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  PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013| 1º Período 

Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2012 / 

2013 

-Preparação ao longo do 

ano letivo 

-Realização do exame - 3º 

período (maio) 

Preparação dos alunos para o exame DELF 

- Promover o gosto pela aprendizagem da lín-

gua francesa. 

- Possibilitar aos alunos a aquisição de um di-

ploma que poderá funcionar como uma mais 

valia no mundo de trabalho / universitário. 

- Facilitar a mobilidade. 

Alunos do 9º ano 

Professoras de Fran-

cês 

Coordenação: Fer-

nanda Araújo 

Professoras dos alu-

nos envolvidos: Rosa 

Silva 

+/- 20€  por 

aluno para a 

inscrição; 

+/- 8€  por 

aluno para o 

transporte 

2012 / 

2013 

Ao longo dos três perío-

dos 

Curiosity Break / Desperte a sua Curiosida-

de 

- Promover o gosto pela aprendizagem da cul-

tura. 

- Incentivar a curiosidade pelo meio envolven-

te. 

Comunidade escolar 
Professoras de Inglês 

 
----- 

2012 - 

2013 

Ao longo dos três perío-

dos 

Clube da Geografia 

Professores que asseguram as aulas de sala 

de estudo (Sala D15) 

Mais materiais de apoio (projetor e compu-

tadores  com ligação à internet) 

* Promover a literacia geográfica 

* Colaborar na organização de trabalhos de 

natureza escolar 

* Divulgar e/ou aprofundar conhecimentos de 

natureza geográfica 

Todos os alunos, em 

grupos de 10 a 12 

António Lopes 

Anabela 

Gonçalves 

Anabela Tavares 

Manuela Mendes 

Cláudia Lopes 

 

2012/2013 
Ao longo dos três perío-

dos 
AITIC – Aprender e Inovar com TIC 

* Integrar as TIC no ensino e na aprendizagem 

(continuidade do ano letivo anterior)  

Alunos dos professo-

res envolvidos no Pro-

jeto 

Idalina Santos (orien-

tadora) 

* Anabela Gonçalves, 

António Lopes, 

* Cláudia Lopes; 

Angelina Mota, 

* Etelvina Castro 

Mª José Carvalho, 

* Rosa Meireles; 

Graça Luísa, 

Helena Ribeiro, 

* Mª José Coelho; 

: Daniel Mota, 

Susana Oliveira: 

Isabel Fernandes; 

Vitória Pinto 

Mª Isabel Fernandes 
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  PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013| 1º Período 

Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2012 - 

2013 

Ao longo dos três perío-

dos 

EMRC no Moodle do agrupamento 

“Retalhos de vida escolar” 

- Divulgar os mais diversos conteúdos e atividades 

dinamizadas na escola: Clubes, Grupos Disciplinares 

por toda a Comunidade Escolar; 

- Ser um elo de ligação e de comunicação privilegiado 

entre a escola e o meio; 

- Mostrar a escola por dentro, não apenas na sua fa-

ceta institucional e tradicional; 

- Contribuir para a dignificação da Escola e de todos 

os seus intervenientes; 

- Motivar os alunos para a escrita; 

- Promover o espírito crítico e a participação ativa 

dos alunos na escola e fora dela; 

3º Ciclo 

Secundário 

(Alunos de EMRC) 

Rui Fernandes  

2012 2013 
Ao longo dos três perío-

dos 

Exposição de trabalhos realizados 

pelos alunos 

Exposição de trabalhos nos espaços da escola 

Promover a cidadania e a preservação dos espaços. 

Valorizar a aprendizagem. 

Comunidade educativa 

Paulo Reis, 

Paula Fidalgo 

Grupo 

 

2012 - 

2013 

Ao longo dos três perío-

dos 
A escola como elemento didático 

Valorização estética, estudos e apontamentos sobre o 

espaço escolar; projetos de design interior e exterior 

e projetos interdisciplinares 

Alunos Sec. Design Daniel Couto Grupo  

2012 (1º período) 

PEDRA A PEDRA CONSTROI O 

TEU “MORAL” Trabalhos alusivos 

ao 

Ano da FÉ 

- Redescobrir o caminho da fé para fazer brilhar, com 

evidência sempre maior, a alegria e o renovado entu-

siasmo do encontro com Cristo; 

- Usar a PEDRA, símbolo da Fé instituída em Cristo, 

aquando do início da igreja, símbolo do Templo do 

Senhor - “Nós somos as pedras vivas do Templo do 

Senhor”. 

- Cada aluno escreve numa pedra/superfície uma 

mensagem/desenho/símbolo de Fé e com esses traba-

lhos poderá ser realizada uma exposição e/ou forma-

do um mural na Escola. 

3º ciclo e secundário 

(Alunos de EMRC) 

EMRC 

Rui Fernandes 

 

Ed. Visual 

Paulo Reis 

Paula 

100 euros 

(prémios) 

2012/ 

2013 

Ao longo dos três perío-

dos 
Laboratório de Ideias 

alunos do 9º ano; grupo de 8 alunos (máximo 10) 

 
 

Fátima Rocha; Alcina 

Machado, Luís Novo, 

Isabel Ferandes 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013| 1º Período 

Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2012-2013 
Ao longo dos três perío-

dos 
Programa EcoEscolas 

Promover a Educação ambiental e a Cidadania ativa 

Sensibilização da comunidade escolar através da ela-

boração de trabalhos, cartazes e projeções de vídeos 

sobre a temática. 

Alunos do 3º ciclo e 

do ensino secundário 

Joaquim Torres 

António Lopes 

Rui Fernandes 

 

2012013 
Ao longo dos três perí-

odos (outubro a junho) 

(no âmbito do PROALV – Assisten-

te COMENIUS) 

- clube de francês 

- exposição sobre a Polónia na Bibli-

oteca 

- dinamização de palestras  

- promover a aprendizagem e importância das línguas 

estrangeiras; 

- familiarizar os alunos com culturas de outros países 

europeus 

- sensibilizar os alunos para a importância da crescen-

te mobilidade entre países europeus 

Alunos 

professores 

Jakub Pieniazek 

 

Manuela Mendes 

 

2012-2013 
Ao longo dos três perío-

dos 

Aprender e Inovar com TIC 

(Construção da Página Web GeoFí-

sica 

* Criar um centro de recursos para as disciplinas de 

geografia e física 

* Dinamizar o abrigo meteorológico 

* Promover a interdisciplinaridade 

* Promover o uso das TIC. 

Professores de Geo-

grafia e de Físico quí-

micas 

Anabela Tavares 

Cláudia Lopes 

Vitória Pinto 

 

2012 - 

2013 

Ao longo dos três perío-

dos 
Clube da Geografia 

* Promover a literacia geográfica 

* Colaborar na organização de trabalhos de natureza 

escolar 

* Divulgar e/ou aprofundar conhecimentos de nature-

za geográfica 

Todos os alunos 

António Lopes 

Anabela 

Gonçalves 

Anabela Tavares 

Manuela Mendes 

Cláudia Lopes 

 

2012- 

2013 

Ao Longo do 1º e 2º perí-

odos 
Parlamento dos Jovens 

* promover a educação para a cidadania 

*interessar os jovens pela participação cívica e pelo 

debate de temas de atualidade. 

Alunos do Ensino Se-

cundário 

Rui Fernandes 

António Lopes 

Filomena Almeida 

30€  (fotocó-

pias) 

2012 - 

2013 

Ao longo dos três perío-

dos 
Energia Com Vida 

- Ficar a conhecer os objetivos do milénio; 

- Ajudar os alunos a crescer com a consciência dos 

problemas sociais; 

- Incutir nos alunos a vontade de agir e mudar com 

espírito de voluntariado; 

- Inserir o agrupamento na rede de escolas solidárias; 

- Fazer com que a comunidade seja parceira ativa do 

desenvolvimento humano da sua área. 

Alunos e comunidade 

escolar do 

Agrupamento de esco-

las  

de Carvalhos 

Rui Fernandes 

 

Ana Andrade  

200 euros 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013| 1º Período 

 

Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2012 - 

2013 

Ao longo dos três perío-

dos 

(Outubro 2012 a Abril de 

2013)    

 

Projeto Nós Propomos!  
Cidadania e Inovação na  

Educação Geográfica 

(CEG/IGOT e ESRI Portugal) 

* Promover uma ativa cidadania territorial, através da 

mobilização dos alunos de Geografia para a identifica-

ção das principais orientações do planeamento do seu 

município, em especial do Plano Diretor Municipal; 

* Identificar problemas locais significativos e a conse-

quente apresentação de propostas de intervenção que 

visem a sua resolução 

Alunos do 11º E  

(disciplina de Geogra-

fia) 

Anabela 

Gonçalves 

 

 

2012   
Visitas de Estudo a contextos de 

formação e trabalho 

- Informar os alunos sobre o sistema de oportunida-

des; 

- contribuir para a descoberta de interesses pessoais; 

- apoiar atitudes ativas na procura e exploração de 

informações 

Todos os anos de es-

colaridade 
SPO  

2012   Programa de Orientação Vocacional 
Apoiar os alunos na construção de um projeto de 

vida. 

Alunos de 9.º ano do 

Agrupamento 
SPO  

2012   
Construção de uma mega Rosa dos 

ventos 

* Promover a interdisciplinaridade; 

* Desenvolver a criatividade e a inovação; 

* Promover a aplicação de conhecimentos geográfico. 

7º ano 
Anabela Gonçalves 

Cláudia Lopes 
 

2012   
Construção de uma mega Rosa dos 

ventos 

* Promover a interdisciplinaridade; 

* Desenvolver a criatividade e a inovação; 

* Promover a aplicação de conhecimentos geográfico. 

7º ano 
Anabela Gonçalves 

Cláudia Lopes 
 

2012 Outubro  Visita à área agrícola do Lar Juvenil 

- Desenvolver as competências de observação, des-

crição e análise dos alunos; 

- Possibilitar aos alunos o contacto com as várias prá-

ticas agrícolas, 

- promover o espírito crítico dos alunos, face às cara-

terísticas do espaço agrário visitado; 

- Sensibilizar os alunos para a preservação e racionali-

zação dos recursos alimentares 

Alunos do 9º H/ I /J Manuela Mendes 0 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013| 1º Período 

 

 

 

 

Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2012 Outubro  Visita à área agrícola do Lar Juvenil 

- Desenvolver as competências de observação, des-

crição e análise dos alunos; 

- Possibilitar aos alunos o contacto com as várias prá-

ticas agrícolas, 

- promover o espírito crítico dos alunos, face às cara-

terísticas do espaço agrário visitado; 

- Sensibilizar os alunos para a preservação e racionali-

zação dos recursos alimentares 

Alunos do 9º H/ I /J Manuela Mendes 0 

2012 outubro  Vou conhecer a biblioteca 
* Divulgar a organização geral da biblioteca 

* Familiarizar os alunos com os serviços disponíveis 
Alunos do 7º 

Professora bibliote-

cária 

Professores colabo-

radores da biblioteca 

------- 

2012 outubro 22 

Uma turma / Uma frase – redação 

de uma frase coletiva a partir do 

lema "Bibliotecas escolares: uma 

chave para o passado, presente e 

futuro". 

* Comemorar o Dia da biblioteca escolar 

* Divulgar o papel fundamental da biblioteca na for-

mação contínua dos utentes 

* Promover a leitura 

Toda a comunidade 

educativa 

Professora bibliote-

cária 

Professores colabo-

radores da biblioteca 

5 €  

2012 
outubro e no-

vembro 

última 

quinta-

feira 

Conversa em torno dos livros 

* Promover a partilha de saberes 

* Promover a leitura 

* Relembrar a importância do espírito humanista na 

profissão docente 

Professores 
Professores partici-

pantes 
50 €  

 Novembro 9/11 

Visita à Biblioteca Pública de Perosi-

nho. 

Apresentação do livro “Verão 

Quente” 

* Estimular o gosto pela leitura e pelos autores por-

tugueses. 

* Facultar novas experiências de aprendizagem, atra-

vés do contacto pessoal com o romancista Domingos 

Amaral, na apresentação do seu livro "Verão Quente" 

* Despertar a reflexão crítica perante acontecimen-

tos marcantes da história portuguesa. 

Formandos da turma 

EFA NS 

A formadora 

Fátima Taveira 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013| 1º Período 

Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2012 Novembro 23/11 

Visita à Biblioteca Pública de Pero-

sinho. 

Apresentação do livro “Portugueses 

no Holocausto” 

* Proporcionar novas experiências de aprendizagem, 

através da participação na apresentação do livro "Por-

tugueses no Holocausto", feita pela autora, Esther 

Mucznick. 

* Estimular o gosto pela leitura e pela História de 

Portugal. 

* Promover o contacto pessoal com uma represen-

tante da cultura judaica. 

* Fomentar o espírito de tolerância, face a culturas, 

tradições e religiões diferentes. 

Formandos da turma 

EFA NS 

 

A formadora 

Fátima Taveira 

 

2012 Novembro 28 

visita de estudo aos museus do Pa-

pel (Paços de Brandão), da Imprensa 

(Porto) 

Compreender a história da edição gráfica e a sua im-

portância para a comunicação 

1º e 2º anos do curso 

profissonal de design 

int./ext. - disciplina: 

desenho de comunica-

ção. 

Joaquim Fernando 

Silva 
300€  

2012 Novembro 22/11 Visita à Feira do Empreendedor 

* Estimular o espírito empreendedor num ambiente 

privilegiado à concretização de oportunidades de 

emprego. 

* Promover o contacto com entidades empresariais 

que se encontram expostas. 

* Conhecer os apoios ao empreendedorismo, criação 

e expansão de empresas e autoemprego. 

Formandos da turma 

TCB 

 

Maria Fátima Nunes 

(mediadora da tur-

ma) e formadores da 

equipa pedagógica. 

 

2012 novembro  visita de estudo à região norte consolidar a informação turística da região 
2º ano do curso de 

receção 
Urbano Fileno 

 

2012 Novembro ?? Feira do Empreendedor 

* Estimular o espírito empreendedor num ambiente 

privilegiado à concretização de oportunidades de em-

prego; 

* Contactar e reconhecer instituições exemplares 

pelo dinamismo, inovação e capacidade empreende-

dora; 

* Desenvolver competências de criatividade, iniciativa 

e empreendedorismo; 

3º Ano – Turma G 

(CPTGPSI) 
Elisabete Morais 120 €  
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013| 1º Período 

 

 

                                                             

1
 Formador da oficina de expressão dramática. 

2
 Formador da oficina de expressão musical. 

3
 Projeto cofinanciado pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2012 Novembro 
A 

designar 

Formação “ Segurança e Prevenção 

Rodoviárias” 

* Conhecer e aplicar normas de segurança rodoviá-

rias; 

* Distinguir distância de reação, distância de travagem 

e distância de segurança; 

* Compreender o papel dos cintos de segurança e 

dos capacetes; 

* Reconhecer que a segurança e prevenção constitu-

em condição essencial em diversos aspetos relaciona-

dos com a qualidade de vida. 

Alunos 9 ano Paula Fernandes ? 

2012 
de outubro 

a dezembro 

quarta-

feira 

Projeto Ler e Criar – oficinas de 

expressão dramática, musical e plás-

tica 

* Desenvolver a criatividade 

* Descobrir a comunhão e complementaridade das 

artes 

* Formar indivíduos socialmente mais críticos e res-

ponsáveis 

Alunos do ensino se-

cundário inscritos vo-

luntariamente 

Angelina Mota 

Ruben Marks1 

João Costa2 

Paulo Reis 

Ângela Moura 

Rosa Meireles 

45003 €  

2012 

Entre 

setembro 

e 

dezembro 

4ª Feiras 

das 

15h15 

às 

16h45 

Preparação de materiais 

-Desenvolver atividades diversificadas para serem 

aplicadas em sala de aula. 

-Trabalhar as competências essenciais presentes nas 

orientações emanadas pelo Ministério da Educação e 

que constam nos Programas da disciplina 

Professores do Grupo 

de matemática 

Professores do 

Grupo reunidos por 

ano / disciplina 

 

2012 

outubro 

novembro 

dezembro 

Nas aulas 

de 45’ de 

cada 

turma 

SuperTmatik 
-Desenvolver o cálculo mental 

-Sessões de treino 
7º e 8º Anos 

Beatriz Oliveira 

Glória Correia 

Penélope Santos 

Susana Ramos 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013| 1º Período 

 

Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2012 
de outubro a 

dezembro 
 

Concurso Nacional de Lei-

tura (PNL) – 1.ª fase 
Promover a leitura 

Alunos de todas as 

turmas, inscritos vo-

luntariamente na ativi-

dade 

Professora bibliote-

cária 

Professores de Lín-

gua Portuguesa e de 

Português 

150 €  

2012 
novembro 

dezembro 
 Mat12 

Promover e aumentar o sucesso escolar na matemáti-

ca. 

Resolver online questões Matemáticas (treinos) 

10º,11º e 12ºanos 

Ana Mª Fernandes 

Beatriz Oliveira 

Isabel Barril 

Fátima Leite 

Ana Paula Dias 

 

2012 
novembro/ 

dezembro 
----- 

Concurso Postais de Natal 

(os postais vencedores poderão ser 
convertidos em postais a ser utiliza-

dos pela escola) 

- Promover a língua e a cultura portuguesa, francesa e 

inglesa. 

- Desenvolver conhecimentos léxico-semânticos. 

- Incentivar os alunos a produzir diferentes tipos de 

textos em Português, Francês e em Inglês. 

- Consciencializar os alunos para multilinguismo e 

multiculturalidade. 

- Desenvolver um espírito crítico mas de tolerância 

em relação à multiculturalidade. 

- Demonstrar abertura e respeito face a diferentes 

culturas, diferentes povos.. 

- Consolidar estratégias de trabalho autónomo 

- Dinamizar a biblioteca e a interdisciplinaridade. 

Todos os alunos do 

ensino básico 

 

-Professoras de Lín-

gua Portuguesa, 

Francês e Inglês do 

Ensino Básico 

-Colaboração dos 

professores de Edu-

cação Visual (traba-

lho de projeto para 

as equipas pedagógi-

cas) 

+/- 200€  

2012 Nov. Dez. ----- NATAL 

Decoração do espaço da escola, 

articulação outras disciplinas 

A figura Humana no PRESÉPIO 

Alunos Básico / Secun-

dário 

Paulo Reis, 

Grupo 
 

2012 dezembro De 3 a 7 Feira do Livro Promover a leitura 
Toda a comunidade 

educativa 

Equipa coordenado-

ra da biblioteca 

Professores colabo-

radores da biblioteca 

50 €  



 

AGRUPAMENTO DE E SCOLA S DE CARVA LHOS  
ESCOL A  SECUNDÁR I A DE CARVA LHOS  

 

PAA - 2012-2013 - AEC - Escola Secundária de Carvalhos                                                                                                                                                                     Página 10 de 27 

 
 
 

Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2012 Dez. 13 Corta mato escolar 

- Promover uma atividade desportiva em que toda a 

comunidade escolar (estudantes) esteja envolvida no 

sentido de desenvolver o gosto pela atividade física. 

- Desenvolver a resistência aeróbia dos alunos e criar 

hábitos de prática desportiva regular  

- Selecionar os melhores alunos para o _ Promover o 

são convívios entre todos os elementos da comuni-

dade escolar. 

Alunos do 3º ciclo e 

secundário. 

Todos os docentes 

de 

Ed. Física 

500€  

2012 Dezembro 6 
VISITA DE ESTUDO  

À EXPONOR - Projeto CASA 

1.Visitar evento internacional de arquitetura e design 

organizado pela ordem dos arquitetos. 

2.Conhecer a problemática do projeto-casa na reno-

vação e reabilitação da arquitetura e design. 

3.Recolher informações e dossiês técnicos. 

2º e 3º Ano – Curso 

Profissional de Design 

de Interiores e Exteri-

ores 

Daniel Couto; 

Joaquim Macedo; 

Conceição Pereira 

 

2012 dezembro 13 e 14 FEIRA DE MINERAIS 

Sensibilizar a comunidade escolar para temáticas da 

Geologia em geral. 

Permitir a interação entre elementos da comunidade 

escolar 

Comunidade escolar 

Aurora Alves 

Alunos  de Geologia 

do 12ºA 

 

2012 Dezembro 12/12 
Participação/Organização da 

Festa de Natal 

* Fomentar o convívio entre Formadores e Forman-

dos. 

* Tornar a escola mais atrativa e apelativa. 

* Dinamizar a escola. 

* Envolver os formandos em atividades extra curricu-

lares. 

* Estabelecer laços de amizade e solidariedade na co-

munidade escolar. 

Formandos das turmas 

EFA 

 

Formadores das 

equipas pedagógicas 

das turmas EFA. 

 

2012 Dez 14 
Finais dos torneios «Escola em Mo-

vimento». 

_ Proporcionar aos alunos que alcançaram os melho-

res resultados no torneio Escola em Movimento, um 

momento formal de reconhecimento do seu mérito. 

_ Divulgar à comunidade escolar as equipas finalistas. 

_ Desenvolver o espírito de equipa e o fail-play como 

valores fundamentais do desporto. 

Alunos envolvidos Dr. Gabriel 50€  
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013| 1º Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2012 dezembro  Feira Solidária 
Fomentar o valor da solidariedade e promover a in-

clusão 
Comunidade escolar 

Rui Fernandes 

Filomena Almeid 
 

2012 Dez 14 Jogo Voleibol Professores / Alunos 

_ Promover um são convívio entre professores e alu-

nos, divulgando à comunidade escolar os valores des-

portivos que a escola possui. 

Alunos e Prof. Partici-

pantes 
E.F. Nenhum 

2012 A definir ------ Media Lab do Jornal Notícias 

~Fomentar o gosto pela leitura dos jornais. 

~Integrar os alunos nos problemas do quotidiano. 

~Saber como se escreve uma notícia. 

Alunos do 2º ano, 

Turma F –“Técnico de 

receção” 

Grupo de Recruta-

mento 300, 320, 330 

Coordenadoras: 

(Etelvina Castro, He-

lena Ribeiro) 

 

2012 

 
A definir ------ 

Visita Estudo 

Museus da AM Porto 

Conhecer as manifestações de artes plásticas e os 

espaços expositivos da área metropolitana do Porto: 

articulação interdisciplinar 

Alunos Design / Se-

cundário 

Daniel Couto 

Grupo 
250€  
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Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2013 A definir ----- Visita estudo Unidade Fabril 
Conhecer o processo produção de materiais de cons-

trução 
Alunos Design 

Daniel Couto 

Joaquim  Macedo 
120 €  

2013 
de janeiro a 

março 

quarta-

feira 

Continuação do projeto Ler e 
Criar 

(Ver 1º período) (Ver 1º período) (Ver 1º período) ----- 

2013 
janeiro e 

março 

última 

quinta-

feira 

Continuação de Conversa em 
torno dos livros 

(Ver 1º período) (Ver 1º período) (Ver 1º período) 50 €  

2013 
Entre janeiro e 

março 
 Mat12 

Promover e aumentar o sucesso escolar na matemáti-

ca. 

Resolver online questões Matemáticas (treinos) 

10º,11º e 12ºanos 

Ana Mª Fernandes 

Beatriz Oliveira 

Isabel Barril 

Fátima Leite 

Ana Paula Dias 

 

2013 
Entre janeiro 

e março 

. Nas 

aulas de 

45’ de 

cada 

turma 

SuperTmatik 

 

Campeonato escolar 
Treinos para o campeonato escola 
Campeonatos intra-turma 
Partidas disputadas entre alunos da mesma turma e 

depois partidas disputadas entre campeões de turma. 

7º e 8º Anos 

Beatriz Oliveira 

Glória Correia 

Penélope Santos 

Susana ramos 

 

2013 janeiro  visita de estudo à região das beiras consolidar a informação turística da região 
2º ano do curso de 

receção 
Urbano Fileno 

 

2013 Janeiro 11 

Participação nas Olimpíadas das 

Tecnologias da Informação 2013, 

dinamizadas pelo ISPGaya 

Proporcionar aos alunos a possibilidade de demons-

trem competências, habilidades e conhecimento ad-

quiridos ao longo do curso.  

Desenvolver capacidades interpessoais, de organiza-

ção, cooperação e competição. 

Contacto com instituição de ensino superior. 

3º Ano – Turma G 

(CPTGPSI) 
Susana Oliveira 120 €  

2013 
Janeiro 

Fevereiro 

28 

17 

Campanha: "Crescer e viver com 

qualidade" 

Sensibilizar os jovens para a qualidade em geral e para 

a importância de uma atitude responsável, por parte 

de quem compra e de quem vende. 

Alunos do 10ºD 
Joaquim Torres 

António Lopes 
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Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2013 

Entre 

janeiro 

e 

março 

4ª Feiras 

das 

15h15 às 

16h45 

Preparação de materiais 

-Desenvolver atividades diversificadas para serem 

aplicadas em sala de aula. 

-Trabalhar as competências essenciais presentes nas 

orientações emanadas pelo Ministério da Educação e 

que constam nos Programas da disciplina 

Professores do Grupo 

de matemática 

Professores do 

Grupo reunidos por 

ano / disciplina 

 

2013 
de janeiro a 

março 
 

Concurso Nacional de Leitura 

(PNL) – 2.ª fase 
Promover a leitura 

Alunos selecionados 

durante a 1.ª fase 

Professora bibliote-

cária 

Professores de Lín-

gua Portuguesa e de 

Português 

50 €  

2013 
de janeiro a 

março 
 

Vai e fica – leitura dos mais velhos 

para os mais jovens 
Promover a leitura Alunos do 3º ciclo 

Professora bibliote-

cária 

Professores colabo-

radores da biblioteca 

 

2013 
Ao longo do 2º e 3º perí-

odos 
Olimpíadas do Ambiente 

Incentivar o interesse pela temática ambiental; 

Aprofundar o conhecimento sobre a situação ambien-

tal portuguesa e mundial; 

Estimular a capacidade oral e escrita; 

Promover o contacto com situações experimentais 

concretas; 

Desenvolver o espírito e curiosidade científica; 

Todos os alunos da 

Escola 

Anabela 

Gonçalves : 

Aurora Alves e Ana 

Maria Reis 

 

2013   

Visita à ETA de Lever/Crestuma e 

Central termoelétrica Tapada do 

Outeiro 

* Conhecer infraestruturas que caracterizam os países 

desenvolvidos; 

* Compreender a importância de infraestruturas que 

garantam o bem estar das populações; 

* Enquadrar a construção destas infraestruturas num 

contexto de sustentabilidade 

Alunos do 9º ano 
Manuela Mendes 

Anabela Tavares 
 

2012/ 

2013 
2.º período  

Saúde Comunitária 

Ações sobre drogas e sistema ner-

voso 

* Promover a Educação inter-pares. 

* Fomentar estilos de vida saudáveis. 

* Fortalecer a parceria entre a escola e o ICBAS. 

Alunos do 9.º ano 

Manuel Guerner 

Paula Guerner 

Alunos do ICBAS 

Professor Guilherme 

Gonçalves 

0 €  
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Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2013 Fev. a Maio  SuperTmatik Ciências Naturais 

* Fomentar o gosto pela aprendizagem das Ciências 

Naturais; 

* contribuir para a aquisição, consolidação e amplia-

ção de conhecimentos de ciências; 

* promover o convívio entre Alunos, Professores e 

restante comunidade escolar. 

7.ºe 8.º anos 

Conceição Melo 

Manuel Guerner 

Paula Guerner 

 

2013   A Europa Vai à Escola 

*  Conhecer a história e Instituições europeias, 

* Problematizar a construção europeia no contexto 

da globalização 

7º Anos e 

10º e 11º anos de Ge-

ografia A e 

12º Geografia C 

Cláudia Lopes 

António Lopes 

Anabela Gonçalves 

 

2013 Fevereiro 8 
Dinamização de atividades a incluir 

na semana da Internet Segura 

* Promover a utilização segura da Internet 

* Respeitar direitos de autor 

* Respeitar direitos e deveres dos cibernautas 

* Desenvolver o espírito crítico 

Toda a comunidade 

escolar 

Conceição Marques 

Daniel Mota 

Elisabete Morais 

Joaquim Alves 

Susana Oliveira 

100€  

2013 Fevereiro 19 V Meeting de Atletismo 

_ Proporcionar aos alunos do Terceiro ciclo a vivên-

cia de uma prova de atletismo que envolve várias es-

pecialidades desta modalidade. 

_ Desenvolver o espírito de equipa assim como a au-

to superação uma vez que a prova individual pontua 

para a equipa. 

_ Estimular a prática desportiva regular entre os jo-

vens e criar hábitos de vida saudáveis. 

Alunos do 3º ciclo e 

secundário. 

Todos os docentes 

de Ed. Física. 
100€  

2013 Fevereiro 28 

workshop no MediaLab do JN (Por-

to) e visita a uma empresa gráfica na 

Maia 

Compreender o ambiente tecnológico contemporâ-

neo da edição gráfica. 

Formandos  dos cur-

sos Multimédia e do 

Design de Interio-

res/Exteriores 

Joaquim Silva 300€  

2013 fevereiro  visita de estudo à região centro consolidar a informação turística da região 
2º ano do curso de 

receção 
Urbano Fileno 
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Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2013 

2º período 

(data a con-

firmar com 

a institui-

ção) 

------ 

Visita à Casa Museu Miguel Torga - 

Coimbra 

(no âmbito dos textos estudados) 

 

~Motivar para o estudo da obra de Miguel Torga. 

~Fomentar o gosto pela poesia. 

~Favorecer o gosto pela herança literária dos grandes 

escritores. 

~Compreender a relação profícua entre o mundo real 

e o universo ficcional. 

~Contactar com alguns espaços de relevo na vida 

pessoal de Miguel Torga. 

~Fomentar, de forma salutar, as relações interpesso-

ais. 

Alunos do 8º ano 

Grupo de Recruta-

mento 300 

 

Professoras de Por-

tuguês do 8º ano 

(Júlia Queirós; Maria 

Cristina Folgado) 

+/- 20€  por 

aluno 

2013 

2º período 

fevereiro / 

março 

------ 

Ida ao Teatro 

Felizmente Há Luar! de Sttau Mon-

teiro (caso haja oferta das compa-

nhias de teatro) 

~Motivar para o estudo da obra. 

~Fomentar o gosto pelo teatro. 

~Desenvolver atitudes de civismo fora do espaço es-

colar. 

~Desenvolver o espírito de grupo e de solidariedade. 

Alunos do 12º ano 

e  dos cursos profis-

sionais-3º ano 

Grupo de Recruta-

mento 300 

Professoras de Por-

tuguês do 12º ano 

(Angelina Mota, Ma-

ria José Carvalho, 

Etelvina Castro; 

Raquel Filipe) 

+/- 6€  por 

aluno 

2013 

2º período 

(data a confir-

mar com as 

companhias de 

teatro) 

----- 

Ida ao Teatro 

Auto da Barca do Inferno de Gil Vi-

cente (Companhia “O Sonho”) 

~Motivar para o estudo da obra. 

~Fomentar o gosto pelo teatro. 

~Desenvolver atitudes de civismo fora do espaço es-

colar. 

~Desenvolver o espírito de grupo e de solidariedade. 

Alunos do 9º Ano 

(a realizar em conjunto 

com a EB 2/3) 

Grupo de Recruta-

mento 300 

Professoras de Por-

tuguês do 9º ano 

(Eduarda Barbosa 

Albano Fernandes, 

Raquel Filipe) 

+/- 9€  por 

aluno 

2013   É o meu Negócio 

Desenvolver competências que contribuam para a 

formação dos jovens em “empreendedorismo, cida-

dania, ética, literacia financeira, economia, negócios, e 

desenvolvimento de carreiras” 

Alunos de 7.º ano 

SPO 

Joaquim Torres 

DT’s 

 

2013   
Economia para o Sucesso 

(JAP) 

Desenvolver competências que contribuam para a 

formação dos jovens em “empreendedorismo, cida-

dania, ética, literacia financeira, economia, negócios, e 

desenvolvimento de carreiras” 

Alunos de 8.º ano 

SPO 

Joaquim Torres 

DT’s 
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Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2013   
Informações sobre o Sistema de 

Oportunidades 

Fornecer informações sobre o sistema de ensino por-

tuguês e esclarecer dúvidas dos alunos; -  contribuir 

para o desenvolvimento do valor esforço; - motivar. 

   

2013   
Workshops de Empreendedorismo 

E Empregabilidade 
Desenvolver competências de empregabilidade 

Alunos do Ensino Pro-

fissional 

SPO 

Cidade das Profis-

sões 

 

2013 

2º período 

(na interrupção 

do Carnaval – 

5 dias) 

------ 
Visita de estudo a Londres 

(no âmbito do ensino do inglês) 

~Promover as línguas e culturas estrangeiras. 

~Diversificar as experiências do uso das línguas es-

trangeiras. 

~Alargar os horizontes. 

~Desenvolver atitudes de civismo fora do espaço es-

colar. 

~Desenvolver o espírito de grupo e de solidariedade. 

Alunos do ensino se-

cundário 

 

Professoras de Inglês 

(Graça Luísa Silva; 

Maria José Coelho) 

[o convite estende-

se a toda a comuni-

dade escolar] 

+/- 500€  por 

aluno 

2013 

2º período 

(data a confir-

mar) 

------ 

Visita de estudo a Lisboa Pessoana 

(no âmbito do estudo da obra de 

Fernando Pessoa) 

~Motivar para o estudo da obra. 

~Fomentar o gosto pelo poesia. 

~Desenvolver atitudes de civismo fora do espaço es-

colar. 

~Desenvolver o espírito de grupo e de solidariedade. 

Alunos do curso pro-

fissional de técnico de 

receção - 3º ano 

Professora de Portu-

guês 

(Etelvina Castro) 

+/- 25€  por 

aluno 

2013 

2º período 

(data a confir-

mar com as 

companhias de 

teatro) 

------ 

Visita de estudo a Sintra 

(no âmbito do estudo da obra Os 
Maias de Eça de Queiroz) 

~Contactar com outras linguagens estéticas. 

~Apreender o texto literário como um discurso de 

compromisso social e ideológico. 

~Motivar para o estudo da obra Os Maias. 
~Conhecer o espaço que estrutura o romance. 

~Desenvolver atitudes de civismo fora do espaço es-

colar. 

~Desenvolver o espírito de grupo e de solidariedade 

Alunos do 11º ano 

 

Professoras de Por-

tuguês do 11º ano 

(Maria Eulália, Rosa 

Meireles) 

[Professor colabo-

rante – Armando 

(História)] 

+/- 25€  por 

aluno 

2013 
fevereiro e 

março 
 

visitas de estudo aos locais onde se 

desenvolvem os projetos da PAP 
consolidar a informação global dos locais em estudo 

3º ano do curso de 

receção 

Urbano Fileno 

Carlos Monteiro 
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Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2013 

2º período 

(data a con-

firmar com 

a institui-

ção) 

------ 

Visita ao Jardim Botânico e à Casa 

Andresen - Porto 

(no âmbito do estudo de obras lite-

rárias) 

~Motivar para o estudo da obra de Miguel Torga. 

~Fomentar o gosto pela poesia. 

~Favorecer o gosto pela herança literária dos grandes 

escritores. 

~Compreender a relação profícua entre o mundo real 

e o universo ficcional. 

~Contactar com alguns espaços de relevo na vida 

pessoal de Sophia de Mello Breyner Andresen. 

~Fomentar, de forma salutar, as relações interpesso-

ais. 

Alunos do 10º ano 

 

Professoras de Por-

tuguês do 10º ano 

(Rosa Meireles, Edu-

arda Barbosa) 

[Professores colabo-

rantes – Biologia] 

+/- 20€  por 

aluno 

2013 

2º período 

(data a confir-

mar com as 

companhias de 

teatro) 

------ 

Visita de estudo ao Sea Life 

(no âmbito do estudo do Sermão de 
S. António aos Peixes de Padre An-

tónio Vieira) 

~Contactar com outras linguagens estéticas. 

~Apreender o texto literário como um discurso de 

compromisso social e ideológico. 

~Motivar para o estudo da obra literária. 
~Desenvolver atitudes de civismo fora do espaço es-

colar. 

~Desenvolver o espírito de grupo e de solidariedade 

Alunos do curso pro-

fissional de técnico de 

receção  2º ano  Apoio 

à infância e Design do 

3º ano 

Professora de Portu-

guês 

(Etelvina Castro) 

+/- 25€  por 

aluno 

2013 Março 7 

Visita ao Museu de Arte Nova e visi-

ta guiada aos espaços e edifícios arte 

nova da cidade de Aveiro. 

2 – Visita e almoço (pic-nic) na Cos-

ta Nova. 

3 - Visita ao ateliê do escultor Paulo 

Neves (Cucujães – Oliveira de 

Azeméis). 

 

A visita ao museu e aos edifícios Arte Nova de Aveiro 

são uma “aula” sobre os primeiros passos do design, a 

Costa Nova um exemplo do “Design” popular na cri-

ação da paisagem urbana, o Ateliê do escultor Paulo 

Neves, o artista e o seu trabalho um exemplo de sim-

biose entre arquitetura, escultura e design, e a possi-

bilidade de ver a arte com o seu criador, no seu espa-

ço de produção. 

Do ponto de vista da interdisciplinaridade, os alunos 

realizarão um roteiro de viagem na disciplina de In-

glês. 

Turmas de 1º e 2º ano 

do Curso de Técnicos 

de Design de Interio-

res e Exteriores 
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Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2013 Março 15 
Finais dos torneios «Escola em Mo-

vimento». 

_ Proporcionar aos alunos que alcançaram os melho-

res resultados no torneio Escola em Movimento, um 

momento formal de reconhecimento do seu mérito. 

_ Divulgar à comunidade escolar as equipas finalistas. 

_ Desenvolver o espírito de equipa e o fail-play como 

valores fundamentais do desporto. 

Alunos envolvidos Dr. Gabriel 50€  

2013 Março 7 e 8 
VISITA DE ESTUDO A SANTIAGO 

DE COMPOSTELA 

* Conhecer o centro histórico da cidade Património 

Mundial da Humanidade; 

* Descobrir toda a riqueza existente ao nível do pa-

trimónio espiritual e arquitetónico eclesiástico; 

* Redescobrir o ambiente medieval e renascentista 

numa cidade cheia de vitalidade universitária; 

* Promover o convívio inter-povos e interculturas. 

10º e 11º 

ANOS 

Alunos de EMRC 

Rui Fernandes 

Ana Paula 

Maria José Coelho 

1000 euros 

2013 março 14 Dia do π 

-Permitir que os alunos conheçam e compreendam a 

história daquele que é considerado o mais famoso dos 

números irracionais. 

8º Ano 
Beatriz Oliveira 

Glória Correia 
 

2013 a definir  
visita de estudo aos empreendimen-

tos hoteleiros de Vila Nova de Gaia 

consolidar os conhecimentos relativos à receção ho-

teleira 

Contactar os locais possíveis para a realização da FCT 

2º ano do curso de 

receção 

Jussara Silva 

Urbano Fileno 
 

2013 março 
A 

designar. 
Visita de estudo a uma unidade fabril 

 Cumprimento de um requisito do programa da dis-

ciplina de Química. 

 Desmistificar o conceito perigo associado à indús-

tria Química. 

 Conhecer o modo de proceder numa indústria 

química. 

 Constatar in loco as regras de segurança e proce-

dimentos a cumprir numa indústria química. 

 Relacionar os conteúdos apreendidos com a satis-

fação das necessidades sociais 

Alunos do11ª ano Ana Reis 10 € /aluno 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013| 2º Período 

 

Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2013 ? ? Torneio Compal Air 

_ Proporcionar aos alunos que alcançaram os melho-

res resultados no torneio Escola em Movimento em 

Basquetebol, um momento formal de competição. 

_ Desenvolver o espírito de equipa e o fail-play como 

valores fundamentais do desporto 

Alunos envolvidos. 
Dra. Cristina Mace-

do 
? 

2013 março 
A 

designar 

Visita de estudo ao centro de ciên-

cia viva – Fabrica, Aveiro 

 Realizar atividades experimentais recorrendo a técni-

cas e equipamentos diferenciados; 

 Conhecer fenómenos e descobertas científicas rele-

vantes para a sociedade, bem como equipamento 

tecnológico atual; 

 Promover a experimentação como ferramenta de 

construção do conhecimento científico; 

 Identificar conceitos básicos físico-químicos em situa-

ções do quotidiano. 

Alunos 8º ano Manuela Caldas 10 € /aluno 

2013 Março 13 
VISITA DE ESTUDO  

EMPRESA J&J TEIXEIRA 

- Visitar uma empresa inovadora ao nível do design de 

portas, roupeiros / interior, roupeiros / exterior, clo-

sets, pavimentos ingenious, deck, cozinhas, mobiliário, 

armários wc, caixilharia, apainelados, revestimentos e 

cabines fenólicas 

- Conhecer os materiais e o seu processo de trans-

formação 

- Recolher informações e dossiês técnicos. 

2º e 3º Ano – Curso 

Profissional de Design 

de Interiores e Exteri-

ores 

Joaquim Macedo; 

António Lucas 

 

140€  

2013 março 15 
Workshop Empreendedorismo em 

colaboração com a PortusPark 
 Envolver os alunos do Curso profissional de técnico 

de apoio à infância na procura ativa de emorego 

Alunos do 2º ano do 

Curso profissional de 

técnico de apoio à in-

fância 

António Lopes 0€  

2013 ? ? Corta mato Distrital 

_ Proporcionar aos alunos que alcançaram os melho-

res resultados no corta mato escolar, um momento 

formal de competição e de reconhecimento do seu 

mérito. 

Alunos apurados. Dr. Gabriel Silva. ? 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013| 2º Período 

 
 
 
 

Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2013 Março 15 
Jogo de Basquetebol Professores X 

Alunos 

_ Promover um são convívio entre professores e alu-

nos, divulgando à comunidade escolar os valores des-

portivos que a escola possui. 

Alunos e Prof. Partici-

pantes 

Todos os docentes 

de Ed. Física 
Nenhum 

2013 março  

* Atividades da Semana Nacional de 

Leitura (PNL), subordinada ao tema 

“Mar” 

* Oficina de leitura – partilhar leitu-

ras 

* Promover a leitura 

* Articular saberes 

* Desenvolver as capacidades de crítica fundamentada 

Toda a comunidade 

educativa 

Alunos do 11.º Ano e 

alunos do 7.º Ano 

Professora bibliote-

cária 

Professores colabo-

radores da biblioteca 

Departamentos cur-

riculares 

200€  

2013 Março 13 

Palestra subordinada ao tema : 

"Pescado - porque é benéfico para a 

saúde humana e como devemos 

consumi-lo" 

 

* Articular saberes 

* Desenvolver as capacidades de crítica fundamentada 

Alunos do 11º E;  

10º D e 9º F 

Professora bibliote-

cária 

 

 

2013 Março / Abril ---- EGG Parade Páscoa 
Participar num concurso criativo sobre as linhas cur-

vas concordantes e comunicação visual 
Alunos 9º ano 

Paula Fidalgo 

Margarida Silva 
 

2013 A definir  Olimpíadas da BIOLOGIA Promover o conhecimento e interesse pela biologia. Todos os alunos Aurora Alves  

2013 A definir  

Visita de Estudo ao Jornal de Notí-

cias 

Projeto Media Lab JN 

*Adquirir conhecimento dos media, do jornal e da sua 

criação. 

*Reconhecer signos visuais, o poder das imagens e a 

imagem publicitária 

*Aplicar e explorar elementos da comunicação visual. 

* Dominar processos de referência e inferência no 

âmbito da comunicação visual 

Alunos do 8º Ano 

Paula Fidalgo 

eventual interdisci-

plinaridade com ou-

tros grupos discipli-

nares – Línguas e 

outras 

Custo de des-

locação em 

autocarro à 

cidade do Por-

to 



 

AGRUPAMENTO DE E SCOLA S DE CARVA LHOS  
ESCOL A  SECUNDÁR I A DE CARVA LHOS  

 

PAA - 2012-2013 - AEC - Escola Secundária de Carvalhos                                                                                                                                                                     Página 21 de 27 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2012/2013| 2º Período 

 
 

Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2013 Março  

Visita de Estudo ao Museu do Quei-

jo e ao Museu do Pão – Covilhã e 

Seia 

Conhecer o método tradicional e industrial do fabrico 

do queijo e do pão; 

 Conhecer os utensílios utilizados no fabrico do quei-

jo e do pão; 

Participar em várias atividades relacionadas com o 

queijo e o pão; 

Desenvolver o espírito de observação e gosto pelo 

passado como forma de compreender o presente e 

perspetivar o futuro. 

Alunos do Curso de 

Educação e Formação 

– Empregado de Mesa 

 

Carlos Bernardo 

Dina Vieira 

 

 

2013 
A definir 

----- 
Visita de estudo ESAD 

Conhecer o método educativo da escola superior de 

Design 
Alunos Design 

Daniel Couto e ou-

tros 
150 €  

2013 A definir ------ 
Visita de Estudo ao Museu da Mari-

oneta – Viana do Castelo 

Promover a comunicação através da Marioneta, e as 

artes “contadoras” de histórias. 

Valorizar as artes tridimensionais 

E a defesa de património local. 

Alunos de apoio á in-

fância 
Paulo Reis 350€  

2013 A definir ------ 

Visita de estudo 

Casa das Histórias – Cascais 

MUD - Lisboa 

Conhecer a Arte Moderna e processos criativos nas 

artes plásticas 

Curso Apoio  Infância 

/Desenho A 
Paulo Reis 600 €  

2013 A definir ------ 
Visita estudo Cooperativa Pedreiros 

 
Estudar produção e aplicação de pedras ornamentais Alunos Design 

Daniel Couto 

Joaquim Macedo 
150 €  

2013 A definir ------- 
Visita estudo Museu do papel e Mu-

seu da Imprensa 
Estudar importância do papel na arte Alunos Multimédia Joaquim Silva 250 €  

2013 A definir  
Visita à Barragem do Alto Lindoso e 

Soajo 

- Conhecer o funcionamento de um central de ener-

gia elétrica. 

- Compreender a função da energia para produzir 

trabalho. 

Alunos do 8º ano 

Maria de Fátima 

Gonçalves 

Joaquim Macedo 

 



 

AGRUPAMENTO DE E SCOLA S DE CARVA LHOS  
ESCOL A  SECUNDÁR I A DE CARVA LHOS  

 

PAA - 2012-2013 - AEC - Escola Secundária de Carvalhos                                                                                                                                                                     Página 22 de 27 
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Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2013 A definir  

Visita ao teleférico da Penha Guima-

rães e Fundação Castro Alves/ S. 

Pedro do Bairro - Guimarães 

 

Contactar com o processo de fabrico do barro (mo-

delagem, cozedura e pintura). 

-Valorizar o processo de fabrico artesanal. 

Alunos do 7º ano 

Maria de Fátima 

Gonçalves 

Joaquim Macedo 

 

2013 A definir  

Visita de Estudo à Fundação de Ser-

ralves e Museu de Arte Contempo-

rânea 

*Contato direto com a arte contemporânea e patri-

mónio vegetal dos Jardins de Serralves. 

*Reconhecer o âmbito da arte contemporânea. 

*Refletir sobre o papel das manifestações culturais e 

do património. 

*Compreender o conceito de museu e a sua relação 

com o conceito de coleção. 

Alunos do 9º ano 

Margarida Silva 

Paula Fidalgo 

(  eventual interdis-

ciplinaridade com 

outro grupo discipli-

nar – História ) 

Deslocação em 

autocarro à 

cidade do Por-

to 

2013 Abril  Etwinning - Workshop 

- dar a conhecer o Etwinning 

-promover a adesão dos professores ao uso desta 

plataforma como meio de desenvolver/partilhar pro-

jetos e ideias; 

Professores do Agru-

pamento de escolas de 

Carvalhos 

Manuela Mendes 20 euros 

2013 abril e maio 

última 

quinta-

feira 

Continuação de Conversa em tor-
no dos livros 

(Ver 1º período) (Ver 1º período) (Ver 1º período) 20 €  

2013 
de abril a 

maio 
 

Vai e fica – leitura dos mais velhos 

para os mais jovens 
Promover a leitura Alunos do 3º ciclo 

Professores colabo-

radores da biblioteca 
 

2013 A definir ------ Mostra profissional Exposição de trabalhos e oficinas 
Alunos 

Design 

Daniel Couto 

Prof. Design 
 

2013 definir ------ 

Visita de Estudo Museu Berardo-

CCB 

E Museu do Design -Lisboa 

Conhecer a Arte, Arquitectura e Design Alunos Design 
Daniel Couto, 

Rolando Torgal 
600€  
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Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2013 A definir ------ Visita de estudo a unidade produtiva 
Conhecer professos de fabrico e aplicação de materi-

ais 
Alunos Design 

Daniel Couto 

Joaquim Macedo 
250€  

2013 A definir ------ 
Visita  Exponor 

 

Conhecer certame de materiais de construção e De-

sign 
Design Daniel Couto 250 €  

2013 A definir  Programa “Sou estudante” 
Melhorar a organização do estudo; promover a ado-

ção de técnicas eficazes de estudo. 

Alunos de 5.º e de 7.º 

ano 
SPO  

2013 a definir  
participação nas Olimpíadas de Con-

tabilidade do ISP de Gaia 
consolidar conhecimentos de contabilidade 

2º/3º ano do curso de 

receção 

Carlos Monteiro 

Ester Guedes 
 

2013 A definir  

Conceção de medidas e atividades 

facilitadoras da transição para o ci-

clo seguinte de estudos. 

Facilitar a transição para o ciclo seguinte de ensino 

coordenadores de ci-

clo, de diretores de 

turma, professores dos 

vários estabelecimen-

tos, SPO. 

  

2013 Abril 11 e 12  

Visita de Estudo às "Arribas do 

Douro Internacional" em interdisci-

plinaridade com outras disciplinas 

(Português, História…) 

* Contactar  com a diversidade espacial do território 

nacional; 

* Conhecer contrastes espaciais, a nível físico (relevo, 

clima e vegetação) e humano; 

* Compreender a importância estratégica dos núcleos 

urbanos na organização/dinamização do território; 

* Constatar as assimetrias de desenvolvimento lito-

ral/interior; 

* Assumir atitudes críticas na leitura da paisagem 

10º e 11º anos de Ge-

ografia A 

Anabela 

Gonçalves 

 

António Lopes 

Cerca de 3000 

€  

(cada aluno 

pagará cerca de 

65€ ) 
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Data de concretização 
Atividade 

Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2013 Abril 6 

Visita de estudo ao Convento de 

Mafra 

(no âmbito do estudo da obra Me-
morial do Convento de José Sara-

mago) 

~Contactar com outras linguagens estéticas. 

~Apreender o texto literário como um discurso de 

compromisso social e ideológico. 

~Motivar para o estudo da obra Memorial do Con-
vento. 
~Conhecer o espaço que estrutura o romance. 

~Desenvolver o espírito de grupo e de solidariedade. 

Alunos do 12º ano 

dos cursos científico-

humanísticos 

 

Professoras de Por-

tuguês do 12º ano 

(Angelina Mota e 

Maria José Carvalho) 

+/- 25€  por 

aluno 

2013 
 

abril 
------- “Os Lusíadas em calções” 

~Motivar para o estudo da obra de Luís de Camões. 

~Fomentar o gosto pela obra lírica e épica. 

~Favorecer o gosto pela herança literária dos grandes 

escritores. 

~Compreender a relação profícua entre o mundo real 

e o universo ficcional. 

~Fomentar, de forma salutar, as relações interpesso-

ais. 

Alunos do 9º ano 

 

Professoras de Por-

tuguês do 9º ano 

(Eduarda Barbosa, 

Raquel Filipe) 

+/- 10€  por 

aluno 

2013 abril  visita de estudo à região sul consolidar a informação turística da região 
2º ano do curso de 

receção 
Urbano Fileno  

2013 Abril ?? Visita à ExpoCIC 

* Fomentar o intercâmbio de alunos. 

* Tomar conhecimento dos trabalhos realizados por 

alunos de outra instituição. 

* Estabelecer contacto com outros alunos com inte-

resses académicos semelhantes. 

* Promover espírito técnico e científico. 

3º Ano – Turma G 

(CPTGPSI) 

Joaquim Alves 

Conceição Marques 
--- 

2013 

De 16 de 

Abril a 24 

de Abril 

. A mar-

car 

SuperTmatik 

 
Final Nacional online sessões de ambientação 7º e 8º Anos 

Beatriz Oliveira 

Glória Correia 

Penélope Santos 

Susana Ramos 

 

2013 Abril 17 Dia D. 

_ Promover o convívio entre todos os elementos da 

comunidade escolar através de atividades lúdicas e 

desportivas. 

Comunidade educativa. 

Todos os docentes 

de Ed. Física 

Núcleo de Estágio 

100€  
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Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2013 abril 24 
Mat12 

(Universidade de Aveiro) 

Promover e aumentar o sucesso escolar na matemáti-

ca. 

Resolver online questões Matemáticas 

Ensino Secundário 

10º,11º e 12º Anos 

Ana Mª Fernandes 

Beatriz Oliveira 

Isabel Barril 

Fátima Leite 

Ana Paula Dias 

250 Euros 

2013 
De 25 de Abril 

a 10  de Maio 

. A mar-

car 

SuperTmatik 

 
Final Nacional online 7º e 8ºAnos 

Beatriz Oliveira 

Glória Correia 

Penélope Santos 

Susana Ramos 

 

2013 Abril / Maio ?? 

TOPAS - Torneio de Programação 

para Alunos do Secundário 

TECLA – Torneio de programação 

Cativar os alunos do ensino secundário para este tipo 

de torneios. 

Proporcionar aos alunos uma oportunidade de de-

monstrarem, e melhorarem, os seus conhecimentos e 

capacidades de resolução de problemas. 

3º Ano – Turma G 

(CPTGPSI) 

Aplicações Informáti-

cas 

Conceição Marques 

Susana Oliveira 
150 €  

2013 Maio 25 
XXXIV Marcha 

Juvenil de Montanha 

* Sensibilizar para a preservação da natureza; 

* Promover o convívio com os elementos de outras 

escolas; 

* Fomentar a pratica de exercício ao ar livre 

Todos os alunos da 

Escola Sec/3 de Carva-

lhos 

Rui Fernandes 300€  

2013 Maio 20 
XI ENCONTRO DE ALUNOS DE 

EMRC 

* Participar num convívio entre os alunos de EMRC 

da diocese; 

* Fomentar a autonomia dos alunos; 

* Aprofundar a comunhão e o respeito pela natureza; 

* Partilhar a vivência dos valores cristãos. 

Alunos de EMRC 

Básico e Secundário 
Rui Fernandes 1000 €  

2013 Maio ---- Semana da Cor Sensibilização à importância da cor 
Alunos EB e 

ES 

Paulo Reis 

Paula Fidalgo 
 

2013 

3º período 1º 

semana de abril 

(data a confir-

mar com a ins-

tituição) 

------ 

Visita de estudo ao Convento de 

Mafra 

(no âmbito do estudo da obra Me-
morial do Convento de José Sara-

mago) 

~Contactar com outras linguagens estéticas. 

~Apreender o texto literário como um discurso de 

compromisso social e ideológico. 

~Motivar para o estudo da obra Memorial do Con-
vento. 
~Conhecer o espaço que estrutura o romance. 

~Desenvolver o espírito de grupo e de solidariedade. 

Alunos dos cursos 

profissionais-3º ano 

Professoras de Por-

tuguês 

(Etelvina Castro, Ra-

quel Filipe) 

+/- 17€  por 

aluno 
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Objetivos / Competências  
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Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 

Orçamento 

previsto 

(€ ) 

2013 

3º período 

(data a confir-

mar com as 

companhias de 

teatro) 

------ 

Visita de estudo a Sintra 

(no âmbito do estudo da obra Os 
Maias de Eça de Queiroz) 

~Contactar com outras linguagens estéticas. 

~Apreender o texto literário como um discurso de 

compromisso social e ideológico. 

~Motivar para o estudo da obra Os Maias. 
~Conhecer o espaço que estrutura o romance. 

~Desenvolver o espírito de grupo e de solidariedade. 

Alunos dos cursos 

profissionais 2º ano 

Professoras de Por-

tuguês 

(Etelvina Castro, Ra-

quel Filipe) 

[Professoras acom-

panhantes –Jussara 

Silva (OTR) e Ana 

Paula Dias (Matemá-

tica)] 

+/- 25€  por 

aluno 

2013 

3º período (a 

data depende 

da disponibili-

dade da com-

panhia de tea-

tro) 

------- Teatro na Escola, em Inglês 

~Fomentar o gosto pelo teatro. 

~Desenvolver o uso da língua inglesa em contexto / 

fora do espaço sala de aula. 

~Desenvolver o espírito de grupo e de solidariedade. 

Alunos do ensino bási-

co e secundário 

Organização: Graça 

Luísa Silva, Maria 

José Coelho 

Colaboração: Pro-

fessores de Inglês 

+/- 5€  por 

aluno 

 
2013 

Maio ?? Mostra profissional 

Apresentar o curso à comunidade 

Tomar conhecimento dos trabalhos realizados por 

alunos 

Desenvolver capacidades interpessoais, de organiza-

ção e cooperação 

Toda a comunidade 

escolar 

Conceição Marques 

Daniel Mota 

Elisabete Morais 

Joaquim Alves 

Susana Oliveira 

50€  

2013 maio  
Visita de estudo a Lavadores 

“Granito da praia de Lavadores” 

- Compreender a necessidade do homem intervir de 

forma equilibrada nas zonas costeiras, 

- Aplicar em saída de campo os conhecimentos de 

geologia adquiridos na sala de aula. 

11º A, B,C e D 

Aurora Alves 

Lígia Osório 

Mário Correia 

 

2013 maio  
visita de estudo à região autónoma 

da Madeira 
consolidar a informação turística da região 

2º ano do curso de 

receção 
Urbano Fileno  

2013 de abril a junho 
quarta-

feira 

Continuação do projeto Ler e Cri-
ar 

(Ver 1º período) (Ver 1º período) (Ver 1º período) ----- 
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Objetivos / Competências  

a desenvolver 
Destinatários 

Professores res-

ponsáveis 
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previsto 

(€ ) Ano Mês  Dia 

2013 

Entre 

abril 

e 

junho 

 

4ª Feiras das 

15h15 

às 16h45 

Preparação de materiais 

-Desenvolver atividades diversificadas para serem 

aplicadas em sala de aula. 

-Trabalhar as competências essenciais presentes nas 

orientações emanadas pelo Ministério da Educação e 

que constam nos Programas da disciplina 

Professores do Grupo 

de matemática 

Professores do 

Grupo reunidos por 

ano / disciplina 

 

2013 junho  
Apresentação do trabalho desen-

volvido no projeto Ler e Criar 
* Divulgar a formação conjunta permitida pelo pro-

jeto multidisciplinar desenvolvido 

Toda a comunidade 

educativa 
  

2013 

De 10 a 17 de 

Junho 

 

. A mar-

car 

SuperTmatik 

 
Final Internacional online 7º e 8º Anos 

Beatriz Oliveira 

Glória Correia 

Penélope Santos 

Susana Ramos 

 

2013 Junho  

32ª Marcha juvenil de montanha, em 

parceria com a Escola Básica e Se-

cundária de Canelas. 

_Promover o convívio entre professores e alunos. 

_Sensibilizar os alunos para o respeito pela natureza. 

_ Incutir hábitos de atividade física regular em contac-

to com a natureza. 

Alunos envolvidos Docentes do Grupo. 
Valor do 

transporte. 

2013 Junho 7 
Finais dos torneios escola em movi-

mento. 

_ Proporcionar aos alunos que alcançaram os melho-

res resultados no torneio Escola em Movimento, um 

momento formal de reconhecimento do seu mérito. 

_ Divulgar à comunidade escolar as equipas finalistas. 

_ Desenvolver o espírito de equipa e o fail-play como 

valores fundamentais do desporto. 

Alunos envolvidos Dr. Gabriel 50€  

2013 
junho / ju-

lho 
------ 

Espetáculo do Curso Profissional de 

Apoio à Infância 

~Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo. 

~Desenvolver atitudes de civismo fora do espaço es-

colar. 

~Desenvolver o espírito de grupo e de solidariedade. 

Curso profissional de 

Apoio à Infância – 2º e 

3º ano 

Ângela Silva +/- 600€  


