros aspetos, uma Auditoria Ambiental à escola, um Plano de Ação, 
concretização das atividades e respetiva monitorização.
A nível local propõe-se, tal como em anos anteriores, a participação em 
projetos ou atividades promovidas pela C.M.A. na área do ambiente.
A nível de escola, a parceria com outros Clubes, grupos disciplinares/ 
departamentos, em atividades que tenham objetivos comuns.
Dinamização de ações de formação para alunos e/ou para a restante 
comunidade educativa, sobre a temática do ambiente e da educação 
para a cidadania.
Pretende-se, também, dar continuidade ao trabalho desenvolvido no que 
respeita à manutenção dos espaços verdes, da horta pedagógica, à 
separação seletiva de resíduos e a medidas de utilização racional da 
água e energia. Para o efeito, vai ser formado um núcleo de alunos, que 
em regime de voluntariado, farão a monitorização e sensibilização, para 
a implementação destas atividades incluídas no Programa Eco-Escolas.
Desenvolvimento de atividades com alunos de NEE, principalmente na 
Horta Pedagógica.
ESA:
1.Continuar com as desenvolvidas / iniciadas no ano letivo passado;
2.Ação de formação para diretores de turma (a combinar/trabalhar com a 
coordenadora dos DT de dia e noite);
3.Ação interventiva com os alunos dos EFA e NER (a combinar/trabalhar 
com a coordenadora da noite);
4.Estabelecer contatos com entidades municipais;
5.Estabelecer contatos com entidades privadas que estejam em linha 
com o projeto Ecoescolas;

Objetivos
Roque Gameiro:
Dando continuidade ao trabalho de Educação Ambiental desenvolvido 
nesta escola em anos anteriores, o presente projeto visa a criação, por 
parte da comunidade escolar, de atitudes / comportamentos que 
contribuam para tornar possível um desenvolvimento sustentável.
Pretende-se apoiar e fazer a ponte entre os vários projetos de Educação 
Ambiental desenvolvidos na Escola, no âmbito das áreas curriculares 
disciplinares e não disciplinares ou atividades de complemento curricular.

Também se pretende 
•Dinamizar a participação da escola em projetos ambientais 
significativos, para o desenvolvimento da consciência ambiental da 
comunidade educativa;
•Estabelecer parcerias com diversas entidades relacionadas com as 
questões ambientais;
•Sensibilizar os alunos e restante comunidade escolar para as questões 
ambientais;
•Reconhecer o papel do Homem como responsável / vítima na alteração 

Teresa Carmo Gama Caldeira; 
Marta de Jesus Marques 
Albuquerque

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 
8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 12.º)

100 € I

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

do equilíbrio ambiental;
•Criar atitudes/comportamentos que possibilitem um desenvolvimento 
sustentável;
•Contribuir para uma educação ambiental participada e esclarecida;
•Intervir em iniciativas que contribuam para um melhor ambiente e 
consequentemente, uma melhor qualidade de vida;
•Desenvolver o espírito crítico, formando cidadãos empreendedores, 
autónomos, conscientes e ativos pelo ambiente;
•Promover a socialização entre alunos de turmas e ciclos diferentes, 
facilitando a sua convivência, motivação, partilha de conhecimentos e 
superação de dificuldades;
•Promover a interdisciplinaridade e o trabalho em equipa;
•Desenvolver a capacidade de expressão, de mobilização, de 
organização, de integração e comunicação de alunos com NEE;
•Contribuir para a Agenda 21: “Pensar Global, Agir Local”.

ESA:
A-Objetivos Gerais

1.Aumentar o conhecimento (Sensibilização, Divulgação, Informação em 
Educação Ambiental/ EDS); 
2. Integrar a Educação Ambiental / EDS na educação formal, não formal 
e informal.
3.Contribuir para o progresso na escala da literacia ambiental através do 
recurso a metodologias participativas de exercício da cidadania.
4.Melhorar a gestão ambiental da escola ; sensibilizar e envolver a 
comunidade.
5.Envolver toda a comunidade escolar com ênfase nos alunos .
6.Orientar para a Ação (Mudança de atitude e comportamento, 
compromisso, participação e envolvimento, Cidadania e Governança). 
7.Abordar “pela positiva” as boas práticas de sustentabilidade (pedagogia 
de exemplo, construtiva) .
8.Contribuir para “um dia a dia mais sustentável”.

  B- O Programa Ecoescolas visa ainda 3 objetivos específicos principais: 
1.Trabalhar a gestão ambiental do espaço escola através da 
implementação de ações de efetiva melhoria na gestão de recursos.
2.(In)formar e envolver os participantes aplicando a metodologia inerente 
á agenda 21.
3.Produzir valiosos exercícios de cidadania conducentes a uma atitude 
pró-ativa na comunidade escolar e envolvente.
4.Trabalhar ativamente na educação para a cidadania.

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev

Escrita:
.Escrita criativa
.Escrita de sketches

Sociais:
1. Contribuir para a aquisição de noções básicas de Cidadania;
2. Contribuir para a consolidação de valores sociais;
3. Contribuir para a aprendizagem do trabalho em equipa;
4. Integrar o aluno num grupo, de forma voluntária mas com interação 
obrigatória (Eu/Outro);
Individuais:
1. Responder à vontade dos alunos que quiserem fazer teatro,
2. Orientar o aluno, enquanto individuo, nas suas dúvidas;
3. Contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico;
4. Contribuir para o desenvolvimento da autoconfiança/auto-estima do 
aluno;
5. Contribuir para o desenvolvimento das relações interpessoais;
Específicos:
1. Contribuir para o conhecimento do texto dramático;
2. Levar o aluno a compreender a relação do Teatro com a Vida;
3. Desenvolver aspectos como:
- capacidade de memorização
- capacidade de argumentação
- capacidade de falar para uma plateia
- desinibição
- projeção de voz
- dicção;

Maria João de Castro Horta Santos Alunos I

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Grupo-Equipa de 
Badminton(escalão 
Vários/Misto)

Dinamizar atividades lúdico-desportivas no sentido de promover a 
atividade física como estilo de vida saudável;

Divulgar e aperfeiçoar conhecimentos técnicos e táticos, específicos da 
modalidade;

Incentivar à participação em atividades extracurriculares, como meio de 
promover o espírito de equipa, competição salutar e convívio;

Participação no campeonato interescolas (ACO)

Ana Isabel Esteves Filipe Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) 400 € I

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Clube de Inglês Atividades de enriquecimento curricular e apoio aos alunos.
Desenvolver as competências básicas da comunicação; promover o 
sucesso dos alunos.

Maria de Fátima Gonçalves Dias Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) I

nov 08 Café Europa sobre 
diversidade cultural da 
Europa

- Explicar a importância da diversidade cultural europeia; 
- Fomentar o diálogo entre pares; cultivar o interesse pela cultura 
europeia.

Maria Helena Rodrigues Pinheiro; 
Ana Cristina Simões Pleno Petrov; 
Maria Angelina Modas Tonim

Alunos (10.º; 11.º; 12.º) 80 € I

nov; 
dez

Valorização de resíduos Construção de presépios e decorações de Natal, reutilizando materiais 
variados.
Construção de objetos variados com rolhas de cortiça.

Marta de Jesus Marques 
Albuquerque

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) 20 € I

nov; 
abr

Exposições temporárias 
de trabalhos de alunos

Seleção de trabalhos de alunos de artes e montagem de exposição no 
Pavilhão CM. Humanização de zonas do espaço escolar com trabalhos 
de alunos de Artes.

Maria Manuela Silva; Maria 
Deslandes Gomes; José António 
Sanches Jorge; Adriana Maria 
Martin Tenreiro Tavares

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (10.º; 11.º; 12.º)

I; II

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai

Construção de um Blogue 
das atividades do Clube 
Europeu.

Divulgação à comunidade das atividades/projetos desenvolvidas no 
âmbito do Clube Europeu

Ana Cristina Simões Pleno Petrov; 
Maria Angelina Modas Tonim

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (10.º; 11.º; 12.º)

I

nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai

Elaboração do Plano de 
Melhoria proposto pela 
RBE

- Preenchimento da Base de Dados 2019 
- Preenchimento de outras plataformas com informação sobre as BES  
- Relatório de melhoria de 3 Bibliotecas em processo de avaliação

Rui Manuel Brizido Mateus; 
Catarina do Rosário Valente 
Drogas; Ana Paula Lima da Igreja 
Rodrigues Aldeias

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 
8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 12.º)

III

nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai

Concursos Dependendo das propostas exteriores que nos são apresentadas:
-Concurso “Papel e Cartão no Azulão”
-Concurso “Recolha de REEEs”
- Concurso “Recolha de rolhas de cortiça”.

Marta de Jesus Marques 
Albuquerque

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º)

I

nov; 
dez; 
jan; 
fev

Workshop “Quando eu 
fumo…”

Comportamentos Aditivos e Dependências
•Identificar e conhecer conceitos fundamentais no âmbito do fenómeno 
dos CAD.
•Conhecer os efeitos do tabaco na saúde, imediatos e a longo prazo, 
individuais, familiares, sociais e ambientais.
•Conhecer e identificar os efeitos imediatos, a curto e a longo prazo, do 
consumo de SPA na saúde.
•Adotar comportamentos adequados face ao consumo de SPA.

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Alunos (10.º) 5 € I

nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai

OQESA - Partilhar para o 
Sucesso (Observatório 
para a Qualidade do 
Ensino na Escola 
Secundária da Amadora)

- Dinamizar sessões de informação/partilha de experiências para os 
alunos do 10.º ano, com a participação de alunos do 12.º ano, que lhes 
permitam refletir sobre a escolha do curso que estão a frequentar, as 
dificuldades que estão a sentir na integração no Ensino Secundário, o 
trabalho que deve ser desenvolvido e as estratégias que poderão 
contribuir para o sucesso neste nível de ensino;
- Dinamizar sessões de informação/partilha de experiências para os 
alunos do 9.º ano, com a participação de alunos do 10.º ano, com vista a 
sensibilização para as diferenças que irão encontrar no Ensino 
Secundário e para a especificidade de cada curso (Científico-
Humanísticos e Profissionais);
- Realizar um inquérito sobre o impacto de cada sessão no público-alvo; 
- Contatar telefonicamente os alunos que entraram no ensino superior 
para obter feedback sobre o seu sucesso e sobre a influência da ESA na 
sua preparação;
- Elaborar um relatório de avaliação do trabalho desenvolvido pelo 
OQESA, divulgando os resultados obtidos.

Joaquim António Santana de 
Gouveia; Francisco António das 
Neves P. Noronha; Ana Maria Rosa 
Marmeleira; Ana Maria da 
Conceição Dias

Alunos (9.º; 10.º) I

dez; 
abr

Exposição de Trabalhos 
realizados pelos alunos.

A Exposição dos trabalhos tem por objectivo motivar os alunos para um 
maior empenhamento na realização dos mesmos, e em simultâneo, 
promover a divulgação do conhecimento científico, à comunidade 
escolar.

Ana Cristina Vilela; Maria Fernanda 
Raimundo de Carvalho

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (10.º; 11.º; 
12.º)

I; III

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr

Sessões de prevenção de 
comportamentos aditivos 
e dependências – SICAD 
- Ação de Formação: "Eu 
e os Outros"

Comportamentos Aditivos e Dependências
•Identificar e conhecer conceitos fundamentais no âmbito do fenómeno 
dos CAD.
•Conhecer e identificar os efeitos imediatos, a curto e a longo prazo, do 
consumo de SPA na saúde.
•Adotar comportamentos adequados face ao consumo de SPA.

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (10.º; 11.º; 12.º)

15 € I

dez; 
mar; 
jun

Blogue das Artes Divulgação de atividades/trabalhos dos alunos Maria Manuela Silva; Maria 
Deslandes Gomes

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (10.º; 11.º; 12.º)

I; III

dez; 
abr

Decoração temática das 
salas de aula

Mostrar aos discentes trabalhos elaborados no âmbito do estudo das 
obras de leitura em sala de aula e/ou temáticos ( Natal e outros)

Maria Natividade Rodrigues Sobral Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 6.º; Todas as 
turmas do 5.º)

I

dez; 
mar

Encontro com (os) autor
(es)

Promover e  valorizar a leitura e a escrita através de encontros com os 
autores convidados, de modo a estimular a reflexão sobre os temas 
tratados tendentes à formação de leitores conscientes e intervenientes 
na sociedade.

Maria Natividade Rodrigues Sobral Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 6.º; Todas as 
turmas do 5.º)

I

jan Pavilhão do 
Conhecimento - Centro de 
Ciência Viva - Lisboa

Visita a exposições temporárias do Pavilhão do Conhecimento - Centro 
Ciência Viva - Lisboa

Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Alunos (5.º; 6.º) I; III

jan Eco-Espaço Câmara 
Municipal da Amadora

Visita ao Eco-Espaço Câmara Municipal da Amadora Maria Adelaide Abreu de Matos 
Pereira

Alunos (5.º; 6.º) I; III

fev; 
mar; 
mai; 
jun; 
jul; 
ago

Horta pedagógica Sementeira e plantação de produtos hortícolas;
Utilização dos produtos para confeção de sopas, saladas, etc.

Maria de Deus Carrilho Lousa; 
Carla Isabel da Silva Fachadas; 
Ana Maria Filipe da Costa 
Gadanho; Amilcar Lopes Ferreira

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º)

I

mar; 
abr; 
mai

Formação “Sexualidade - 
Fala-me + sobre isso”

Afetos e Educação para a Sexualidade
•Desenvolver a consciência de ser uma pessoa única no que respeita à 
sexualidade, à identidade, à expressão de género e à orientação sexual.
•Desenvolver uma atitude positiva no que respeita à igualdade de 
género.
•Reconhecer a importância dos afetos no desenvolvimento individual.
•Reconhecer a importância das relações interpessoais.
•Valorizar as relações de cooperação e de interajuda.
•Desenvolver valores de respeito, tolerância e partilha.
•Adotar na sexualidade, atitudes e comportamentos saudáveis.

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Alunos (10.º) I

abr Declamação de poemas Fomentar o gosto pelo texto lírico
Incentivar a leitura de poemas

Maria da Conceicão Amador 
Constante; Maria Natividade 
Rodrigues Sobral

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º) I

abr "Viagem de circum-
navegação"

Os alunos devem realizar trabalhos sobre os diversos aspetos que 
conduziram à viagem realizada há 500 anos por Fernão de Magalhães. 
Os trabalhos devem refletir os conhecimentos dos alunos sobre rotas 
marítimas, navegadores, instrumentos náuticos e os conhecimentos 
existentes na época, relativos à navegação.

Maria do Rosário do Carmo 
Ferreira Marto

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
8.º)

20 € I

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

jul 01 Horta Pedagógica. Sensibilizar para os benefícios de uma alimentação à base de produtos 
biológicos
Alertar para os riscos da poluição química da agricultura
Estimular o gosto pelos alimentos saudáveis
Desenvolver a capacidade do trabalho em grupo e colaborativo
Sensibilizar para os problemas ambientais

Marta de Jesus Marques 
Albuquerque

Alunos I

AEPAP Amnistia 
(atividade a nível dos 
direitos humanos) - 
projeto escolas solidárias

Divulgação e participação nas atividades desenvolvidas ao nível das 
escolas pela ONG Amnistia Internacional.

Contribuir para a criação de uma atitude solidária e crítica nas situações 
de desrespeito dos direitos humanos.

Marta de Jesus Marques 
Albuquerque; Ana Paula Lima da 
Igreja Rodrigues Aldeias

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 
10.º; 11.º; 12.º)

I

Auditoria Ambiental Seguindo a metodologia proposta no Programa Eco-Escolas, é feita a 
auditoria ambiental à escola

Marta de Jesus Marques 
Albuquerque

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º)

I

Manutenção dos espaços 
exteriores

Recolha de lixo nos espaços exteriores da escola (jardins, pátios, 
bancada, esplanada, etc.)

Marta de Jesus Marques 
Albuquerque

Alunos 100 € I

Workshop “Comunicar, 
exprimir e respeitar” - 
debate sobre o tema.

Afetos e Educação para a Sexualidade
•Desenvolver a consciência de ser uma pessoa única no que respeita à 
sexualidade, à identidade, à expressão de género e à orientação sexual.
•Desenvolver uma atitude positiva no que respeita à igualdade de 
género.
•Reconhecer a importância dos afetos no desenvolvimento individual.
•Reconhecer a importância das relações interpessoais.
•Valorizar as relações de cooperação e de interajuda.
•Desenvolver valores de respeito, tolerância e partilha.
•Adotar na sexualidade, atitudes e comportamentos saudáveis.

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Alunos (10.º) I

Aplicação da bateria de 
testes do Fitescola®, de 
acordo com o protocolo.

Cumprimento do Programa Nacional de Educação Física. 
Aquisição de: Balança de Bioempedância (2); KIt Adipómetro+ fita (2).

Pedro Jorge dos Santos Marinheiro 
Fernandes; Ana Maria Caetano 
Brogueira; Carla Cristina Custodia 
Machado Mendes; Carlos 
Alexandre Rosado da Fonseca 
Oliveira; Carlos Eduardo 
Gonçalves King; Catarina Noronha 
Botelho Santos Gaudêncio; 
Fernando Rosa da Silva Jorge; 
Francisco da Graça Pestana; 
Isabel Maria Aleixo Pires Miffon; 
Lúcia Cristina da Fonseca Gomes; 
Luís Tiago Pargana Bentes Gomes 
Araújo; Manuel Fonseca da 
Conceição; Maria Isabel Bayo da 
Silva Lopes; Maria João Pereira 
Mendes Crespo; Paula Cristina 
Gonçalves Mendes Esteves; 
Susana Marlene Pinto de Carvalho; 
Teresa Carmo Gama Caldeira

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 
10.º; 11.º; 12.º)

400 € I

Participação nas 
atividades do Programa 
de Educação Ambiental 
da CMA

Atividades que se enquadrem nos temas propostos pelo Programa Eco-
Escolas.

Marta de Jesus Marques 
Albuquerque

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) I

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Jogos/Quis sobre as 
diversas instituições 
europeias (Clube 
Europeu)

Explicar o funcionamento das diversas instituições europeias Maria Helena Rodrigues Pinheiro; 
Maria Angelina Modas Tonim

Alunos I

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Clube do ambiente Os alunos de acordo com os seus interesses e motivações, selecionam 
as temáticas e atividades, na primeira sessão do clube, sessão inicial de 
apresentação do clube e escolha dos temas.
A abordagem de cada tema escolhido inicia-se com a projeção e debate 
de um filme ou documentário. Esta iniciativa de periodicidade mensal 
pretende explorar a temática ambiental considerada relevante para os 
alunos que a escolheram.
No âmbito dos temas: A; Terra; a Floresta, a Vida.
-Plantação de árvores:
 -Catalogação das plantas. 
-Sensibilização dos alunos e restante comunidade escolar para as 
questões ambientais através de ações como: sensibilização para a 
reciclagem e as alterações climáticas. 
-Recolha seletiva e pesagem de resíduos 
-Participação dos alunos/ turmas no Programa de Educação Ambiental;
-Desenvolvimento de trabalhos sobe as “Alterações Climáticas” para 
sensibilização da comunidade escolar.

Objetivos gerais:
•Educar para uma vida ambiental responsável, propiciando escolhas 
esclarecidas e baseadas na informação e no conhecimento;
•Contribuir para o aumento dos conhecimentos no domínio do ambiente, 
na população escolar;
•Sensibilizar a comunidade escolar e educativa para a adoção de 
práticas ambientais corretas.
•Tornar a Escola Secundária da Amadora e o Agrupamento de Escolas 
Pioneiros da Aviação Portuguesa mais ambientalmente corretos.

Objetivos específicos:
•Reforçar a componente ambiental na formação dos alunos e de todos os 
elementos da comunidade escolar e educativa;
• Criar contextos educativos favoráveis ao debate, em que os alunos 
possam trocar ideias e respeitar a opinião do outro quando devidamente 
fundamentada;
•Debater com os alunos os assuntos mais importantes e atuais do 
ambiente, na comunidade a que se pertence e no mundo;
•Fornecer informação relevante no domínio do ambiente a todos os 
alunos e restantes elementos da comunidade escolar e educativa;
•Sensibilizar a comunidade escolar para os problemas ambientais e a 
importância da informação e do conhecimento na resolução destes; 
•Sensibilizar os elementos da comunidade educativa para a necessidade 
da educação ambiental, fomentando a sua participação ativa e o seu 
envolvimento neste projeto; 
•Propiciar o crescimento informado e equilibrado dos alunos enquanto 
cidadãos, para que estes possam adotar estilos de vida ambientalmente 
corretos e responsáveis e possam assim contribuir para o 
desenvolvimento sustentável na Amadora, em Portugal e no Mundo.
•Promover as “boas” práticas ambientais e o respeito pelo ambiente, 
como forma de contribuir para a construção do desenvolvimento 
sustentável e de uma cidadania responsável.
•Contribuir para tornar possível a concretização dos Objetivos do Milénio 

Maria Teresa Estevão Dias; Maria 
Fernanda Raimundo de Carvalho

Alunos (10.º; 11.º; 12.º) 60 € I

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

(ODM).
•Esclarecer os alunos quanto aos seus direitos e deveres enquanto 
cidadãos face ao ambiente.
•Defender comportamentos que visam a preservação dos recursos 
naturais no presente tendo em vista as gerações futuras.

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Eventuais representações 
na escola.
- dia do diploma
- ...

Sociais:
1. Contribuir para a aquisição de noções básicas de Cidadania;
2. Contribuir para a consolidação de valores sociais;
3. Contribuir para a aprendizagem do trabalho em equipa;
4. Integrar o aluno num grupo, de forma voluntária mas com interação 
obrigatória (Eu/Outro);
Individuais:
1. Responder à vontade dos alunos que quiserem fazer teatro,
2. Orientar o aluno, enquanto individuo, nas suas dúvidas;
3. Contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico;
4. Contribuir para o desenvolvimento da autoconfiança/auto-estima do 
aluno;
5. Contribuir para o desenvolvimento das relações interpessoais;
Específicos:
1. Contribuir para o conhecimento do texto dramático;
2. Levar o aluno a compreender a relação do Teatro com a Vida;
3. Desenvolver aspectos como:
- capacidade de memorização
- capacidade de argumentação
- capacidade de falar para uma plateia
- desinibição
- projeção de voz
- dicção;

Maria João de Castro Horta Santos Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

I

Make a wish Promover a solidariedade desenvolvendo ações com o ojetivo de 
contribuir para a realização dos desejos/sonhos de crianças e jovens 
com doenças graves.

Maria Isabel Bayo da Silva Lopes; 
Carlos Alexandre Rosado da 
Fonseca Oliveira; Ana Maria 
Caetano Brogueira

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (10.º; 11.º; 
12.º)

I

Fazer os registos 
audiovisuais de:
•Exercício de cidadania 
•Exercícios de evacuação 
•Amadora Educa 
•Dia do Agrupamento 
•Atividades de formação
•Visitas de estudo (todo o 
ano)
•Café Europa
•Café com Poesia
•Exposição da Semana 
das Artes
•Dia do Diploma

•Cobrir os mais importantes acontecimentos da comunidade escolar;
•Realizar e divulgar, através dos meios audiovisuais e informáticos, os 
seus trabalhos;
•Estabelecer parcerias com grupos e instituições ligadas aos meios do 
audiovisual, exteriores à escola.

Geraldo Abel Pires Lages Docentes; Alunos (10.º; 11.º; 
12.º)

I

Oficina de Música Aprofundamento de conhecimentos; 
Superação de dificuldades; 
Promoção da socialização;
Desenvolvimento de sensibilidades e aptidões artísticas;
Interdisciplinaridade; 
Motivação e autonomia;
Desenvolvimento de trabalho de conjunto;
Desenvolvimento da capacidade de expressão, de mobilização, de 
organização, de integração e comunicação de crianças NEE;
Participação em atividades musicais.

Maria Isabel Cardoso B. Marques 
Timóteo; Alzira Maria Borlido 
Trindade; João Paulo Conceição 
Gregório

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

I; II; III

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Campeonato Desporto 
Escolar - Voleibol Juvenis 
Feminino.

Campeonato inter escolar inserido no projeto do Desporto Escolar. Visa a 
promoção e desenvolvimento da modalidade e o apuramento para o 
campeonato regional e nacional.

Francisco da Graça Pestana Alunos (9.º; 10.º; 11.º) 900 € I

Campeonato do Desporto 
Escolar- Voleibol Juvenis 
Masculino

Campeonato inter escolar inserido no projeto do Desporto Escolar. Visa a 
promoção e desenvolvimento da modalidade e o apuramento para o 
campeonato regional e nacional.

Ana Maria Caetano Brogueira Alunos (8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 
12.º)

900 € I

Arborismo/Canoagem/ 
Minigolfe

Atividade de extensão curricular para os alunos do 10º ano Manuel Fonseca da Conceição; 
Francisco da Graça Pestana; Ana 
Maria Caetano Brogueira

Alunos (10.º) I

Clube RSA (Robótica e 
Simulação de Agentes)

Apresentação da Robótica como forma de ensino de linguagens de 
programação.
São objetivos gerais do clube de robótica:
a)promover a interdisciplinaridade e a integração de conceitos de 
diversas áreas, nomeadamente a programação, a matemática e a física;
b)motivar para o estudo e análise de máquinas e mecanismos do 
quotidiano, de modo a compreendê-las e a  reproduzir o seu 
funcionamento;
c)estimular a criatividade tanto na conceção de protótipos, como no 
aproveitamento de materiais reciclados;
d)desenvolver o raciocínio e a lógica na construção de protótipos e de 
programas para controle de mecanismos.

Ricardo dos Santos Farinha; José 
Álvaro das Graças Gomes; José 
Maria Gonçalves Oliveira Figueira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (10.º; 11.º; 12.º)

500 € I

Projeto Make-A-Wish nas 
escolas

Angariação de fundos com o objetivo de ajudar a satisfazer os desejos 
de crianças e jovens com doenças graves.

Maria Isabel Bayo da Silva Lopes; 
Geraldo Abel Pires Lages; Carlos 
Alexandre Rosado da Fonseca 
Oliveira; Ana Maria Caetano 
Brogueira

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (10.º; 11.º; 12.º)

I

Campeonato do Desporto 
Escolar- Atletismo

Campeonato inter escolar inserido no projeto do Desporto Escolar. Visa a 
promoção e desenvolvimento da modalidade e o apuramento para o 
campeonato regional e nacional.

Isabel Maria Aleixo Pires Miffon Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

900 € I

Atividade de 
descontração: “Mexe-te, 
pela tua saúde”

Atividade Física
•Reduzir os períodos de comportamento sedentário e aumentar os de 
atividade física.
•Compreender como a prática de atividade física favorece o 
desenvolvimento integral da criança e do jovem.

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos

I

Coreografias de dança 
direcionadas a temáticas 
do projeto PESES

Atividade Física
•Reduzir os períodos de comportamento sedentário e aumentar os de 
atividade física.
•Compreender como a prática de atividade física favorece o 
desenvolvimento integral da criança e do jovem.

Isabel Maria Vaz dos Reis Leandro 
dos Santos

Alunos (10.º; 11.º; 12.º) 15 € I

Campeonato do Desporto 
Escolar- Natação

Campeonato inter escolar inserido no projeto do Desporto Escolar. Visa a 
promoção e desenvolvimento da modalidade e o apuramento para o 
campeonato regional e nacional.

Fernando Rosa da Silva Jorge; 
Pedro Jorge dos Santos Marinheiro 
Fernandes

Alunos (4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
9.º; 10.º; 11.º; 12.º)

1500 € I

Atividade de extensão 
curricular: Surf e 
Bodyboard

Realização de uma aula de Surf e Bodyboard Susana Marlene Pinto de Carvalho; 
Francisco da Graça Pestana; Ana 
Maria Caetano Brogueira; Ana 
Cláudia Belo Vasquez Veloso; 
Carlos Alexandre Rosado da 
Fonseca Oliveira; Isabel Maria 
Aleixo Pires Miffon; Manuel 
Fonseca da Conceição

Alunos (12.º) I

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Campeonato do Desporto 
Escolar- Esgrima

Campeonato inter escolar inserido no projeto do Desporto Escolar. Visa a 
promoção e desenvolvimento da modalidade e o apuramento para o 
campeonato regional.

Maria Isabel Bayo da Silva Lopes Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 
10.º; 11.º; 12.º)

600 € I

Ao longo do ano
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Categoria / Modalidade N.º atividades %

Exposição/Mostra 25 8,96

Conferência/Palestra/Debate 4 1,43

Formação de pessoal docente 1 0,36

Formação de pessoal não docente 0 0

Projeto/clube interno 55 19,71

Projeto em parceria com entidade externa 24 8,6

Dia/Semana da escola/agrupamento 17 6,09

Visita de estudo 40 14,34

Concurso 10 3,58

Avaliação interna 2 0,72

Eco-escolas 22 7,89

Projeto de educação para a saúde (PES) 16 5,73

Atividade desportiva 29 10,39

Convívio/Comemoração 19 6,81

Outro 15 5,38

Total 279 99,99

Visão global do PAA
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Objetivo do Projeto Educativo N.º atividades %

I - PEDAGÓGICO/RELACIONAL 301 82,92

II - RECURSOS E EQUIPAMENTOS 20 5,51

III - GESTÃO ORGANIZACIONAL 42 11,57

Total 363 100,00
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Estrutura/Área N.º atividades %

Coordenador da Disciplina de História 3º Ciclo 8 2,56

Coordenador da Disciplina de História do Ensino Secundário 7 2,24

Coordenadora 11º Ano de Português 1 0,32

Coordenadora Artes Ens. Secundário 9 2,88

Coordenadora de Biologia/Geologia do secundário 6 1,92

Coordenadora de Ciências Naturais 3º Ciclo 5 1,60

Coordenadora de Ciências Naturais do 2º Ciclo 19 6,07

Coordenadora de Economia 4 1,28

Coordenadora de Educação Física 2º e 3º Ciclos 5 1,60

Coordenadora de Físico-Química do 3º Ciclo 2 0,64

Coordenadora de Francês do 3º Ciclo 4 1,28

Coordenadora de Inglês 2º Ciclo 8 2,56

Coordenadora de Inglês do 3º Ciclo 8 2,56

Coordenadora do 10º ano 1 0,32

Coordenadora do 3º Ciclo de Português 3 0,96

Departamento da Educação Pré-Escolar 8 2,56

Departamento de  Português 10 3,19

Departamento de Artes e Tecnologias 3 0,96

Departamento de Ciências Experimentais 6 1,92

Departamento de Educação Física 29 9,27

Departamento de Geoeconómicas e Informática 8 2,56

Departamento de História e Filosofia 11 3,51

Departamento de Línguas Estrangeiras 8 2,56

Departamento de Matemática 9 2,88

Departamento do 1º Ciclo 51 16,29

Diretor 1 0,32

Representante das BE/CRE 6 1,92

Representante dos Projetos de Desenvolvimento Educativo/Atrividades de Enriquecimento Curricular 73 23,32

Total 313 100,05
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Ano de escolaridade N.º atividades %

P3 8 1,10

1.º 34 4,66

2.º 33 4,52

3.º 39 5,34

4.º 46 6,30

5.º 72 9,86

6.º 79 10,82

7.º 64 8,77

8.º 61 8,36

9.º 65 8,90

10.º 77 10,55

11.º 77 10,55

12.º 73 10,0

EFA 2 0,27

Total 730 100,00
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Distribuição ao longo do tempo
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