


BE

(aLer+) 

B, F Cheguei para contar

(alunos leem para diversos públicos)

Ao longo do 

ano

e/ou

Mês/ Semana 

da Leitura 

(março/ 

17 a 21 de 

março)

Lares, 

Infantários, 

salas de aula, 

Bibliotecas das 

Escolas do 

Agrupamento

Alunos do 

Agrupamento

BE

Equipa aLer+ 

Professores Titulares de 

Turma (1º Ciclo)

Educadora de Infância 

Professores do 

departamento de 

Línguas e Literaturas 

(Dulce Martins, 

Filomena Amorim, 

Paula Oliveira, Sara 

Oliveira, Sandra 

Figueira, Silvina do 

Vale)

Curso Profissional de 

Apoio à Infância e CEFs

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento das competências de 

leitura

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Questionários (da BE)

Ficha/Relatório aLer+

BE 

(aLer+) 

B, F Leem para mim

(sessão de leituras com o envolvimento das famílias e de 

outros membros da comunidade; adultos leem para os 

alunos)

Ao longo do 

ano

Mês/ Semana 

da Leitura 

(março)

Salas de aula/ 

Bibliotecas das 

Escolas do 

Agrupamento

Alunos do 

Agrupamento

BE

Equipa aLer+  

Professores de 

Português  

Encarregados de 

Educação/outros 

familiares/

membros da 

comunidade

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação

. Fomentar a educação para a 

cidadania

Grelhas de participação

Ficha/ relatório aLer+

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS – 172169

Escola S/ 2,3 Lima de Freitas – 402989

EB1 n.º 9 Setúbal – 243437

EB1 / JI Viso – 253467

/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO LETIVO 2013/2014

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

BE B, F Leitura em vai e vem (JI)

(projeto PNL)

Ao longo do 

ano letivo

JI do Viso e 

Biblioteca

Alunos do Pré- 

escolar

BE

Educadora, PB do 1º 

Ciclo e Encarregados de 

Educação

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação

. Fomentar a educação para a 

cidadania

Relatório aLer+

BE 

(aLer+)                  

B, G Encontros com...

Luísa Ducla Soares (escritora) 

(Por 

agendar)

Mês/ Semana 

da Leitura  

Escola Lima de 

Freitas

Auditório ou 

Biblioteca

Professores Alunos

Comunidade Escolar

BE

Equipa aLer+

Professores de 

Português do 5º ano e 

Titulares de Turma

. Promover a articulação curricular

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento das competências de 

leitura

. Desenvolver as literacias

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Questionários

Ficha/ relatório aLer+

BE                C Comemoração de efemérides

(Dia Mundial da alimentação, Dia de S. Martinho, Natal, 

do Pai, Mãe.…)

Ao longo do 

ano letivo

Escolas do 

Agrupamento

Online

1ºCiclo e/ou Escola 

sede

BE

Professores

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

cidadania

. Promover a articulação curricular

Relatório Final

BE                C Manutenção dos blogues e Facebook Ao longo do 

ano letivo

Online Comunidade Escolar BE

Professoras Clarinda 

Chambel,Tomásia 

Lourenço, Fátima 

Afonso, Sandra Figueira

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

. Fomentar a educação para a 

cidadania

Relatório Final

BE                C Divulgação do fundo documental Ao longo do 

ano letivo

Escolas do 

Agrupamento

Alunos e professores 

do Agrupamento

BE

Professoras 

Bibliotecárias (PBs)

Equipa BE

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório Final

BE                A Exposições Ao longo do 

ano letivo

Escolas do 

Agrupamento

Comunidade Escolar BE

Equipa da BE e outros 

professores interessados

. Promover a educação para a 

cidadania

Relatório Final
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

BE                B Aulas na BE

(da iniciativa dos professores bibliotecários ou solicitado 

pelos professores)

Ao longo do 

ano letivo

Bibliotecas do 

Agrupamento

Alunos da Escola 

sede e 1º Ciclo

BE

PBs

(colaboração da 

Equipa)

. Promover a educação para a 

cidadania

. Desenvolver as literacias

Questionários (da BE)

CE D Participação nos campeonatos escolares“SuperTmatiK  

2013/2014"

Quiz Astronomia – 7ºano

Quiz Física e Química -8º e 9ºanos

Quiz Ciências Naturais-6ºano

Quiz Cidadania -6º e 8º 

Ao longo do 

ano letivo 

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Alunos dos  6º , 7º, 

8º e 9º anos

Professores dos Grupos 

230,510 520

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a educação para a cultura, 

o ambiente e a saúde

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Incentivar o trabalho cooperativo

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades 

(por amostragem, a realizar 

pelos alunos)

Relatório Final de avaliação 

da atividade

CSH I Participação no Parlamento dos jovens Ao longo do 

ano letivo

(Marcado 

pelo 

Parlamento)

Lisboa 10ºB, 11ºB 12º B, 

9ºC

Professores Fernando 

Machado, Paula Ribeiro, 

Rute Sousa e

Roberto Pestana

. Promover o sucesso dos alunos

. Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

Relatório final da atividade

CSH B Campanha de solidariedade Encontro Muitas razões para 

Colaborar 

Ao longo do 

ano letivo

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Comunidade Escolar Professor Roberto 

Pestana

. Promover a articulação curricular 

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados

CSH I Práticas de Yoga Ao longo do 

ano letivo

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Turmas do 

Agrupamento

Professora Ana Tique . Melhorar os resultados escolares

. Promover formação adequada

. Promover o sucesso dos alunos

. Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

Relatório das atividades

DE G Multiactividades

(Desporto escolar)

Ao longo do 

ano letivo

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Comunidade 

Educativa

Professora Alexandra 

Cunha

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Relatório Final do Desporto 

escolar
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

DE G Ginástica de Grupo

(Desporto escolar)

Ao longo do 

ano letivo

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Alunos de todos os 

Ciclos de ensino

Professora Teresa Pinto . Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Relatório Final do Desporto 

escolar

DE G Badminton

(Desporto escolar)

Ao longo do 

ano letivo

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Alunos de todos os 

Ciclos de ensino

Professora Rita 

Frischknecht

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Relatório Final do Desporto 

escolar

DE G Futsal

(Desporto escolar)

Ao longo do 

ano letivo

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Alunos do 3º Ciclo Professor Paulo Lixa . Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Relatório Final do Desporto 

escolar

DE G Futsal - feminino

(Desporto escolar)

Ao longo do 

ano letivo

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Alunas todos níveis 

de ensino

Professor Paulo Lixa . Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Relatório Final do Desporto 

escolar

DE G Futsal

(Desporto escolar)

Ao longo do 

ano letivo

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Alunos do 3º Ciclo e 

Secundário

Professor João 

Guerreiro

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Relatório Final do Desporto 

escolar

E A Exposição de trabalhos de alunos Ao longo do 

ano letivo

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Comunidade Escolar Professores Ana Matos e 

Pedro Castanheira

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

Fomentar a educação para a 

cidadania

Relatório final de avaliação 

de resultados

E A Exposição de trabalhos de alunos Ao longo do 

ano letivo

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Comunidade Escolar Professoras Helena 

Nogueira e Ana Matos

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

. Fomentar a educação para a 

cidadania

Relatório final de avaliação 

de resultados
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

E B Ações de Sensibilização, educação e Formação Ao longo do 

ano letivo, se 

e quando 

necessário

Jardim-de-

Infância e/ou 

Escolas do 

Agrupamento

Docentes do 

Agrupamento, 

Assistentes 

Operacionais, 

alunos, pais e 

Encarregados de 

Educação

Educação Especial 

(professores Emília 

Andrade, João Paulo 

Amaral, Luísa Pio, Paula 

Canhoto, Paulo 

Machuqueiro);

UM - UEAMSC 

(professores  João Paulo 

Amaral, Paulo 

Machuqueiro) e outros 

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Intensificar e diversificar a 

participação dos pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

Relatório Final de avaliação 

de resultados

E/ BE 

(aLer+)  

B Montes de Livros

(Leitura recreativa/ partilha de experiências de leitura, 

em Cidadania)

Ao longo do 

ano letivo

Sala de aula/ 

Biblioteca

Alunos do 7ºE

(aulas de cidadania)

Diretor de Turma: 

Pedro Castanheira e 

Equipa aLer+

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento de competências de 

leitura

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania

Grelhas de avaliação dos 

trabalhos dos alunos/ 

relatório trimestral da 

atividade

Ficha/ relatório aLer+

E C Participação na Plataforma Digital do Agrupamento de 

Escolas Lima de Freitas (Espaço Educação Especial – 

NAE)

Ao longo do 

ano letivo

Escola 

Secundária com 

2º e 3º Ciclo do 

Ensino Básico 

Lima de Freitas 

e outros.

Comunidade 

Educativa e Outros 

Educação Especial 

(professores Emília 

Andrade, João Paulo 

Amaral, Luísa Pio, Paula 

Canhoto, Paulo 

Machuqueiro)

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório Final de avaliação 

de resultados

E D Jogos do Sado Ao longo do 

ano letivo

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Alunos de todos os 

Ciclos de ensino

Câmara Municipal de 

Setúbal

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Relatório do Grupo 620
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

E E Gestão da exposição na montra da Loja do Aluno Ao longo do 

ano letivo

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Comunidade Escolar Professores:

Francisco Vaz , José A. 

Gomes e Paula Pinheiro;

alunos do 10ºE1

Promover:

. o sucesso qualitativo

. a educação para a cidadania

. a articulação curricular

. o trabalho cooperativo

. a formação adequada

. a educação para a cultura

Questionário de satisfação 

do utente

Avaliação Satisfação dos 

alunos do 10ºE1

E E Intervenções no espaço escolar e de proximidade (de 

acordo com os conteúdos modulares)

Ao longo do 

ano letivo

Espaços 

escolares e de 

proximidade, 

definidos para o 

efeito.

Comunidade 

Educativa

Professores Paula 

Pinheiro e José João 

Nunes;

Alunos do 11ºC e do 

12ºD

. Promover:

. a educação para a cidadania

. a responsabilidade do aluno 

relativamente ao ato educativo

. os valores de responsabilidade, 

respeito, cooperação e solidariedade

. a educação para a saúde, o 

desporto, a cultura e o ambiente

. a Escola com o seu trabalho na 

formação de profissionais, junto da 

comunidade e dos agentes 

económicos, quer na proximidade 

imediata quer na área da grande 

cidade e arredores

. Melhorar os resultados escolares

Relatório do Grupo 600

Avaliação Satisfação dos 

alunos do 11ºC e 12ºD

E I Apoio psicopedagógico Ao longo do 

ano letivo

Jardim-de-

Infância e 

Escolas do 

Agrupamento.

Alunos referen-

ciados/as no ano 

letivo anterior, ou 

no presente ano 

letivo, e em que o 

órgão de gestão 

solicite a 

intervenção da EE

Educação Especial 

(professores Emília 

Andrade, João Paulo 

Amaral, Luísa Pio, Paula 

Canhoto, Paulo 

Machuqueiro), UM - 

UEAMSC (professores 

João Paulo Amaral e 

Paulo Machuqueiro), 

diretores/as de turma e 

conselhos de turma

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

Relatório Final de avaliação 

de resultados
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

E I Projeto OUVIR Ao longo do 

ano letivo

Locais a 

designar

Encarregados de 

educação, pais e 

famílias; 

Educação Especial

Coordenação da UM - 

UEAMSC (professor João 

Paulo Amaral)

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

. Intensificar e diversificar a 

participação dos pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Relatório Final de avaliação 

de resultados

E I Projeto ADAPTA -Transição para a vida ativa Ao longo do 

ano letivo

Escola 

Secundária com 

2º e 3º Ciclo do 

Ensino Básico 

Lima de Freitas.

Alunos com 

Necessidades 

Educativas Especiais 

de carácter 

permanente que se 

encontram 

abrangidos pela 

alínea e) Currículo 

Específico 

Individual, do 

Decreto-Lei 3/2008 

de 7 de janeiro.

Educação Especial 

(professora Paula 

Canhoto), Diretores de 

Turma

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino. 

. Promover a educação para a 

Cidadania.                                                      

. Melhorar os resultados escolares.

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar.

. Incentivar o trabalho cooperativo.

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão.

. Fomentar a educação para a 

cidadania.

. Promover formação adequada.

Relatório de avaliação do 

Projeto

Auto avaliação dos alunos

Avaliação dos supervisores

Relatório de avaliação de 

resultados
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

E I Outras atividades.

- Articulação com outros serviços da Comunidade 

Educativa, especificamente a Saúde, a Justiça e a 

Segurança Social

Ao longo do 

ano letivo

Locais a 

designar

Comunidade 

Educativa

Educação Especial 

(professores Emília 

Andrade, João Paulo 

Amaral, Luísa Pio, Paula 

Canhoto, Paulo 

Machuqueiro), UM - 

UEAMSC (professores 

João Paulo Amaral e 

Paulo Machuqueiro)

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania                                               

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

Relatório Final de avaliação 

de resultados

E B, G Sessões com profissionais das áreas técnicas artísticas 

dos Cursos Profissionais de Design de Interiores e 

Exteriores e de Vitrinismo

Ao longo do 

ano letivo

Escola 

Secundária 2,3 

Lima de Freitas

Alunos 10ºE1, 11ºC e 

12ºD

Professores Francisco 

Vaz, José João Nunes e 

Paula Pinheiro

Promover:

. o sucesso qualitativo

. a articulação curricular

. a formação adequada

. a educação para a cultura

Melhorar os resultados escolares

Relatório do Grupo 600

Avaliação Satisfação dos 

alunos do 10ºE1, 11ºC e 

12ºD

E I Apoio técnico-pedagógico aos docentes, Assistentes 

Operacionais Encarregados de Educação e pais

Ao longo do 

ano letivo

Jardim-de-

Infância e 

Escolas do 

Agrupamento

Docentes, 

Assistentes 

Operacionais, 

Encarregados de 

Educação e pais

Educação Especial 

(professores Emília 

Andrade, João Paulo 

Amaral, Luísa Pio, Paula 

Canhoto, Paulo 

Machuqueiro) e UM - 

UEAMSC (professores 

João Paulo Amaral e 

Paulo Machuqueiro)

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Intensificar e diversificar a 

participação dos pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

Relatório Final de avaliação 

de resultados
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

E I Projeto- BOCCIA PARA TOD@S Ao longo do 

ano letivo

Instalações da 

Escola n.º 9 de 

Setúbal do Casal 

das Figueiras, 

instalações da 

APACCF, 

instalações da 

UM-UEAMSC

Turmas A e B do 1º 

ano da Escola nº 9 e 

Grupo de Jardim-de-

Infância da APACCF

UM-UEAMSC 

(professores João Paulo 

Amaral- coordenação da 

atividade e Paulo 

Machuqueiro - 

desenvolvimento da 

atividade).

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania 

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente 

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatórios Finais de 

avaliação de resultados

E I Participação no desenvolvimento e gestão do Plano de 

Ação 2013-2014

Ao longo do 

ano letivo

Escola Técnicos, docentes 

e alunos alvo do 

Plano de Ação;

Outros Recursos 

materiais e humanos 

afetos ao Plano de 

Ação

Centro de Recursos para 

a Inclusão da APPACDM, 

Órgão Diretivo do 

Agrupamento e 

Coordenação da UM - 

UEAMSC (professor João 

Paulo Amaral)

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino 

. Promover a educação para a 

Cidadania     

. Melhorar os resultados escolares

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Documentos relativos ao 

Plano de Ação

Relatório Final de avaliação 

de resultados

Relatórios Técnicos

Programas de 

Desenvolvimento
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

E I Participação na conceção do Plano de Ação 2014-2015 Ao longo do 

ano letivo

Escola sede do 

Agrupamento ou 

outro local a 

designar

Alunos e alunas que 

frequentam a 

UEAMSC ou por ela 

são acompanhados

Outros alunos/as do 

Agrupamento 

propostos para 

integrar o Plano de 

Ação

Centro de Recursos para 

a Inclusão da APPACDM, 

Órgão Diretivo do 

Agrupamento, 

coordenação da UM - 

UEAMSC (professor João 

Paulo Amaral) e Grupo 

de EE  (professores/as 

Emília Andrade, João 

Paulo Amaral, Luísa Pio, 

Paula Canhoto, Paulo 

Machuqueiro).

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente                                               

Documentos relativos ao 

Plano de Ação

Relatório Final de avaliação 

de resultados

E I Participação no Projeto- BOCCIA escolar Ao longo do 

ano letivo

Escolas do 

Agrupamento e 

Escola sede do 

Agrupamento ou 

outros locais a 

designar

Alunos do 

Agrupamento; 

alunos da UM 

–UEAMSC;

alunos de outros 

Agrupamentos e de 

outras UEAMSC;

docentes do 

Agrupamento e de 

outros 

Agrupamentos; 

Comunidade 

Educativa; 

outras Instituições

UM-UEAMSC 

(professores João Paulo 

Amaral e Paulo 

Machuqueiro) e 

docentes de Educação 

Especial (professores 

Emília Andrade, João 

Paulo Amaral, Luísa Pio, 

Paula Canhoto, Paulo 

Machuqueiro)

Divisão de Desporto da 

Câmara Municipal de 

Setúbal

Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

Promover a educação para a 

Cidadania   

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente   

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório Final de avaliação 

de resultados
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

E I Projeto PARTICIPAR COOPERANDO Ao longo do 

ano letivo

Piscina 

Municipal das 

Palmeiras 

Setúbal (CNS);

Centro Hípico 

Quinta de 

Oliveira 

Trindade;

outros locais a 

designar

Alunos que 

frequentam a 

UEAMSC ou por ela 

são 

acompanhadosPais e 

Encarregados de 

Educação

Coordenação da UM - 

UEAMSC (professor João 

Paulo Amaral)

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania   

. Melhorar os resultados escolares

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente    

. Intensificar e diversificar a 

participação dos pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório Final de avaliação 

de resultados
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

EIESES B; C; 

G; I

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral:

. Rastreios orais aos alunos dos vários níveis de ensino, 

abrangidos no presente ano letivo pelo Programa

. Entrega dos cheques dentista a todos os alunos 

abrangidos no presente ano letivo pelo Programa

Ao longo do 

ano letivo

Escolas do 

Agrupamento

Alunos abrangidos 

no presente ano 

letivo pelo 

Programa Nacional 

de Promoção da 

Saúde Oral

Professoras da Equipa: 

Celeste Aldeias Eduarda 

Fidalgo

Higienista Oral:

Andredina Cardoso

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos níveis 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular 

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo 

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão 

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório de atividades de 

Educação para a Saúde, 

elaborado pela 

Coordenadora de Educação 

para a Saúde e Educação 

Sexual
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

EIESES B; C; 

G; I

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral

Projeto "Dentes Saudáveis" :

. Atividades desenvolvidas nas Escolas do primeiro Ciclo, 

pelos professores Titulares de Turma, nomeadamente as 

atividades “bochecho de flúor” e “escovagem dos 

dentes”

. Elaboração e aplicação de Inquérito para diagnóstico 

de Hábitos de Saúde Oral

. Atividades pedagógicas entre alunos de vários níveis de 

ensino e atividade "bochecho de flúor" desenvolvida em 

algumas turmas de 2º Ciclo

Ao longo do 

ano letivo

Escolas do 

Agrupamento

Alunos do 1º e 2º 

Ciclos e alunos da 

turma 11º E

Professores Titulares de 

Turma;

Higienista Oral:

Andredina Cardoso

professoras da Equipa:

Celeste Aldeias, Paula 

Silva e Vanda Pica

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos níveis 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania 

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares 

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Fichas de avaliação das 

atividades de Promoção e 

Educação para a Saúde

Relatório de atividades de 

Educação para a Saúde, 

elaborado pela 

Coordenadora de Educação 

para a Saúde e Educação 

Sexual
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

EIESES A; B; C;

 D; F

Projetos Interdisciplinares: “Alimentação 

Saudável/Higiene Oral”; “Regime da Fruta escolar”; 

“Desporto nas Escolas”

Ao longo do 

ano letivo

Escolas do 1º 

Ciclo do 

Agrupamento

Alunos do 1º Ciclo Professores Titulares de 

Turma

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos níveis 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular 

. Melhorar os resultados escolares 

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo 

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada 

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório de atividades de 

Educação para a Saúde, 

elaborado pela 

Coordenadora de Educação 

para a Saúde e Educação 

Sexual
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

EIESES A; B; C; I Colaboração com o “ROTARY” no Programa Frente 

Rotária Anti-Diabetes:

. Atividades propostas pelo “ROTARY” no âmbito do 

Programa Frente Rotária Anti-Diabetes 

Ao longo do 

ano letivo

Escola 

Secundária com 

2º e 3º Ciclos 

Lima de Freitas

Alunos dos 6º, 9º e 

11º anos de 

escolaridade e 

Encarregados de 

Educação

Equipa Interdisciplinar 

de Educação para a 

Saúde e Educação 

Sexual

Responsável do Projeto 

Frente Rotária Anti-

Diabetes: Maria do 

Rosário Lopes

Responsável da Saúde 

escolar: Fátima Moitas

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos níveis 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania 

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório de atividades de 

Educação para a Saúde, 

elaborado pela 

Coordenadora de Educação 

para a Saúde e Educação 

Sexual
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

EIESES B; G Projeto “Copos – quem decide és tu”, no âmbito do 

Projeto DizPositivo da Cruz Vermelha Portuguesa

Ao longo do 

ano letivo

Escola 

Secundária com 

2º e 3º Ciclos 

Lima de Freitas

Alunos do 9º ano Coordenadora  da 

Equipa: Celeste Aldeias;

Coordenadora do 

Projeto DizPositivo: 

Maria Safara

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos níveis 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo 

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente 

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Fichas de avaliação das 

atividades de Promoção e 

Educação para a Saúde

Relatório de atividades de 

Educação para a Saúde, 

elaborado pela 

Coordenadora de Educação 

para a Saúde e Educação 

Sexual
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

EIESES B; G Ações de sensibilização e esclarecimento solicitadas 

pelos professores do Agrupamento ou promovidas pela 

Equipa Interdisciplinar de Educação para a Saúde e 

Educação Sexual, no âmbito das áreas prioritárias da 

Saúde, a desenvolver nas Escolas

Ao longo do 

ano letivo

Agrupamento Comunidade 

Educativa

Equipa Interdisciplinar 

de Educação para a 

Saúde e Educação 

Sexual; Saúde escolar

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos níveis 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Fichas de avaliação das 

atividades de Promoção e 

Educação para a Saúde

Relatório de atividades de 

Educação para a Saúde, 

elaborado pela 

Coordenadora de Educação 

para a Saúde e Educação 

Sexual
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

EIESES C; I Colaboração em Ações de Solidariedade Social:

. Campanha “Recolha de Óculos Usados” promovida pelo 

“ROTARY”

. Campanha “Recolha de Alimentos" para atribuir a 

famílias carenciadas do Agrupamento

. Dádiva de Sangue

. Realização de rastreios de glicose no sangue e cálculo 

do Índice de Massa Corporal; Medição da Pressão 

Arterial

Ao longo do 

ano letivo

Escolas do 

Agrupamento

Comunidade 

Educativa

Equipa Interdisciplinar 

de Educação para a 

Saúde e Educação 

Sexual; responsável do 

Projeto Frente Rotária 

Anti-Diabetes: Maria do 

Rosário Lopes;

responsável da 

Associação de Dadores 

Benévolos de Sangue de 

Setúbal ( ADBSS): 

Hermenegildo Alves;

responsável da Saúde 

escolar: Enfermeira 

Fátima Moitas

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos níveis 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório de atividades de 

Educação para a Saúde, 

elaborado pela 

Coordenadora de Educação 

para a Saúde e Educação 

Sexual
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

EIESES B; G; I Projeto “Violência nas Escolas – Prevenção Integrada 

Famílias/Meio escolar”

. Prática de yoga

. Sessões de sensibilização com a Polícia de Segurança 

Pública (PSP)

Ao longo do 

ano letivo

Agrupamento Comunidade 

Educativa

Professoras da Equipa:

Ana Tique, Paula Silva e   

Vanda Pica.

Polícia de Segurança 

Pública (PSP)

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos níveis 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Fichas de avaliação das 

atividades de Promoção e 

Educação para a Saúde

Relatório de atividades de 

Educação para a Saúde, 

elaborado pela 

Coordenadora de Educação 

para a Saúde e Educação 

Sexual
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

EIESES B; G; I Sessões de Educação para a Saúde e a Avaliação 

Postural de cada aluno do sétimo ano de escolaridade 

para realização do rastreio de escoliose e de artrite 

juvenil

1º/2º ou 3º 

Período

Escola 

Secundária com 

2º e 3º Ciclos 

Lima de Freitas

Alunos do 7º ano de 

escolaridade

Coordenadora da 

Equipa: professora 

Celeste Aldeias;

Fisioterapeuta da Saúde 

escolar: Lília Vicente

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos níveis 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo 

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório de atividades de 

Educação para a Saúde, 

elaborado pela 

Coordenadora de Educação 

para a Saúde e Educação 

Sexual

LL D Concurso de Leitura(s) 1º Período 2º 

Período

Biblioteca 

escolar

Alunos do 2º e do 3º 

Ciclos 

e alunos do Ensino 

Secundário

Biblioteca/ aLer+

Professores de 

Português

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento de competências de 

leitura

Questionários (da BE)
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

LL B, G Encontro com autor…

Luísa Ducla Soares (Projeto aLer+)

A agendar Auditório ou 

Biblioteca

Alunos do 5º ano BE/ professoras de 

Português: Sandra 

Figueira, Silvina Vale e 

Sara Oliveira 

. Promover a articulação curricular

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento das competências de 

leitura

. Desenvolver as literacias

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Questionários (da BE)

Relatório das atividades da 

turma

MT F Teatro Matematicomania A definir 

pela 

Companhia 

de Teatro

Alunos do 8.º ano Professores do Grupo 

500 

. Desenvolver o gosto pela Matemática 

para melhorar os resultados escolares

. Reforçar a componente lúdica na 

aprendizagem da Matemática

. Despertar nos alunos o gosto pelo 

teatro

Questionário de avaliação 

de satisfação

Relatório final de avaliação 

de resultados

PE1C B Atividades de Enriquecimento Curricular Ao longo do 

ano letivo

Escola Básica 1 

do Viso e Escola 

Básica 1 do 

Casal das 

Figueiras

Alunos da Escola 

Básica do Viso 

alunos da Escola 

Básica do Casal das 

Figueiras 

Docentes das Escolas 

Básicas do Viso e do 

Casal das Figueiras;

professores das 

Atividades de 

Enriquecimento 

Curricular

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento das competências de 

leitura

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Registo de Avaliação 

Trimestral de alunos 
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

PE1C F Projeto “Desporto nas Escolas - 1º Ciclo” Ao longo do 

ano letivo

Complexo 

Municipal de 

Atletismo de 

Setúbal

Instalações das 

Escolas Básicas 

do Agrupamento

Alunos do 1.º Ciclo 

das Escolas do 

Agrupamento

Docentes das Escolas 

Básicas do Viso e do 

Casal das Figueiras,

Técnicos da Divisão de 

Desporto da Câmara 

Municipal de Setúbal

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover o desenvolvimento integral 

da criança

. Promover e estimular o gosto pela 

prática física e desportiva

. Contribuir para a generalização do 

acesso à prática regular da atividade 

física e desportiva

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

 

Relatório Final de avaliação 

da execução das atividades

PE1C H Intercâmbio / troca de correspondência e encontro 

entre duas turmas do 2º ano de dois Agrupamentos

(*Encontro ainda a agendar)

Ao longo do 

ano letivo

Escola Básica do 

Viso

Alunos das turmas 

do 2.º A/B da Escola 

Básica do Viso

Docentes das turmas do 

2.º A/B da Escola Básica 

do Viso

. Promover a educação para a 

cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Reduzir a taxa de abandono escolar

. Promover o contacto com outras 

realidades escolares

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

 

Relatório Final de avaliação 

da execução das atividades 

PE1C B Visita de Estudo à ludoteca “O Moinho” Ao longo do 

ano letivo

Setúbal Alunos do 1.º Ciclo e 

do Pré-escolar das 

Escolas do 

Agrupamento

Docentes da Escola 

Básica do Viso e 

Educadora de Infância

Docentes da Escola 

Básica do Casal das 

Figueiras

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular 

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Promover a educação pela arte

. Promover o sucesso educativo dos 

alunos

. Proporcionar momentos lúdicos

. Fomentar o respeito pelo outro

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

 

Relatório Final de avaliação 

da execução das atividades 

PE1C A Árvore das estações Ao longo das 

diferentes 

estações do 

ano

Escola Básica do 

Casal das 

Figueiras

Alunos e 

Comunidade 

Educativa 

Professores Titulares de 

Turma e Encarregados 

de Educação

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Promover a educação para a 

cidadania

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

. Proporcionar o convívio entre os 

diferentes elementos da Comunidade 

Educativa

. Promover o sucesso educativo dos 

alunos

. Proporcionar momentos lúdicos

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

 

Relatório Final de avaliação 

da execução das atividades
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

SPO H Apoio Psicopedagógico

. Apoio Psicopedagógico

Ao longo do 

ano letivo

Agrupamento Alunos que 

transitaram do ano 

transato e/ou 

iniciam no presente 

ano letivo. Incluem-

se alunos no âmbito 

do Decreto-lei nº 

3/2008, quando 

aplicável.

SPO / Terapeuta da fala . Acompanhar alunos em articulação 

com restantes agentes educativos na 

aplicação de estratégias educativas 

para promover o sucesso escolar e 

evitar o abandono escolar

Disponíveis no SPO

SPO H Apoio Psicopedagógico

. Análise de Pedidos de Intervenção

Ao longo do 

ano letivo

Agrupamento Alunos 

encaminhados para 

o SPO, mediante 

documento próprio, 

prioritariamente de 

1º e 2º Ciclos

SPO/Técnico de 

intervenção social e, se 

aplicável, docentes e 

outros técnicos 

exteriores à Escola.

. Analisar o pedido e identificar 

estratégias adequadas, incluindo-se o 

encaminhamento para serviços do 

exterior

Disponíveis no SPO

SPO H Apoio Psicopedagógico

. Avaliação de situações de insucesso escolar

Ao longo do 

ano letivo

Agrupamento Alunos identificados 

pelos Diretores de 

Turma/pro-fessores 

Titula-res de 

Turma, 

prioritariamente do 

1º ano e 5º ano de 

escolari-dade

SPO . Avaliar as necessidades de 

intervenção, encontrar estratégias de 

superação dos obstáculos e promoção 

do sucesso educativo

Disponíveis no SPO

SPO H Apoio Psicopedagógico

. Decreto-lei nº3/2008

Referenciações

Ao longo do 

ano letivo

Agrupamento Alunos 

referenciados e 

mediante 

solicitação de 

intervenção do SPO, 

por parte da 

Coordenadora do 

SEAE.

A Equipa definida para 

proceder à avaliação

. Analisar a situação em articulação 

com os restantes elementos 

envolvidos, de acordo com o previsto 

no Decreto-lei nº3/2008

Disponíveis no SPO
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

SPO H Orientação Vocacional

. Programa de Orientação Vocacional:

     - Reuniões com DTs

     - Atividades no Grupo/turma – 1º Período.

     - Aconselhamentos – 2º e 3º Período.

     - Sessão com os Encarregados de Educação – 3º 

Período

Ao longo do 

ano letivo

Agrupamento 9º A, 9ºB, 9ºC, 9ºD SPO/DTs . Ajudar na construção e 

implementação de projetos de vida, 

incentivando para o processo de: 

conhecimento de si (interesses, 

competências e valores); 

conhecimento das oportunidades 

educativas, formativas e profissionais; 

otimização de decisões e recursos

Disponíveis no SPO

SPO H Orientação Vocacional

. Programa de Orientação Vocacional/Transição para a 

vida ativa:

     - Acompanhamento semanal aos formandos em 

turma

     - Participação em reuniões de Equipa de Formação

Ao longo do 

ano letivo

Agrupamento 9º E e 9º F SPO/Equipa Pedagógica 

dos respetivos Cursos

. Analisar as necessidades dos alunos 

inerentes ao prosseguimento de 

estudos e/ou transição para o mundo 

do trabalho para identificar modos de 

intervenção

Disponíveis no SPO

SPO H Orientação Vocacional

. Atendimento de Encarregados de Educação

Ao longo do 

ano letivo

Agrupamento Encarregados de 

Educação com 

necessidades de 

aconselhamento 

parental

SPO . Refletir sobre o processo de 

orientação e aconselhamento do 

respetivo educando

Disponíveis no SPO

SPO H Orientação Vocacional

. Programa de Desenvolvimento de Competências 

Pessoais e Sociais

Ao longo do 

ano letivo

Agrupamento Curso Vocacional – 

6º F e CEF’s – 8º F e 

8º G

SPO/Equipa Pedagógica 

dos respetivos Cursos

. Apoiar o processo de 

desenvolvimento pessoal e social com 

vista à promoção do sucesso educativo 

e evitamento do abandono escolar

Disponíveis no SPO

SPO H Relações com a comunidade

. Articulação com outros serviços da Comunidade 

Educativa, a Saúde, a Justiça e a Segurança Social e a 

educação

. Reuniões com Conselho de turma, quando convocado o 

SPO Serviços Especializados de Apoio Educativo, de 

acordo com o definido regulamento interno

. Reuniões com a Direção do Agrupamento de Escolas, 

Coordenadores das Escolas de 1ºCiclo e professores do 

Ensino Especial

Ao longo do 

ano letivo

Agrupamento Alunos enquadráveis 

na(s) situação(ões) 

em análise

SPO e restantes 

elementos envolvidos

. Responder às necessidades 

identificadas

. Prevenir ao nível da saúde mental 

familiar para diminuir o insucesso 

e/ou o abandono escolar

Não aplicável
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

SPO H Orientação Vocacional

. Programa “A minha história de carreira”

Ao longo do 

ano letivo

Agrupamento Duas turmas de 12º 

ano, mediante 

solicitação dos DT’s

SPO . Ajudar na construção e 

implementação de projetos de vida, 

incentivando para o processo de 

conhecimento de si

Disponíveis no SPO

CSH B, G Visita aos Jardins de Infância “O Aquário” e “A Nuvem” 1º Período Setúbal 9ºF Professora Ana Tique . Melhorar os resultados escolares

. Promover formação adequada

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

CSH B Palestra sobre a PAC – Política Agrícola Comum 1º Período Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

10º e 11º anos de 

Geografia A

Professoras Paula 

Ribeiro e Rute Sousa

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover o sucesso dos alunos.

. Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

Relatório individual dos 

alunos

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

Relatório final da atividade

D I Dia do Diploma 1º Período Sede do 

Agrupamento

Comunidade Escolar Direção . Promover a educação para a 

Cidadania

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Melhorar os resultados escolares

Relatório Final de avaliação 

de resultados

PE1C B Ação sobre: “A saúde do meu corpo” 1º Período Escolas Básicas 

do Viso e do 

Casal das 

Figueiras

Alunos das turmas 

de 1ºano

Professoras Titulares de 

Turma;

Enfermeira do Centro 

de Saúde do Bonfim

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular  

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Promover o sucesso educativo dos 

alunos

. Proporcionar momentos lúdicos

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

 

Relatório final de avaliação 

da execução das atividades
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

PE1C B Ação sobre: “A segurança do meu corpo” 1º Período Escolas Básicas 

do Viso e do 

Casal das 

Figueiras

Alunos das turmas 

de 1º ano 

Professoras Titulares de 

Turma, Agentes da PSP 

e Bombeiros Voluntários

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular  

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Proporcionar o convívio entre os 

diferentes elementos da Comunidade 

Educativa

. Promover o sucesso educativo dos 

alunos

. Proporcionar momentos lúdicos

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades 

Relatório final de avaliação 

da execução das atividades

PE1C B, F Árvore de Natal Ecológica 1º Período Escolas Básicas 

do Casal das 

Figueiras

Alunos das turmas 

de 1.ºs anos  

Professoras Titulares de 

Turmas, Encarrega-dos 

de Educação/Fami-

liares

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular  

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Proporcionar o convívio entre os 

diferentes elementos da Comunidade 

Educativa

. Promover o sucesso educativo dos 

alunos

. Proporcionar momentos lúdicos

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

 

Relatório final de avaliação 

da execução das atividades

PE1C B Visita de Estudo ao Centro Histórico de Setúbal 1º Período Setúbal Alunos das turmas 

de 3º ano EB1/JI 

Viso e Casal das 

Figueiras; 

alunos das turmas 

de 4.º ano EB1/JI 

Viso e Casal das 

Figueiras

Professores Titulares 

das turmas de 3.º ano 

EB1/JI Viso e Casal das 

Figueiras;

professores Titulares 

das turmas de 4.º ano 

EB1/JI Viso e Casal das 

Figueiras

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Reconhecer o património local

. Melhorar os resultados escolares

. Reconhecer e identificar elementos 

espácio-temporais que se referem a 

acontecimentos, factos e marcas da 

história local

. Utilizar vestígios de outras épocas 

como fontes de informação para 

reconstituir o passado, compreendê-lo 

e organizar o futuro

. Conhecer personagens e factos da 

história local com relevância para o 

meio local

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

 

Relatório final de avaliação 

da execução das atividades
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

SPO H Orientação Vocacional

. Programa de reorientação escolar e profissional

1º Período Agrupamento Alunos das turmas 

de 10º ano e 

respetivos 

Encarregados de 

Educação indicados 

pelos Diretores de 

Turma

SPO/DTs . Ajudar os alunos na tomada de 

decisão relativamente a mudança no 

percurso escolar

Disponíveis no SPO

BE/ LL 

(aLer+) 

D Sabores de Natal em várias línguas                       

(Recolha de receitas de Natal em Inglês, Francês, 

Espanhol, Alemão e Português)

1º Período

(final)

ESLF Comunidade    

Educativa

BE; Equipa aLer+; 

professores de línguas 

estrangeiras e de 

Português

. Promover a articulação curricular

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Promover a educação para a cultura

Relatório da BE

BE/ LL/ 

PE1C 

(aLer+) 

D Concurso Leitura(s) 1º Período 

2º Período

Auditório bloco 

B

Escola Lima de 

Freitas

Alunos do 1º, 2º, 3º 

Ciclos e secundário

Equipa BE/ aLer+;

professores de 

Português e Titulares de 

Turma

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento de competências de 

leitura

. Incentivar o trabalho cooperativo 

. Fomentar a educação para a 

cidadania

Questionários (da BE)

Grelhas de participação

Ficha/ relatório aLer+

CE B Sessão de esclarecimento sobre Sexualidade: “Conversa 

Aberta com os jovens sobre Sexualidade juvenil e 

contraceção”, a realizar pela enfermeira da Saúde 

escolar

1º Período 

2º Período

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

6ºF

8ºG

9º A, B, C e D

Professoras: Isabel 

Gomes, Ângela Vieira, 

Ana Pires; Paula Cruz

. Promover a educação para a cultura 

e a saúde

. Melhorar os resultados escolares

Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover formação adequada

Questionário de avaliação 

de satisfação de 

atividades(por amostragem, 

a realizar pelos alunos)

Relatório Final de avaliação 

da atividade
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

E F Quermesse 1º Período 

2º Período

ESLF Alunos com 

necessidades 

educativas especiais 

de caráter 

permanente da 

Escola sede

Docentes de Educação 

Especial da Escola 

Secundária com 2º e 3º 

Ciclo do Ensino Básico 

Lima de Freitas 

(professoras Luísa Pio e 

Paula Canhoto)

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania                                             

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania

Questionário de avaliação 

de satisfação da atividades 

realizado pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados

E I Corrida de orientação 1º Período 

2º Período

Concelho de 

Setúbal

Décimos primeiros 

anos Curso 

Profissional

Professora Alexandra 

Cunha

. Promover a educação para a 

cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Sensibilizar a Comunidade Educativa 

para a prática das atividades de 

exploração da natureza

29 - 66



/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

EIESES G Ações de formação de Primeiros Socorros Básicos 1º ou 2 

Período

Escolas do 

Agrupamento

Assistentes 

Operacionais do 

Agrupamento e 

alunos do Curso 

Profissional de 

Técnico Auxiliar de 

Saúde (11º E)

Coordenadora da 

Equipa: Celeste Aldeias;

Enfermeira da Saúde 

escolar: Fátima Moitas

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos níveis 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular 

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo 

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Fichas de avaliação das 

atividades de Promoção e 

Educação para a Saúde

Relatório de atividades de 

Educação para a Saúde, 

elaborado pela 

Coordenadora de Educação 

para a Saúde e Educação 

Sexual
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

EIESES B; C; Sinalização do Dia Mundial da Saúde Oral (20 de Março):

. Articulação com a Biblioteca escolar, no âmbito do 

Projeto "Dentes Saudáveis" e "Semana/Mês da Leitura"

. Atividades pedagógicas entre alunos de vários níveis de 

ensino

Ao longo do 

2º Período

Escolas do 

Agrupamento

Alunos do 1º e 2º 

Ciclos e alunos da 

turma 11º E

Coordenadora da 

Equipa: professora 

Celeste Aldeias

professoras 

Bibliotecárias: Fátima 

Afonso e Sandra 

Figueira

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos níveis 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo 

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Fichas de avaliação das 

atividades de Promoção e 

Educação para a Saúde;

Relatório de atividades de 

Educação para a Saúde, 

elaborado pela 

Coordenadora de Educação 

para a Saúde e Educação 

Sexual
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

LL D Campeonato escolar superTmatik Língua Portuguesa A partir do 2º 

Período

ESLF Alunos de 8º ano Professoras Ana Pedro e 

Dulce Martins

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular 

. Melhorar os resultados escolares

. Desenvolver as literacias

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento das competências de 

leitura

. Incentivar o trabalho cooperativo 

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados

E F Ida ao cinema e/ou outra a designar Até ao final 

do segundo 

Período

Local a designar Alunos com 

necessidades 

educativas especiais 

de caráter 

permanente da 

Escola sede

Docentes de Educação 

Especial da Escola 

Secundária com 2º e 3º 

Ciclo do Ensino Básico 

Lima de Freitas 

(professoras Luísa Pio e 

Paula Canhoto). 

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania                                                 

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania

Questionário de avaliação 

de satisfação da atividades 

realizado pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados

CE B Sessão de sensibilização e esclarecimento sobre                       

“ Os Golfinhos do Sado”

2º Período Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

6ºF

turmas do 8º ano

Professoras Isabel 

Gomes, Celeste Aldeias

e Luísa Imperial

. Promover a educação para o 

ambiente e a cultura

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover formação adequada

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades 

(por amostragem, a realizar 

junto de alunos)

Relatório Final de avaliação 

da atividade
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

CE H Visita de Estudo ao “Oceanário e Pavilhão do 

Conhecimento”

2º Período Lisboa Alunos do 7º ano Professoras Isabel 

Gomes e Susana 

Ferreira

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Promover a articulação curricular

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades 

(por amostragem, a realizar 

junto de alunos )

Relatório Final de avaliação 

da atividade

CE H Visita de Estudo ao centro de Ciência Viva de Estremoz 2º Período Estremoz 10ºA

11ºA

Professoras Ângela 

Vieira e Ana Cristina 

Pires

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Promover a articulação curricular

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a 

Cidadania

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades 

(por amostragem, a realizar 

junto de alunos )

Relatório Final de avaliação 

da atividade

CSH B Seminário sobre Educação 2º Período ESLF 12ºC

10ºD

8ºG

9ºF

11ºE

Alunos do 12º C 

(organização)

Professoras: Paula 

Ribeiro, Rute Sousa

Tomásia Lourenço, Ana 

Tique, Luísa Santana e 

Celeste Aldeias

. Promover o sucesso dos alunos 

.Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

Relatório final da atividade

CSH H Visita de Estudo 2º Período Setúbal: 

Convento de 

Jesus

Galeria 

Quinhentista

8ºano Professoras Graça 

Fonseca e Mª Manuela       

Freitas

. Melhorar os resultados escolares

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Reforçar a relação aluno/aluno e 

aluno/professor

. Promover a interdisciplinaridade

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório final de avaliação 

da apreciação do grau de 

satisfação dos alunos 

envolvidos
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

CSH/E H Visita de Estudo 2º Período Alcobaça: 

Parque dos 

Monges

8ºano Professoras Mª Manuela 

Freitas e Teresa Pinto        

. Melhorar os resultados escolares

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Reforçar a relação aluno/aluno e 

aluno/professor

. Promover a interdisciplinaridade

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório final de avaliação 

da apreciação do grau de 

satisfação dos alunos 

envolvidos

CSH F Representação, pelo 12º C, de uma peça de Teatro 

sobre o Estado Novo e o 25 de Abril, relativa ao módulo 

lecionado na disciplina de Área de Integração

2º Período Escola Lima de 

Freitas

Comunidade 

Educativa

Professor Silvestre 

Ribeiro

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Desenvolver as literacias

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório final de avaliação 

da apreciação do grau de 

satisfação dos alunos 

envolvidos

CSH F, H Encontro de alunos do 2º Ciclo 2º Período Local a definir Alunos de EMRC 2º 

Ciclo

Professor Roberto 

Pestana

. Promover a articulação curricular

. Desenvolver as literacias.

. Incentivar o trabalho cooperativo 

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a articulação curricular 

. Desenvolver as literacias.

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

CSH D Campeonato Super T de EMRC 2º Período ESLF Alunos de EMRC 2º 

Ciclo

e 3º Ciclo

Professor Roberto 

Pestana

. Promover a articulação curricular 

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo 

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a articulação curricular

. Desenvolver as literacias

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados

CSH H Visita de Estudo à BTL 2º Período Lisboa 10ºC, 10ºE, 11ºD Professores Fernando 

Machado, Florbela 

Fernandes, Paula 

Ribeiro e Rute Sousa

. Promover o sucesso dos alunos

Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

Relatório final da atividade

CSH H Visita a uma unidade fabril 2º Período A definir 8º A, B, C, D e E Professoras Florbela 

Fernandes e Rute Sousa

. Promover o sucesso dos alunos

. Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

Relatório final da atividade

CSH H Visita a um parque de atividades da natureza 2º Período A definir 12ºC e 9º E Professoras Alexandra 

Cunha, Paula Ribeiro e 

Paula Santos

. Promover o sucesso dos alunos 

. Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

Relatório final da atividade

CSH H Visita de Estudo à Igreja Ortodoxa de Setúbal 2º Período Setúbal 11ºD Professores Fernando 

Machado e Florbela 

Fernandes

. Promover o sucesso dos alunos

. Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

Questionário de avaliação 

de satisfação

Relatório Final de avaliação 

de resultados

E D MegaSprint 2º Período ESLF Alunos de todos os 

Ciclos de ensino

Grupo de Educação 

Física

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Relatório do Grupo 620
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

E D CompalAir 2º Período ESLF Alunos de todos os 

Ciclos de ensino

Grupo de Educação 

Física

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Relatório do Grupo 620

E D Corta Mato

(Concelhio-Distrital)

2º Período ESLF Alunos de todos os 

Ciclos de ensino

Grupo de Educação 

Física

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Relatório do Grupo 620

E D Vela/Canoagem 2º Período Lagoa de 

Albufeira

6ºF Professoras Alexandra 

Cunha e Rita 

Frischknecht

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação das atividades

Relatório Final de avaliação 

das atividades

Grelha de atitudes

E D Surf/Padlle 2º Período Costa da 

Caparica

6ºF Professoras Alexandra 

Cunha e Rita 

Frischknecht

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação das atividades

Relatório Final de avaliação 

das atividades

Grelha de atitudes

E D Vela 2º Período Almada 6ºF Professoras Alexandra 

Cunha e Rita 

Frischknecht

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação das atividades

Relatório Final de avaliação 

das atividades

Grelha de atitudes

E I Canoagem 2º Período Rio Sado Décimos anos Curso 

Profissional

Professora Alexandra 

Cunha

. Promover a educação para a 

cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Sensibilizar a Comunidade Educativa 

para a prática das atividades de 

exploração da natureza

Questionário de avaliação 

de satisfação das atividades

Relatório Final de avaliação 

das atividades

Grelha de atitudes
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

LL D Elaboração de um folheto em Inglês e Português 

subordinado à temática 'Prevenção dos Consumos 

Nocivos', com vista à sua distribuição e publicação na 

página web da Escola

2º Período ESLF Comunidade 

Educativa

Professoras Mª Helena 

Silva e Olga Rodrigues

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a educação para a saúde e 

o desporto

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Qualidade visual do texto

LL D Francês: Concurso: "Viens épeler avec nous" 2º Período ESLF Alunos de 8ºano Professoras Dina Chora 

e Rosa Cara d'Anjo

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Melhorar os resultados escolares

. Desenvolver as literacias

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento das competências de 

leitura

. Incentivar o trabalho cooperativo

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados

LL H Assistir à peça "Frei Luís de Sousa" 2º Período Lisboa 11º ano Professora Filomena 

Amorim

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

Aplicação em ficha de 

trabalho

MT H CISCO systems 2º Período Lisboa Alunos 9ºF     e 9ºE Grupo 550  e   540 . Promover a articulação curricular         

. Melhorar os resultados escolares    

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover formação adequada

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

  

Relatório Final de avaliação 

de resultados

PE1C B Visita à Quinta Pedagógica de São Paulo 2º Período Setúbal Alunos das turmas 

de 1º ano  e Jardim 

de Infância

Professoras Titulares de 

Turma 

. Educar para a cidadania

. Promover o sucesso escolar dos 

alunos

. Fomentar o respeito pelos animais e 

pelo ambiente

. Proporcionar momentos lúdicos

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

Relatório Final de avaliação 

da atividade
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

PE1C B Ação sobre: “Como cuido de animais e plantas?” 2º Período Escola Básica 1 

do Viso 

Escola Básica 1 

do Casal das 

Figueiras

Alunos das turmas 

de 1º anos

Professoras Titulares de 

Turma; Veterinária 

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular 

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Proporcionar o convívio entre os 

diferentes elementos da Comunidade 

Educativa

. Promover o sucesso educativo dos 

alunos

. Proporcionar momentos lúdicos

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

Relatório Final de avaliação 

da atividade

PE1C H Visita ao Teatro Politeama 2º Período Lisboa Alunos das turmas 

do 2.º A /B da 

Escola Básica do 

Viso 

alunos das turmas 

do 2.º A /B da 

Escola Básica nº 9

Docentes das turmas do 

2.º A/B da Escola Básica 

do Viso;

Docentes das turmas do 

2.º A/B da Escola Básica 

nº9

. Promover a educação para a 

cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Reduzir a taxa de abandono escolar

. Desenvolver regras de convivência e 

respeito mútuo

. Contribuir para a formação pessoal e 

social dos alunos

. Ser capaz de interagir com os outros 

sem perder a individualidade e 

autenticidade

. Saber ouvir e respeitar os outros 

numa dramatização ou audição de 

histórias

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

Relatório Final de avaliação 

da atividade

Realizar trabalhos escritos e 

ilustrar

PE1C B Visita de Estudo ao Planetário 2º Período Lisboa Alunos das turmas 

de 3.º ano EB1/JI 

Viso e Casal das 

Figueiras

Professores Titulares 

das  turmas de 3.º ano 

EB1/JI Viso e Casal das 

Figueiras 

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Observar os astros

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

Relatório Final de avaliação 

da atividade
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

PE1C B Visita de Estudo ao Palácio de Queluz 2º Período Queluz Alunos das turmas 

de 4.º ano EB1/JI 

Viso e Casal das 

Figueiras

Professores Titulares 

das turmas de 4.º ano  

da EB1/JI Viso e Casal 

das Figueiras 

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular 

. Melhorar os resultados escolares

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Reconhecer e identificar elementos 

espácio-temporais que se referem a 

acontecimentos, factos e marcas da 

história nacional

. Utilizar vestígios de outras épocas 

como fontes de informação para 

reconstituir o passado, compreendê-lo 

e organizar o futuro

. Conhecer personagens e factos da 

história nacional

. Recolher dados sobre aspetos da 

vida quotidiana do tempo em que 

ocorreram esses factos

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

Relatório Final de avaliação 

da atividade

SPO H Orientação Vocacional

. Sessão de informação/ esclarecimento

2º Período Agrupamento 12º Ano SPO . Analisar as necessidades dos alunos 

inerentes ao prosseguimento de 

estudos e/ou transição para o mundo 

do trabalho para identificar modos de 

intervenção

Disponíveis no SPO

SPO H Relações com a comunidade

. Visita à Feira de Profissões  “Futuralia” 

2º Período Alunos do 9º ano de 

escolaridade

SPO e Diretores de 

Turma 

. Apoiar o processo de tomada de 

decisão sobre o   futuro académico e 

profissional dos alunos

Guião de Visita de Estudo

CE D Peddy paper da Físico-Química

em colaboração com a Biblioteca

Última 

semana do 2º 

Período

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Turmas dos

7º e 8º anos

Professores Ana Paula 

Maia, Dina Cardoso, 

João Guerreiro, Sandra 

Piçarra e Ofélia Batista

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a educação para o 

ambiente e a cultura

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades 

(por amostragem, a realizar 

junto de alunos )

Relatório Final de avaliação 

da atividade
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

CE E Realização de uma horta biológica 2º/3º Período Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

6ºF Professora Isabel Gomes . Incentivar o trabalho cooperativo

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a educação para a cultura, 

o ambiente e a saúde

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades 

(por amostragem, a realizar 

junto de alunos)

Relatório Final de avaliação 

da atividade

CE B Sessão de esclarecimento no âmbito da “Prevenção de 

Consumos Nocivos” a promover pela Equipa 

interdisciplinar de Educação para a Saúde e Educação 

Sexual

2º/3º Período Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

6º F

8º F

Professores Isabel 

Gomes e João Guerreiro

. Promover a educação para a cultura 

e a saúde

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover formação adequada

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades 

por amostragem, a realizar 

junto de alunos )

Relatório Final de avaliação 

da atividade

CE A, C, D Projeto de Intervenção em Espaço escolar - Proposta de 

Arquitetura paisagista "Canteiro da Escola"

2º e 3º 

Períodos 

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

8º A, 8º B e 

8º C

Professora Celeste 

Aldeias

. Promover a articulação curricular 

. Melhorar os resultados escolares

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Promover formação adequada

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Trabalhos realizados pelos 

alunos

CSH D Concurso SUPER T MATIK Geografia 2º e 3º 

Períodos

ESLF Alunos do 3º Ciclo

Disciplina de 

Geografia

Professores Fernando 

Machado, Florbela 

Fernandes, Paula 

Ribeiro e Rute Sousa

. Promover o sucesso dos alunos

. Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

Análise dos resultados dos 

alunos 

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

Relatório final da atividade

CSH H Visita a unidades hoteleiras da Região de Setúbal 2º e 3º 

Períodos

Setúbal e Tróia Turmas do Curso 

Profissional de 

Receção

(10º ano)

Professores Florbela 

Fernandes, Paula 

Ribeiro e Rute Sousa

. Promover o sucesso dos alunos

. Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

Relatório final da atividade
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

D C Semana Aberta 2º e 3º 

Períodos

Sede do 

Agrupamento

Turmas de 9ºano do 

Agrupamento; 

Agrupamentos de 

Escolas da Cidade; 

turmas de 9ºano

Direção . Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório Final de avaliação 

de resultados

D A Exposição – comemorações do centenário de Álvaro 

Cunhal

2º e 3º 

Períodos

Sede do 

Agrupamento

Comunidade Escolar Direção, Grupo 

disciplinar de História, 

Biblioteca.

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a educação para a 

Cidadania

Relatório Final de avaliação 

de resultados

E A Exposição de trabalhos dos alunos 2º e 3º 

Períodos

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Comunidade Escolar Professores Ana Matos e 

Pedro Castanheira

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania

Relatório final de avaliação 

de resultados

PE1C E Intercâmbio c/Biblioteca com o tema “O mar" 2º e 3º 

Períodos

Escolas/BE Alunos das turmas 

do 2.º A/B da Escola 

Básica do Viso; 

alunos das turmas 

do 2.º A /B da 

Escola Básica n.º 9

Docentes das turmas do 

2.º A/B da Escola Básica 

do Viso;

Docentes das turmas do 

2.º A/B da Escola Básica 

n.º 9

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento das competências de 

leitura

Explorar a obra do PNL “O 

médico do mar”

“A princesa da chuva”

Realizar alguns trabalhos 

experimentais relacionados 

com a “Água”

Divulgar os resultados nos 

blogues das Escolas com a 

colaboração da professora 

Bibliotecária

D C Há Festa no Parque 3º Período A definir pelo 

Município

Comunidade 

Educativa

Direção . Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório Final de avaliação 

de resultados

D I Festa de Encerramento 3º Período Sede do 

Agrupamento

Comunidade Escolar Direção . Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

Relatório Final de avaliação 

de resultados

D I Comemoração dos 25 anos da Escola 3º Período Sede do 

Agrupamento

Comunidade Escolar Direção . Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

Relatório Final de avaliação 

de resultados
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

CE F Confeção de alimentos utilizando fornos solares 3º Período Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Alunos do 5º e 6º 

ano

Professores Susana 

Ferreira, Giovanni 

Licciardello e Paula 

Cruz

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a educação para o 

ambiente e a cultura

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

Relatório Final de avaliação 

da atividade

CE H Visita de Estudo ao Dia Aberto da Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT) *

* Esta Visita de Estudo está programada para o 3º 

Período devida à data de realização do Dia Aberto da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa coincidir com este Período letivo

3º Período Faculdade de 

Ciências e 

Tecnologia da 

Universidade 

Nova de Lisboa 

(FCT)

11ºA

12ºA

10ºA

Professoras Dina 

Cardoso, Ana Paula 

Maia, Ângela Vieira e 

Ana Cristina Pires

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Promover a articulação curricular

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a 

Cidadania

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades 

(por amostragem, a realizar 

junto de alunos)

Relatório Final de avaliação 

da atividade

CE E Semana Aberta

(Atividades laboratoriais)

3º Período Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Comunidade Escolar Professores  dos Grupos 

230, 510 e 520

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a educação para a cultura, 

o ambiente e a saúde

Relatório Final de avaliação 

da atividade

CE I Festa do Agrupamento 3º Período Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Comunidade Escolar Professores  dos Grupos 

230, 510 e 520

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

Relatório Final de avaliação 

da atividade
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

E A Exposição de trabalhos de alunos 3º Período Escola Comunidade Escolar Professores Francisco 

Vaz , José João Nunes e 

Paula Pinheiro; alunos 

do 10ºE1, 11ºC e 12ºD

Promover: 

. o sucesso qualitativo

. a educação para a cidadania

. a articulação curricular

. o trabalho cooperativo

. a formação adequada

. a educação para a cultura

Relatório do Grupo 600

Avaliação Satisfação dos 

alunos do 10ºE1, 11ºC e 

12ºD

E B, C Divulgação da oferta de Escola para o ano letivo 2014-

2015: 

. Semana Aberta

. Há Festa no Parque

3º Período Escola

Parque do 

Bonfim

Comunidade Escolar

Comunidade

Professores Francisco 

Vaz , José João Nunes e 

Paula Pinheiro; alunos 

do 10ºE1, 11ºC e 12ºD

Promover:

. a Escola com o seu trabalho na 

formação de profissionais, junto da 

comunidade e dos agentes 

económicos, quer na proximidade 

imediata quer na área da grande 

cidade e arredores

. a imagem pública do Agrupamento

Relatório do Grupo 600

E D Jogos do Sado 3º Período Jogos do Sado 3º 

Período

Setúbal

6ºF Professoras Alexandra 

Cunha e Rita 

Frischknecht

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente 

Questionário de avaliação 

de satisfação das atividades

Relatório Final de avaliação 

das atividades

Grelha de atitudes

LL H Visita a Sintra Queirosiana 3º Período Sintra 11º ano Professora Filomena 

Amorim

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

Redação de relatório

PE1C A/C A importância de brincar: “Brinquedos de ontem e de 

hoje”

3º Período Escola Básica 1 

do Casal das 

Figueiras

Alunos das turmas 

de 1º ano 

Professoras Titulares de 

Turma, Encarregados de 

Educação/Familiares e 

Amigos

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Proporcionar o convívio entre os 

diferentes elementos da Comunidade 

Educativa

. Promover o sucesso educativo dos 

alunos

. Proporcionar momentos lúdicos

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

Relatório Final de avaliação 

da atividade 
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

SPO H Cursos de educação e Formação

Recrutamento e seleção de alunos para Cursos a iniciar 

no ano letivo 2014/2015

3º Período Agrupamento Alunos enquadráveis 

na legislação em 

vigor

SPO/DTs . Planificar, organizar e realizar o 

processo de recrutamento de alunos 

candidatos aos Cursos de Educação e 

Formação

Disponíveis no SPO

E I Participação no “Há Festa no Parque” 3º Período A designar pela 

CMS

Lima Vox Grupo de Educação 

Musical

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

. Promover a educação para a cultura

Relatório de Atividades

Questionário aos alunos

SPO H Relações com a comunidade

. Participação na Semana Aberta

3º Período Agrupamento Alunos do 3º Ciclo e 

Secundário

SPO e restantes 

elementos envolvidos

. Apoiar a divulgação e promoção das 

ofertas educativas disponíveis na 

Escola e noutras instituições 

educativas

Materiais de Divulgação

BE C “Procura-se colaborador”

(colaboração de alunos para o blogue da BE)

Início do ano 

letivo

Escola

Online

Alunos da Escola 

Lima de Freitas

Professora Clarinda 

Chambel

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

. Desenvolver as literacias

Relatório Final

E I Atuação Musical setembro 

2013

Auditório Comunidade 

Educativa

Grupo de Educação 

Musical

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

. Incentivar o trabalho cooperativo.

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

Relatório de Atividades

PE1C B Receção aos alunos/ Encarregados de Educação do 

primeiro ano de escolaridade

setembro Escola Básica 1 

do Viso;

Escola Básica 1 

do Casal das 

Figueiras

Alunos de todas as 

turmas e alunos do 

Pré-escolar;

Encarregados de 

Educação

Docentes das Escolas 

Básicas do Viso e do 

Casal das Figueiras;

Direção do 

Agrupamento

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

. Promover o sucesso educativo dos 

alunos

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

 

Relatório Final de avaliação 

da execução das atividades 

e Visitas de Estudo 

CSH H Visita de Estudo à Casa da Baía 27 de 

setembro

Setúbal 11º D Professores Fernando 

Machado e Florbela 

Fernandes

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Desenvolver as literacias

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Questionário de avaliação 

de satisfação

Relatório Final de avaliação 

de resultados
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

BE B, F, G Comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas 

escolares

Bibliotecas escolares: uma porta para a vida

.  Pré-escolar e 1º ano – Receção aos alunos e visita 

guiada – ao longo do mês de outubro. (Explicação das 

regras e funcionamento da BE); 1º ano: Hora do conto: 

animação do livro e da leitura (PNL); 2º / 3º/ 4º anos – 

Jogo das classes - durante a 2ª e 3ª semanas de outubro. 

(Atividade de reconhecimento do espaço e da 

organização da BE)

. 2º /3º Ciclo – Vamos procurar os livros  e visita guiada - 

durante a 2ª e 3ª semanas de outubro. (Atividade de 

reconhecimento do espaço e da organização da BE) 

Secundário/ Cursos Profissionais – Leituras para a vida – 

mostra de obras selecionadas para o contrato de leitura, 

leitura de excertos, com a colaboração dos professores 

de Português; Comunidade Educativa - Memórias de mão 

em mão – ao longo do mês de outubro. (Criação de um 

pequeno livro de recordações onde alunos, professores, 

Encarregados de Educação, funcionários refletem sobre 

a sua experiência enquanto utilizadores da BE)

. Dia 28 de outubro – Exposição do livro Memórias de 

mão em mão.

. Oferta de fita alusiva ao MIB

outubro Bibliotecas do 

Agrupamento

Alunos do 

Agrupamento;       

professores de 

Português e/ou 

professores de 

Cidadania de 5º e 7º 

anos;

Comunidade

PBs

Equipa da Biblioteca

(colaboração de outros 

professores)

SABE

. Desenvolver as literacias

. Promover a educação para a 

cidadania

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento de competências de 

leitura

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Questionários (da BE)

BE/ CE  C Comemoração do dia Mundial da Alimentação

“Jogos da Roda dos Alimentos”, elaboração/ exposição 

de folhetos, mostra de fundo documental

em colaboração com a Biblioteca escolar

outubro Biblioteca 

escolar

Alunos das turmas 

de 5º ano; 11ºE

BE/ aLer+         

Professores Giovanni 

Licciardello e Paula 

Cruz

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a educação para o 

ambiente e a cultura

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Desenvolver as literacias

Ficha aLer+/ relatório da 

atividade

Relatório Final de avaliação 

da atividade

E F Percurso Pedestre 11 de 

outubro

Tróia Alunos 9º ano 

Secundário e 

professores

Grupo de Educação 

Física

. Promover a educação para a 

cidadania

. Melhorar os resultados escolares

Relatório Final de avaliação 

de resultados
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

EIESES C; I Sinalização do Dia Mundial da Alimentação:

Lançamento da Campanha "Recolha de Alimentos" para 

atribuir a famílias carenciadas do Agrupamento

16 de 

outubro

Escolas do 

Agrupamento

Comunidade 

Educativa

Equipa Interdisciplinar 

de Educação para a 

Saúde e Educação 

Sexual

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos níveis 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular 

. Melhorar os resultados escolares 

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório de atividades de 

Educação para a Saúde, 

elaborado pela 

Coordenadora de Educação 

para a Saúde e Educação 

Sexual

CSH B Palestra sobre a Região de Turismo de Lisboa e Vale do 

Tejo

24 de 

outubro

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Turmas do Curso 

Profissional de 

Receção

Professores Rute Sousa, 

Fernando Machado, 

Florbela Fernandes e 

Paula Ribeiro

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover o sucesso dos alunos . 

Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

Relatório individual dos 

alunos

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

Relatório final da atividade

CSH G Prática de Yoga com 2 turmas do 1º ano, 1º Ciclo 29 de 

outubro

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

9º F

1º ano 1º Ciclo

Professora Ana Tique;

Centro do Yoga de 

Setúbal

. Promover o sucesso dos alunos. 

Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

. Incentivar o trabalho cooperativo

Avaliação da satisfação de 

atividade – debate no Grupo-

turma
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

CSH H, I Visita à Escola Básica do Casal das Figueiras 30 de 

outubro

Biblioteca da 

Escola Básica do 

Casal das 

Figueiras

12º C

9º F

1º A e B da Escola 

Casal das Figueiras

Professoras Ana Tique e 

Paula Ribeiro

. Promover o sucesso dos alunos

. Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

Relatório final da atividade

CE A  

C

Feira dos fósseis e minerais novembro de 

2013

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Comunidade Escolar Professores dos Grupos 

230, 510 e 520

. Promover a educação para a cultura, 

o ambiente e a saúde

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

. Intensificar e diversificar a 

participação de Encarregados de 

Educação na vida do Agrupamento

. Incentivar o trabalho cooperativo

Questionário de avaliação 

de satisfação (por 

amostragem, a realizar 

junto de professores, alunos 

e Encarregados de 

Educação)

Relatório Final de avaliação 

de resultados
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

EIESES A; B; C; I Colaboração com o “ROTARY” no Programa Frente 

Rotária Anti-Diabetes

. Atividades de sinalização do Dia Mundial da Diabetes 

(14/11):

   - Realização de rastreios de glicose no sangue e 

cálculo do Índice de Massa Corporal; Medição da Pressão 

Arterial

   - Oferta de uma peça de fruta aos elementos da 

Comunidade Educativa

. Jogos didáticos no âmbito da alimentação saudável

. Prática de yoga

Durante o 

mês  de 

novembro

Escola 

Secundária com 

2º e 3º Ciclos 

Lima de Freitas

Comunidade 

Educativa

. Equipa Interdisciplinar 

de Educação para a 

Saúde e Educação 

Sexual

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos níveis 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular 

. Melhorar os resultados escolares 

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo 

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório de atividades de 

Educação para a Saúde, 

elaborado pela 

Coordenadora de Educação 

para a Saúde e Educação 

Sexual

PE1C F Magusto escolar / São Martinho – dramatizações alusivas 

ao tema e lanche convívio

novembro Escola Básica 1 

do Viso 

Escola Básica 1 

do Casal das 

Figueiras

Alunos do Pré-

escolar e do 1.º 

Ciclo

Docentes das Escolas 

Básicas do Viso e do 

Casal das Figueiras

. Promover a educação para a 

cidadania

. Tomar contacto com outras formas 

de linguagem (teatro)

. Saber ouvir e respeitar os outros 

numa dramatização ou audição de 

histórias

. Promover o sucesso educativo dos 

alunos

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

 

Relatório Final de avaliação 

da execução das atividades
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

CSH H Visita de Estudo - Multimodal 4 de 

novembro

Lisboa

ANA

11ºB Professoras Rute Sousa 

e Rita Anjos

. Promover o sucesso dos alunos. 

Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório individual dos 

alunos

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

Relatório final da atividade

MT H Visita de Estudo à ATEC 7 de 

novembro

Palmela 9ºE Grupo 500 e 540 . Promover o sucesso dos alunos

. Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

Relatório final da atividade

CSH H Visita ao Parque do Alambre 8 de 

novembro

Serra da 

Arrábida

Turmas E e C do10º 

Ano – Curso 

Profissional de 

Receção

Professoras Paula 

Ribeiro, Florbela 

Fernandes e Rute Sousa

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover o sucesso dos alunos

. Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

Trabalho de pares

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

Relatório final da atividade

E D Prova de orientação 16 de 

novembro

Palmela 6ºF Professoras Alexandra 

Cunha e Rita 

Frischknecht

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação das atividades

Relatório Final de avaliação 

de resultados

Grelha de atitudes
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

CSH/LL H Visita de Estudo 22 de 

novembro

Lisboa: Museu 

Nacional de Arte 

Antiga e Museu 

da Cidade 

10º A/B Professores Mª João 

Pereira, Ana Pedro e 

José Dinis Fidalgo

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares 

. Desenvolver as literacias

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento das competências de 

leitura

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados

CSH B/C 10 Milhões de estrelas – Um gesto pela paz 2013 (Os 

fundos revertem para apoio às ações da Cáritas 

Portuguesa)

novembro/

dezembro

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Comunidade Escolar Professor Roberto 

Pestana

. Incentivar o trabalho cooperativo 

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a articulação curricular 

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados

CSH I Dinamização do Espírito Natalício dezembro Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Comunidade Escolar Professor Roberto 

Pestana

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a articulação curricular 

. Promover formação adequada

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados

CSH D, F “Peddy Paper” Na Biblioteca da ESLF dezembro Biblioteca da 

ESLF

9ºF

2 turmas de 5º ano

Professoras Ana Tique, 

Sara Oliveira e Sandra 

Branco

. Promover o sucesso dos alunos

. Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

. Incentivar o trabalho cooperativo

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

Relatório final da atividade
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

PE1C A Árvore de Natal ecológica dezembro Escolas Básicas 

do Viso e do 

Casal das 

Figueiras

Alunos e 

Comunidade 

Educativa

Professores Titulares 

das turmas 

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Proporcionar o convívio entre os 

diferentes elementos da Comunidade 

Educativa

. Promover o sucesso educativo

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

 

Relatório final de avaliação 

da execução das atividades 

PE1C F Festa de Natal – espetáculo e lanche dezembro AMBA Alunos Professores Titulares 

das turmas da Escola 

Básica do Casal das 

Figueiras

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Promover a educação pela arte

. Proporcionar momentos lúdicos

. Fomentar o respeito pelo outro

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

 

Relatório final de avaliação 

da execução das atividades 

EIESES C Sinalização do Dia Mundial da SIDA

 1 de Dezembro (domingo)

. Atividades dinamizadas pelo Centro de Atendimento e 

Orientação de Jovens (CAOJ) da Fundação Portuguesa " 

A Comunidade contra a SIDA"

2 de 

dezembro

Escola 

Secundária com 

2º e 3º Ciclos 

Lima de Freitas

Comunidade 

Educativa

Professora da Equipa:

Susana Ferreira

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos níveis 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular 

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório de atividades de 

Educação para a Saúde, 

elaborado pela 

Coordenadora de Educação 

para a Saúde e Educação 

Sexual
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

E I Criação de uma árvore de natal com materiais 

recicláveis

6 a 17 de 

dezembro 

Átrio da Escola. Comunidade Escolar Professor Pedro 

Castanheira

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania

Relatório final de avaliação 

de resultados

CSH H Visita de Estudo 10.12.2013 Lisboa: 

Assembleia da 

Republica

10º B e 11º B

(Geografia A

 e História A)

Professoras Paula 

Ribeiro, Rute Sousa e 

Graça Fonseca

. Promover o sucesso dos alunos 

. Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

. Promover o sucesso dos alunos

. Promover a articulação curricular

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

Relatório final da atividade

CSH H Visita de Estudo à Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa (aula de Geografia e de Turismo com o 

professor José Manuel Simões) e Lisboa Modernista

10 de 

dezembro

Lisboa 11º D e 12º B Professores Fernando 

Machado, José Dinis

e Florbela Fernandes

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Desenvolver as literacias

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Questionário de avaliação 

de satisfação

Relatório Final de avaliação 

de resultados

E D Torneio de Badminton 11 e 12 de 

dezembro

ESLF Alunos 3º Ciclo e 

Secundário

Grupo de Educação 

Física

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Relatório do Grupo 620

PE1C F Animação de Natal promovida pela Equipa da Ludoteca

Construção de uma árvore de Natal e Presépio

Entre 12 e 16 

de dezembro

Escola Básica 1 

c/J.I. do Viso

Alunos das turmas 

do 1.º Ciclo e do Pré-

escolar

professores

Educadora de 

Infância

Assistentes 

Operacionais 

professores das AEC

Docentes da Escola 

Básica do Viso

Educadora do Jardim de 

Infância 

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino 

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

. Fomentar a educação para a 

cidadania

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

 

Relatório Final de avaliação 

da execução das atividades 

e Visitas de Estudo 
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

E D Corta Mato 13 de 

Dezembro

ESLF Alunos 2º, 3º e 

Secundário

Grupo de Educação 

Física

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Relatório do Grupo 620

E I Canções de Natal 13 dezembro Auditório Comunidade 

Educativa

Grupo de Educação 

Musical

. Promover a educação para a  cultura

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

Relatório de Atividades

E D Prova de orientação 14 de 

dezembro

Bela Vista, 

Setúbal

6ºF Professoras Alexandra 

Cunha e Rita 

Frischknecht

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação das atividades

Relatório Final de avaliação 

de resultados

Grelha de atitudes

E I Concerto de Natal Lima Vox 17 de 

dezembro 

Auditório Comunidade 

Educativa

Grupo de Educação 

Musical

. Promover a educação para a  cultura

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

Relatório de Atividades

CSH G Estágios de Observação Início da 

interrupção 

letiva do 

Natal

Jardins de 

Infância 

“Aquário” e 

“Nuvem”

9ºF Professoras Ana Tique

e Luísa Imperial

. Melhorar os resultados escolares

. Promover o sucesso dos alunos

. Contribuir para a formação de 

cidadãos responsáveis e participantes

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

Fichas avaliação

Relatório final da atividade
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

CSH H Visita de Estudo à TAP  ao Hotel Myriad by Sana (5*) e 

ao Centro de Arte Moderna - Fundação Calouste 

Gulbenkian

16 de janeiro Lisboa 11ºD e 12º B Professores Fernando 

Machado, Florbela 

Fernandes e Alda Silva

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Questionário de avaliação 

de satisfação

Relatório Final de avaliação 

de resultados

E D Multiactividades num pavilhão 20 de janeiro Barreiro 6ºF Professoras Alexandra 

Cunha e Rita 

Frischknecht

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação das atividades

Relatório Final de avaliação 

de resultados

Grelha de atitudes

CE H Visita estudo ao Museu  da Água fevereiro Lisboa 9ºF2 Professora Sandra 

Piçarra

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a educação para a cultura, 

o ambiente e a saúde

Questionário de avaliação 

de satisfação (por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos)

Relatório Final de avaliação 

de resultados

CSH F Kidzania fevereiro Loures Alunos de EMRC do 

1º Ciclo

Professor Roberto 

Pestana

. Promover a articulação curricular 

. Desenvolver as literacias 

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada;

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados

MT B Dia da Internet Segura fevereiro Agrupamento Alunos do 1º  Ciclo e 

2º Ciclo (5º ano) 

Grupo 550 e   alunos do 

9ºF

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Fomentar a educação para a 

cidadania        

. Incentivar o trabalho cooperativo

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos do 9ºF

Relatório Final de avaliação 

de resultados
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

PE1C D, F Desfile de Carnaval

Carnaval – atividades livres

fevereiro Escola Básica 1 

do Viso 

Escola Básica 1 

do Casal das 

Figueiras

Alunos de todas as 

turmas

Docentes da Escola 

Básica do Viso

Docentes da Escola 

Básica do Casal das 

Figueiras

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias 

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania 

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

. Promover a articulação curricular

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

Relatório Final de avaliação 

da atividade 

LL H Visita de Estudo: visionamento da peça “Auto da Barca 

do Inferno”

5 de 

fevereiro

Mosteiro dos 

Jerónimos 

Alunos de 9º ano (A, 

B, C, D, F)

Professoras Ana Pedro; 

Clarinda Chambel, Dina 

Chora e Dulce Martins

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular 

. Melhorar os resultados escolares 

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento das competências de 

leitura

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados

CSH F Atividades de Carnaval Semana 

anterior ao 

Carnaval

11ºD e 12º B

Escola do 1º Ciclo do 

Agrupamento

9ºF

Professoras Ana Tique

e Ana Matos; 

9ºF

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

. Promover o sucesso dos alunos

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

CSH B III Seminário de Turismo Lima de Freitas 19 de 

fevereiro

Auditório da 

ESLF

11ºD (organização),

10ºC, 10º E e alunos 

dos Cursos da área 

do Turismo de 

outras Escolas de 

Setúbal.

Professores Fernando 

Machado, Florbela 

Fernandes, Paula 

Ribeiro e Rute Sousa

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular 

. Melhorar os resultados escolares

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Promover formação adequada 

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Questionário de avaliação 

de satisfação

Relatório Final de avaliação 

de resultados

E D Multiactividades num pavilhão 26 de 

fevereiro

Monte da 

Caparica

6ºF Professoras Alexandra 

Cunha e Rita 

Frischknecht

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação das atividades

Relatório Final de avaliação 

de resultados

Grelha de atitudes

CSH H Visita de Estudo a Azeitão (S. Simão Arte, Palácio da 

Quinta da Bacalhoa, Adega José Maria da Fonseca)

27 de 

fevereiro

Azeitão 11ºD Professor Fernando 

Machado 

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Questionário de avaliação 

de satisfação

Relatório Final de avaliação 

de resultados

E D Torneio de Futebol 6 e 7 de 

março

ESLF Alunos Básico e 

Secundário

Grupo de Educação 

Física

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Relatório do Grupo 620

MT D SuperTmatiK cálculo mental

Quiz da matemática

7 de março Escola Sec.2/3 

Lima de Freitas

2.º e 3.º Ciclos Grupo 500 . Promover o gosto pela matemática

. Desenvolver o cálculo mental

Questionário de avaliação 

de satisfação

Relatório final de avaliação 

de resultados
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

CSH H Visita de Estudo ao Centro Histórico de Setúbal 14 de março Setúbal 11ºD Professor Fernando 

Machado 

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Questionário de avaliação 

de satisfação

Relatório Final de avaliação 

de resultados

BE

(aLer+)

A, B, D, 

F, G, I

Mês / Semana da Leitura

(A Língua Portuguesa aliada às comemorações dos 800 

anos dos textos mais antigos em língua portuguesa, do 

Dia Mundial da Saúde Oral, da poesia, da árvore)

- Leem para mim (LL+ PE1C)

 - Cheguei para contar (LL+PE1C)

 - A árvore da sabedoria (LL+CE+E)

- Dramatização (LL+EIESES)

- Peddy Paper da Física e Química (CE)

- Palestra(s)

Mês/ Semana 

da Leitura 

(março/ 

17 a 21 de 

março)

Escolas do 

Agrupamento

Escola Lima de 

Freitas

Agrupamento

Comunidade 

Educativa

Professores de CN, 

Port., EV, EM, Exp. 

Dram., HSCG, CFQ);

professores do 1º Ciclo; 

pais/EE/famílias; 

funcionários; alunos; 

outras entidades;

Biblioteca/Equipa a 

Ler+; EIESES

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento das competências de 

leitura

. Desenvolver as literacias

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente 

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Fichas/ relatórios aLer+

Grelhas de participação

Questionários (da BE)

LL B Leem para mim

Sessão de leituras com o envolvimento das famílias e de 

outros membros da comunidade. (Projeto aLer+)

Semana da 

Leitura (17 a 

21 março) 

Sala de aula Alunos do 5º ano e 

Encarregados de 

Educação ou outros 

familiares

BE/professoras de 

Português

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório das atividades da 

turma

LL B, F Cheguei para contar

alunos leem para a Comunidade (Projeto aLer+)

Semana da 

Leitura (17 a 

21 março)

Salas de aula,  

Bibliotecas, 

Infantários, 

Lares

alunos do 5º ano 

8º G (CEF)

8º B

9º F (CEF)

BE/ professoras Sandra 

Figueira, Silvina do Vale

Sara Oliveira, Filomena 

Amorim, Dulce Martins 

e Paula Oliveira

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento das competências de 

leitura

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório das atividades da 

turma
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

LL B Mês / Semana da Leitura (Projeto aLer+)

(A Língua Portuguesa aliada às comemorações dos 800 

anos dos textos mais antigos em língua portuguesa, do 

Dia Mundial da Saúde Oral, da poesia, da árvore)

- A árvore da sabedoria

Mês/ Semana 

da Leitura 

(março/ 

17 a 21 de 

março)

Escola Lima de 

Freitas

Comunidade 

Educativa

alunos: 5º ano, 8º G 

(CEF) e 11ºE

BE/ professoras de 

Português Sandra 

Figueira, Silvina do Vale 

e Filomena Amorim

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento das competências de 

leitura

. Desenvolver as literacias

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Fichas/ relatórios aLer+

Grelhas de participação

Questionários (da BE)

CE C Comemoração do dia Mundial da Floresta

Em colaboração com a Biblioteca escolar

21 março Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Turmas do 5º ano

11ºE

Professores Giovanni 

Licciardello, Celeste 

Aldeias, Ângela Vieira, 

Susana Ferreira, João 

Guerreiro e Paula Cruz

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a educação para o 

ambiente e a cultura

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades 

(por amostragem, a realizar 

junto de professores e 

alunos)

Relatório Final de avaliação 

da atividade

LL H Visita de Estudo ao Porto

(Casa das Maceirinhas/ Museu do vinho do Porto/ 

Palácio da Bolsa)

28 de março Porto 11ºA, 11º B e 12º A Professores Mª de 

Fátima Serra, José Dinis 

e Dulce Martins

. Promover a educação para a 

cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Fomentar a educação para a 

cidadania

Relatório

CSH H Visita de Estudo ao Porto (Douro Azul, Pestana Porto 

Hotel & World Heritage Site e Caves Ferreira)

28 de março Porto / Gaia 11º A, 11º B, 11ºD e 

12º A

Professores Dulce 

Martins, Fátima Serra, 

Fernando Machado, 

Florbela Fernandes e 

José Dinis

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

CSH F/H Encontro de alunos do 3º Ciclo 31 de março Local a definir Alunos do 3º Ciclo Professor Roberto 

Pestana

. Promover a articulação curricular 

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo 

. Fomentar a educação para a 

cidadania 

. Promover formação adequada 

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados

CSH F, H Encontro de alunos do 3º Ciclo 31 de março Local a definir Alunos do 3º Ciclo Professor Roberto 

Pestana

. Promover a articulação curricular

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados

E D Torneio de Basquetebol 31 de março 

e 1 de abril

Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Alunos 3ºCiclo e 

Secundário

Grupo de Educação 

Física

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Relatório do Grupo 620

E I Atuação de um Coro de professores, funcionários e 

alunos

abril Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Comunidade 

Educativa

Grupo de Educação 

Musical

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

. Promover a educação para a cultura

Relatório de Atividades

MT A, C Semana das Tecnologias abril Escola Alunos  e 

Comunidade 

Educativa

Grupo 540 e 550 e 

turmas 9ºE e 9F

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares

. Fomentar a educação para a 

cidadania      

. Desenvolver as literacias

. Divulgar trabalhos realizados pelos 

alunos

. Promover a formação profissional

 Incentivar o trabalho cooperativo

Avaliação dos trabalhos 

realizados pelos alunos

Avaliação do desempenho 

dos alunos 
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

EIESES A; C; I Sinalização do Dia Mundial da Saúde – 7 de Abril:

Atividades a articular com a "Semana Aberta do 

Agrupamento" 

abril Agrupamento Comunidade 

Educativa

Equipa Interdisciplinar 

de Educação para a 

Saúde e Educação 

Sexual

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos níveis 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente; 

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório de atividades de 

Educação para a Saúde, 

elaborado pela 

Coordenadora de Educação 

para a Saúde e Educação 

Sexual

CSH B/G Estágios de Observação Início da 

interrupção 

letiva da 

Páscoa

Jardins de 

Infância 

“Aquário” e 

“Nuvem

9ºF

8ºG

Professoras Ana Tique

e Ângela Vieira

. Melhorar os resultados escolares

. Promover formação adequada

. Promover a cooperação entre a 

instituição escolar e o exterior

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

E D Jogos Pré-desportivos 2 de abril Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Alunos 5º e 6º anos Grupo de Educação 

Física

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Relatório do Grupo 620
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

CSH A, B, C, I Comemoração dos "40 anos do 25 abril de 1974"

Exposição de cartazes relativos à temática (cedidos pelo 

Museu República e Resistência); 

Encontro com… (Manuel Alegre);

Recordar o 25 de Abril (sessão que envolve a divulgação 

de poemas de intervenção, alusão aos seus poetas, 

imagens e pequenos filmes, canções interpretadas por 

alunos e professores);

Cartazes, convites, blogue e Facebook da Biblioteca

22 a 28 de 

abril 

Escola Lima de 

Freitas

10º B/9ºano

Comunidade 

Educativa e Famílias

Grupo de História;

professoras de Música;

professores de 

Português;

Equipa da Biblioteca

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos Ciclos 

de ensino

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares

. Desenvolver as literacias

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento das competências de 

leitura

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Questionário da avaliação 

de satisfação de atividade

CSH H Visita de Estudo ao aeroporto de Lisboa (ANA) e à 

Sinagoga da Comunidade Judaica de Lisboa

24 de abril Lisboa 11º D e 12º B Professores Fernando 

Machado e Florbela 

Fernandes

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Questionário de avaliação 

de satisfação

Relatório Final de avaliação 

de resultados

BE/ LL

(aLer+)

A Estendal de poesia… 

(exposição de textos produzidos pelos alunos, no âmbito 

da escrita criativa/ articulação curricular)

maio Escola Lima de 

Freitas

Agrupamento

Comunidade 

Educativa

Professores de 

Português

Biblioteca/ Equipa 

aLer+

. Promover a articulação curricular

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento das competências de 

leitura

. Desenvolver as literacias

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório final de avaliação 

da apreciação do grau de 

satisfação dos alunos 

envolvidos

Fichas/ relatórios aLer+

Relatório da Biblioteca
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

BE

(aLer+)

F Animação do livro e da leitura maio Escolas do 1º 

Ciclo

JI/1º Ciclo Professora Bibliotecária 

do 1º Ciclo;  Biblioteca 

Pública Municipal

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento das competências de 

leitura

. Fomentar a educação para a 

cidadania

Questionário da Biblioteca 

Pública

Relatório aLer+

E I Participação no 4º Festival de Música de Setúbal maio  a designar pela 

CMS

2º Ciclo Grupo de Educação 

Musical

. Promover a educação para a  cultura

. Incentivar o trabalho cooperativo

Relatório de Atividades

Questionário aos alunos

LL F Teatro na Escola “A Estante”

Visualização de uma peça de teatro de motivação para a 

leitura

maio Auditório da 

Escola Lima de 

Freitas

Alunos de 5º ano;

8º ano (CEF)

Professoras Sandra 

Figueira, Silvina Vale, 

Sara Oliveira e Filomena 

Amorim;

TAS - Teatro de 

Animação de Setúbal

. Melhorar os resultados escolares

. Desenvolver as literacias

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento das competências de 

leitura

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a educação para a cultura

Relatório das atividades da 

turma

Aplicação em ficha de 

trabalho

LL A, C Estendal de Poesia

Exposição de poemas criados pelos alunos (inspirados 

em peças de vestuário) (Projeto aLer+)

maio Escola Lima de 

Freitas

Alunos de 5º ano Professoras Sandra 

Figueira, Silvina do Vale

e Sara Oliveira

. Melhorar os resultados escolares

. Desenvolver as literacias

. Garantir a aquisição e o 

desenvolvimento das competências de 

leitura e escrita

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

. Promover a educação para a cultura

Relatório das atividades da 

turma

Fichas/ relatórios aLer+

E D Multiactividades num pavilhão 17 de maio PUA, Setúbal 6ºF Professoras Alexandra 

Cunha e Rita 

Frischknecht

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação das atividades

Relatório Final de avaliação 

de resultados

Grelha de atitudes
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

CSH F/G Visita de Estudo

XIV InterEscolas nacional 1º Ciclo

23 de maio Fátima Alunos de EMRC 1º 

Ciclo

Professor Roberto 

Pestana

. Promover a articulação curricular 

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo 

. Fomentar a educação para a 

cidadania 

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados

CSH B Dia da Psicologia 30 de maio Auditório Bloco 

H

12ºA, B e C; 11ºA e 

B;

Comunidade   

Educativa

Professora Tomásia 

Lourenço

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares 

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Promover formação adequada

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento 

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório Final de avaliação 

de resultados

CSH H  Zoomarine Final de maio Algarve Alunos de EMRC do 

2º Ciclo e 3º Ciclo

Professor Roberto 

Pestana

. Promover a articulação curricular

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados

E I Atuação do Lima Vox nas atividades no encerramento do 

Ano Letivo

junho Auditório Comunidade 

Educativa

Grupo de Educação 

Musical

Promover a educação para a cultura;

Incentivar o trabalho cooperativo.

Relatório de Atividades

E I Atuação musical das turmas

 de 2º e 3º Ciclo

junho Auditório Comunidade 

Educativa

Grupo de Educação 

Musical

. Promover a educação para a cultura

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

Relatório de Atividades
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

PE1C F Dia da Criança – atividades lúdicas junho Escola Básica 1 

do Casal das 

Figueiras

Alunos Alunos, professores 

Titulares das turmas 

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Proporcionar o convívio entre os 

diferentes elementos da Comunidade 

Educativa

. Incentivar o trabalho cooperativo

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

Relatório Final de avaliação 

da atividade

PE1C E Dia do Ambiente – construção de moinhos junho Escola Básica 1 

do Casal das 

Figueiras

Alunos e 

Comunidade 

Educativa

Professores Titulares 

das turmas 

. Incentivar o trabalho cooperativo

. Fomentar a educação para a 

cidadania 

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

Relatório Final de avaliação 

da atividade

PE1C B/F X Percurso Pedestre na Arrábida junho Parque Natural 

da Arrábida

Alunos das Escolas 

Básicas do Viso e do 

Casal das Figueiras;

Assistentes 

Operacionais;

professores das AEC

Docentes da Escola 

Básica do Viso e do 

Casal das Figueiras

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular 

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

Relatório Final de avaliação 

da atividade 

PE1C C/F Festa de Encerramento das Atividades Letivas junho Escola Lima de 

Freitas

Alunos do 1.º Ciclo;

alunos do Pré-

escolar,

professores;

Assistentes 

Operacionais;

professores das AEC

Docentes das Escolas 

Básicas do Viso e do 

Casal das Figueiras;

Educadora do Jardim de 

Infância

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular 

Diminuir os níveis de abandono escolar

. Desenvolver as literacias 

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação de atividades

Relatório Final de avaliação 

da atividade 

E D Torneio de Voleibol 5 de junho Escola 

Secundária 2/3 

Lima de Freitas

Alunos Secundário Grupo de Educação 

Física

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

Relatório do Grupo 620
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

CSH F Piscina de Santarém Final do ano 

letivo

Santarém Alunos de EMRC do 

2º Ciclo e 3º Ciclo

Professor Roberto 

Pestana

. Promover a articulação curricular 

. Desenvolver as literacias

. Incentivar o trabalho cooperativo 

. Fomentar a educação para a 

cidadania 

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a cultura 

e o ambiente

Questionário de avaliação 

de satisfação, por 

amostragem, a realizar 

pelos alunos

Relatório Final de avaliação 

de resultados

EIESES C Exposição de trabalhos realizados no Agrupamento, no 

âmbito da Saúde e Educação Sexual, na festa de final de 

ano do Agrupamento

Final do ano 

letivo

Escola 

Secundária com 

2º e 3º Ciclos 

Lima de Freitas

Comunidade 

Educativa

Equipa Interdisciplinar 

de Educação para a 

Saúde e Educação 

Sexual

. Sucesso qualitativo aumentando os 

níveis de literacia ao longo dos níveis 

de ensino

. Promover a educação para a 

Cidadania

. Promover a articulação curricular

. Melhorar os resultados escolares

. Diminuir os níveis de abandono 

escolar 

. Desenvolver as literacias  

. Incentivar o trabalho cooperativo 

. Garantir a eficácia dos processos de 

organização e gestão

. Fomentar a educação para a 

cidadania

. Promover formação adequada

. Promover a educação para a saúde, 

o desporto, a cultura e o ambiente

. Intensificar e diversificar a 

participação de pais e Encarregados 

de Educação na vida do Agrupamento

. Promover a imagem pública do 

Agrupamento

Relatório de atividades de 

Educação para a Saúde, 

elaborado pela 

Coordenadora de Educação 

para a Saúde e Educação 

Sexual
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/ LOCAL PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS
INSTRUMENTO(S) DE 

AVALIAÇÃO A UTILIZAR

METAS/OBJETIVOS QUE CONTRIBUEM 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PE
ATIVIDADE

DEPARTA/ 

SERVIÇO
DATACÓDIGO

Agrupamento de Escolas Lima de Freitas, dezembro de 2013

CÓDIGO/ TIPO DE ATIVIDADE:  

A – Exposições; B - Sessões de Sensibilização / Informação; C – Divulgação; D – Concursos/ Competições; E – Atividades Experimentais; F – Atividades Recreativas; G – Formação; H – Visitas de Estudo; I – Outras

departamento/SERVIÇO:

ATAO - Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais; APEE - Associação de pais e Encarregados de Educação; BE - Biblioteca escolar; CDT - Coordenação dos Diretores de Turma; CE - Ciências Experimentais; CQEP - 

Centro para a Qualificação e Ensino Profissional; CSH - Ciências Sociais e Humanas; D - Direção; DE - Desporto escolar; E- Expressões; EA - Equipa de Autoavaliação; EIESES - Equipa Interdisciplinar de Educação para a 

Saúde e Educação Sexual; LL - Línguas e Literaturas; MT - Matemáticas e Tecnologias; PE1C - Pré-escolar e 1º Ciclo; SEAE - Serviços Especializados de Apoio Educativo; SPO - Serviço de Psicologia e Orientação
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