Plano Anual de Atividades
2016/2017

Educar Para a Vida

Viana do Castelo

i.

Introdução

O Plano Anual de Atividades constitui um dos instrumentos do exercício da autonomia do Agrupamento de Escolas de Monserrate (AEM), consagrada no regime de autonomia, administração e gestão dos
estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, definido pelo Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho.
Enquanto documento de planeamento, define, em função do projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades, contemplando a identificação dos recursos necessários à
sua execução.
Decorrentes dos vetores estratégicos da ação educativa do Agrupamento enunciados no seu Projeto educativo, destacam-se neste plano anual de atividades, os seguintes objetivos:

1. Promover o sucesso educativo e reduzir a retenção, o absentismo e abandono escolar.
2. Aprofundar o crescimento pessoal e o desenvolvimento cultural e científico das crianças, alunos/adultos.
3. Proporcionar respostas educativas diversificadas e diferenciadas para os diferentes públicos do pré-escolar ao adulto.
4. Promover a participação e colaboração dos pais e encarregados de educação no desenvolvimento socioeducativo dos educandos.
5. Promover a formação permanente e adequada do pessoal docente e não docente.
6. Promover lideranças participadas e partilhadas.
7. Divulgar, na comunidade educativa, mais e melhor a oferta formativa do agrupamento.
8. Reforçar e diversificar as parcerias e outras formas de colaboração com entidades externas.
Este documento contempla um conjunto de propostas, que concorrem para a concretização da ação educativa o AEM, subordinada ao lema Educar para a vida, entendida como linha de orientação estratégica,
assumida como desafio colectivo, ajudando a consolidar uma cultura de agrupamento que procura ser uma referência na educação das crianças e jovens e na formação de adultos, nas suas diferentes
componentes – saber, saber-fazer, saber-ser/estar, preparando-os para viver a vida neste tempo de múltiplos desafios.
Neste Plano estão previstas diversas iniciativas, nos diferentes contextos educativos deste Agrupamento, que traduzem o dinamismo desta comunidade educativa, em processo contínuo de melhoria e
consolidação de processos.
Importa ressalvar, que este documento tem um carácter dinâmico, por isso, aberto a adenda, que pode vir a acolher outras iniciativas, sempre que, pelas oportunidade surgidas, se mostrem pertinentes para
enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, melhorar os resultados escolares dos alunos e o funcionamento do Agrupamento e das suas diferentes estruturas, na realização da sua missão educativa.
A avaliação deste Plano de Atividades far-se-á, periodicamente, em reuniões das diversas estruturas do Agrupamento e inserida na plataforma Moodle, para posterior elaboração do relatório final de execução.

Submetido à apreciação do Conselho Pedagógico com parecer positivo, em reunião de 6 de outubro de 2016.
Aprovado em reunião do Conselho Geral de 5 de Dezembro de 2016

ii.

Plano Anual de Atividades 2016/2017

1. Escola

2. Setor:

3.Departamento/
Grupo/Serviço

4. Objetivo da atividade (
mais relevante):

5.1.Tipologia da atividade

5.2. Articulação com:

6. Atividade

7. Público-alvo:

8. Responsável:

9. Calendarização:

10. Descrição da atividade:

11.1.Orçamento
(em euros)

11.2. Fontes de
financiamento

0

FOFI 123 ATI 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo, 3º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
Atividades inerentes à
pessoal e o desenvolvimento
função de coordenação de
cultural e científico das
DT
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Sessões/Palestras sobre
Educação Sexual em Meio
Escolar

Alunos do 2º e 3º ciclos

Maria França
Passos/Conceição Amorim

Escola EB 2,3 Dr Pedro 2º ciclo, 3º ciclo, ensino
Barbosa
secundário

3. Proporcionar respostas
educativas diversificadas e
diferenciadas para os
diferentes públicos do préescolar ao adulto.

Projeto educativo (PEA)

Laboratórios Abertos

Alunos do pré-escolar e 1º
ciclo

Professores dos grupos 510
1º e 2º períodos
e 520

Atividades experimentais preparadas para
os alunos do pré-escolar e 1º ciclo e
monitorizadas pelos alunos do 2º e 3º ciclos
e ensino secundário.

1500

FOFI 123/242 ATI
190/191/192

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Voluntariado/angariação
cultural e científico das
de fundos
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Alunos mais solidários

Alunos do curso prof.
Animador/a
Sociocultural/comunidade

Beatriz Correia

1º e 2º períodos

Participação das turmas do curso
Animador/a Sociocultural em atividades de
voluntariado e peditórios nacionais da AMI.

0

-

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Visita/ saída de estudo
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Visitas de estudo a IPSS

Alunos do 11º e 12º do
curso Animador/a
Sociocultural

Beatriz Correia

1º e 2º períodos

Visitar várias instituições particulares de
solidariedade social de Viana

0

FOFI 242 AT 192

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Concurso de Fotografia

Toda a Comunidade escolar Paulo Domingues

1º e 2º períodos

Fotografia - Tema a definir

100

FOFI 242 AT 192

JI Monserrate

Jardim de infância

8. Reforçar e diversificar as
parcerias e outras formas de
Formação e solidariedade
colaboração com entidades
externas.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Projeto "mininus d'juda
mininus" e recolha de bens
Comunidade educativa
essenciais a favor de
instituições locais

Coordenadora do
departamento, presidente 1º e 2º períodos
da ACGB, docentes

Envio para a Guiné -Bissau (JI Girassol de
Cacheu)de vídeos gravados sobre a
atividade pedagógica em contexto de sala;
recolha de bens essenciais a favor de
instituições locais.

A definir

FOFI 123 ATI 190

Agrupamento de
escolas de Monserrate

1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo,
Expressões
ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Atividade física/ desporto
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Corta mato
escolar/distrital

Grupo de Educação Física

1º período

Corta mato envolvendo todos alunos do
agrupamento

200

FOFI 123 ATI 191/192

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
exposições
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Dia Mundial da alimentação Alunos do 6ºano

Grupo de EV

1º período

Exposição de cartazes para promoção de
hábitos de alimentação saudável

10

FOFI 123 ATI 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto educativo (PEA)

S.Martinho/Trabalhos e
mostra gastronómica
alusiva ao tema

Alunos do 5ºano

Grupo de EV

1º período

Exposição de produtos alimentares
consumidos nesta época e desenhos em
várias técnicas alusivos ao tema.

10

FOFI 123 ATI 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto educativo (PEA)

Natal/ Exposição de
trabalhos realizados pelos
alunos

alunos do 5º e 6ºano

Grupo de EV

1º período

Comemoração do Natal/Exposição de
trabalhos dos alunos.

10

FOFI 123 ATI 192

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Visita de estudo ao
Planetário do Porto

Alunos do 7º ano

Rute Silva

1º período

Visitar o Planetário do Porto

400

FOFI 123 ATI 192

Escola Secundária de
Monserrate

Escola EB 2,3 Dr Pedro
3º ciclo
Barbosa

510 - Físico
Química

Atividade científica
(prática/laboratorial)

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Visita/ saída de estudo
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Alunos do agrupamento

1º e 2º períodos

Sessões com o Enfermeiro sobre o tema
Educação Sexual em Meio Escolar

1
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2. Aprofundar o crescimento
Projeto educativo (PEA),
pessoal e o desenvolvimento
Atividade de convívio social Projeto curricular de
cultural e científico das
escola
crianças, alunos/adultos.

Abertura do ano escolar

Alunos, Pais e
Coordenadores de
Encarregados de Educação Estabelecimento e
e Comunidade Educativa
professores

1º período

Depois da abertura do ano escolar na sede
do agrupamento, cada escola promove um
conjunto de atividades para integrar os
novos alunos e encarregados de educação e
dar a conhecer o Projeto Educativo e Plano
de Atividades com atividades diversas
atendendo à especificidade de cada
estabelecimento.

3º ciclo, ensino secundário 420 - Geografia

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Palestra/ debate
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Palestra

10º anos e 7º anos

grupo 420

1º período

3º ciclo, ensino secundário 420 - Geografia

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Comemoração do Dia dos
Direitos Humanos

11º e 12º anos

Docentes do 11º e 12º ano

3º ciclo, ensino secundário 420 - Geografia

3. Proporcionar respostas
educativas diversificadas e
diferenciadas para os
diferentes públicos do préescolar ao adulto.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Comemoração do Dia do
Mar

Alunos do 10º ano

Docentes que lecionam o
10 º ano

Serviço de psicologia e
orientação

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Escola EB1 de
Monserrate, Escola EB1
de Avenida, Escola EB1
1º ciclo
de Areosa, Escola EB1
de Carreço, Escola EB1
de Afife

Escola secundária de
Monserrate

Escola secundária de
Monserrate

Escola Secundária de
Monserrate

Escola secundária de
Monserrate

110 - 1.º ciclo

SPO

Palestra/ debate

Atividade de divulgação/
exposições

Projeto educativo (PEA)

A definir

FOFI 123 ATI 191

Palestra que evidencia os uso das SIG na
disciplina de geografia

25

FOFI 123 ATI 192

1º período

Reflexão sobre o Dia Mundial dos Direitos
Humanos.

25

FOFI 123 ATI 192

1º período

Serão convidados palestrantes ( pesca
costeira / de pesca de largo), que irão
apresentar a importância do mar para as
economias locais.

25

FOFI 123 ATI 192

0

-

O papel do Psicólogo numa
10º ano
escola

Psicóloga

1º período

Esta atividade consiste numa ida às turmas
do 10º ano, nas primeiras semanas de aulas,
falar dos Serviços de Psicologia e Orientação
da escola, apresentar-me, falar do tipo de
trabalho que faço, do meu horário, do tipo
de ajuda que podem ter no seu percurso no
secundário.

EB1 de Monserrate,
EB1 de Avenida, EB1 de
1º ciclo
Areosa, EB1 de
Carreço, EB1 de Afife

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Projeto curricular de
Atividade de convívio social
cultural e científico das
escola
crianças, alunos/adultos.

Magusto

Alunos

Professores e assistentes
operacionais.

1º período

Promover a mobilização de saberes
culturais, científicos e tecnológicos no
sentido de desenvolver uma apropriação
crítica da realidade.

0

-

EB1 de Monserrate,
EB1 de Avenida, EB1 de
1º ciclo
Areosa, EB1 de
Carreço, EB1 de Afife

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto curricular de
escola

Semana da Música

Alunos

Professores

1º período

Visita a Escolas de Música e atividades
variadas.

0

-

EB1 de Monserrate,
EB1 de Avenida, EB1 de
1º ciclo
Areosa, EB1 de
Carreço, EB1 de Afife

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto curricular de
escola

Semana da Música.

Alunos.

Professores.

1º período

Atividades relacionadas com a música.

0

-

EB1 de Monserrate,
EB1 de Avenida, EB1 de
1º ciclo
Areosa, EB1 de
Carreço, EB1 de Afife

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Visita/ saída de estudo
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola

Património Local.

Alunos

Professores.

1º período

Visita a locais de interesse patrimonial.

A definir

-

EB1 de Monserrate,
EB1 de Avenida, EB1 de
1º ciclo
Areosa, EB1 de
Carreço, EB1 de Afife

3. Proporcionar respostas
educativas diversificadas e
diferenciadas para os
diferentes públicos do préescolar ao adulto.

Projeto curricular de
escola

Festa de Natal.

Alunos.

Professores titulares,
professores das AEC e
assistentes operacionais.

1º período

Convívio entre todos os elementos da
comunidade educativa e partilha de
valores.

0

-

EB1 de Monserrate,
EB1 de Avenida, EB1 de
1º ciclo
Areosa, EB1 de
Carreço, EB1 de Afife

4. Promover a participação e
colaboração dos pais e
encarregados de educação
Projeto curricular de
Atividade de convívio social
no desenvolvimento
escola
socioeducativo dos
educandos.

Receção aos alunos

Alunos

Comunidade Educativa

1º período

Criar condições que favoreçam a integração
dos alunos na escola.

0

-

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Dia Mundial da
Alimentação

Alunos do 6º ano

Professores do grupo 520

1º período

Comemoração do dia da alimentação com a
realização de exposição e atividades
relacionadas com o tema

0

FOFI 123 ATI 192

Atividade de convívio social

Projeto educativo (PEA)

2
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Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo, 3º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Concurso (nacional/
cultural e científico das
internacional)
crianças, alunos/adultos.

Projeto curricular de
escola

Olimpìadas da Matemática Alunos do 2º e 3º ciclo

Professores do 2º e 3º ciclo 1º período

A atividade é um concurso nacional de
matemática, organizado pela SPM. A
participação dos alunos será facultativa com
inscrição.

0

-

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo, 3º ciclo
Barbosa

3. Proporcionar respostas
educativas diversificadas e
diferenciadas para os
diferentes públicos do préescolar ao adulto.

Eleição da Associação de
Estudantes

Projeto educativo (PEA)

Promover/organizar o
processo de eleição da
Associação de Estudantes

alunos do 2º e 3º ciclos

Direção/Coordenadoras do
1º período
2º e 3º ciclos

Organizar/Acompanhar as várias etapas
inerentes ao processo eleitoral da
Associação de Estudantes

0

FOFI 123 ATI 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo, 3º ciclo, ensino
Barbosa
Escola Secundária de
secundário
Monserrate

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Atividade física/ desporto

Projeto educativo (PEA)

Divulgação de atividades
do DE do departamento

Alunos

Professores com grupo
equipa

1º período

Mostra de atividades

50

FOFI 123 ATI 191/192

Escola EB 2,3 Dr Pedro
Barbosa
2º ciclo, 3º ciclo, ensino
Escola Secundária de
secundário
Monserrate

4. Promover a participação e
colaboração dos pais e
encarregados de educação
Recolha de bens
no desenvolvimento
alimentares
socioeducativo dos
educandos.

Projeto educativo (PEA)

Cabaz de Natal: campanha
toda a comunidade
de solidariedade de
educativa
recolha de bens

profs de EMRC

1º período

recolha de bens alimentares para oferecer a
instituição de soliadariedade

0

-

Escola EB 2,3 Dr Pedro
3º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola

Exposição com trabalhos

Alunos

Conceição Oliveira e
Manuela Pedreira

1º período

Materiais construídos pelos alunos sobre a
vivência do homem pré-histórico

0

-

Escola EB 2,3 Dr Pedro
3º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Cartões de Natal em
Francês

alunos do 3º CEB

Ana Paula Carvalho

1º período

Fazer e expor cartões de Natal em Francês

10

FOFI 123 ATI 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro
3º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Festa do Cinema Francês

Alunos do 3º CEB

Ana Paula Carvalho

1º período

Sessões de cinema francês

0

-

Escola EB 2,3 Dr Pedro
3º ciclo
Barbosa

3. Proporcionar respostas
educativas diversificadas e
diferenciadas para os
diferentes públicos do préescolar ao adulto.

Projeto educativo (PEA)

Visita de estudo ao Museu
dos transportes e das
telecomunicações,
podendo ser
complementada com a
visita ao Jardim Botânico

Alunos do 7º ano

Professores de Português,
de Biologia e de Física e
Química do 7º ano

1º período

Visita ao Museu dos transportes e
telecomunicações, com possível deslocação
ao Jardim Botânico

A definir

FOFI 123 AT 192

Agrupamento de
Escolas de Monserrate

Direção do Agrupamento

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Dia do Diploma
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Dia do Diploma

Comunidade Educativa

Diretor

1º período

Entrega dos diplomas aos alunos finalistas
do ensino secundário, no ano letivo
2015/2016 e aos alunos com mérito
académico, cívico e desportivo

100

FOFI 123 AT
191/192/242

Escola Secundária de
Monserrate

Direção do Agrupamento

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Dia da ESM

Comunidade Educativa

Diretor

1º período

Dia da ESM (128.º aniversário)

250

FOFI 123 AT 192

Agrupamento de
escolas de Monserrate

Direção do Agrupamento

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Jantar de Natal
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Jantar de Natal do
Agrupamento

Pessoal docente e não
docente

Diretor

1º período

Jantar de Natal do Agrupamento

A definir

FOFI 123 AT
190/191/192

Agrupamento de
escolas de Monserrate

Direção do Agrupamento

5. Promover a formação
permanente e adequada do
pessoal docente e não
docente.

Projeto educativo (PEA)

Reunião geral de
Professores - Lançamento
do ano letivo 2016/2017

Docentes

Diretor

1º período

Reunião geral de Professores - Lançamento
do ano letivo 2016/2017

A definir

FOFI 123 AT
190/191/192

Visita/ saída de estudo

Reunião Geral de
Professores

3
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Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Atividade científica
(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA)

Atividade laboratorial
utilizando o osciloscópio

Alunos do 11º ano de FQA

Teresa Pinto Leite e José
António Ribeiro

1º período

Utilizando os osciloscópios os alunos do 11º
ano realizarão uma atividade laboratorial no
âmbito da disciplina de FQA

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Representação teatral

Projeto curricular de turma

Assistência à declamação
do "Sermão de Santo
António aos Peixes" pelo
ator Marcelo Lafontana.

Todas as turmas de 11º ano

Professores de Português
do 11º ano

1º período

Encenação, em ambiente barroco, da
declamação do "Sermão de Santo António
aos Peixes"

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Visita/ saída de estudo

Projeto curricular de
escola

Caminhada - Trilhos de
Santa Luzia

As 6 turmas dos cursos de
Multimédia e de
Informática

Fernanda Silva e Helena
Rodrigues

1º período

Trilhos de Santa Luzia

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Exposição sobre a 1ª
República

Comunidade educativa

Carla Barata e Esmeralda
Afonso

1º período

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Concurso (nacional/
cultural e científico das
internacional)
crianças, alunos/adultos.

Projeto curricular de turma

Concurso "uma Aventura
Literária 2017"

Alunos 11º ano Artes
Visuais

Iolanda

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Concurso (nacional/
cultural e científico das
internacional)
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

concurso interno
"Expressões e Sensações"

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Atividade física/ desporto
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Visita/ saída de estudo
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

Escola Secundária de
Monserrate

0

-

3€/aluno

FOFI 123/242 AT 192

300

FOFI 242 AT 192

Apresentação de um conjunto de paineis
sobre o tema

0

-

1º período

Concurso nacional - modalidade: desenho

0

-

Alunos de Artes visuais Agrupamento de Escolas de Iolanda Parente
Monserrate

1º período

Participação no concurso interno Expressões
e Sensações" - Modalidade: Desenho e
Fotografia - Aunos do 11º ano do curso de
Artes Visuais

0

-

Torneio Interescola

Alunos

Grupo EF

1º período

Competição/convívio de escolas da cidade

20

FOFI 123 AT 192

Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Visita à EMAF

Alunos do 12.O, 12.T e
11.O

Carla Gomes

1º período

Visita à EMAF - 16.ª Feira Internacional
Máquinas, Equipamentos e Serviços para a
Industria a decorrer na EXPONOR

200

FOFI 242 AT 192

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Feira do livro

Comunidade Educativa

Grupo de Português

1º período

Durante a última semana de aulas do
primeiro período, efetuar-se-á uma feira do
livro, com descontos, com o objetivo de
potenciar a compra de livros e a sua leitura

0

-

ensino secundário

3. Proporcionar respostas
educativas diversificadas e
diferenciadas para os
diferentes públicos do préescolar ao adulto.

Atividade de divulgação/
exposições

Projeto educativo (PEA)

Dia Mundial da Filosofia

Aalunos do 10º ano dos
Cursos Regulares

410-filosofia

1º período

Apresentar painéis com texto e imagem aos
alunos do 10º ano sensibilizando para o
valor da filosofia.

0

FOFI 123 AT 192

Agrupamento de
escolas de Monserrate

ensino secundário,
Bibliotecas escolares

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Incentivo à leitura em voz
alta

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola

As vozes do texto

Toda a comunidade escolar Maria Fernanda Neves

1º período

Concurso em que os alunos filmam-se, com
os seus dispositivos eletrónicos, a dizer
qualquer tipo de texto

0

-

Agrupamento de
escolas de Monserrate

ensino secundário,
Bibliotecas escolares

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Dar a conhecer o
funcionamento duma
biblioteca

Projeto educativo (PEA)

Formação de utilizadores

Todas as turmas do 10º Ano Fernanda Neves

1º período

Todas as turmas do 10º Ano vêm à Biblioteca
para aprender as regras e o funcionamento

0

-

Jardim de infância

4. Promover a participação e
colaboração dos pais e
encarregados de educação
Atividade de convívio social
no desenvolvimento
socioeducativo dos
educandos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Receção ás crianças

Comunidade educativa

1º período

Receção às crianças e convívio

50

FOFI 123 AT 190

Docentes e associação de
pais

4
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Agrupamento de
Escolas de Monserrate

Serviço de psicologia e
orientação

Agrupamento de
escolas de Monserrate

Serviço de psicologia e
orientação

SPO

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Apoio Psicopedagógico

SPO

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Programa de Competência
Projeto educativo (PEA)
de Estudo

SPO

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Avaliação Psicológica

SPO

3. Proporcionar respostas
educativas diversificadas e
diferenciadas para os
diferentes públicos do préescolar ao adulto.

Consulta Psicológica
Individual

Projeto educativo (PEA)

Promover a integração
saudável e conscienciosa
dos alunos nos diversos
percursos vocacionais que
fizeram

Alunos do Agrupamento de
Psicóloga
Escolas de Monserrate

Competências no Estudo

Todos os alunos do
agrupamento

Psicóloga

1º, 2º e 3º períodos

Acompanhar sempre que necessário e
pedido os alunos na sua integração na
escola e na turma.

A definir

FOFI 123/242 ATI 192

1º, 2º e 3º períodos

Esta atividade consiste na aplicação de um
programa individual ou em grupo-turma,
onde são analisadas as áreas deficitárias do
estudo e são desenvolvidas e trabalhadas
estratégias de superação.

A definir

FOFI 123 AT 191/192

0

-

Projeto educativo (PEA)

Avaliação Psicológica
Individual

Alunos do Agrupamento de
Psicóloga
Escolas de Monserrate

1º, 2º e 3º períodos

Realizar uma avaliação cognitiva aos alunos
que permita compreender se existe algum
atraso que o impeça de ter sucesso
educativo e permitir reformular o seu
percurso com medidas extraordinárias
(Ensino Especial)

Projeto educativo (PEA)

Esta atividade consiste no
acompanhamento
individual a alunos com
problemas.

Todos os alunos do
agrupamento

Psicóloga

1º, 2º e 3º períodos

Acompanhamento individual a alunos que
estejam a ter problemas pessoais .

0

-

SPO

4. Promover a participação e
colaboração dos pais e
encarregados de educação
Atendimento a
Projeto educativo (PEA)
no desenvolvimento
Encarregados de Educação
socioeducativo dos
educandos.

Atendimento a pais e
Encarregados de Educação
Psicóloga
Encarregados de Educação dos alunos do agrupamento

1º, 2º e 3º períodos

Atendimento a pais com vista a tentar
resolver dúvidas que tenham sobre os seus
educandos.

0

-

SPO

5. Promover a formação
permanente e adequada do
pessoal docente e não
docente.

Projeto educativo (PEA)

Sempre que solicitada,
atividades colaborativas
com os professores e
funcionários do
agrupamento

1º, 2º e 3º períodos

Esta atividade é colaborativa em tudo o que
os professores me solicitam e os
funcionários.

0

-

Escola EB 2,3 Dr Pedro
Barbosa, Escola
Serviço de psicologia e
secundária de
orientação
Monserrate

SPO

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Projeto educativo (PEA)

Sessões de orientação
escolar e profissional para
levar os alunos a tomarem Alunos do 9º,10º, 11º e 12º
Psicóloga
uma decisão sobre os
anos.
percursos mais apropriados
a adoptarem.

1º, 2º e 3º períodos

Para o 9ºano, serão feitas sessões semanais
em tempo letivo com a durabilidade de 45
minutos semanais.
Para o 10º,11º e 12ºanos serão feitos
acompanhamentos individuais ou em
pequenos grupos em tempo extra curricular
durante o tempo que for preciso.

A definir

FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo, 3º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade científica
550 - Informática
cultural e científico das
(prática/laboratorial)
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Clube TIC 2º e 3º Ciclo

Todos os alunos do 2º e 3º
ciclo

Maria Lima

1º, 2º e 3º períodos

Clube TIC 2º e 3º Ciclo

A definir

FOFI 123 AT 192

Escola secundária de
Monserrate

2º ciclo, 3º ciclo

550 - Informática

8. Reforçar e diversificar as
parcerias e outras formas de
Segurança
colaboração com entidades
externas.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Clube Proteção Civil

Toda a comunidade

Maria Lima

1º, 2º e 3º períodos

Clube Proteção Civil

100

FOFI 123 AT 192

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

550 - Informática

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Atividade científica
(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Clube de Robótica,
Eletrónica e Programação

Alunos dos 3 anos

João Lopes

1º, 2º e 3º períodos

Clube de Robótica, Eletrónica e
Programação

400

FOFI 242 AT 192

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
550 - Informática
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Atividade científica
(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola

Apoio à Prova de Aptidão
Profissional

alunos do 12º de
Informática e Multimédia

Fernanda Silva; Paulo
Domingues

1º, 2º e 3º períodos

Apoio à Prova de Aptidão Profissional

A definir

FOFI 242 AT 192

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

550 - Informática

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Clube de Vídeo

Toda a Comunidade
Educativa

Alda Faria; Ermelinda
Correia

1º, 2º e 3º períodos

Realização de Vídeos de eventos

600

FOFI 242 AT 192

Agrupamento de
escolas de Monserrate

Agrupamento de
escolas de Monserrate

Serviço de psicologia e
orientação

Serviço de psicologia e
orientação

Agrupamento de
escolas de Monserrate

Serviço de psicologia e
orientação

Agrupamento de
escolas de Monserrate

Serviço de psicologia e
orientação

Colaboração com
professores e funcionários

Orientação escolar e
profissional

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade científica
(prática/laboratorial)
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Professores e funcionários

Psicóloga

5
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Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

expressões

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Atividade física/ desporto

Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

Expressões

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto educativo (PEA),
Dinamização do espaços da
Comunidade escolar
Projeto curricular de turma escola

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

Expressões

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto educativo (PEA)

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

Expressões

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Palestra/ debate
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

Expressões

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

SPO

8. Reforçar e diversificar as
parcerias e outras formas de Atividades de cooperação
colaboração com entidades diversas
externas.

EB1 de Monserrate,
EB1 de Avenida, EB1 de
1º ciclo
Areosa, EB1 de
Carreço, EB1 de Afife

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Agrupamento de
Escolas de Monserrate

1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo,
ensino secundário

Agrupamento de
Escolas de Monserrate

1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo,
ensino secundário,
educação especial

Escola Secundária de
Monserrate

Serviço de psicologia e
orientação

1º, 2º e 3º períodos

Torneio interturmas das diferentes
modalidades abordadas em contexto letivo.

0

-

Professora Filomena Mouta 1º, 2º e 3º períodos

Participação dos alunos do Curso de
Animador Socio Cultural na dinamização dos
espaços.

200

FOFI 242 AT 192

Alunos Animação
Sociocultural

Prof. Filomena Mouta

1º, 2º e 3º períodos

Visitas a atividades culturais desenvolvivas
na comunidade/região

100

FOFI 242 AT 192

Projeto curricular de turma Workshops cidadania

Alunos Turma ASC

Prof Filomena Mouta

1º, 2º e 3º períodos

Workshops e debates com convidados

10

FOFI 242 AT 192

Projeto curricular de turma Exposição cidadania

Comunidade escolar

Prof. Filomena Mouta

1º, 2º e 3º períodos

Exposições no âmbito da cidadania

20

FOFI 242 AT 192

Projeto educativo (PEA)

Entidades exteriores à
Neste tipo de atividades
comunidade escolar:
engloba-se todo o contato
ULSAM, CPCJ, Segurança
Psicóloga
colaborativo com entidades
Social, GAF, Instituições de
exteriores à escola.
Ensino Superior…

1º, 2º e 3º períodos

Atividade colaborativa com entidades
exteriores à escola

0

-

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto curricular de
escola

Oficina de dança e contos
tradicionais-folclore.

Alunos

Professores e
representante do grupo.

1º, 2º e 3º períodos

Partilha de usos e costumes da região.

0

-

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Plano de Melhoria

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Plano de Melhoria

Alunos

Manuel Vitorino

1º, 2º e 3º períodos

Implementação do Plano de Melhoria do
Agrupamento

0

CIM/Financiamento
comunitário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Avaliação interna

Projeto educativo (PEA)

Avaliação Interna
(PAASA/EAQAVET)

Comunidade Educativa

Equipa Avaliação Interna e
1º, 2º e 3º períodos
Promoção da Qualidade

Avaliação Interna / Promoção da Qualidade

750

FOFI 123/242 AT
191/192

0

-

Torneio interturmas

Idas ao Teatro/
espetáculos/exposições

Alunos

Grupo EF

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Projeto educativo (PEA),
Concurso a nível de escola
Problema do Mês
cultural e científico das
Projeto curricular de turma
crianças, alunos/adultos.

Alunos do 2º ciclo

Professores do grupo 230

1º, 2º e 3º períodos

Todos os meses será afixado na escola um
problema de matemática que os alunos
terão que resolver. É um concurso e a
participação será facultativa. As pontuações
obtidas serão também afixadas
mensalmente.

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Alunos do 2º ciclo

Professores de Português
do 2º ciclo

1º, 2º e 3º períodos

Idas ao teatro, de acordo com a oferta que
for surgindo.

A definir

FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo
Barbosa

3. Proporcionar respostas
educativas diversificadas e
diferenciadas para os
diferentes públicos do préescolar ao adulto.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto educativo (PEA)

Clube de Cerâmica

2º e 3º ciclos

Ermelinda Oliveira Vale

1º, 2º e 3º períodos

Pretende-se que neste clube os alunos
tenham oportunidade de conhecer e
desenvolver técnicas artesanais de produzir
peças em cerâmica.

70

FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo
Barbosa

3. Proporcionar respostas
educativas diversificadas e
diferenciadas para os
diferentes públicos do préescolar ao adulto.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto educativo (PEA)

Clube dos 4 Erres

Alunos do 2º e 3º ciclos

Francisco Cruz

1º, 2º e 3º períodos

Reciclagem de papel e trabalhos de
expressão plástica a partir da reutilização e
recuperação de materiais de desperdício.

30

FOFI 123 AT 192

Projeto educativo (PEA)

Idas ao teatro

6
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Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo, 3º ciclo
Barbosa

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Concurso (nacional/
internacional)

Projeto educativo (PEA)

Concursos de leitura e
concursos literários a nível Alunos do 2º e 3º ciclos
nacional

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo, 3º ciclo
Barbosa

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Reuniões com
delegados/subdelegados

Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo, 3º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

1º, 2º e 3º períodos

Participação em concursos literários que
pressuponham trabalhos de leitura e de
produção escrita

Reuniões periódicas com os
Delegados e subdelegados Coordenadoras de DT 2º e
representantes das turmas
das turmas do 2º e 3º ciclos 3º ciclos
e coordenadora de DT

1º, 2º e 3º períodos

Comemoração de
efemérides e festividades

Alunos do 2º e 3º CEB

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo, 3º ciclo
Barbosa

4. Promover a participação e
colaboração dos pais e
Projeto educativo (PEA),
Reuniões peródivas com os
encarregados de educação
Projeto curricular de
EE no início de cada
no desenvolvimento
escola, Projeto curricular
período letivo
socioeducativo dos
de turma
educandos.

Reuniões com os EE
previamente agendadas

Encarregados de Educação Coordenadores DT e DT

Agrupamento de
Escolas de Monserrate

2º ciclo, 3º ciclo, ensino
secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Atividade científica
(prática/laboratorial)

Apoio tutorial

Alunos das disciplinas
pertencentes aos grupos
510 e 520

Agrupamento de
Escolas de Monserrate

2º ciclo, 3º ciclo, ensino
secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Concurso (nacional/
internacional)

Projeto educativo (PEA)

Spelling Bee

alunos dos 2º e 3º CEb e
secundário

Agrupamento de
Escolas de Monserrate

2º ciclo, 3º ciclo, ensino
secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Visita/ saída de estudo
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Visitas de estudo
relacionadas com os
conteúdos programáticos
das disciplinas do
departamento

Alunos que frequentam as
Professores dos grupos 510
disciplinas lecionadas pelos
1º, 2º e 3º períodos
e 520
grupos 510 e 520

Visitas de estudo

Agrupamento de
Escolas de Monserrate

2º ciclo, 3º ciclo, ensino
secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Atividade de convívio social Projeto educativo (PEA)
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

"O Mundo Ficou Bem
Melhor"

Alunos e professores do 2º
e 3 ciclos e do Ensino
Secundário

Prof. Primavera Alves e
professores de Português
do 2º e 3º ciclos

1º, 2º e 3º períodos

Agrupamento de
Escolas de Monserrate

2º ciclo, 3º ciclo, ensino
secundário

3. Proporcionar respostas
educativas diversificadas e
diferenciadas para os
diferentes públicos do préescolar ao adulto.

Atividade científica
(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA)

Articulação curricular

Alunos das disciplinas dos
grupos 510 e 520

Agrupamento de
escolas de Monserrate

2º ciclo, 3º ciclo, ensino
secundário

5. Promover a formação
permanente e adequada do
pessoal docente e não
docente.

Atividade científica
(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA)

Direção de instalações

Projeto educativo (PEA)

Professores de Português
do 2º e 3º ciclos e BE

A definir

-

Reuniões para analisar/discutir os principais
problemas apontados pelos alunos e obter
sugestões/soluções para os mesmos

0

-

1º, 2º e 3º períodos

Atividades variadas de comemoração de
efemérides e festividades ligadas à cultura
anglo-americana

20

FOFI 123 AT 192

1º, 2º e 3º períodos

Reuniões com os EE e respetivos DT no início
de cada período letivo

0

-

Professores dos grupos 510
1º, 2º e 3º períodos
e 520

Apoio tutorial

0

-

Cristina Cunha e Fátima
Oliveira

Cada aluno tem que ser capaz de soletrar
corretamente palavras em inglês (
“spelling” a nível de turma) seguindo os
mesmos moldes do concurso americano
“Spelling Bee”

10

FOFI 123 AT 192

A definir

FOFI 123/242 AT 192

Parabenização do aniversariante através de
uma celebração simbólica

100

FOFI 123 AT 192

Professores dos grupos 510
1º, 2º e 3º períodos
e 520

Articulação curricular entre os professores
que lecionam a mesma disciplina no mesmo
ano de escolaridade.

0

-

Alunos e professores dos
grupos 510 e 520

Professores dos grupos-510
1º, 2º e 3º períodos
e 520

Criar, otimizar e manter os laboratórios e
instalações específicas

3000

FOFI 123/242 ATI 192

Cristina Cunha

1º, 2º e 3º períodos

Escola EB 2,3 Dr Pedro
3º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Festividades francesas

Comunidade educativa

Ana Paula Carvalho

1º, 2º e 3º períodos

Comemoração de várias festividades
francesas

0

-

Escola EB 2,3 Dr Pedro
3º ciclo
Barbosa

8. Reforçar e diversificar as
parcerias e outras formas de Atividade científica
colaboração com entidades (prática/laboratorial)
externas.

Projeto educativo (PEA)

Projetos do CMIA

Alunos do 8º ano

Professores do grupo 520

1º, 2º e 3º períodos

Atividades experimentais em conjunto com
o CMIA

0

-

Escola EB 2,3 Dr Pedro
Barbosa
3º ciclo, ensino secundário
Escola Secundária de
Monserrate

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Educação por Pares
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Projeto Educação por pares
Alunos do 3.º CEB e do
(Prevenção consumo de
Ensino Secundário
substâncias aditivas)

1º, 2º e 3º períodos

Projeto em parceria com o CLDS+ do
Gabinete de Atendimento à Família
destinado à educação por pares para a
prevenção do consumo de substâncias
aditivas.

50

FOFI 123/242 AT 192

Diretor

7
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ensino secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Apoio tutorial e apoio à
realização das PAP's

Projeto educativo (PEA)

Apoio Tutorial e apoio à
realização das PAP's

Alunos de Geometria
Descritiva A e alunos do
Todos os professores do
curso profissional de Design grupo
de Equipamento (12º)

1º, 2º e 3º períodos

Apoio Tutorial e apoio à realização das PAP's

0

FOFI 242 AT 192

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Atividade física/ desporto

Projeto educativo (PEA)

Projeto do Desporto
Escolar

Alunos

1º, 2º e 3º períodos

Grupos equipa de - badminton, voleibol,
futsal, esgrima, basquetebol, natação, vela,
tiro com arco, surf

10000

FOFI 123 AT 197

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Concurso (nacional/
internacional)

Projeto curricular de
escola

Concurso "Expressões e
Sensações IX"

Profs. Primavera Alves,
Alunos de todos os anos do
Joaquina Gomes e Mª
Ensino Secundário
Humberto

1º, 2º e 3º períodos

Concurso Estético-Literário, englobando as
modalidades de texto criativo (prosa e
poesia), crítica literária, olimpíadas da
História, ilustração e fotografia.

1000

FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Atividade de convívio social Projeto educativo (PEA)
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Percursos pedestres

Comunidade escolar

1º, 2º e 3º períodos

Caminhadas abertas a toda a comunidade

10

FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Filosofia e cinema

Alunos dos cursos regulares 410-filosofia

1º, 2º e 3º períodos

Apresentação aos alunos de filmes
relevantes da história do cinema com valor
pedagógico na área da filosofia

0

FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Tertúlia Literária
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

"Noites de Poesia"

Comunidade Educativa e
outros tertulianos

Professora Arlette Faria

1º, 2º e 3º períodos

Leitura expressiva e comentada de poemas
de vários autores selecionados consoante o
tema da sessão

0

-

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
Projeto curricular de
pessoal e o desenvolvimento
Atividade de convívio social
escola
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

A Ler + Jovem

Séniores institucionalizados
Maria Fernanda Esmeriz
e jovens das turmas
Neves
envolvidas

1º, 2º e 3º períodos

Interação entre os jovens e os séniores
através da leitura em diferentes suportes

A definir

FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário,
Bibliotecas escolares

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Palestra/ debate

Projeto educativo (PEA)

Divulgação do Guião de
Pesquisa

12º Ano

Fernanda Neves

1º, 2º e 3º períodos

Num bloco de 90 minutos, dou a conhecer
aos alunos o Guião de pesquisa para
aprenderem a fazer trabalhos de
investigação

0

-

Agrupamento de
escolas de Monserrate

ensino secundário,
Bibliotecas escolares

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto educativo (PEA)

Ateliês de Leitura
Expressiva

Comunidade educativa

Fernanda Neves

1º, 2º e 3º períodos

Sempre que os professores me solicitem,
vou à turma ensinar a ler exprewssivamente

0

-

Agrupamento de
escolas de Monserrate

ensino secundário,
Bibliotecas escolares

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Concurso (nacional/
internacional)

Projeto educativo (PEA)

Prémio escolar António
Manuel Couto Viana

Comunidade Escolar

Mª Humberto

1º, 2º e 3º períodos

Este concurso privilegia Trabalhos à volta
da personalidade do Autor

0

-

Agrupamento de
escolas de Monserrate

ensino secundário,
Bibliotecas escolares

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Concurso (nacional/
internacional)

Projeto educativo (PEA)

Uma aventura literária
2017

Comunidade escolar

Mª Humberto

1º, 2º e 3º períodos

Concurso que privilegia a escrita e a
ilustração à volta dos livros "Uma aventura"
da Caminho

0

-

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário,
Bibliotecas escolares,
BIVAM

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto educativo (PEA)

Noites de Poesia

Toda a Comunidade
Educativa

Arlete Faria

1º, 2º e 3º períodos

Na segunda quarta-feira de cada mês, na
casa Melo Alvim, Sessões de poesia de
autores diversificados

50

FOFI 123 AT 192

Jardim de infância

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Visita/ saída de estudo
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

1º, 2º e 3º períodos

Visitas a museus, teatros, ludoteca,
biblioteca, cinema, espetáculos musicais e
reconhecimento do património geográfico e
cultural (janeiras, Carnaval) e participação
em atividades promovidas pela CMVC

15

FOFI 123/129 AT 190

Escola Secundária de
Monserrate

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Agenda cultural

Crianças

Prof. Luís Verde

Prof. Fernando Sá e Luís
Marques

Coordenadoras, docentes

8

Plano Anual de Atividades 2016/2017

Jardim de infância

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Atividade de leitura
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

"Livros em rodopio",
semana da leitura e leitura
em articulação com o 1º
Comunidade educativa
ciclo, sempre que há
proximidade com este
setor de ensino.

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Jardim de infância

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Visita/ saída de estudo
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Agenda cultural reconhecimento do
património geográfico e
cultural do município

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Jardim de infância

7.Divulgar, na comunidade
educativa, mais e melhor a
oferta formativa do
agrupamento

Atividade de divulgação/
exposições

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Jardim de infância

7.Divulgar, na comunidade
educativa, mais e melhor a
oferta formativa do
agrupamento

Atividade de divulgação/
exposições

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Agrupamento de
escolas de Monserrate

Jardim de infância, 1º
ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo,
ensino secundário,
educação especial,
Direção do Agrupamento,
Serviço de psicologia e
orientação

4. Promover a participação e
colaboração dos pais e
encarregados de educação
Reuniões com pais e
Projeto educativo (PEA)
no desenvolvimento
Encarregados de Educação
socioeducativo dos
educandos.

Reuniões com pais e
Pais e Encarregados de
encarregados de educação Educação

Escola secundária de
Monserrate

Mecânica

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade científica
cultural e científico das
(prática/laboratorial)
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Apoio às PAP

ensino secundário

8. Reforçar e diversificar as
parcerias e outras formas de
Projeto Erasmus plus
colaboração com entidades
externas.

Projeto curricular de
escola

Partilha de práticas
pedagógicas entre escolas
de diferentes países

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Escola secundária de
Monserrate

coordenadora do
departamento, docentes e 1º, 2º e 3º períodos
prof. bibliotecários

O livro vai a casa e proporcionam-se
momentos de leitura em família; promovese o encontro com um escritor e/ou
ilustrador; articula-se a leitura com o 1º
ciclo sempre que é possível.

10

FOFI 123/129 AT 190

Crianças

Coordenadora, docentes

1º, 2º e 3º períodos

Visitas a museus, teatros, ludoteca,
biblioteca, cinema,espetáculos musicais;
reconhecimento do património geográfico e
cultural (Janeiras, Carnaval ) e participação
em atividades promovidas pela CMVC.

15

FOFI 123/129 AT190

Divulgação das
atividades/projetos
desenvolvidos

Cumunidade educativa

Docentes

1º, 2º e 3º períodos

Colocação de notícias no portal do
agrupamento

0

-

Divulgação de atividades
através do portal do
agrupamento

Comunidade educativa

Docentes

1º, 2º e 3º períodos

Colocação de notícias evidenciando os
objetivos das atividades desenvolvidas

0

-

Direção

1º, 2º e 3º períodos

Reuniões de acolhimentos aos pais e
encarregados de educação; Reuniões
(in)formativas sobre exames e
prosseguimento de estudos dos alunos

0

FOFI 123 AT
190/191/192

Alunos do12ºS Comunidade
Diretor de Curso
educativa

1º, 2º e 3º períodos

Conceção e realização de 7 projetos das
áreas da Eletromecânica integradores de
competências desenvolvidas ao longo dos
cursos

2500

FOFI 242 AT 192

Docentes e alunos da
escola secundária de
monserrate

Joaquim Alberto

2 anos letivos com inicio
em setembro de 2016

A escola oferece três ações pedagógicas a
comitivas das escolas participantes e a
interessados da escola.

21000

FOFI 280 AT 192

Profs. Ana Freixo e
Domingos Cunha

2º e 3º períodos

Participação do agrupamento nas diferentes
fases de apuramento para o nacional

A definir

FOFI 111/123 AT 197

Escola EB 2,3 Dr Pedro
Barbosa, Escola
2º ciclo, 3º ciclo, ensino
secundária de
secundário
Monserrate

Expressões/ EF

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Atividade física/ desporto
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Fase
distrital/regional/nacional Alunos
de basquetebol 3x3

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

520 - Biologia e
Geologa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Concurso (nacional/
cultural e científico das
internacional)
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Cncurso Forestis

Alunos do 10º, 11ºe 12º
anos

Professores do grupo 520

2º e 3º períodos

Concurso europeu que evidencia a
problemática relacionada com as florestas

0

-

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

520 - Biologia e
Geologia

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Concurso (nacional/
cultural e científico das
internacional)
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Oimpíadas da Biologia

alunos 11º de BG e 12º ano
Professores do grupo 520
de Biologia

2º e 3º períodos

Concurso de âmbito nacional, organizado
pela Ordem dos Biólogos, em parceria com a
Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa

0

-

520 - Biologia e
Geologia

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Concurso (nacional/
cultural e científico das
internacional)
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Olompiadas da Geologia

Alunos de BG do 11º ano

professores do grupo 520

2º e 3º períodos

Concurso de âmbito nacional organizado
pelaSociedade Geológica de Portugal, com
os apoios do Ministério da Educação, Rede
Ciência Viva, Internacional Geoscience
Educational Organization e das
Universidades Portuguesas.

0

-

8. Reforçar e diversificar as
parcerias e outras formas de
Palestra/ debate
colaboração com entidades
externas.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Organizar
Sessões/Palestras em
parceria com a Escola
Segura - PSP

2º e 3º ciclos

Maria França
Passos/Conceição Amorim

2º e 3º períodos

Sessões apresentadas pela PSP no âmbito da
cidadania/respeito mútuo e deveres
cívicos/sociais

0

FOFI 123 AT 192

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo, 3º ciclo
Barbosa

9
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ensino secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Concurso (nacional/
internacional)

Projeto educativo (PEA)

Concurso "7º Prémio
Escolar António Manuel
Couto Viana"

Alunos do Agrupamento

Profs. Primavera Alves,
Joaquina Gomes, Mª
Humberto

2º e 3º períodos

Concurso Estético-Literário, englobando as
modalidades de conto, poesia, ilustração e
ensaio.

10

FOFI 123 AT 191/192

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Concurso (nacional/
internacional)

Projeto educativo (PEA)

Concurso "Jogos Florais"
promovidos pela AAAETEC

Alunos do Ensino
Secundário

Profs. Primavera Alves,
Joaquina Gomes e Mª
Humberto

2º e 3º períodos

Concurso Estético-Literário, englobando as
modalidades de conto, poesia, soneto e
ensaio.

10

FOFI 123 AT 192

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Jardim de infância

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Visita/ saída de estudo
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Passeios pedonais e viagem
Crianças
de comboio

Coordenadoras, docentes

2º e 3º períodos

Outras visitas relacionadas com a temática a
desenvolver em contexto de sala e
intercâmbio entre Jardins utilizando o
comboio como meio de acesso

A definir

FOFI 123 AT 190

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Jardim de infância

8. Reforçar e diversificar as
Projeto educativo (PEA),
parcerias e outras formas de
Projeto curricular de
Atividade de Sensibilização
colaboração com entidades
escola, Projeto curricular
de turma
externas.

Educação para a saúde

Comunidade educativa

Coordenadoras e docentes 2º e 3º períodos

Rastreios dentário e visual, alimentação
saudável, palestras no âmbito social e saúde

15

FOFI 123 AT 190

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Jardim de infância

8. Reforçar e diversificar as
parcerias e outras formas de
Sensibilização
colaboração com entidades
externas.

Educação ambiental

Crianças

Docentes e CMIA

2º e 3º períodos

Projeto "Da terra para a terra", Horta
biológica, visitas à Resulima e CMIA,
promoção de uma ação pela ETAR no JI

0

FOFI 123/129 AT 190

Agrupamento de
Escolas de Monserrate

Serviços Administrativos

5. Promover a formação
permanente e adequada do
pessoal docente e não
docente.

Certificação da Qualidade Serviços Administrativos
Serviços Administrativos

Diretor

2º e 3º períodos

Início do Processo - Certificação dos Serviços
Administativos

4900

FOFI 123/242 AT
190/191/192

Agrupamento de
escolas de Monserrate

2º ciclo, 3º ciclo, ensino
secundário

Escola secundária de
Monserrate

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Certificação da Qualiade
Projeto educativo (PEA)
dos Serviços Administativos

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Concurso (nacional/
cultural e científico das
internacional)
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Corta mato distrital

Alunos

Coordenador do desporto
escolar

2º período

Representação do Agrupamento na fase
distrital do corta mato DE. Apuramento
para o nacional.

50

FOFI 111/123 AT 197

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo
Barbosa

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto educativo (PEA)

Carnaval/ Exposição de
máscaras

alunos do 5ºano

Grupo de EV

2º período

Realização de máscaras de Carnaval e
montagem de exposição alusiva ao tema

10

FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto educativo (PEA)

Dia Mundial da Árvore

Alunos do 5ºano

Grupo de EV

2º período

Representação de árvores em diferentes
técnicas e exposição dos trabalhos

0

FOFI 123 AT 192

Alunos

Grupo de EF

2º período

Torneio interturmas

50

FOFI 123 AT 192

Expressões/ EF

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo, 3º ciclo
Barbosa

ExPressões/ EF

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Atividade física/ desporto

Projeto curricular de
escola

Torneios inter turmas de
futebol e voleibol

Escola EB 2,3 Dr Pedro
3º ciclo
Barbosa

510 - Físico
Química

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Atividade científica
(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Exposição de trabalhos "Do Alunos 7º e 8º anos ,
cosmos às Moléculas"
Comunidade Educativa

Rute Silva

2º período

Exposição dos trabalhos dos alunos do 7º ano
sobre estruturas do Universo, e trabalhos
dos alunos do 8º ano sobre Modelos
Moleculares.

5

FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro
Barbosa, Escola
2º ciclo, 3º ciclo, ensino
secundária de
secundário
Monserrate

Expressões /EF

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Atividade física/ desporto
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Basquetebol 3x3 - fase
escolar

Alunos

Grupo EF da EB Pedro
Barbosa; Prof Domingos
Cunha

2º período

Torneio escolar de basquetebol 3x3, com
objetivo de apuramento para fase distrital.

50

FOFI 123 AT 197

Escola EB 2,3 Dr Pedro
Barbosa, Escola
2º ciclo, 3º ciclo, ensino
secundário
secundária de
Monserrate

2. Aprofundar o crescimento
Expressões/Educa pessoal e o desenvolvimento
Atividade física/ desporto
ção Física
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Mega sprinter

Alunos

Grupos de Educação Física 2º período

Atletismo - velocidade, salto em
comprimento, Km

50

FOFI 123 AT 197

10
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Escola secundária de
Monserrate

3º ciclo, ensino secundário 420 - Geografia

6. Promover lideranças
participadas e partilhadas.

Concurso (nacional/
internacional)

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Parlamento dos Jovens

Todos os alunos

Professora Cecília de
Economia

2º período

Parlamento dos Jovens

25

FOFI 123 AT 192

Escola secundária de
Monserrate

3º ciclo, ensino secundário 420 - Geografia

7.Divulgar, na comunidade
educativa, mais e melhor a
oferta formativa do
agrupamento

Atividade de divulgação/
exposições

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Participação na ESM ao
Vivo
(Atividade de
departamento)

Docentes / E.E.

Departamento de CHS

2º período

Participação na ESM ao Vivo
(Atividade de departamento)

50

FOFI 242 AT 192

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

550 - Informática

7.Divulgar, na comunidade
educativa, mais e melhor a
oferta formativa do
agrupamento

Atividade de divulgação/
exposições

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Participação no evento
"ESM ao Vivo"

comunidade educativa

Todos os docentes do grupo 2º período

Participação no evento "ESM ao Vivo"

1000

FOFI 242 AT 192

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

Expressões

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

•Espetáculo no âmbito da
Projeto educativo (PEA),
Cidadania/ Projeto de
Projeto curricular de turma
Educação sexual

Alunos

Prof. Filomena Mouta

2º período

•Criar espetáculo no âmbito da Cidadania/
Projeto de Educação sexual

50

FOFI 242 AT 192

SPO

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Sessões de esclarecimento
sobre o acesso ao Ensino
Projeto educativo (PEA)
Superior e Exames

Sessões de esclarecimento
a todas as turmas do
11º/12º anos sobre os
11ª e 12º Anos
exames nacionais e o
acesso ao Ensino Superior

Psicóloga

2º período

Esta atividade consiste numa ida ao GrupoTurma de todos os 11º e 12º anos com vista
a elucidar os alunos sobre dúvidas que
persistam relativamente aos exames
nacionais, médias, preenchimento dos
boletins...

0

-

EB1 de Monserrate,
EB1 de Avenida, EB1 de
1º ciclo
Areosa, EB1 de
Carreço, EB1 de Afife

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto educativo (PEA)

Carnaval.

Alunos.

Professores.

2º período

Festejar as tradições nesta quadra.

A definir

FOFI 123 AT 191

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Dia Mundial da Floresta

Alunos do 5º ano

Professores do grupo 520

2º período

Comemoração do dia mundial da floresta
através de exposições de trabalhos e
atividades laboratoriais

0

FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Visita/ saída de estudo
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto curricular de
escola

Visita de Estudo na área da turmas dos cursos de
multimédia e na área de
informática e de
inmnformática
multimédia

Helena Rodrigues e
Ermelinda Fins

2º período

Visitar uma empresa na área da multimédia
e na área de informática

2000

FOFI 242 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo, 3º ciclo
Barbosa

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Projeto educativo (PEA)

Colaboração com a
Biblioteca Escolar na
Semana da Leitura /
Contornos da Palavra

Professores de Português
do 2º e 3º ciclos e equipa
BE.

2º período

Encontros com escritores e leitura de obras
produzidas por esses escritores

A definir

FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo, 3º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Concurso (nacional/
cultural e científico das
internacional)
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Canguru Matemático Sem
Fronteiras

Alunos do 2º e 3º ciclo

Grupo 230 e 500

2º período

É um concurso internacional que consiste
numa única prova com vários problemas
matemáticos, a realizar no mesmo dia em
todos os países participantes. A sua
participação será facultativa.

0

FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro
3º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Projeto curricular de
escola

Exposição sobre " Os
Descobrimentos
portugueses"

Alunos

Conceição Oliveira e
Manuela Pedreira

2º período

Apresentação de trabalhos elaborados pelos
alunos

0

FOFI 123 AT 192

Escola EB 2,3 Dr Pedro
3º ciclo
Barbosa

3. Proporcionar respostas
educativas diversificadas e
diferenciadas para os
diferentes públicos do préescolar ao adulto.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto educativo (PEA)

Assistência à representação
do "Auto da Barca do
Alunos do 9º ano
Inferno"

Professores de Português e
2º período
de História do 9º ano

Assistência à representação do "Auto da
Barca do Inferno"

0

FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de
Monserrate

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Remodelação Layout sala
de atendimento Diretores
de Turma ESM

Projeto educativo (PEA)

Remodelação do Layout da
Pais e Encarregados de
sala de atendimento aos
Educação
Pais (ESM)

Diretor

Remodelação do Layout da sala de
atendimento aos Pais (ESM)

1500

FOFI 242 AT 192

Escola secundária de
Monserrate

Serviço de psicologia e
orientação

Direção do Agrupamento

Atividade de divulgação/
exposições

Alunos do 2º e 3º ciclos

2º período

11
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Agrupamento de
escolas de Monserrate

Direção do Agrupamento

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Edição jornal/revista
cultural e científico das
Agrupamento
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Edição jornal/revista do
Agrupamento

Comunidade Educativa

Manuel Vitorino

2º período

Edição jornal/revista do Agrupamento

2000

FOFI 242 AT 192
FOFI
123 AT 190/191/192

Escola Secundária de
Monserrate

Direção do Agrupamento

8. Reforçar e diversificar as
parcerias e outras formas de Encontro com Empresas e
colaboração com entidades Instituições parceiras
externas.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola

Encontro com empresas e
instituições pareceiras

Pessoal docente

Manuel Vitorino

2º período

Encontro de reflexão/partilha/auscultação
das empresas e instituições parceiras sobre
a oferta formativa e o reforço de sinergias

150

FOFI 242 AT 192

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Concurso (nacional/
internacional)

Projeto educativo (PEA)

Concurso "Uma Aventura... Alunos de todo o
Literária 2017"
agrupamento

Profs. Primavera Alves,
Joaquina Gomes, Mª
Humberto

2º período

Concurso Estético-Literário, englobando as
modalidades de texto criativo (prosa e
poesia), crítica literária, olimpíadas da
História e ilustração.

100

FOFOI 123 AT 192

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Atividade científica
(prática/laboratorial)

Projeto curricular de turma LAn Party

Comunidade Escolar

Miguel Neiva

2º período

Lan Party

500

FOFI 242 AT 192

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Atividade física/ desporto
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Torneio de badminton

Alunos

Prof. Luís Verde

2º período

Torneio aberto de badminton

20

FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Atividade física/ desporto
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Torneio de futsal

Alunos

Grupo EF- AE

2º período

Torneio de futsal em colaboração com a
associação de estudantes

100

FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
exposições
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

ESM ao VIVO- participação
do grupo 410

Comunidade Educativa

410-filosofia

2º período

Participar na ESM ao VIVO no âmbito da
diversidade cultural e religiosa.

0

FOFI 242 AT 192

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade científica
(prática/laboratorial)
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Alunos do 12º ano do curso
Workshop " Suporte básico
prof. Animador/a
Beatriz Correia
de vida"
Sociocultural

2º período

Formação sobre primeiros socorros e
suporte básico de vida

0

-

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Projeto curricular de
escola

2º período

Aquando da vinda de escritores à ESM,
durante os "Contornos da Palavra",
decorrerá uma feira do livro que, para além
de literatura de temáticas várias,
apresentará, igualmente, livros dos
escritores que visitam a escola.

0

-

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Palestra/ debate
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Seminários Eletrotécnicos

12.O, 12.T, 11.O

Carla Gomes

2º período

Para aproximar a escola do meio
empresarial/industrial e do ensino superior,
serão convidadas empresas para abordar
temáticas atuais relacionadas com a área de
formação dos cursos.

50

FOFI 242 AT 192

ensino secundário

3. Proporcionar respostas
educativas diversificadas e
diferenciadas para os
diferentes públicos do préescolar ao adulto.

Palestra/ debate

Projeto educativo (PEA)

Literacia dos media /
Internet segura

!0º Ano

Grupo de Informática

2º período

Sessões de debate sobre as virtualidades e
os perigos da Internet

0

-

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

7.Divulgar, na comunidade
educativa, mais e melhor a
oferta formativa do
agrupamento

Atividade de divulgação/
exposições

Projeto educativo (PEA)

Divulgação do curso de
Artes Visuais

Comunidade educativa

António Rodrigues

2º período

Atividades de demonstração do curso no
âmbito da ESM ao vivo

0

FOFI 242 AT 192

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

7.Divulgar, na comunidade
educativa, mais e melhor a
oferta formativa do
agrupamento

Atividade de divulgação/
exposições

Projeto educativo (PEA)

Divulgação do Curso
Profissional de Design

Comunidade Educativa

António Rodrigues

2º período

Atividades expositivas e demonstrativas no
âmbito do curso

0

FOFI 242 AT 192

Escola secundária de
Monserrate

Escola secundária de
Monserrate

Escola secundária de
Monserrate

Feira do Livro

Toda a comunidade
educativa

Professoras Joaquina
Gomes, Emília Pinto e
Lucília Costa

12
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Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

7.Divulgar, na comunidade
educativa, mais e melhor a
oferta formativa do
agrupamento

Atividade de divulgação/
exposições

Projeto educativo (PEA)

ESM AO VIVO

Alunos do 9º ano

Beatriz Correia e Filomena
2º período
Mouta

Divulgação do curso profissional Animador/a
Sociocultural

500

FOFI 242 AT 192

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário,
Biblioteca Municipal

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto educativo (PEA)

Encontro com escritores

Comunidade Educativa

Fernanda Neves

2º período

A Escola recebe a visita de escritores que
vêm apresentar os seus últimos trabalhos e
tertuliar com os alunos

0

-

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário,
Bibliotecas escolares

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Feira do livro usado

Comunidade Educativa

Grupo de Português

2º período

Feira com o objetivo de vender livros que já
não se querem e comprar outros que ainda
não se têm, ao mesmo tempo que se
incentiva a leitura

0

-

Agrupamento de
escolas de Monserrate

Jardim de infância, 1º
ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo,
ensino secundário,
educação especial,
Direção do Agrupamento,
Serviço de psicologia e
orientação

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Atividade física/ desporto
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

XXI Encontrão

Comunidade educativa

Grupos de EF

3º período

Atividades ludico desportivas encerramento do ano letivo.

A definir

FOFI 111/123/242 AT
190/191/192

Alunos do 5ºano

Grupo de EV

3º período

Realizaram banda desenhada promovendo
bons hábitos relativamente à proteção e
preservação do meio ambiente.

0

FOFI 123 AT 192

Expressões/EF

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Escola Secundária de
Monserrate

3º ciclo, ensino secundário 420 - Geografia

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Semana da Europa

Secundário e Básico

Grupo 420

3º período

Semana da Europa

50

FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de
Monserrate

3º ciclo, ensino secundário 420 - Geografia

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Semana do Ambiente
e
dos Oceanos

3º ciclo

3º ciclo

3º período

Semana do Ambiente
e
dos Oceanos

50

FOFI 123 AT 192

Escola Secundária de
Monserrate

Serviço de psicologia e
orientação

SPO

3. Proporcionar respostas
educativas diversificadas e
diferenciadas para os
diferentes públicos do préescolar ao adulto.

Projeto educativo (PEA)

Dia das Profissões e do
Ensino Superior

Alunos da ESM

Psicóloga

3º período

Consiste em trazer à escola, as Instituições
Superiores com vista a promoveram os seus
cursos e a tirarem dúvidas aos nossos
alunos.

A definir

FOFI 123 AT 192

SPO

7.Divulgar, na comunidade
educativa, mais e melhor a
oferta formativa do
agrupamento

Atividade de divulgação/
exposições

Projeto educativo (PEA)

3º período

Esta atividade consiste em ir a outras
escolas com população representativa dos
nossos cursos e dá-los a conhecer a alunos
do 9ºano com vista a apelar à sua vinda para
a ESM no 10º ano.

A definir

FOFI 242 AT 192

3. Proporcionar respostas
educativas diversificadas e
diferenciadas para os
diferentes públicos do préescolar ao adulto.

Atividade de convívio social

Projeto educativo (PEA),
Encerramento do ano letivo Alunos
Projeto curricular de turma

Professores

3º período

Encerramento do ano letivo com atividades
de índole didatico pedagógica e divulgação

A definir

-

Escola secundária de
Monserrate

Serviço de psicologia e
orientação

EB1 de Monserrate,
EB1 de Avenida, EB1 de
1º ciclo
Areosa, EB1 de
Carreço, EB1 de Afife

EB1 de Avenida

Agrupamento de
Escolas de Monserrate

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo
Barbosa

Atividade de divulgação/
exposições

Projeto educativo (PEA)
Exposição de banda
desenhada

Divulgação da oferta
educativa da ESM

Alunos do 9º ano de escolas Psicóloga, diretores de
do distrito
curso e direção

1º ciclo

4. Promover a participação e
colaboração dos pais e
encarregados de educação
Visita/ saída de estudo
no desenvolvimento
socioeducativo dos
educandos.

Projeto educativo (PEA)

XVII Encontro Nacional de
alunos de EMRC do 1º ciclo 1º ciclo
(em Fátima)

Profs de EMRC

3º período

Deslocação a Fátima e convívio com todos os
alunos de país matriculados em EMRC

150

FOFI 123 AT 191

1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo,
ensino secundário

8. Reforçar e diversificar as
parcerias e outras formas de Publicação de um livro de
colaboração com entidades contos
externas.

Projeto educativo (PEA)

Publicação de um livro de
contos ilustrados

Departamento de
Português

3º período

Edição do I volume dos contos e respetivas
ilustrações da autoria de alunos do 1º, 2º e
3º ciclos e do ensino secundário

2500

FOFI 111/123/129 AT
191/192

Comunidade Educativa

13
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Escola EB 2,3 Dr Pedro
2º ciclo
Barbosa

4. Promover a participação e
colaboração dos pais e
encarregados de educação
Visita/ saída de estudo
no desenvolvimento
socioeducativo dos
educandos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola

Visita de estudo

Alunos

Emília Carvalho e Eugénia
Borlido

3º período

Articular o conhecimento com o lazer

Escola EB 2,3 Dr Pedro
3º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola

Exposição sobre o 25 de
Abril

Alunos

Conceição Oliveira e
Manuela Pedeira

3º período

Apresentação de trabalhos elaborados pelos
alunos

Escola EB 2,3 Dr Pedro
3º ciclo
Barbosa

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Visita/ saída de estudo
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Viagem de estudo a Paris

Alunos do 9º ano

Ana Paula Carvalho

3º período

Viagem de estudo a Paris

Escola EB 2,3 Dr Pedro
Barbosa
3º ciclo, ensino secundário
Escola Secundária de
Monserrate

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Atividade de convívio social Projeto educativo (PEA)
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

XXII Forum dos alunos
matriculados em EMRC

alunos de 3º ciclo e
secundario

Profs de EMRC

3º período

Agrupamento de
Escolas de Monserrate

Direção do Agrupamento

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Reunião Geral de
Professores

Projeto educativo (PEA)

Reunião Geral de
Professores

Docentes

Diretor

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Visita/ saída de estudo

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Assistência a uma
representação teatral

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

Escola secundária de
Monserrate
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A definir

FOFI 123 AT 192

500€/pessoa

FOFI 123 AT 192

Convívio anual de todos os alunos da diocese
matriculados na disciplina de EMRC

A definir

FOFI 123 AT 192

3º período

Reunião geral de professores destinada a
fazer a avaliação do ano letivo 2016/2017

a definir

FOFI 123 AT 190/191192

Projeto educativo (PEA),
Visita de estudo ao Palácio
Professores de Português
Todas as turmas de 12º ano
Projeto curricular de turma Nacional de Mafra
do 12º ano

3º período

Visita de estudo ao Palácio Nacional de
Mafra e assistência à peça de teatro com
base na obra MEMORIAL DO CONVENTO

A definir

FOFI 123/242 AT 192

Projeto curricular de turma

Assistência à dramatização Alunos de todas as turmas
de OS MAIAS
de 11º ano

Professores de Português
do 11º ano

3º período

Assistência à representação de uma
encenação, com base na obra de Eça de
Queirós, OS MAIAS.

6€/aluno

FOFI 123 AT 192

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Palestra/ debate
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA)

Palestra proferida pelo
Prof. Dr. Manuel Sobrinho
Simões

Alunos do 10º, 11º e 12º
anos dos cursos científicohumanísticos

Teresa Pinto Leite e
Armanda Botão

3º período

Palestra proferida pelo Prof. Dr. Manuel
Sobrinho Simões

a definir

FOFI 123 AT 192

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Concurso (nacional/
internacional)
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Participação no concurso
"Manuel Couto Viana"
modalidade: Ilustração

Alunos 11º artes visuais e
comunidade

Iolanda Parente

3º período

Participação na modalidade
Desenho/Ilustração de conto ou poema do
autor

0

-

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Atividade de convívio social Projeto educativo (PEA)
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Encontro Nacional de
alunos de EMRC do Ensino
Secundário

Alunos do Secundario

Profs de EMRC

3º período

Encontro convivio/reflexão dos alunos do
Ensino secundário (local a definir)

200

FOFI 123 AT 192

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto educativo (PEA)

Filmes falados

Comunidade Educativa

Fernanda Neves

3º período

No mês de maio, nos encontros de cinema,
as turmas são convidadas a verem cinema
de qualidade, seguido de debate, com a
presença de especialistas

Cada bilhete custa 1
euro. Dependerá do
número de turmas
inscritas.

FOFI 123/242 AT 192

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

4. Promover a participação e
colaboração dos pais e
encarregados de educação
no desenvolvimento
socioeducativo dos
educandos.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto educativo (PEA)

Participação na exposição
ARTEMAIO

alunos do 11º ano Artes
visuais, encarregados de
educação e e comunidade
em geral

Iolanda e AAETC

3º período

Participação na exposição anual ARTEMAIO –
Estação Viana Shopping

0

FOFI 123 AT 192

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

7.Divulgar, na comunidade
educativa, mais e melhor a
oferta formativa do
agrupamento

Atividade de divulgação/
exposições

Projeto educativo (PEA)

Divulgação do curso
profissional de técnico de
análises laboratoriais

Alunos do 9º ano das
escolas da região

Sílvia Presa e Luísa
Quitério

3º período

Divulgação do curso de técnico de análises
laboratoriais junto dos alunos do 9º ano de
escolas da região

500

FOFI 242 AT 192
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Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

7.Divulgar, na comunidade
educativa, mais e melhor a
oferta formativa do
agrupamento

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Jardim de infância

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Projeto educativo (PEA)

Exposição das PAP dos
alunos finalistas do Curso
Profissional de Design

Comunidade Educativa

António Rodrigues

3º período

Exposição das PAP dos alunos finalistas do
Curso Profissional de Design

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Visita/ saída de estudo
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Visita à Quinta de
Pentieiros em Ponte de
Lima

Crianças

Coordenadora do estab. e
docentes

3º período

Jardim de infância

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Visita/ saída de estudo
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Visita à Quinta do Moinho
(Braga)

Crianças

Coordenadora e docentes

Jardim de infância

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Visita/ saída de estudo
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Visita ao Museu do
Brinquedo (Ponte de Lima) Crianças
como sugestão de atividade
conjunta com o 1º ciclo.

Jardim de infância

4. Promover a participação e
colaboração dos pais e
encarregados de educação
Atividade de convívio social
no desenvolvimento
socioeducativo dos
educandos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Festa final de ano em
articulação com o 1º ciclo

Jardim de infância

4. Promover a participação e
colaboração dos pais e
encarregados de educação
Atividade de convívio social
no desenvolvimento
socioeducativo dos
educandos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Jardim de infância

4. Promover a participação e
colaboração dos pais e
encarregados de educação
Atividade de convívio social
no desenvolvimento
socioeducativo dos
educandos.

Agrupamento de
Escolas de Monserrate

Jardim de infância, 1º
ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo,
ensino secundário,
educação especial,
Direção do Agrupamento

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Atividade de divulgação/
exposições

Encontrão

0

FOFI 242 AT 192

Um dia diferente, em contacto com a
natureza e os animais, para além das
atividades a realizar.

A definir

FOFI 123 AT 190

3º período

Exploração de novos espaços de
aprendizagem em contacto com a natureza

A definir

FOFI 123 AT 190

Coordenadora e docentes

3º período

Visita ao museu e almoço - convívio entre os
dois ciclos de educação/ensino

A definir

FOFI 123 AT 190

Comunidade educativa

Coordenadora de estab. e
docentes

3º período

Espetáculo com apresentações de grupo do
Pré ao 4º ano

A definir

FOFI 123 AT 190/191

Festa final de ano

Comunidade educativa

Coordenadora, docentes

3º período

Atividades no âmbito das expressões e
convívio.

A definir

FOFI 123 AT 190

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Festa final de ano

Comunidade educativa

Coordenadora, docentes

3º período

Festa em conjunto com o 1ºciclo apresentações diversas nas áreas artísticas;
convívio

A definir

FOFI 123 AT 190

Projeto educativo (PEA)

Encontrão

Comunidade Educativa do
Agrupamento

Diretor

3º período

Atividade promotora da imagem do
Agrupamento na Comunidade, constituída
por atividades de cariz desportivo/solidário.

500

FOFI 123/242 AT
190/191/192

Associação de Pais e
professores

A definir

Atividade de promoção de hábitos saudáveis

A defenir

FOFI 123 AT 191/192

A definir

Atividade de promoção de hábitos saudáveis

A definir

FOFI 123 AT 190/191

A definir

As atividades serão delineadas em função
dos conteúdos abordados e os interesses dos
alunos.

A definir

FOFI 123 AT 191

A definir

Formação contínua de professores

A definir

Centro de Formação VCT

EB1 de Monserrate,
EB1 de Avenida, EB1 de
1º ciclo
Areosa, EB1 de
Carreço, EB1 de Afife

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Palestra/ debate
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola

Nutrição

alunos e encarregados de
educação

EB1 de Monserrate,
EB1 de Avenida, EB1 de
1º ciclo
Areosa, EB1 de
Carreço, EB1 de Afife

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Palestra/ debate
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola

Pediatria

Encarregados de Educação
Associação de Pais e
e Alunos (pré-escolar e 1.º
Professores
Ciclo)

EB1 de Monserrate,
EB1 de Avenida, EB1 de
1º ciclo
Areosa, EB1 de
Carreço, EB1 de Afife

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola

Museus, teatro, cinema,
circo....

Alunos

Escola EB 2,3 Dr Pedro
Barbosa
2º ciclo, 3º ciclo, ensino
Escola Secundária de
secundário
Monserrate

5. Promover a formação
permanente e adequada do
pessoal docente e não
docente.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Projeto educativo (PEA)

Formação na didática da
dança criativa

Professores de EF e área de
Filomena Mouta
expressões

Coordenadores de
Estabelecimento e
Professores
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Escola EB 2,3 Dr Pedro
3º ciclo
Barbosa

3. Proporcionar respostas
educativas diversificadas e
diferenciadas para os
diferentes públicos do préescolar ao adulto.

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
cultural e científico das
exposições
crianças, alunos/adultos.

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

Escola Secundária de
Monserrate

Alunos do 8º ano

Professores de Português e
A definir
de História do 8º ano

Realização de um roteiro literário, a partir
das opções indicadas pela editora Opera
Omnia

A definir

FOFI 123 AT 192

Comunidade educativa

Carla Barata, Fernanda
Neves Esmeralda Afonso,
Helena Marques e Mª José
Gouveia

A definir

Sensibilização para o tema com símbolos
alusivos, flores, cartazes, entre outros

A definir

FOFI 123 AT 192

Realização de cenários e
afins para eventos a
Comunidade escolar
realizar no agrupamento ao
longo do ano letivo

Iolanda Parente

A definir

Cenários e afins para dramatizações e
outros eventos em colaboração com outros
grupos disciplinares

A definir

FOFI 123 AT 192

Projeto educativo (PEA)

Exercícios Evacuação Plano e Emergência

Comunidade Educativa

Diretor

A definir

Exercícios de Evacuação do edifício - Plano
e Emergência

A definir

FOFI 123 AT 192

Projeto curricular de
escola

Estado da arte da gestão
otimizada de energia em
edifícios.

Docentes e discentes

Albano Joaquim Macedo
Borges

A definir

Visita de Estudo ao Laboratório Nacional
Engenharia Gestão Industrial

100

FOFI 242 AT 192

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Outras saídas e visitas

Crianças

Coordenadora e docentes

A definir

Visitas relacionadas com a temática
abordada, passeios pedonais e de comboio
como meio de transporte e intercâmbio
entre Jardins de Infância.

A definir

FOFI 123 AT 190

8. Reforçar e diversificar as
Projeto educativo (PEA),
parcerias e outras formas de
Projeto curricular de
Atividade de sensibilização
colaboração com entidades
escola, Projeto curricular
externas.
de turma

Simulacro do plano de
evacuação e emergência,
Segurança Rodoviária

Comunidade educativa

Coordenadora e docentes

A definir

Simulacro e visita aos bombeiros municipais;
sessão de esclarecimento sobre segurança
no transporte de crianças, pela PSP

A definir

FOFI 123 AT 190

Jardim de infância

8. Reforçar e diversificar as
parcerias e outras formas de
Melhoramentos/obras
colaboração com entidades
externas.

Projeto educativo (PEA)

Marcação do parque e
sinalética do JI

Docentes, não docentes e
comunidade

CMVC

A definir

Marcação do parque de estacionamento do
JI (lugares para funcionários) e
melhoramento da sinalética de
identificação, para melhor acesso ao local.

A definir

FOFI 123 AT 190

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Jardim de infância

8. Reforçar e diversificar as
parcerias e outras formas de
Sensibilização/prevenção
colaboração com entidades
externas.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Simulacro do plano de
evacuação e emergência

Comunidade educativa

Coordenadora e docentes

A definir

Simulacro e visita aos bombeiros municipais;
sessão de esclarecimento sobre segurança
no transporte das crianças, pela PSP

0

FOFI 123 AT 190

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Jardim de infância

8. Reforçar e diversificar as
parcerias e outras formas de
Visita/ saída de estudo
colaboração com entidades
externas.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Época balnear

Crianças

Docentes

de 16/06/19 a 16/06/30

Época balnear na praia Norte para fruição
do espaço e contacto com elementos da
natureza, numa dinâmica de grupo.

A definir

FOFI 123/129 AT 190

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Jardim de infância

4. Promover a participação e
colaboração dos pais e
encarregados de educação
Atividade de convívio social
no desenvolvimento
socioeducativo dos
educandos.

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola, Projeto curricular
de turma

Receção às crianças e
pais/encarregados de
educação

Comunidade educativa

Docentes

De acordo com a
calendarização do
agrupamento para o início
do ano letivo

Receção nas escolas e apresentação dos
espaços existentes. Exploração dos
materiais pedagógicos e interação do grupo
de crianças.

A definir

FOFI 123 AT 190

Escola secundária de
Monserrate

ensino secundário

8. Reforçar e diversificar as
parcerias e outras formas de Parceria internacional e
colaboração com entidades formação
externas.

Projeto educativo (PEA)

Projeto internacional
Erasmus plus ka2

Alunos e professores de
cinco escolas em cinco
países

Diretor do agrupamento e Dois anos letivos com inicio Formação em práticas letivas em uso nas
professor Joaquim Alberto em 2016/2017
diversas escolas participantes

20000

FOFI 280 AT 192

Serviço de psicologia e
orientação

7.Divulgar, na comunidade
educativa, mais e melhor a
oferta formativa do
agrupamento

ESM AO VIVO

Alunos da ESM e de todos
os 9º anos de outras escola Direção da escola
do distrito

Aluguer dos
autocarros.

FOFI 123/242 AT 192

Projeto educativo (PEA)

Roteiro Literário

Projeto educativo (PEA)

Exposição sobre o 25 de
Abril e 1º de Maio

Projeto curricular de
escola

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Exercícios Evacuação cultural e científico das
Plano e Emergência
crianças, alunos/adultos.

ensino secundário

5. Promover a formação
permanente e adequada do
pessoal docente e não
docente.

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Jardim de infância

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento
Visita/ saída de estudo
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Jardim de infância

JI Monserrate, JI
Areosa, JI Carreço

Escola secundária de
Monserrate

SPO

Visita/ saída de estudo

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Visita/ saída de estudo

Atividade de divulgação/
exposições

Projeto educativo (PEA)

ESM ao Vivo

A minha atividade na "ESM AO VIVO" é
contatar as outras escolas para trazerem os
alunos do 9º ano à ESM, tratar dos
transportes, ajudar na escolha dos alunosmonitores.
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Escolas EB1 do
Agrupamento / Escola
Secundária de
Monserrate

1º ciclo, ensino secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Atividade de expressão
artística (dança, teatro,
cinema, música,
exposição...)

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Atividade de divulgação/
exposições

Projeto educativo (PEA),
Projeto curricular de
escola

Divulgação do curso de
Comunidade escolar e
Artes Visuais em ambiente
alunos visitantes
de atelier de artes

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

7.Divulgar, na comunidade
educativa, mais e melhor a
oferta formativa do
agrupamento

Atividade científica
(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA)

Atividades laboratoriais

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

7.Divulgar, na comunidade
educativa, mais e melhor a
oferta formativa do
agrupamento

Atividade de divulgação/
exposições

Projeto educativo (PEA)

Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

7.Divulgar, na comunidade
educativa, mais e melhor a
oferta formativa do
agrupamento

Atividade física/ desporto

Escola Secundária de
Monserrate

Mecânica

Escola Secundária de
Monserrate

ESM ao Vivo

Representação de uma peça em inglês pelos
alunos da ESM dirigida aos alunos de Inglês
do 4º CEB

20

FOFI 123 AT 190/192

Iolanda Parente

ESM ao Vivo

- Intervenções de qualquer natureza, na
área das artes visuais, nos espaços da
escola.
- Exposições de trabalhos/projetos
- Workshops promovidos pelos alunos de
artes e destinados em especial aos alunos
visitantes (9º ano).

0

FOFI 123 AT 192

Alunos do 9º ano das
escolas da região

Teresa Pinto Leite

ESM ao Vivo

Realização de atividades laboratoriais de
divulgação

A definir

FOFI 242 AT 192

ESM ao vivo

Alunos do 9º ano e alunos
da ESM

Todos os professores do
grupo

ESM ao Vivo

Divulgação da oferta formativa da escola
nos cursos profissionais de Construção Civil
e Design

0

FOFI 242 AT 192

Projeto curricular de
escola

Multi atividades físico
desportivas

Alunos

Grupo EF

ESM ao Vivo

Multi atividades que englobam torneios,
dança, atividades de ar livre.

100

FOFI 242 AT 192

2. Aprofundar o crescimento
pessoal e o desenvolvimento Atividade de divulgação/
exposições
cultural e científico das
crianças, alunos/adultos.

Projeto curricular de
escola

Fabrico em CNC

Comunidade educativa
Alunos de outras
escolas;Meio envolvente

Professor de CNC

ESM ao Vivo

Produção de materiais (fabrico de peças em
CNC) para oferta a visitantes
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Mecânica

7.Divulgar, na comunidade
educativa, mais e melhor a
oferta formativa do
agrupamento

Projeto curricular de
escola

Semana da ESM ao vivo

Comunidade educativa;
Delegado do Grupo
Meio envolvente; Empresas Mecânica

ESM ao Vivo

Semana aberta à comunidade onde serão
expostos trabalhos dos alunos , e poderão
ser observadas atividades de carater
oficinal e laboratorial
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Escola secundária de
Monserrate

Serviço de psicologia e
orientação

8. Reforçar e diversificar as
parcerias e outras formas de Apoio às candidaturas ao
colaboração com entidades Ensino Superior
externas.

Projeto educativo (PEA)

Apoio às Candidaturas ao
Ensino Superior

Alunos do 12º ano

Meados de Julho a
principios de Agosto

Ajudar os alunos no seu processo de
candidatura ao Ensino Superior
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Escola Secundária de
Monserrate

ensino secundário

1. Promover o sucesso
educativo e reduzir a
retenção, o absentismo e
abandono escolar.

Projeto educativo (PEA)

Apoio aos alunos que vão
Alunos que vão realizar os
realizar os exames de FQA
exames nacionais
e Biologia e Geologia
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SPO

Atividade de divulgação/
exposições

Atividade científica
(prática/laboratorial)

Projeto educativo (PEA)

Join us at the play!

Alunos de Inglês do 4º CEB

Fátima Oliveira e Agonia
Jácome

Psicóloga

Professores do grupo 510 e No final da atividade letiva Apoio aos alunos que vão realizar exames
520
do 11º ano
nacionais
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