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1. INTRODUÇÃO
1.1. Âmbito e objetivos
O Colégio Rainha D. Leonor tem a assumida ambição de ser uma escola de referência na região, que se
distinga pela qualidade do serviço prestado, de forma a prosseguir caminhos conducentes a níveis de excelência.
Assim, assumimos como visão estratégica da escola a afirmação como instituição com forte sentido de identidade,
reconhecida pelas práticas educativas inovadoras e promotoras de sucesso, tal como por práticas que envolvem o
aluno e a sua família.
Compete à escola em articulação com a família, fornecer referenciais que permitam ao indivíduo continuar
durante toda a sua vida a desenvolver e a ampliar atitudes e valores como a disciplina, a responsabilidade, a eficácia,
a eficiência, a autonomia, a dedicação, o empenho, a democracia, a liberdade, a solidariedade, a ousadia, a
criatividade, a tolerância e o respeito, formando assim futuros cidadãos conscientes, ativos e solidários.
É a partir destes princípios e destas metas que o Colégio Rainha D. Leonor constrói o seu Plano Anual de
Atividades, que apresenta um quadro de ação educativa que assenta nos princípios orientadores estabelecidos no
Projeto Educativo e no Projeto Curricular de Escola, traçando os objetivos, as formas de organização e a programação
das atividades a desenvolver, ao longo de todo o ano letivo, ao mesmo tempo que identifica os recursos para os
executar.

1.2. Metodologia
1.2.1. Fontes
O Plano Anual de Atividades é um documento integrador de todas atividades da escola, tendo como fontes o
Projeto Educativo, o Regulamento Interno e as planificações de projetos, academias e atividades, aprovadas em
conselho pedagógico ou reunião de direção.

1.1.1. Divulgação
Após aprovação, o Plano Anual de Atividades é divulgado a todos os departamentos. A divulgação é realizada à
comunidade escolar, de forma faseada e de acordo com as atividades mais próximas, através de uma reunião geral,
a todos os docentes e funcionários, e, de uma reunião de receção, a todos os alunos e Encarregados de Educação,
no início do ano letivo, e da página WEB da escola, por ordem cronológica, (indicando data; atividade; local de
realização e destinatários). Para além disso, o documento está disponível a toda a comunidade educativa na
secretaria da Escola.

1.1.2. Monitorização
O Plano Anual de Atividades é avaliado de acordo com os instrumentos enunciados em cada uma das atividades
e a operacionalização do mesmo é monitorizada continuamente e dada a conhecer no final de cada período letivo,
ao Conselho Pedagógico. No final do ano letivo, o Coordenador elabora o relatório e apresenta-o ao Conselho
Pedagógico e à Direção da Escola para aprovação, no entanto a articulação com a direção é constante durante todo
o ano para o desenvolvimento e concretização do PAA.

IMP.DUE.001-00

Edição 2020|2021 – Revisão 00
19.outubro.2020

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

DOC.CRDL.003
Página 5 de 67

1.1.3. Legislação Aplicável
O PAA é um documento dinâmico com hipótese de atualização, em função dos condicionalismos de ordem
financeira, cultural ou conjuntural, onde, todas as atividades da escola, devem estar em relação direta com ele e com as
orientações dos órgãos de decisão da escola, nos termos da legislação vigente. Neste sentido verifica-se a necessidade
da conceção do documento, numa perspetiva aberta e num modelo reformável ao longo do ano, que permita integrar
mais atividades, desde que apresentadas e aprovadas em Conselho Pedagógico e devidamente planificadas pelos seus
proponentes.
Não se considerando nunca um documento acabado e perfeito, mas antes aberto e atento às urgentes
conveniências que o momento, tantas vezes exige, este plano deverá permitir as adaptações necessárias em função do
interesse da escola.

1.2. Estrutura
O Plano Anual de Atividades organiza-se em nove itens essenciais, apresentando toda a estrutura organizativa da
escola, nomeadamente em termos de atividades pedagógica de caráter letivo e extraletivo, para além dos objetivos
estratégicos e operacionais e do planeamento educativo.
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2. TEMA DE ESCOLA
2.1. Contextualização
O Colégio Rainha D. Leonor pretende ser uma escola onde todos se sintam bem, independentemente da sua
origem social e étnica; um espaço onde os alunos aprendam e cresçam como cidadãos responsáveis, inteligentes,
pensantes, criativos, cooperantes e profissionais.
A observação da realidade circundante conduziu-nos à elaboração de um projeto que pretendemos capaz de
assegurar um ensino integral de excelência a par de uma formação para o exercício da cidadania, assim como criar uma
identidade de escola própria pronta a dar resposta aos novos desafios da sociedade.
Assim, o tema aglutinador do CRDL para o ano letivo 2020/2021 (com a duração de três anos letivos) rege-se pela
máxima: “Educar na pluralidade, construir com cumplicidade.”.
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS
3.1. Contextualização
Para o êxito de qualquer PAA, é condição essencial que toda a comunidade escolar desenvolva um trabalho baseado
em princípios estrategicamente definidos, sobretudo pelos educadores, tendo em vista a sua quotidiana atividade
pedagógica. Com efeito, são fundamentais os seguintes princípios:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Desenvolvimento Integral do Aluno;
Envolvimento da Família;
Abertura e Desenvolvimento do Meio;
Melhorar o Desempenho Escolar;
Promover o Desenvolvimento Pessoal e Social da Comunidade Educativa;
Garantir a Satisfação das Expetativas dos Alunos e Pais.

Os objetivos do Colégio Rainha Dona Leonor são definidos em função dos alunos e das suas necessidades e
interesses. Neste sentido, ficam ainda estabelecidos os seguintes objetivos:
a)
b)
c)
d)
e)
g)

Melhorar as condições de ensino/aprendizagem;
Otimizar o desempenho de todos os intervenientes no processo educativo;
Melhorar o desempenho dos alunos em todos os processos de avaliação, quer internos quer externos;
Envolver toda a comunidade no processo educativo através da sua participação nas atividades do Colégio;
Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo;
Possibilitar ambientes de aprendizagem que favoreçam a integração de saberes, o desenvolvimento da
compreensão, do pensamento crítico e do aprender a ser;
h) Criar nos alunos um espírito de humanidade, solidariedade, justiça e responsabilidade, visando desenvolver uma
verdadeira educação para a cidadania;
i) Desenvolver o processo ensino – aprendizagem nas diferentes áreas do saber;
l) Promover a formação integral dos alunos, definindo as competências e as aprendizagens nucleares.
o) Proporcionar a formação contínua necessária ao pessoal docente e não docentes.
3.2. Quadro de Objetivos Estratégicos
OB1: Melhorar o desempenho escolar dos alunos ao nível académico, social, cívico e ambiental
OB2: Reforçar a ligação família-escola-comunidade
OB3: Promover o reconhecimento do Colégio na comunidade
OB4: Aumentar a captação e fidelização dos alunos do colégio
OB5: Aumentar o nível de satisfação de alunos, encarregados de educação e colaboradores
OB6: Melhorar o desempenho dos colaboradores
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3.3. Quadro de Objetivos Operacionais
Domínio Resultados
Domínio

Categorias | Objetivos | Indicadores

Meta 19/20

Medição 19/20

Meta 20/21

A.1. Resultados académicos

Taxa de Resultados

Objetivo Operacional N.º1: Melhorar os
resultados académicos
Pré-escolar e Primeiro ciclo
IND1: No final da Educação Pré-Escolar, a
criança deve escrever o seu nome

100%

IND2: No final da Educação Pré-Escolar, a
criança reconhece os números de 1 a 10

100%

IND3: Participação das famílias em dinâmicas
de sala – pré-escola

100%

IND4: Média nas avaliações escritas de
Português – 2.º ano

>75%

93,7%

IND5: Média nas avaliações escritas de
Matemática – 2.º ano

>75%

94,7%

IND6: Média nas avaliações escritas de
Português – 4.º ano

>80

71,8%

>80

IND7: Média nas avaliações escritas de
Matemática – 4.º ano

>80

79,8%

>80

100%

100%

100%

>75

80,5%

>75

>75

78%

>75

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

>60%

NA

>60%

IND15: Média nas avaliações escritas de
Português – 9.º ano

>60%

68%

>60%

IND16: Média no Exame
Matemática - 9.º ano

>60%

NA

>60%

IND17: Média nas avaliações escritas de
Matemática – 9.º ano

>60%

75,9%

>60%

IND18: Média nas disciplinas não sujeitas a
PFC

>70%

80,4%

>70%

IND8: Taxa de transição no 4.º ano

100%

100%

100%

>80

>80

Segundo ciclo
IND9: Percentagem de níveis iguais ou
superiores a 4 (2.º Ciclo)
IND10: Média nas disciplinas de 2.º Ciclo
IND11: Taxa de transição 5.º ano
IND12: Taxa de transição no 6.º ano
IND13: Taxa de conclusão 2.º Ciclo (alunos que
iniciaram 5.º no ano letivo transato)
Terceiro ciclo
IND14: Média no
Português - 9.º ano
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IND19: Taxa de transição no 9.º ano

100%

100%

100%

IND20: Percentagem de níveis iguais ou
superiores a 4 (3.º Ciclo)

70%

82,9%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

93,8%

100%

100%

100%

85,7%

IND27: Percentagem de classificações iguais
ou superiores a 14

>60%

85,5%

IND28: Média nos exames nacionais do ensino
secundário (8 exames referência)

≥12,5

IND21: Taxa de transição 7.º ano
IND22: Taxa de transição 8.º ano
IND23: Taxa de conclusão 3.º Ciclo
(considerando como universo o n.º de alunos
no início do triénio)
Ensino Secundário
IND24: Taxa de transição 10.º ano
IND25: Taxa de transição 11.º ano
IND26: Taxa de transição/conclusão 12.º ano

IND29: Taxa de conclusão – Ensino Secundário
(considerando como universo o n.º de alunos
do 12.ºano)
IND30: Taxa de conclusão – Ensino Secundário
(considerando como universo o n.º de alunos
no início do triénio)

100%
100%
100%

>65%

≥12,5

100%

85,7%

100%

100%

85,7%

100%

Biologia e Geologia
IND31: Resultados no Exame Biologia e
Geologia

+2 valores MN

+2 valores MN

IND32: Média da classificação interna final à
disciplina de Biologia e Geologia (10.º; 11.º)

≥13

≥13

IND33: Resultados no Exame de Física e
Química A

+2 valores MN

+2 valores MN

IND34: Média da classificação interna final à
disciplina de Física e Química A (10.º; 11.º)

≥13

≥13

+2 valores MN

+2 valores MN

≥13

≥13

IND37: Resultados no Exame Matemática A –
12º

+2 valores MN

+2 valores MN

IND38: Média da classificação interna final à
disciplina de Matemática A (10.º; 11.º, 12.º)

≥13

≥13

Física e Química A

Português
IND35: Resultados no Exame Português – 12º
IND36: Média da classificação interna final à
disciplina de Português (10.º; 11.º, 12.º)
Matemática A
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Geometria-Descritiva A
IND43: Resultados
Descritiva – 11º ano

Exame

Geometria

IND44: Média das avaliações de Geometria
Descritiva- 11º ano

+5 valores MN

+5 valores MN

≥16,5

≥16,5

Opções 12.º
IND45: Média das disciplinas não sujeitas a
Exame Nacional

16

17,2

16

Ensino Profissional
IND46: Classificação final de curso (triénio)
Objetivo Operacional
abandono escolar

N.º2:

Reduzir

>15

>15

o

IND47: Taxa de abandono escolar (saídas do
sistema educativo)

0%

0%

0%

Objetivo Operacional N.º3: Melhorar o
ingresso no ensino superior e integração no
mundo do trabalho

IND48: Taxa de empregabilidade no ano de
conclusão do curso

>85%

IND49: Taxa de admissão no ensino superior (2
fases) – Ensino Regular

100%

Triénio 2014/2017
28,6%
Triénio 2015/2018
50%
Triénio 2016/2019
72%
Triénio 2014/2017
71,4%
Triénio 2015/2018
50%
Triénio 2016/2019
28%

>85%

100%

A.2. Resultados Sociais
Objetivo Operacional N.º4: Concretizar o
projeto de responsabilidade social, cívica e
ambiental
IND50: N.º de atividades de âmbito solidário
(de iniciativa da escola ou em associação a outras
entidades)

IND51: Taxa de alunos em serviço de
voluntariado

10

8

100%

10

100%

Objetivo Operacional N.º5: Aumentar a
participação de pais/EE na vida da escola
IND52: N.º de atividades dinamizadas por
pais/encarregados de educação

>5

2

>5

IND53: N.º de atividades dinamizadas para
pais/EE (ou com possibilidade de participação)

2 por período

2 no 1.º período
1 no 2.º período
1 no 3.º período

2 por período

A.3. Reconhecimento da comunidade
Objetivo Operacional N.º6: Aumentar a
credibilidade e notoriedade da unidade
escolar
IND55: Desvio entre a classificação interna e
externa no 9.º ano (Mat)
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IND56: Desvio entre a classificação interna e
externa no 9.º ano (Port)

Até 0,3

Até 0,3

IND57: Desvio entre a classificação interna e
externa no ensino secundário

0,5

0,5

Até 100

Até 100

Até 200

Até 200

1.º

1.º

IND59: Posição no Ranking Nacional (Ens. Sec.)
IND60: Posição no Ranking Nacional (9.ºano)
IND62: Posição no Ranking relativamente às
escolas do Meio (ES)

4. PLANO DE AÇÃO DOS PROCESSOS
4.1. Contextualização
Existem dois grandes processos que integram e que correlacionam com o Plano Anual de Atividades – o processo de
Gestão e o Processo de Ensino-Aprendizagem. Cabe a cada Coordenador de Processo a monitorização dos objetivos e a
reformulação dos mesmos no final de cada ano letivo, procurando traçar metas atingíveis mas, concomitantemente,
ambiciosas. É também papel do Coordenador de Processo nomear responsáveis pela execução de atividades/projetos,
estipulando prazos para a implementação.

4.2. Domínio Resultados
Plano de Ação do Processo

Prazo de
implementação

Visitas de estudo ao estrangeiro
Visitas de estudo a universidades
Distribuição de horários letivos com apoios nas disciplinas
de exame nacional

Outubro 2020

Reforço na carga horária das disciplinas em ano de exame

Ao longo do
ano

Responsável

Intervenientes
/Recursos

Verificação

Direção
Pedagógica
Psicóloga
Escolar
Direção
Pedagógica
Professores
das disciplinas

4.3. Domínio Prestação do Serviço Educativo
Plano de Ação do Processo

Reuniões com Encarregados de Educação

Supervisão das atas e PAPIs de Conselho de Turma

IMP.DUE.001-00

Prazo de
implementação

Responsável

Janeiro

Direção
Pedagógica

Ao longo do
ano

Direção
Pedagógica

Intervenientes
/Recursos
Diretores de
Turma/
Conselho de
Turma/
Conselho
Pedagógico

Verificação
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4.4. Domínio Liderança e Gestão
Plano de Ação do Processo

Prazo de
implementação

Responsável

Dinamização da atividade de rua, em parceria com a
ACCCRO

Dezembro de
2020

Direção
Pedagógica

Vistas de estudo do pré-escolar, ao centro da cidade

Ao longo do
ano

Direção
Pedagógica
Direção
Pedagógica

Apresentação, aos alunos de 9.º ano do concelho, dos
cursos do ensino secundário (CCC)

Maio de 2020

Intervenientes/
Recursos
Departamento
de Expressões e
Artes

Verificação

Educadoras
Direção
Pedagógica

5. PLANEAMENTO EDUCATIVO
5.1. Contextualização
Para concretizar o Plano Anual de Atividades, bem como para permitir uma gestão concertada e cooperativa da
Escola, são realizadas, periodicamente, Reuniões de Direção, Reuniões de Conselho Pedagógico, Reuniões Gerais,
Reuniões de Departamento, Reuniões de Grupo, Reuniões de Diretores de Turma, Reuniões de Conselho de Docentes,
Reuniões de Conselho de Turma, Reuniões de Sistemas de Apoio às Aprendizagens, Áreas Curriculares Não-disciplinares
e Reuniões com o Encarregados de Educação. Todo este planeamento é completado como outros documentos,
nomeadamente os planos de trabalho.

5.2. Calendário Escolar
Semestres

Início

1.º

16 de setembro

2.º

Termo
29 de janeiro (3.º ciclo e ES)
9 de fevereiro (1.º e 2.º ciclo)
11 de junho (9.º, 11.º e 12.º)

1 de fevereiro (3.º ciclo e ES)

15 de junho (7.º, 8.º e 10.º)

17 de fevereiro (1.º e 2.º ciclo)

30 de junho (Educação pré-escolar, 1.º e 2.º ciclo)

Interrupções

Início

Termo

1.ª – Reuniões Intercalares

19/11

20/11

2.ª - Natal

22/12

31/12

3.ª – Avaliação 1.º semestre/ Carnaval

10/02

16/02

4.ª – Reuniões Intercalares/ Páscoa

29/03

06/04

5.3. Calendário de Provas e Exames
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5.4. Horário de atendimento aos Encarregados de Educação

Turmas

DT/Professor Titular/Educadora

Dia do Atendimento

Horário de Atendimento

Creche 1 ano

Marta Silva

2ª feira

17h30-18h30

Creche 2 anos

Vanessa Agostinho

4.ªfeira

17h30 - 18h30

Sala 1

Rita Martins

4.ªfeira

17h30 - 18h30

Sala 2

Liliana Ferreira

5.ªfeira

17h30 - 18h30

Sala 3

Joana Vicente

3ªfeira

17h30- 18h30

1.º A

Margarida Serrenho

3.ª feira

18.05 - 19.05

1.º B

Joana Mota

2.ª feira

17h30-18h30

2.º A

Pedro Martins

2.º feira

17h30-18h30

3.º A
3.º B

Ana Raposo
Ângela Santo

2.ª feira
4.ª feira

17h30 - 18h30
18h05-19h05

4.º A

Telmo Campos

5.ª feira

18.05 - 19.05

5.ºA

Carlos Leão

2.ª feira

17:30 – 18:30

5.ºB

Carolina Brock

5.ªfeira

17:20 – 18:20

6.ºA
6.ºB

Bruno Neves
Hugo Barros

2.ª feira
5.ªfeira

17:30 – 18:30
17:20 – 18:20

7.ºA

Brigite Silva

2.ªfeira

18:05 – 19:05

8.ºA

Verónica Henriques

3.ª feira

17:30 - 18:30

9.º A

Mónica Rosário

2.ª feira

17h30-18h30

10.ºA – CT/CSE

Verónica Henriques

3.ª feira

17:30 - 18:30

10.º B – TD

Ricardo Ferreira

4º feira

17:30 - 18:30

10.º C – TAE

Filipa Correia

4ªfeira

18.05h-19.05h

10.º D - TCMRPP

Joana Queimadela

4ª feira

18:00 - 19:00

11.ºA – CT

Daniel Ferreira

3.ª feira

17:30 - 18:30

11.º B – TD

Rui Oliveira

3.ª feira

17:30 - 18:30

11.º C – TAE

Marco Baiana

2.ª feira

18h05-19h05

11.º D TCMRPP
12.º A – CT

Paulo Marques
Carina Carvalho

2.ª feira

18h05-19h05

12.ºB – TD

Rui Almeida

3.ª feira

17:05 – 18:05
17.05 - 18.05

12.º C - TCMRPP

Rita Baptista

4.ªfeira

17h30-18h30
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5.5. Cronograma de Reuniões
09
.
19

10
.
19

11
.
19

Destinatários: Reunião de Direção

2

1
29

13
26

Destinatários: Conselho Pedagógico

10

Destinatários: Equipa Multidisciplinar

6

Descrição

Destinatários: Reunião de Departamentos Curriculares/ CAD

Destinatários: Conselho de Turma

2,16

1,2

Destinatários: Entrega dos Registos de Avaliação

02
.
20

03
.
20

04
.
20

22

11

5

Destinatários: Reunião Geral de Não Docentes

4

30

05
.
20

22
24

11

15

18

1

06
.
20

07
.
20

08
.
20

7

17,
18,
19,
20,
27,
28

18,
19,
20

20

Destinatários: Reunião Geral de Docentes

Destinatários: Reunião com Direção e os EE

4
5,6,7,
12,13,
14,15

01
.
20

4

27

23

24,
25

12
.
19

3

4

29

11

16

18

13
24

As reuniões com Direção e EE decorrem ao longo do ano, de forma presencial,
sempre que solicitadas ou sempre que a direção considere necessário.

Observação: as datas assinaladas podem sofrer alterações.

Legenda:
DIREÇÃO E EQUIPAS PEDAGÓGICAS (azul marinho, cor 5)

ALUNOS (cor de laranja, cor 6)

Reunião da Direção

Reunião entre a Direção e os alunos

Conselho Pedagógico/Assembleia Pedagógica

Reunião entre os Diretores de Turma e os alunos

Reunião de Departamentos Curriculares /CAD/Assembleia pedagógica

Assembleias (delegados, turma, etc…)

Reunião de Coordenação de Curso

Reunião com a Associação de Estudantes

Reunião de Diretores de Turma/Orientadores Educativos

Outras reuniões

Conselhos de Turma
Entrega dos Registos de Avaliação

PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO (verde seco, cor 3)
Reunião entre a Direção e os Encarregados de Educação/Pais

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)
Outras reuniões

Reunião entre a Direção e a Associação/Representantes de Pais
COLABORADORES (vermelho, cor 2)

Reunião geral de docentes
Reunião geral de não docentes
Reunião geral de colaboradores

Reunião entre os Diretores de Turma e os Encarregados de
Educação
Outras reuniões
COMUNIDADE / ENTIDADES EXTERNAS (Púrpura, cor 4)
Comissão de Antigos Alunos

Outras reuniões
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6. ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
6.1. Contextualização
A escola não pode nem deve ser um local onde apenas se proporcionem situações de aprendizagem em contexto de sala de aula. Deve proporcionar aos seus alunos
espaços e atividades de caráter facultativo que os desenvolva a nível cultural, intelectual e social, de um modo informal e, simultaneamente, responsável e em plena
articulação com os conteúdos programáticos. À luz destes objetivos, a escola criou espaços específicos, Academias e Projetos, que incentivam a aprendizagem e a autonomia,
transformando a escola num espaço criativo e enriquecedor, capaz de formar cidadãos para o futuro do país e do mundo, e participa em diferentes atividades a nível local e
nacional, como visitas de estudo, concursos, debates, entre outros.

[1] Departamento de Ciências Sociais e Humanas

(azul marinho, cor 5)

[2] Departamento de Estudos Linguísticos e Literários

(cor de laranja, cor 6)

[3] Departamento de Ciências Exatas, Naturais e Tecnológicas

(vermelho, cor 2)

[4] Departamento de Expressões e Artes

(Púrpura, cor 4)

[5] Departamento do 1.º Ciclo

(verde seco, cor 3)

[6] Departamento da Creche e Educação Pré-Escolar

(Amarelo)

6.2. Atividades

Data

Nome da Atividade

Destinatários

Descrição da Atividade
Em cada semestre, as disciplinas no
Departamento
que
pretendam
participar, irão propor aos alunos/grupos
de alunos, o desenvolvimento de
pequenos projetos ao longo do semestre.

Final
do ano
letivo
em
data a
definir

Feira das Ciências CRDL

Comunidade
educativa

Os temas podem ir desde a saúde
humana, a vida animal, as plantas,
sustentabilidade ambiental, história das
ciências, engenharia, o mundo da física e
da química, a tecnologia e informática,
entre outros.

Organização

Recursos

Instrumentos de Avaliação

(Deptº/CAD e Responsáveis)

1

2

3

4

5

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

6

 De acordo com os projetos
desenvolvidos;
 Materiais específicos para a
realização das atividades
propostas.

AVALIAÇÃO
Realizada

Departamento CENT - Todos
os docentes

Instrumentos
Avaliação:
- definidos em
disciplina.

de
cada

Os
docentes
participantes
são
responsáveis por:
- apresentar aos alunos/grupos de
alunos, os moldes do projeto, assim como
a avaliação do mesmo (como e o quê);
- os diversos prazos que se considerarem
essenciais;
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- Apresentar algumas propostas de
trabalhos,
mas
permitir
aos
alunos/grupos de alunos autonomia e
criatividade;
- incentivar os alunos a escolher
trabalhos exequíveis, valorizando e
orientando
as
escolhas
dos
alunos/grupos de alunos;
- facultar as aulas/partes de aula
possíveis, para apoiar e avaliar
formativamente o trabalho que se
encontra a ser desenvolvido;
- realizar a avaliação sumativa.
Algumas propostas possíveis
- Criação e manutenção de uma quinta de
formigas/colmeia;
- Terrário (com possibilidade ou não de
observar o ciclo da água), aquário,
herbário;
- Sistemas de rega ecológicos/sistemas
de transporte de água através de
fundamentos da física;
- Sementeira/plantação e análise do
crescimento e desenvolvimento de
plantas;
- maquetes várias (ciclo da água, por
exemplo)
- Relógio de sol (história e
funcionamento);
- Construção de viaturas movidas a
energias renováveis;
- Criação de modelos tridimensionais de
sistemas do corpo humano (circulatório,
respiratório);
- Atividades experimentais no âmbito da
Matemática/Ciências
Naturais/Biologia/Física/Química e sua
aplicação e explicação;
- Criação de softwares, ou aplicações
informáticas diversas.
O que é a Feira da Ciência?
O projeto Feira da Ciência é uma iniciativa do Departamento Ciências Exatas, Naturais e Tecnologia.
Este projeto surgiu após uma reflexão realizada ao longo dos últimos tempos sobre a necessidade de reforçar a aplicação de conhecimentos práticos básicos, principalmente dos alunos de 5.º e 6.º anos, relativamente às ciências naturais e ao
mundo natural que nos rodeia. O saber fazer e não tão somente o saber per si.
Como nem sempre os conteúdos programáticos das disciplinas do Departamento permitem este tipo de abordagem, foi pensada uma estratégia, na forma de trabalhos projetos, em grupo ou individual, de modo a estimular o aluno o
procurar o conhecimento de forma mais autónoma, mas com o devido acompanhamento dos professores.
Neste sentido, foi idealizado um projeto que permitisse contribuir para o aumento do conhecimento e literacia científica dos nossos alunos, e que englobasse diversas áreas tais como: o contributo da Ciência de uma forma geral para a
melhoria da qualidade de vida da humanidade, a sustentabilidade na biodiversidade, agricultura sustentável, entre outros.
Um dos aspetos mais importantes e interessantes deste projeto assenta na possibilidade de a família poder participar ativamente no desenvolvimento dos trabalhos dos seus educandos. Atualmente, sabe-se que, a possibilidade da família
acompanhar mais de perto o desenvolvimento académico dos seus educandos, é uma mais valia para o crescimento dos mesmos.
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Objetivos:
O Projeto Feira da Ciência tem como objetivos principais aumentar os conhecimentos dos alunos sobre o mundo que o rodeia e aspetos da ciência em geral; desenvolver competências no âmbito do trabalho científico; desenvolver a
capacidade de observar e refletir sobre diferentes fenómenos naturais e como estes são explicados cientificamente; desenvolver o gosto e a curiosidade pela ciência em geral e ainda enriquecer o vocabulário científico e o conhecimento em
diferentes áreas.
Finalmente, como objetivo global de apresentação do trabalho desenvolvido ao longo dos semestres, pretende-se criar a Feira da Ciência, onde os alunos serão responsáveis por apresentar os seus projetos e trabalhos à comunidade escolar
no final do ano letivo.
Articulação Curricular:
Todas as disciplinas do departamento
Articulação com o Projeto Educativo:
Promover o desenvolvimento integral dos Alunos, o saber, saber estar e o saber fazer.
Melhorar o desempenho dos alunos em todos os processos de avaliação, quer internos quer externos.

6.3. Atividades – Visitas de Estudo
AVALIAÇÃO
Data

2.º
semestre

Nome da Atividade

Visita de estudo turmas de
Desporto (Visita de estudo
ao Centro de Estágio do
Seixal e atividade no
Quantum Park)

Destinatários

Descrição da Atividade

Alunos de
Técnico de
Desporto

- No âmbito da diversificação do currículo
e promoção de atividades lúdicopedagógicas enriquecedoras para os
alunos dos cursos profissionais da área de
Desporto do Colégio Rainha D. Leonor,
será organizada uma atividade que
proporcione uma variedade de atividades
que, habitualmente, não está ao alcance
dos alunos. Assim, será realizada uma
visita às instalações de treino das equipas
de futsal do Sporting Clube de Portugal e
uma atividade lúdica no Quantum Park
(https://www.quantumparks.com/).

Recursos

(Deptº/CAD e Responsáveis)

1

----------

Instrumentos
de Avaliação

Organização
2

3

4

Daniel Ferreira

5

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

6

Através
da
contagem do
número de
alunos
participantes.

a)

Objetivos:
- Desenvolver comportamentos de saúde, a atividade física e desportiva, criando hábitos de higiene que favoreçam o seu desenvolvimento pessoal e a promoção de um estilo de vida saudável;
- Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo;
- Proporcionar aos alunos atividades de enriquecimento do currículo através de atividades diversificadas;
- Participação de 95% dos alunos de Desporto do colégio.

a)
b)

Articulação com o Projeto Educativo:
“Os objetivos do Colégio Rainha Dona Leonor são definidos em função dos alunos e das suas necessidades e interesses, visando favorecer o desenvolvimento integral do aluno, transformando-o num sujeito autónomo, responsável, dotado de
espírito crítico, literato, competente, educado, sensível às diferentes expressões artísticas, informado e interessado pela realidade circundante. O aluno deve revelar e adquirir capacidade de gerir problemas, de modo a progredir no
conhecimento, e deve ser possuidor de uma agilidade que lhe permita enfrentar os desafios dinâmicos de uma sociedade global e pluralista, inserida num mundo complexo.”
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7. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E COMPLEMENTO CURRICULAR
7.1. Contextualização
Paralelamente às diferentes atividades dinamizadas pela escola e que proporcionem situações de aprendizagem fora do contexto de sala de aula, as academias, projetos
e departamentos organizam um conjunto de atividade de caráter lúdico pedagógico diversas e potenciadoras de novos conhecimentos e aprendizagens.

[1] Alunos

(cor de laranja, cor 6)

[3] Comunidade / Entidades Externas

(Púrpura, cor 4)

[2] Pais / Encarregados de Educação (ligação à família)

(verde seco, cor 3)

[4] Colaboradores

(vermelho, cor 2)

7.2. Atividades

Data

Nome da Atividade

Destinatários
1

Entre 14
de
setembro
a 18 de
setembro
(dia a
definir)

Receção aos Alunos –
Creche e Pré-escolar

2

3

4

Crianças da
Creche e da
Educação PréEscolar e os
Encarregados
de
Educação/Pais

Descrição da Atividade

Recursos

À chegada ao Colégio, pela manhã, as
crianças são recebidas na sua própria sala
onde, durante a manhã, realizarão uma
atividade de “abertura” do ano letivo. Em
moldes diferentes dos anos anteriores, os
pais não participarão presencialmente. No
entanto, irão levar uma flor feita em
cartolina para casa, que terão de decorar
e escrever um desejo para este ano letivo,
e no dia, cada criança irá colocá-la numa
árvore pintada em grupo. Chamar-se-á a
“árvore dos desejos”.

- Placard de ardosia, BoasVindas.

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Instrumentos
de Avaliação

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)

(S/N)

Continuidade
(S/N)

- 72 Bolinhas de sabão (Pré)
- 20 puzzles (Creche)
Educadoras de Infância

Participação
de 90% das
crianças da
Creche e do
Jardim-deInfância.
Fotografias

Nota: Durante a 1.ª semana de aulas será
enviada para casa a fotografia tirada no
1.º dia de aulas.
Objetivos:
- Participação de todos as crianças de creche e jardim de infância presentes no CRDL.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo.

IMP.DUE.001-00

Edição 2020|2021 – Revisão 00
19.outubro.2021

DOC.AEDU.009
Página 21 de 67

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

Data

Nome da Atividade

Destinatários
1

1 e 17
set.
2020

Receção aos Alunos –1.º
ciclo

2

3

Descrição da Atividade

4

À chegada ao Colégio, em horários
definidos (1.º e 2.º anos ao longo do dia 16
de setembro e 3.º e 4.º anos na manhã do
dia 17 de setembro), cada família será
convidada a tirar uma fotografia, num sítio
decorado para o efeito, para registo do 1.º
dia de aulas do ano letivo 2020/2021. A
todos os alunos novos será entregue uma
pulseira com a inscrição “Tarefa do dia: ser
feliz”.
No período da tarde do dia 17 de
setembro, os alunos encontrar-se-ão no
recreio, no local destinado para cada
turma, para dar as boas-vindas ao novo
ano letivo. Alunos do 4.º ano serão
responsáveis por fazer um pequeno
discurso e no final cada professor irá
lançar bolas de sabão para assinalar o
início das atividades de 2020/2021. Este
momento será filmado para envio
posterior aos Encarregados de Educação.
Também neste dia será dado início a um
passaporte de turma (digital), para registo
da participação nas atividades do PAA
desenvolvidas ao longo do ano. Pretendese que este passaporte fique completo na
cerimónia de encerramento do ano letivo.
Nota: Durante a 1.ª semana de aulas será
enviada, via e-mail, a fotografia tirada no
1.º dia de aulas.

Alunos do 1.º
Ciclo

Recursos

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Instrumentos
de Avaliação

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)

(S/N)

Continuidade
(S/N)

- 3 balões cheios com hélio e
gravados

- pulseiras “Tarefa do dia: ser
feliz”.

-Sistema
de
reprodução/amplificação de som
do Colégio, 2 microfones.

- “pistolas” de bolas de sabão

Professores do 1.º Ciclo

Verificação
da
participação
de todos os
alunos
presentes no
CRDL.

Objetivos:
- Participação de todos os alunos presentes no CRDL.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo.
AVALIAÇÃO
Data

Nome da Atividade

Destinatários
1

14 e 15 set.
2020

IMP.DUE.001-00

Receção a alunos e
encarregados de
educação

2

3

4

Todos os
alunos e EE,
do 5.º ao
12.º anos

Descrição da Atividade
Com o objetivo de apresentar o projeto
educativo do ano 2020/2021 e
esclarecer dúvidas aos encarregados de
educação realizar-se-ão reuniões de
receção aos encarregados de educação:

Recursos

Projetores para todas as salas
envolvidas.
Apresentação em powerpoint.

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Carlos Leão, Hugo Barros e
Carolina Brock.

Instrumentos de
Avaliação
Verificação da
participação dos
alunos através
do diretor de
turma/professor
titular de turma.

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)
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5.º Ano (em dois turnos) - Reunião
presencial com Encarregados de
Educação:
. 14 de setembro – 16h45 – 17h45
. 14 de setembro – 18h15 – 19h15
6.ºA - Reunião por videoconferência
com Encarregados de Educação:
. 14 de setembro – 18h
6.º B - Reunião por videoconferência
com Encarregados de Educação
matriculados em 19/20 no CRDL:
. 14 de setembro – 17h- 18h
6.º B - Reunião presencial com
Encarregados de Educação matriculados
pela primeira vez no CRDL (novos
alunos):
. 15 de setembro – 18h15 – 19h15
7.º A - Reunião por videoconferência
com Encarregados de Educação
matriculados em 19/20 no CRDL:
. 14 de setembro – 17h30 – 18h30
7.º A - Reunião presencial com
Encarregados de Educação matriculados
pela primeira vez no CRDL (novos
alunos):
. 15 de setembro – 17h30 – 18h30
8.º A - Reunião por videoconferência
com Encarregados de Educação
matriculados em 19/20 no CRDL:
. 15 de setembro – 17h15 – 18h15
8.º A - Reunião presencial com
Encarregados de Educação matriculados
pela primeira vez no CRDL (novos
alunos):
. 15 de setembro – 18h30 – 19h
9.º A - Reunião por videoconferência
com Encarregados de Educação
matriculados em 19/20 no CRDL:
. 14 de setembro – 17h30 – 18h30
9.º A - Reunião presencial com
Encarregados de Educação matriculados
pela primeira vez no CRDL (novos
alunos):
. 15 de setembro – 17h45 – 18h45
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10.º A - Reunião por videoconferência
com Encarregados de Educação
matriculados em 19/20 no CRDL:
. 14 de setembro – 17h30 – 18h30
10.º A - Reunião presencial com
Encarregados de Educação matriculados
pela primeira vez no CRDL (novos
alunos):
. 15 de setembro – 17h30 – 18h30
10.º B/C/D (2 turnos) - Reunião
presencial com Encarregados de
Educação:
. 16 de setembro – 16h45 – 17h45;
. 16 de setembro – 18h15 – 19h15
11.º A/ 12.º A - Reunião por
videoconferência com Encarregados de
Educação:
.14 de setembro – 18h
11.º B/C/D e 12.º B/C - Reunião por
videoconferência com Encarregados de
Educação
. 14 de setembro – 18h

Com o objetivo de assinalar o início das
aulas e procurando integrar todos os
alunos, realizar-se-ão atividades de
receção aos alunos dos diferentes ciclos
de ensino do colégio.
- Dia 16 de setembro:
2.º ciclo:
9h30- 11h30: os alunos serão recebidos
pelos diretores de turma e terão
oportunidade de receber informações a
respeito do funcionamento da escola.
3.º ciclo:
13h30- 15h30: os alunos serão recebidos
pelos diretores de turma e terão
oportunidade de receber informações a
respeito do funcionamento da escola.
Ensino secundário:
Cursos CH
13h30 - 15h30: os alunos serão
recebidos pelos diretores de turma e
terão
oportunidade
de
receber
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informações
a
respeito
do
funcionamento da escola e de participar
em jogos coletivos.
Cursos EP
14h30 - 16h30: os alunos serão
recebidos pelos diretores de turma e
terão
oportunidade
de
receber
informações
a
respeito
do
funcionamento da escola e de participar
em jogos coletivos.
Objetivos:
- Participação de 90% dos alunos.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo;
- Estreitar laços entre a escola e a família.

AVALIAÇÃO
Data

Nome da Atividade

Destinatários
1

2

3

Festa de Natal
Pais e
Encarregados
de Educação
Comunidade
escolar




Recursos

[Proponentes e Responsáveis]

Instrumentos
de Avaliação

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

4

Todas as
turmas do
ensino regular
e profissional
21 dez.
2020

Descrição da Atividade

Organização

O tema da festa será baseado nos 15
Anos de Festas de Natal do
Colégio
Rainha D.ª Leonor, sendo que, no final,
alunos, docentes, não docentes, pais e
encarregados de educação, dançam uma
coreografia ao som da música
“Jerusalema”, que será filmada durante a
última semana de aulas.
A festa será transmitida através de um
link, no dia 21 às 21h.

Câmara de filmar

Marco Baiana, Carolina Brock,
Raquel Galeão e Departamento de
Expressões e Artes

A atividade
será avaliada
de
acordo
com o nível
de satisfação
quer
dos
participantes
quer
dos
espetadores.

Objetivos:
- Envolver toda a comunidade no processo educativo através da sua participação na atividade;
- Participação de todas as turmas, do Pré-escolar ao 12.º ano;
Articulação com o Projeto Educativo:
- O Projeto Educativo baseia-se em três princípios fundamentais: o Desenvolvimento Integral do Aluno, o Envolvimento da Família e a Abertura e Desenvolvimento do Meio. É com base nestes princípios, bem como no desenvolvimento valores
como a disciplina, responsabilidade, rigor, qualidade, partilha de aprendizagens, entre tantos outros, que através desta atividade se pretende desenvolver a relação entre Comunidade Escolar, os Encarregados de Educação e a Comunidade
Caldense.
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7.3. Valorização do Sucesso dos Alunos
AVALIAÇÃO
Data

Nome da Atividade

Destinatários
1

A
definir

Baile de Gala

2

3

4

Alunos
finalistas do
12.º ano,
respetivos
familiares,
docentes e
nãodocentes e
alunos
distinguidos
por ano.

Descrição da Atividade
Com o objetivo de comemorar o culminar
do Ensino Secundário e homenagear os
alunos finalistas, realizar-se-á um baile de
finalistas, com tema “Destinos”, que
integrará jantar (servido pelo restaurante
A Lareira), sessão fotográfica, orquestra,
dança, espetáculo multimédia e entrega
de diplomas aos melhores alunos de cada
curso, aos melhores alunos de cada ciclo e
distinguir-se-á um aluno finalista pelas
atitudes e valores.
Nota: Se a pandemia não permitir, será
realizada apenas a entrega de diplomas
aos alunos finalistas, em dia e hora a
combinar.

Recursos

Sistemas de som e de imagem,
materiais diversos de papelaria,
materiais
diversos
para
decoração, catering.

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Sandra Santos

Instrumentos
de Avaliação

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Registo
do
número de
familiares
participantes;
Registo do
número de
alunos
participantes.

Objetivos:
- Envolver toda a comunidade no processo educativo através da sua participação na atividade;
- Participação de 75% dos alunos finalistas.
Articulação com o Projeto Educativo:
Rubrica 5 – desenvolvimento integral do aluno, transformando-o num sujeito autónomo, responsável, dotado de espírito crítico, literato, competente, educado, sensível às diferentes expressões artísticas, informado e interessado pela
realidade circundante.

7.4. Atividades – Viagens

AVALIAÇÃO
Data

Nome da Atividade

Destinatários
1

2

3

Descrição da Atividade

Recursos

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Instrumentos
de Avaliação

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

4

Objetivos:
Articulação com o Projeto Educativo:
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7.5. Atividades – Dias Festivos

AVALIAÇÃO
Data

Nome da Atividade

Destinatários
1

16 out.
2018

Objetivos:



Dia da Alimentação

2

3

4

Alunos
do
pré-escolar,
1.º ciclo, 2.º
ciclo,
3.º
ciclo e alunos
do
ensino
secundário;
Comunidade
Educativa

Descrição da Atividade
 Workshop de Alimentação Saudável
- Lanches saudáveis com degustação
realizado pelo Chefe (EE da Aluna
Cármen Cloeck) – para Alunos e pais
do 6º e 9º anos, aberto à
Comunidade
Educativa
com
inscrição prévia – 16 de outubro às
17h30 na Biblioteca do Colégio.
 Criação
de
pirâmides
alimentares/rodas dos alimentos
pelos alunos do 6ºe 9º.
 Tratamento
estatístico
da
Alimentação dos Alunos do Colégio
pelos Alunos de 6º assentes nos
inquéritos do programa Eco-Escolas
da Associação da Bandeira Azul
Europeia.
 Visualização e discussão de extratos
de vídeos e documentários sobre a
Alimentação Saudável com os alunos
do 6º e 9º anos.
 Realização
da
atividade
experimental: Extração de DNA da
fruta pelos Alunos do 11º ano.
 Criação
de
material
de
sensibilização-paus de espetada com
cartoons de fruta pelos alunos do 6º
ano
e
panfletos/marcadores
informativos.
 Realização de batidos de fruta pelos
alunos do 6º e 9º anos.
Distribuição de espetadas de fruta,
batidos de fruta e peças de fruta
durante o lanche da tarde por toda a
comunidade educativa pelos alunos do
6º e 9º anos e degustação/convívio no
bar do Colégio.

Recursos

 Ingredientes solicitados pelo
Chefe para o worhkshop
 Impressão dos inquéritos da
Alimentação Saudável
 Material específico para a
criação de maquetes
 Fruta (uvas, maças, ananás,
manga, morangos, laranjas,
tangerinas, quivis …)
 Leite
 Paus de espetada
 Impressão
 Tesouras e cola
 Pratos e copos
 Jarros para os batidos
 Cestos
Tabuleiros

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Professores do Departamento de
CENT

Instrumentos de
Avaliação

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Instrumentos de
Avaliação:
- Observação direta.
- Colocação de
questões e diálogo
orientado sobre as
atividades
realizadas.
Parâmetros
de
avaliação:
Adesão
aos
projetos
/
atividades.
Número
de
participantes.
- Realização de
todas as atividades
previstas ou a sua
substituição
por
outras igualmente
pertinentes.
- Concretização dos
objetivos
nas
diversas atividades.
- Envolvimento dos
alunos/comunidade
escolar.
Interesse
e
motivação
verificados.

Sensibilizar para a importância da alimentação saudável;
Informar e alertar para o impacto das opções relativas à alimentação, na saúde e no ambiente.
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Promover a saúde das crianças e jovens, especificamente em matéria de alimentação saudável.
Fomentar o interesse pela aprendizagem dos conteúdos programáticos da Saúde Individual e Comunitária e da Estatística;
Promover ambientes de aprendizagem que favoreçam a integração de saberes, o desenvolvimento da compreensão, do pensamento crítico e do aprender a ser;
Criar nos Alunos um espírito de cooperação, criatividade, autonomia e responsabilidade, visando desenvolver uma verdadeira educação para a cidadania;
Desenvolver o processo ensino – aprendizagem nas diferentes áreas do saber.
Proporcionar aos Alunos atividades de enriquecimento do currículo através de atividades diversificadas;
Proporcionar uma abordagem estimulante e inovadora dos conteúdos programáticos, fora do contexto da sala de aula;
Estimular o gosto pela Ciência e a vontade de aprofundar conhecimentos;
Promover o contacto com a experimentação científica.

Articulação Curricular:
Ciências Naturais
- Fatores que influenciam a saúde individual.
- Organismo humano em equilíbrio.
Matemática
- Estatística
Cidadania e Desenvolvimento
- Saúde
Articulação com o Projeto Educativo:
- Promover o desenvolvimento integral dos Alunos, o saber, saber estar e o saber fazer.
- Melhorar o desempenho dos alunos em todos os processos de avaliação, quer internos quer externos.

Data

Nome da Atividade

Destinatários
1

30 out.
2020

Hallowe’en – Creche e Préescolar

2

3

Crianças da
Creche e do
Jardim-deInfância

4

Descrição da Atividade
Devido à pandemia, e conforme as
diretrizes gerais da direção geral de saúde,
as crianças não estarão em contacto umas
com as outras, para minimizar o risco de
contágio.
Da parte da manhã, todos os grupos irão
realizar atividades em sala relacionadas
com a temática.
De tarde realizar-se-á um desfile em cada
sala.

Recursos

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Instrumentos
de Avaliação

Educadoras de Infância

Participação
de 90% das
crianças da
Creche e do
Jardim-deInfância

- Guloseimas (Gomas)
- 100 Saquinhos transparentes
- 92 Etiquetas impressas a cores

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)
(S/N)

Continuidade
(S/N)

Objetivos:
-Celebrar a tradição deste dia.
-Vivenciar dias comemorativos.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Envolver toda a comunidade no processo educativo através da sua participação nas atividades do Colégio;
- Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo.
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Data

Nome da Atividade

Destinatários
1

30 out.
2020

Hallowe’en – 1.º ciclo

2

3

4

Alunos do 1.º
Ciclo

Descrição da Atividade

Recursos

Na manhã do dia 30 de outubro as crianças
que o desejem poderão vir mascaradas de
casa e participar em brincadeiras livres
durante os intervalos.
No decurso do dia, em sala de aula/de
grupo, serão dinamizadas atividades de
comemoração deste dia.
Cada professor e educadora do Pré-Escolar
irá distribuir um pequeno saco com
guloseimas a cada criança.

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Instrumentos
de Avaliação

Professores do 1.º Ciclo

Participação
de 90% dos
alunos do 1.º
Ciclo

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)
(S/N)

Continuidade
(S/N)

- Materiais para construção de
decorações
Guloseimas
rebuçados)

(gomas

e

- Sacos

Objetivos:
- Participação de 95% dos alunos do 1.º Ciclo.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Envolver toda a comunidade no processo educativo através da sua participação nas atividades do Colégio;
- Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo.

AVALIAÇÃO
Data

Nome da Atividade

Destinatários
1

11 nov.
2020

Magusto – Creche e Préescolar

2

3

Crianças da
Creche e do
Jardim-deInfância

4

Descrição da Atividade
Devido à pandemia, e conforme as
diretrizes gerais da direção geral de saúde,
as crianças não estarão em contacto umas
com as outras, para minimizar o risco de
contágio.
De tarde as crianças irão lanchar no jardim
em espaços distintos com o respetivo
grupo.

Recursos

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

- Castanhas
- Frutos secos
- Sumos diversos

Educadoras

Instrumentos de
Avaliação

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Participação de
90% das crianças
Fotografias

Objetivos:
-Celebrar o São Martinho.
-Vivenciar dias comemorativos.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Envolver toda a comunidade no processo educativo através da sua participação nas atividades do Colégio;
- Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo.
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AVALIAÇÃO
Data

Nome da Atividade

Destinatários
1

11 nov.
2020

Magusto – 1.º ciclo

2

3

Descrição da Atividade

4

As crianças irão participar em atividades
alusivas a esta quadra festiva, realizadas
em sala de aula/sala de grupo.

Alunos do 1.º
Ciclo

No período da tarde serão distribuídos,
pelas crianças, cartuchos com castanhas
ou frutos secos.

Recursos

Castanhas
Sal
Frutos secos
Guardanapos
Jornais (cartuchos)

Instrumentos de
Avaliação

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Professores do 1.º Ciclo

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Participação de
90% dos alunos
do 1.º Ciclo

Objetivos:
- Obter 90% de participação dos alunos.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Envolver toda a comunidade no processo educativo através da sua participação nas atividades do Colégio;
- Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo.

Calendarização

Nome da Atividade

Destinatários
1

12 mar.
2020

Dia Internacional da
Matemática - Dia do Pi

2

3

4

Alunos do
2.º ciclo e do
3.º ciclo

Descrição da Atividade

Recursos

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Instrumentos
de Avaliação

Grupo disciplinar de Matemática
(2.º e 3.º ciclo)

Participação
dos alunos

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)
(S/N)

Continuidade
(S/N)

- Criação de um separador de livros com
curiosidades sobre o Pi – 2.º Ciclo.
- Atividades desenvolvidas pelos alunos
para divulgar a efeméride junto da
comunidade das Caldas da Rainha – 3.º
Ciclo.*

- cartolinas, colas e tesouras

* se as condições permitirem.

Objetivos:
- Promover a aquisição de informação, conhecimento e experiência em Matemática e o desenvolvimento da capacidade da sua integração e mobilização em contextos diversificados.
- Desenvolver atitudes positivas face à Matemática e a capacidade de apreciar esta ciência.
- Inscrição de pelo menos dois alunos por turma.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Melhorar as condições de ensino/aprendizagem.
- Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo.
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7.6. Atividades – Concursos, Campeonatos e Torneios

Calendarização

Nome da Atividade

Destinatários
1

1.º, 2.º
semestres

Participação mo Prémio
Fundação Ilídio Pinho
“CIÊNCIA NA ESCOLA”

2

3

4

Alunos do 2º
e 3.º Ciclos e
Secundário

Descrição da Atividade
 Divulgar o Concurso a todos os
Alunos.
 Brainstormings com os Alunos
interessados, a fim de serem
definidas ideias de projeto(s) que
demonstrem potencialidades no
âmbito da ciência e da tecnologia
como oportunidades de resposta
aos desafios do mundo atual,
tendo em vista a criação de um
mundo melhor para todos
subordinados ao tema «A ciência
na escola ao serviço do
desenvolvimento de Portugal».
 As ideias de projeto devem
apresentar
uma
visão
multidisciplinar, envolvendo áreas
curriculares diferenciadas através
da integração dos diferentes
saberes, assentes na criatividade e
inovação,
impacto
social,
potencial de execução e valor
intrínseco.
 Planeamento das ideias de
projeto de acordo com o
formulário da candidatura a
concurso.
 Submeter candidatura(s).
 Desenvolver o(s) projeto(s) se
selecionados para a fase de
desenvolvimento.
Elaborar e submeter relatório final
do projeto, bem como da respetiva
documentação associada.

Recursos

- Recursos específicos do(s)
projeto(s) a desenvolver.

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Instrumentos de
Avaliação

Departamento de Ciências Exatas
e Naturais

Instrumentos
de
Avaliação:
- Observação direta.
- Colocação de
questões e diálogo
orientado sobre as
atividades
realizadas.
- Seleção do projeto
para a fase de
desenvolvimento.
Parâmetros
de
avaliação:
Adesão
aos
projetos.
- Concretização dos
objetivos
nas
diversas atividades.
- Envolvimento dos
alunos/comunidade
escolar.
Interesse
e
motivação
verificados.
- Qualidade do(s)
projeto(s)
elaborado(s).
Impacto
na
comunidade.

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)
(S/N)

Continuidade
(S/N)

Objetivos:
 Estimular nos jovens intervenientes o interesse pela investigação e pela Ciência.
 Reconhecer a estreita inter-relação entre a Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente.
 Criar autonomias e desenvolver competências associadas a diferentes áreas do saber.
 Fomentar o desenvolvimento de trabalho colaborativo e de projeto para a integração e execução de ideias inovadoras.
 Fomentar a interdisciplinaridade entre as diversas disciplinas.
 Contribuir para o exercício de uma cidadania mais ativa e participativa.
 Desenvolver competências na área da investigação.
 Contribuir para uma (in)formação crítica, na área da sustentabilidade ambiental.
 Desenvolver a autonomia, a criatividade e o espírito de observação.
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Contribuir para a formação cívica dos alunos, o desenvolvimento de cidadãos informados, participativos e com espírito crítico.
Promover a interação entre o Colégio e a comunidade.
Fomentar o relacionamento humano na comunidade educativa.
Proporcionar uma abordagem estimulante e inovadora dos conteúdos programáticos, fora do contexto da sala de aula.
Promover ambientes de aprendizagem que favoreçam a integração de saberes, o desenvolvimento da compreensão, do pensamento crítico e do aprender a ser.
Proporcionar aos Alunos atividades de enriquecimento do currículo através de atividades diversificadas.
Responsabilizar os jovens para que, eles próprios, sejam o veículo de transmissão dos princípios adquiridos, não só na comunidade escolar, mas também no meio onde esta se insere.

Articulação com o Projeto Educativo:
 Promover o desenvolvimento integral dos Alunos, o saber, saber estar e o saber fazer.
 Melhorar o desempenho dos alunos em todos os processos de avaliação, quer internos quer externos.

Calendarização

Nome da Atividade

Destinatários
1

A definir pela
ESECS

IMP.DUE.001-00

Desafios da Matemática

2

3

Alunos do
2.º ciclo

4

Descrição da Atividade
- O concurso Desafios da Matemática
consiste numa prova de resolução de
problemas dinamizada pela Escola
Superior de Educação e Ciências Sociais
de Leiria (ESECS) do Instituto Politécnico
de Leiria. Realiza-se em duas
eliminatórias, uma ao nível de escola e a
final na Escola Superior de Educação e
Ciências Sociais de Leiria. Os alunos
inscrevem-se para a prova de escola
com os professores de Matemática.
As provas são individuais com duração
de 1h30m. Não é permitido o uso de
máquinas de calcular nem de
computadores. Os alunos respondem
no enunciado da prova.
As provas serão corrigidas pelos
professores da escola de acordo com
critérios enviados pela ESECS.
O melhor aluno irá representar o
Colégio Rainha Dona Leonor na final que
irá realizar-se na ESECS.
Este concurso contribui para a
popularização
e
promoção
da
matemática nos jovens. Pretende atrair
o máximo de alunos sem pretender
selecionar de acordo com os seus
desempenhos na disciplina. Ou seja, o
concurso é para todos e não apenas
para os que tiverem melhores notas,
não existe nenhuma seleção prévia.

Recursos

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Instrumentos
de Avaliação

Grupo disciplinar de Matemática
2.º Ciclo

Participação
dos alunos.

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)
(S/N)

Continuidade
(S/N)
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Objetivos:
- Promover a aquisição de informação, conhecimento e experiência em Matemática e o desenvolvimento da capacidade da sua integração e mobilização em contextos diversificados.
- Promover o gosto pela resolução de problemas em contextos diversificados.
- Desenvolver atitudes positivas face à Matemática e a capacidade de apreciar esta ciência.
- Inscrição de pelo menos dois alunos por turma.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Melhorar as condições de ensino/aprendizagem.
- Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo.

Calendarização

Nome da Atividade

Destinatários
1

A definir

Canguru Matemático
(concurso nacional)

2

3

4

Alunos do
1.º, 2.º e 3.º
ciclos e
ensino
secundário

Descrição da Atividade
O concurso Canguru Matemático
consiste numa única prova: não existe
nenhuma seleção prévia nem existe
uma prova final. Existem cinco níveis, de
acordo com as idades dos alunos. A
prova consiste num questionário de
escolha múltipla de cerca de trinta
questões de dificuldade crescente.
As provas são individuais com duração
de 1h30m. Não é permitido o uso de
máquinas de calcular nem de
computadores. Os alunos respondem
no enunciado da prova ou numa folha à
parte a cerca de 30 questões de escolha
múltipla.
Este concurso contribui para a
popularização
e
promoção
da
matemática nos jovens. Pretende atrair
o máximo de alunos sem pretender
selecionar os alunos a nível nacional
nem comparar os resultados. O
concurso é para todos e não apenas
para os que tiverem melhores notas,
não existe nenhuma seleção prévia.

Recursos

100 fotocópias

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Instrumentos
de Avaliação

Grupo disciplinar de Matemática

Participação
dos alunos;
Resultado
final

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)
(S/N)

Continuidade
(S/N)

Objetivos:
- Estimular o gosto pela Matemática;
- Atrair os alunos que têm receio da disciplina de matemática, permitindo que estes descubram o lado lúdico da disciplina;
- Pelo menos 20 dos alunos participarem na atividade.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Otimizar o desempenho de todos os intervenientes no processo educativo.
- Melhorar o desempenho dos alunos em todos os processos de avaliação, quer internos quer externos.
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AVALIAÇÃO
Data

Nome da Atividade

Destinatários
1

1.º e 2.º
semestres

Olimpíadas Portuguesas da
Biologia Júnior

2

3

Alunos do
9.º ano

Descrição da Atividade

Recursos

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

4

As Olimpíadas da Biologia são um
concurso nacional da responsabilidade da
Ordem dos Biólogos em colaboração com
Ciência Viva e Agência Nacional para a
Cultura Científica e Tecnológica.
Consiste na resolução de questionários, a
que podem concorrer todos os alunos que
frequentam o 9º ano do ensino básico
(categoria júnior).
As Olimpíadas da Biologia desenvolvemse em duas eliminatórias. Na 1ª
eliminatória participarão todos os alunos
inscritos e na 2ª eliminatória participarão
os alunos melhor classificados na primeira
eliminatória. As duas Eliminatórias serão
constituídas por um teste escrito, teórico,
de escolha múltipla com dois tipos de
questões: de conhecimento e de
interpretação.

- Fotocópias dos questionários.

- Despesas de envio das folhas de
resposta
à
comissão
organizadora.

Professora de Ciências Naturais

Instrumentos
de Avaliação
Instrumentos
de Avaliação:
- Observação
direta.
- Colocação
de questões e
diálogo
orientado
sobre
as
atividades
realizadas.
Classificações
obtidas nas
provas.
Parâmetros
de avaliação:
- Número de
participantes.
- Interesse e
motivação
dos
participantes.
- Resultados
dos
questionários.

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Objetivos:







Estimular o interesse dos estudantes pela disciplina de Biologia, em particular fomentando o interesse pelo ensino prático, laboratorial desta disciplina;
Estimular o interesse dos Alunos pela área da Biologia;
Relacionar a Biologia com a realidade económica e social (ecologia, biotecnologia, conservação, etc.) promovendo uma melhor cidadania;
Promover intercâmbio de ideias e de experiências entre os estudantes.
Estimular o gosto e o prazer pelo Ensino e pela Aprendizagem da Biologia ao nível do 3º ciclo.
Aproximar a universidade do ensino secundário, introduzindo conceitos e práticas que introduzam o estudante à realidade universitária.

Articulação Curricular:
Olimpíadas da Biologia júnior - Conteúdos programáticos Ciências Naturais (3.ºciclo).
Articulação com o Projeto Educativo:
Esta atividade foi planificada tendo em conta a Missão do Projeto Educativo, uma vez que visa a procura constantemente da melhoria dos níveis de eficácia, eficiência e qualidade, através de uma dinâmica que se pretende inovadora, criativa,
exigente e rigorosa.
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AVALIAÇÃO
Data

Nome da Atividade

Destinatários
1

1.º e 2.º
semestres

Olimpíadas Portuguesas da
Biologia Sénior

2

3

Descrição da Atividade

Recursos

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

4

Olimpíadas
da Biologia –
alunos dos
10.º ao 12.º
anos do
curso de
Ciências e
Tecnologias.

As Olimpíadas da Biologia são um
concurso nacional da responsabilidade da
Ordem dos Biólogos em colaboração com
Ciência Viva e Agência Nacional para a
Cultura Científica e Tecnológica.
Consiste na resolução de questionários, a
que podem concorrer todos os alunos
que frequentam os alunos do 10º ao 12º
do ensino secundário (categoria sénior).
As Olimpíadas da Biologia desenvolvemse em duas eliminatórias. Na 1ª
eliminatória participarão todos os alunos
inscritos e na 2ª eliminatória participarão
os alunos melhor classificados na
primeira
eliminatória.
As
duas
Eliminatórias serão constituídas por um
teste escrito, teórico, de escolha múltipla
com dois tipos de questões: de
conhecimento e de interpretação.

- Fotocópias dos questionários.
- Despesas de envio das folhas de
resposta
à
comissão
organizadora.

Professora de Biologia e Geologia

Instrumentos
de Avaliação
Instrumentos
de Avaliação:
- Observação
direta.
- Colocação
de questões e
diálogo
orientado
sobre
as
atividades
realizadas.
Classificações
obtidas nas
provas.
Parâmetros
de avaliação:
- Número de
participantes.
- Interesse e
motivação
dos
participantes.
- Resultados
dos
questionários.

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Objetivos:







Estimular o interesse dos estudantes pela disciplina de Biologia, em particular fomentando o interesse pelo ensino prático, laboratorial desta disciplina;
Estimular o interesse dos Alunos pela área da Biologia;
Relacionar a Biologia com a realidade económica e social (ecologia, biotecnologia, conservação, etc.) promovendo uma melhor cidadania;
Promover intercâmbio de ideias e de experiências entre os estudantes.
Estimular o gosto e o prazer pelo Ensino e pela Aprendizagem da Biologia do ensino secundário.
Aproximar a universidade do ensino secundário, introduzindo conceitos e práticas que introduzam o estudante à realidade universitária.

Articulação Curricular:
Olimpíadas da Biologia – Conteúdos programáticos Biologia-Geologia (10.º e 11.ºanos).
Articulação com o Projeto Educativo:
Esta atividade foi planificada tendo em conta a Missão do Projeto Educativo, uma vez que visa a procura constantemente da melhoria dos níveis de eficácia, eficiência e qualidade, através de uma dinâmica que se pretende inovadora, criativa,
exigente e rigorosa.
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AVALIAÇÃO
Data

Nome da Atividade

Destinatários
1

1.º e 2.º
semestres

Olimpíadas Portuguesas de
Geologia

2

3

Descrição da Atividade

Recursos

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

4

Alunos do
11.º ano do
curso de
Ciências e
Tecnologias.

As "Olimpíadas Portuguesas de
Geologia" são concursos anuais que
visam a resolução de questões
teóricas e problemas práticos de
Geologia, dirigidos aos estudantes
do ensino secundário português e
organizados
pela
Sociedade
Geológica de Portugal (SGP).
As
Olimpíadas
da
Biologia
desenvolvem-se
em
três
eliminatórias. Na 1ª eliminatória
(fase escolar) participarão todos os
Alunos do 11.º ano inscritos e nas
2ª(fase regional) e 3.ª (fase nacional)
eliminatórias participarão os alunos
melhor classificados na nas
eliminatórias
anteriores.
As
eliminatórias serão constituídas por
um teste escrito, teórico, de escolha
múltipla.

Fotocópias dos questionários.

Despesas de envio das folhas de
resposta
à
comissão
organizadora.

Transporte para as fases regional
e nacional.

Professora de Biologia e Geologia
de 11.º ano

Instrumentos
de Avaliação
Instrumentos
de Avaliação:
- Observação
direta.
- Colocação
de questões e
diálogo
orientado
sobre
as
atividades
realizadas.
Classificações
obtidas nas
provas.
Parâmetros
de avaliação:
- Número de
participantes.
- Interesse e
motivação
dos
participantes.
- Resultados
dos
questionários.

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Objetivos:
Articulação Curricular:
Conteúdos programáticos de Geologia (10.º e 11.ºanos) – disciplina de Biologia e Geologia (biénio 10.º e 11.º anos).
Articulação com o Projeto Educativo:
Esta atividade foi planificada tendo em conta a Missão do Projeto Educativo, uma vez que visa a procura constantemente da melhoria dos níveis de eficácia, eficiência e qualidade, através de uma dinâmica que se
pretende inovadora, criativa, exigente e rigorosa.
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AVALIAÇÃO
Data

Nome da Atividade

Destinatários

Descrição da Atividade

Recursos

A data das
1 2 3 4
As “Olimpíadas da Física” têm por
fases
objetivo incentivar e desenvolver o gosto
Alunos que
regionais
pela Física nos alunos dos Ensinos Básico
frequentam
são
e Secundário, considerando a sua
o 9.º ano de
marcadas
Olimpíadas da Física
importância na educação básica dos
escolaridade
pela
jovens e o seu crescente impacte em
e
o
11.º
ano
Sociedade
todos os ramos da Ciência e Tecnologia.
de
Portuguesa
escolaridade
de Física
Objetivos:
- Otimizar o desempenho de todos os intervenientes no processo educativo;
- Melhorar o desempenho dos alunos em todos os processos de avaliação, quer internos quer externos;
- Desenvolver o processo ensino – aprendizagem nas diferentes áreas do saber.
- Incentivar os alunos na construção do seu próprio conhecimento, fazendo da procura da verdade um estilo de vida;
- Promover a formação integral dos alunos, definindo as competências e as aprendizagens nucleares.
- Proporcionar aos alunos atividades de enriquecimento do currículo através de atividades diversificadas;
- Fomentar nos alunos o gosto pela Física.

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Grupo disciplinar de Física e
Química

Instrumentos
de Avaliação

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Grau
de
satisfação
aos alunos
participantes

Articulação Curricular: (preencher este campo apenas para as atividades de Organização Curricular)
Articulação com o Projeto Educativo:
Os alunos que participam nesta atividade têm a oportunidade de cumprir o seguinte objetivo presente no projeto educativo do colégio:
- Melhorar o desempenho dos alunos em todos os processos de avaliação, quer internos quer externos;
A atividade visa também o cumprimento da seguinte estratégia:
- Participação em concursos/campeonatos promovidos interna e externamente é também uma prioridade e uma preocupação constantes.

AVALIAÇÃO
Data

Nome da Atividade

Destinatários
1

A data das
semifinais
são
marcadas
pela
Sociedade
Portuguesa
de Química

Olimpíadas da Química

IMP.DUE.001-00

2

3

4

Alunos que
frequentam
o 8.º 9.º e
11.º anos de
escolaridade

Descrição da Atividade
As “Olimpíadas da Química” têm por
objetivo incentivar e desenvolver o gosto
pela Química nos alunos dos Ensinos
Básico e Secundário, considerando a sua
importância na educação básica dos
jovens e o seu crescente impacto em
todos os ramos da Ciência e Tecnologia.
As provas para o ensino secundário são
designadas
por
"Olimpíadas
de
Química+".

Recursos

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Grupo disciplinar de Física e
Química

Instrumentos
de Avaliação

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Grau
de
satisfação
aos alunos
participantes
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Objetivos:
- Otimizar o desempenho de todos os intervenientes no processo educativo;
- Melhorar o desempenho dos alunos em todos os processos de avaliação, quer internos quer externos;
- Desenvolver o processo ensino – aprendizagem nas diferentes áreas do saber.
- Incentivar os alunos na construção do seu próprio conhecimento, fazendo da procura da verdade um estilo de vida;
- Promover a formação integral dos alunos, definindo as competências e as aprendizagens nucleares.
- Proporcionar aos alunos atividades de enriquecimento do currículo através de atividades diversificadas;
- Fomentar nos alunos o gosto pela Química.
Articulação Curricular: (preencher este campo apenas para as atividades de Organização Curricular)
Articulação com o Projeto Educativo:
Os alunos que participam nesta atividade têm a oportunidade de cumprir o seguinte objetivo presente no projeto educativo do colégio:
- Melhorar o desempenho dos alunos em todos os processos de avaliação, quer internos quer externos;
A atividade visa também o cumprimento da seguinte estratégia:
- Participação em concursos/campeonatos promovidos interna e externamente é também uma prioridade e uma preocupação constantes.

AVALIAÇÃO
Data

Nome da Atividade

Destinatários
1

1.º e 2.º
semestres

Olimpíadas da Matemática

2

3

4

Alunos do
2.º, 3.º ciclos
e
secundário.

Descrição da Atividade
As
Olimpíadas
Portuguesas
da
Matemática são um concurso de
resolução de problemas de matemático
dirigido aos estudantes do ensino
básico/secundário e organizado pela
Sociedade Portuguesa de Matemática.
Este concurso visa incentivar e
desenvolver o gosto pela Matemática e
detetar vocações precoces nesta área do
saber. No entanto, o desenvolvimento
mental inerente à idade dos participantes
e a própria maturidade matemática que
decorre do aprofundamento das matérias
escolares faz com que seja necessária a
separação dos participantes em três
níveis, designados por pré-olimpíadas,
categoria A e por categoria B. As préolimpíadas destinam-se a alunos que
frequentam o 6.º e 7.º ano, a categoria A
destina-se a alunos que frequentam os 8.º
e 9.º anos de escolaridade, enquanto a
categoria B se destina a alunos que
frequentam os 10.º, 11.º ou 12.º anos de
escolaridade.

Recursos

60 fotocópias

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Grupo disciplinar de Física e
Química

Instrumentos
de Avaliação

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Participação
dos alunos.
Resultado
Final.

Objetivos:
- Pelo menos 2 aluno, de cada ciclo de ensino, estão inscritos e participam na atividade
- Pelo menos dois alunos passarem à 2ª eliminatória.
Articulação Curricular: (preencher este campo apenas para as atividades de Organização Curricular)
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Articulação com o Projeto Educativo:
- Otimizar o desempenho de todos os intervenientes no processo educativo.
- Melhorar o desempenho dos alunos em todos os processos de avaliação, quer internos quer externos.

7.7. Atividades – Associação de Estudantes, Associação de Pais e Comissão Antigos Alunos

Data

Nome da Atividade

Destinatários
1

2

3

Descrição da Atividade

Recursos

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Instrumentos
de Avaliação

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)

(S/N)

Continuidade
(S/N)

4

Objetivos:
Articulação com o Projeto Educativo:
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8. APOIOS EDUCATIVOS
8.1. Contextualização
Intentando proporcionar momentos de apoio individualizado para esclarecer dúvidas, colmatar a ausência de pré-requisitos e consolidar dos conteúdos programáticos
através da resolução de exercícios consoante as dificuldades diagnosticadas, a escola proporciona aos alunos do 1.º, 2.º, 3.º ciclos e secundário um conjunto de apoios de
acordo com as diferentes necessidades, dando especial atenção às disciplinas que apresentam resultados menos satisfatórios e/ ou impõem a realização de avaliação nacional.

8.2. Atividades de Apoio Educativo
AVALIAÇÃO
Calendarização

Ao longo do
ano

Tempos
Semanais
/Disciplina

1h/sem
Por e Mat

Nome da Atividade

Apoios de Português e Apoio de
Matemática

Destinatários

Descrição da Atividade

Alunos do
7.º, 8.º e 9.º
anos

Ao longo do ano letivo, todos os alunos de
3.º ciclo, têm oportunidade de frequentar
uma hora semanal de apoio extra das
disciplinas de Português e Matemática,
onde poderão tirar as suas dúvidas,
consolidar alguma matéria específica e
realizar trabalho de preparação para
exame, no caso do 9.º ano. A frequência
destes apoios é de carácter facultativo.

Disciplinas Envolvidas

Instrumentos
de Avaliação

Português e Matemática

Confirmar o
sucesso dos
alunos
no
final
do
período,
através da
sua
classificação
final.

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Objetivos:
- Melhorar as condições de ensino/aprendizagem.
- Melhorar o desempenho dos alunos em todos os processos de avaliação, quer internos quer externos.
- Possibilitar ambientes de aprendizagem que favoreçam a integração de saberes, o desenvolvimento da compreensão e do pensamento crítico.
- Proporcionar aos alunos atividades de enriquecimento do currículo recorrendo a dinâmicas diversificadas.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo;
- Possibilitar ambientes de aprendizagem que favoreçam a integração de saberes, o desenvolvimento da compreensão, do pensamento crítico e do aprender a ser;
- Desenvolver o processo ensino – aprendizagem nas diferentes áreas do saber.
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AVALIAÇÃO
Calendarização

Ao longo do
ano

Tempos
Semanais
/Disciplina

1h/sem

Nome da Atividade

Apoios

Destinatários

Descrição da Atividade

Alunos do
10.º, 11.º e
12.º anos

Ao longo do ano letivo, todos os alunos de
ensino secundário, têm oportunidade de
frequentar uma hora semanal de todas as
disciplinas, com exceção da educação
física, onde poderão tirar as suas dúvidas,
consolidar alguma matéria específica e
realizar trabalho de preparação para os
exames nacionais. A frequência destes
apoios é de carácter facultativo.

Disciplinas Envolvidas

Instrumentos
de Avaliação

Todas as disciplinas, com
exceção da Educação Física

Confirmar o
sucesso dos
alunos
no
final
do
período,
através da
sua avaliação
final.

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Objetivos:
- Melhorar as condições de ensino/aprendizagem.
- Melhorar o desempenho dos alunos em todos os processos de avaliação, quer internos quer externos.
- Proporcionar aos alunos atividades de enriquecimento do currículo recorrendo a dinâmicas diversificadas.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo;
- Possibilitar ambientes de aprendizagem que favoreçam a integração de saberes, o desenvolvimento da compreensão, do pensamento crítico e do aprender a ser;
- Desenvolver o processo ensino – aprendizagem nas diferentes áreas do saber.

AVALIAÇÃO
Calendarização

Ao longo do
ano

Tempos
Semanais
/Disciplina

A definir

Nome da Atividade

Recuperação +

Destinatários

Descrição da Atividade

Todos os
alunos do 5.º
ao 12.º anos

A recuperação + consiste numa tutoria
individual, marcada entre o docente e o
aluno que desceu a sua classificação ou
que precisa de consolidar determinado
conteúdo.

Disciplinas Envolvidas

Instrumentos
de Avaliação

Todas as disciplinas

Confirmar o
sucesso dos
alunos
através da
sua evolução
ao longo do
ano.

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Objetivos:
- Melhorar as condições de ensino/aprendizagem.
- Melhorar o desempenho dos alunos em todos os processos de avaliação, quer internos quer externos.
- Proporcionar aos alunos atividades de enriquecimento do currículo recorrendo a dinâmicas diversificadas.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo;
- Possibilitar ambientes de aprendizagem que favoreçam a integração de saberes, o desenvolvimento da compreensão, do pensamento crítico e do aprender a ser;
- Desenvolver o processo ensino – aprendizagem nas diferentes áreas do saber.
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9. PROJETOS E ACADEMIAS
9.1. Contextualização
No âmbito das atividades, destacam-se os diferentes projetos transversais prioritários na vida da escola e que vão ao encontro dos interesses e necessidades dos alunos.
De ressalvar a continuidade do projeto da Matemática, cuja dinâmica passa muitas vezes pela participação em concursos que têm vindo a ser uma mais-valia para a melhoria
das aprendizagens. Concorrendo para o mesmo objetivo, as diferentes academias disponíveis proporcionam ainda momentos de bem-estar físico e de ocupação dos tempos
livres dos alunos.

[1] Alunos

(cor de laranja, cor 6)

[3] Comunidade / Entidades Externas

(Púrpura, cor 4)

[2] Pais / Encarregados de Educação (ligação à família)

(verde seco, cor 3)

[4] Colaboradores

(vermelho, cor 2)

9.2. Projeto
Nome do Projeto:

Descrição do Projeto:

Responsável:

Férias da Nonô

Durante as interrupções letivas serão proporcionadas, aos alunos, várias atividades lúdicas: atividades temáticas (desporto, ciências,
línguas…) e praia (no decurso das férias de verão).

Educadoras de Infância e Professores
do 1.º Ciclo

Calendarização

Nome da Atividade

Destinatários
1

Interrupções
letivas

Férias da Nonô

2

3

Descrição da Atividade

Recursos

Durante as interrupções letivas serão
proporcionadas, aos alunos, várias
atividades lúdicas: atividades temáticas
(desporto, ciências, línguas…) e praia
(no decurso das férias de verão).

Ingredientes/materiais
para
culinária/ciência/expressão
plástica/ expressão dramática...
Águas (garrafas)
Piscinas
Pastilhas desinfetantes de cloro
Autocarros para a deslocação à
praia (custo suportado pelos
alunos)

4

Alunos do
pré-escolar e
do 1.º ciclo

Organização
[Proponentes e Responsáveis]
Educadoras de Infância e
Professores do 1.º Ciclo
Auxiliares da Creche, do PréEscolar e do 1.º Ciclo

Instrumentos
de Avaliação

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)
(S/N)

Continuidade
(S/N)

Folha de
presenças

Objetivos:
- Animação e entretenimento dos alunos em período extraletivo.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo;
- Promover a baixa ocorrência de casos de indisciplina no espaço escolar.
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Nome do Projeto:

Descrição do Projeto:

Responsável:

Escola na Horta

Tendo em consideração o sucesso do Projeto Escola na Horta, será dada continuidade ao mesmo, pelos alunos da creche ao 6.º ano
de escolaridade.
O objetivo é a manutenção e requalificação do espaço com recurso à plantação/sementeira de algumas espécies vegetais (de cultura
fácil). Estas espécies serão plantadas/semeadas em raised beds (canteiros em estruturas de madeira) ao invés da tradicional plantação
no chão. A opção raised beds prende-se com o facto de ser mais estruturado e mais ergonómico para os alunos.

Telmo Campos

Calendarização

Nome da Atividade

Destinatários
1

Ao longo do
ano letivo

Escola na Horta

2

3

Descrição da Atividade

Recursos

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

4

Alunos da
creche, pré
escolar, 1.º
ciclo e 2.º
ciclo

Execução do projeto de plantação;
Continuação
da
construção
e
manutenção dos canteiros elevados”
raised beds”;
Angariação de espécies vegetais;
Plantação/sementeira das espécies
vegetais;
Trabalho de laboratório;
Manutenção do espaço envolvente às
raised beds.

Ponto de água;
Mangueiras;
Enxadas;
Pás;
Sachos;
Regadores.

Telmo Campos
Educadoras de infância,
professores de 1.º ciclo,
professores de Ciências Naturais
de 2.º ciclo

Instrumentos de
Avaliação
A avaliação será
feita
maioritariamente
pela observação
direta ao nível
das atitudes e
valores.
Empenho
e
motivação.
Relatórios
no
final do ano
letivo.

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)
(S/N)

Continuidade
(S/N)

Objetivos:
- Sensibilizar para a importância do aumento das áreas verdes;
- Requalificar o espaço verde referido;
- Melhorar o meio ambiente físico da comunidade escolar;
- Criar consciências respeitadoras do ambiente;
- Salientar a importância da produção primária;
- Reforçar o convívio saudável entre alunos.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Melhorar o desempenho dos alunos em todos os processos de avaliação, quer internos quer externos;
- Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo.
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Nome do Projeto:

Descrição do Projeto:

Responsável:

Erasmus +

O Programa ERASMUS+ é o programa da União Europeia nos domínios da educação, da formação, da juventude e do desporto
promovendo, entre outras ações, a oportunidade de estudantes, professores, formadores e pessoal de instituições de ensino
participarem numa experiência de aprendizagem e/ou profissional noutro país.

Ricardo Machado

Calendarização

Nome da Atividade

Destinatários
1

Ao longo do
ano letivo

Projeto KA1- 2019-1-PT01-KA102-060321
Projeto KA1- 2020-1-PT01-KA102-078060
Projeto KA2- 2019-1-PL01-KA229-065706_4
Projeto KA2 - 2019-1-ES01-KA202-063924

2

3

Alunos do
3.º ciclo e
Secundário

Descrição da Atividade

Recursos

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Instrumentos
de Avaliação

Coordenador do Projeto,
professor Ricardo Machado com o
apoio da Direção Pedagógica e
Susana Afonso (Psicóloga)

Todos os projetos
subvencionados
são
avaliados
através
dos
Relatórios Finais
e,
quando
aplicável,
de
Relatórios
Intercalares ou de
Progresso.
A
avaliação
dos
projetos reflete o
grau
de
cumprimento das
atividades
contratualizadas,
sendo
os
resultados
comunicados pela
Agência Nacional
de Erasmus.

4
Mobilidade
individual
para
fins
de
aprendizagem, com o objetivo de oferecer
oportunidade para que os indivíduos possam
melhorar as suas competências, aumentar a
sua empregabilidade e ganhar consciência
cultural.
A Cooperação para a Inovação e Boas Práticas
pretende que as organizações possam
trabalhar em conjunto a fim de melhorar a sua
oferta para os aprendentes e partilhar práticas
inovadoras.

Apoio financeiro pelas agências
de Erasmus (nacional e
internacionais)

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)
(S/N)

Continuidade
(S/N)

Objetivos:
- Promover a aquisição de aptidões e competências básicas dos estudantes, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, bem como para uma cidadania europeia ativa.
- Combater o insucesso e o abandono escolar precoce, apoiando os docentes e instituições no desenvolvimento e operacionalização de estratégias eficazes.
- Apoiar professores, futuros professores e dirigentes escolares no sentido de promoverem um ensino de alta qualidade e lidarem com realidades complexas nas salas de aula, adotando práticas e instrumentos inovadores.
- Reforçar o perfil das carreiras do ensino escolar.
- Facilitar o desenvolvimento pessoal, a empregabilidade e o desenvolvimento e transferência de inovação.
- Apoiar os intervenientes no ensino e aprendizagem profissionais, em ações de formação e/ou aperfeiçoamento na aquisição e utilização de conhecimentos, competências e qualificações em contexto de trabalho.
- Reforçar o caráter atrativo do ensino e formação profissional na mobilidade de formandos e trabalhadores.
- Aumentar a adequação da Educação e Formação Profissional (EFP) ao mercado de trabalho.
- Aumentar a adequação de competências e reduzir a escassez de mão-de-obra nos sectores económicos por meio de oportuna adaptação dos curricula e dos perfis de qualificações adquiridas e do estabelecimento de parcerias estáveis entre
os prestadores de EFP e os agentes económicos, incluindo os parceiros sociais, as agências de desenvolvimento, os organismos dos sistemas de inovação e as Câmaras de Comércio.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Melhorar o desempenho dos alunos em todos os processos de avaliação, quer internos quer externos;
- Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo.
- Sensibilizar os estudantes e o pessoal educativo para a importância da diversidade cultural e linguística.
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9.2.1. Projeto de Responsabilidade Social, Cívica e Ambiental

Nome do Projeto:
Projeto de Responsabilidade Social, Cívica e Ambiental

Descrição do Projeto:
Este é um projeto que visa reforçar os valores da solidariedade, do civismo e da cidadania, a par com as preocupações ambientais,
através da dinamização de várias atividades feitas para e com os alunos, pais e comunidade em geral.

AMBITO SOCIAL/SOLIDÁRIO/VOLUNTARIADO
Calendarização

Nome da Atividade

AVALIAÇÃO

Destinatários
1

A definir

2 3 4
Toda a
comunidade
escolar

Recolha pelo Banco
Alimentar

Responsável: Márcia Santos e Verónica
Henriques

Descrição da Atividade
Participação na campanha nacional de
recolha de alimentos promovida pelo
Banco Alimentar.

Organização

Recursos

Facultado
Alimentar

pelo

[Proponentes e Responsáveis]

Banco

Susete Cardoso

Instrumentos
de Avaliação

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Registo de
presenças

Objetivos:
- Fomentar nos alunos o gosto pelo voluntariado;
- Melhorar a formação cívica dos alunos.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Desenvolvimento integral do aluno, transformando-o num sujeito autónomo e responsável, dotado de espírito crítico, literado, competente, educado, sensível às diferentes expressões artísticas, informado e interessado pela realidade
circundante.

AVALIAÇÃO
Calendarização

Nome da Atividade

Destinatários
1

A definir

Peditório Liga Portuguesa
Contra o Cancro

2

3

4

Toda a
comunidade
escolar

Descrição da Atividade
O Colégio associou-se à campanha da
Liga Portuguesa Contra o Cancro Peditório Nacional "Ser o melhor do
mundo". Até ao dia 6 de novembro, irão
ser recolhidos donativos para entregar à
instituição.

Recursos

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Susete Cardoso
-

Instrumentos
de Avaliação

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Donativos

Objetivos:
- Fomentar nos alunos o gosto pelo voluntariado;
- Melhorar a formação cívica dos alunos.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Desenvolvimento integral do aluno, transformando-o num sujeito autónomo e responsável, dotado de espírito crítico, literado, competente, educado, sensível às diferentes expressões artísticas, informado e interessado pela realidade
circundante.
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
Calendarização

Nome da Atividade

Destinatários
1

Ao longo do
ano

Cidadania e
Desenvolvimento

2

3

4

Todos os
alunos
Comunidade
educativa

Descrição da Atividade
Numa época de diversidade social e
cultural crescente e de radicalismos
violentos, os professores têm como
missão preparar os alunos para a vida,
para serem cidadãos democráticos,
participativos e humanistas, no sentido
de promover a tolerância e a não
discriminação.
A relação entre o indivíduo e o mundo
que o rodeia, coloca à escola o desafio
de assegurar a preparação dos alunos
para as múltiplas exigências da
sociedade contemporânea.
A complexidade e a acelerada
transformação que caracterizam a
atualidade conduzem, assim, à
necessidade do desenvolvimento de
competências diversas para o exercício
da cidadania democrática, requerendo
um papel preponderante por parte da
escola.
Visando a construção sólida da
formação humanística dos alunos, para
que assumam a sua cidadania
garantindo o respeito pelos valores
democráticos básicos e pelos direitos
humanos, tanto a nível individual como
social, a educação constitui-se como
uma ferramenta vital.

Recursos

A definir

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Docentes da disciplina de
Cidadania e Desenvolvimento

Instrumentos
de Avaliação

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)

(S/N)

Continuidade
(S/N)

Inquérito de
Satisfação
Número de
participantes
dos alunos

Objetivos:
- Desenvolver a autoestima e o respeito.
- Respeitar o ambiente e promover hábitos de preservação do mesmo.
- Identificar e repelir o bullying e/ou qualquer outro tipo de atitude de desrespeito.
- Proporcionar momentos com atividades lúdicas que desenvolvam a atenção, concentração e socialização dos nossos alunos.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Promover as competências do Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.
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Calendarização

Nome da Atividade

Destinatários
1

Ao longo do
ano

IMP.DUE.001-00

CRDL SUSTENTÁVEL
Projeto Ambiental:
PROGRAMA ECOESCOLAS

2

3

4

Todos os
alunos
Comunidade
educativa

Descrição da Atividade
O Projeto Ambiental integrado no
Programa
Eco-Escolas
será
desenvolvido ao longo do ano letivo
em articulação com diferentes Áreas
Curriculares
Disciplinares,
em
parceria com o município das Caldas
da Rainha e com o apoio específico de
outras organizações e instituições
para algumas das suas atividades. O
programa Eco-Escolas pode articularse e facilitar o desenvolvimento de
outros projetos na escola, podendo e
devendo sempre articular as suas
atividades com eles.
O projeto incorpora um conjunto de
ações a serem desenvolvidas pela
comunidade escolar, segundo uma
sequencialidade
cronológica
e
articulação temática, em duas
vertentes: ações contextualizadas nos
projetos curriculares de turma das
diferentes turmas (do 1.º ao 12.º
anos); ações desenvolvidas em
contexto
extracurricular,
contextualizadas no projeto de
trabalho
das
atividades
de
enriquecimento do currículo (do 1.º
ao 12.º anos).
Inicialmente, a inscrição no programa
Eco-Escolas, é um ponto de partida,
para
a
participação
em
atividades/concursos externos no
âmbito desta temática “Ambiente”.
Esta inscrição será validada após o
envio da respetiva ficha de inscrição e
a declaração de interesse do
Município. Seguidamente é definido o
Conselho Eco-Escolas, que poderá
integrar novos elementos ao longo do
ano, que assume a responsabilidade
de, após o diagnóstico das situações a
serem melhoradas (através da
realização de Auditorias Ambientais),
elaborar o plano de ação e reajustá-lo
sempre necessário, de forma a
implementar, ações articuladas e
contextualizadas que envolvam toda
a comunidade escolar no Projeto

Recursos

Sala/Biblioteca CRDL (para
reuniões do Conselho EcoEscolas);
Computador;
Videoprojetor;
Ecopontos (a solicitar ao
Município/Valorsul).
€ 70 para a inscrição no
Programa Eco-Escolas (a
solicitar ao Município)

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Professora coordenadora do
Programa Eco-Escolas;
Professores das diferentes áreas
disciplinares;
Profissionais do município das
Caldas da Rainha, envolvidos na
educação ambiental;
Outros profissionais ligados à
educação ambiental para a
sustentabilidade.

Instrumentos de
Avaliação

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)

(S/N)

Continuidade
(S/N)

Observação
direta do
desenvolvimento
das atividades.
Registo
Fotográfico das
Ações.
Obtenção do
Galardão EcoEscolas.
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CRDL Sustentável 2019/2020; assim
como, reunir periodicamente, em
Conselho Eco-Escolas, com o intuito
de discutir, avaliar e reajustar o plano
de ação e avaliar o nível de
implementação
da
auditoria
ambiental.
Posteriormente, será efetuada a
candidatura ao Galardão Bandeira
Verde, com a elaboração do respetivo
relatório de modo a obter a menção
honrosa a nível ambiental.

Objetivos:
Conquistar o Galardão Eco-Escolas;
Cumprir obrigatoriamente a metodologia do programa Eco-Escola, que envolve a realização dos 7 passos fundamentais: 1. Conselho Eco-escolas; 2. Auditoria Ambiental; 3. Plano de Ação; 4. Monitorização/Avaliação; 5. Trabalho Curricular; 6.
Divulgação à Comunidade; 6. Eco-Código;
Realizar pelo menos dois terços das atividades propostas no plano de ação.

Articulação com o Projeto Educativo:
- Melhorar o desempenho ambiental da comunidade escolar.

Calendarização

Nome da Atividade

Destinatários
1

5 nov. 2020

Exercício “A Terra Treme”

2

3

4

Comunidade
educativa

Descrição da Atividade

Recursos

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Instrumentos de
Avaliação

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)

(S/N)

Continuidade
(S/N)

No dia 15 de novembro será realizado
o exercício público de prevenção do
risco sísmico A TERRA TREME, às 11
horas e 15 minutos, com a duração de
1 minuto. Às 11h15, a população
deverá praticar os 3 gestos que
podem salvar vidas em caso de sismo
- Baixar, Proteger e Aguardar.
Esta iniciativa surge da Direção-Geral
da Educação, no âmbito da Estratégia
Nacional de Educação para a
Cidadania e do Protocolo de
colaboração estabelecido para o
domínio do Risco com a Direção-Geral
dos Estabelecimentos Escolares e a
Autoridade Nacional de Emergência e
Proteção Civil.

Susete Cardoso
Mesas

Objetivos:
- Alertar e sensibilizar a população para agir antes, durante e depois da ocorrência de um sismo;
- Desenvolver e reforçar uma cultura de segurança, promovendo uma cidadania ativa e participativa desde cedo nas crianças e jovens dos vários níveis de educação e ensino;
- Sensibilizar toda a comunidade educativa, através da divulgação atempada do exercício e da exploração dos recursos alojados no sítio http://www.aterratreme.pt.
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Articulação com o Projeto Educativo:
- Incrementar na escola e na comunidade educativa uma cidadania ativa em matéria de proteção e segurança.

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
Calendarização

AVALIAÇÃO

Nome da Atividade

Destinatários
1

Ao longo do
ano

Educação para a
Saúde

2

3

Descrição da Atividade

Recursos

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

4

Alunos do Pré-Escolar, 1º,
2.º e 3.º ciclo do Ensino
Básico
e
Ensino
Secundário.

O Projeto Educação para a Saúde
será desenvolvido ao longo do ano
letivo em articulação com as Áreas
Curriculares
Disciplinares
de
Ciências Naturais, de Biologia e
Geologia, de Cidadania de
Desenvolvimento e Educação Física
e em parceria com o Centro de
Saúde de Caldas da Rainha.

Biblioteca do Colégio
Computador
Videoprojetor

Responsável pela Saúde Escolar
do Centro de Saúde de Caldas
da Rainha
Coordenadora
do
Projeto
Educação para a Saúde
Professores
de
Ciências
Naturais, de Biologia e Geologia,
de
Cidadania
de
Desenvolvimento e Educação
Física

Instrumentos de
Avaliação
Observação
direta
do
desenvolvimento
das atividades.
Registo
Fotográfico das
ações.
Obtenção
do
Selo
Escola
Saudável
(em
candidatura
a
realizar em anos
letivos
posteriores)

Realizada

Relatório

Continuidade

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Objetivos:
Promover a saúde dos jovens, especificamente em matéria de alimentação saudável e atividade física.
Prevenir o consumo de substâncias psicoativas, através de debates, sessões de sensibilização e outras estratégias de trabalho continuado com os alunos e envolvendo toda a comunidade educativa.
Contribuir para a melhoria dos relacionamentos afetivos entre os jovens.
Contribuir para a tomada de decisões conscientes na área da educação para a saúde - educação sexual.
Sensibilizar a comunidade escolar para a prevenção da infeção VIH, desenvolvendo assim competências preventivas nos jovens.
Identificar e sensibilizar para os vários tipos de comportamentos relacionados com a violência.
Promover da saúde oral e prevenção das doenças associadas.
Dotar as crianças e os jovens de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental.
Articulação com o Projeto Educativo:
- Visando o Desenvolvimento Integral do Aluno, o Envolvimento da Família e a Abertura e Desenvolvimento do Meio esta atividade enquadra-se na dinâmica do Projeto Educativo do colégio, na medida em que pretende favorecer o
desenvolvimento integral do aluno, transformando-o num sujeito autónomo, responsável, dotado de espírito crítico, literato, competente, educado, sensível às diferentes expressões artísticas, informado e interessado pela realidade circundante.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL (inclui “eco-escolas”)
Calendarização

Nome da Atividade

Destinatários
1

1º e 2º
semestres

IMP.DUE.001-00

Participação no
Programa “Jovens
repórteres para o
ambiente”

2 3 4
Alunos do
3.º Ciclo e
Secundário

Descrição da Atividade

Recursos

Os Jovens Repórteres para o
Ambiente investigam (através de
entrevistas, inquéritos, etc…) e
interpretam questões ambientais /
de sustentabilidade relevantes a
nível local como se fossem
jornalistas, reforçando os seus

- Máquina fotográfica e/ou de
vídeo
- Telemóvel
- Computador

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Susete Cardoso e Departamento
de Ciências Exatas e Naturais

Instrumentos de
Avaliação
Instrumentos
de
Avaliação:
- Observação direta.
Colocação
de
questões e diálogo
orientado sobre as
atividades realizadas.

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)

(S/N)

Continuidade
(S/N)
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conhecimentos no domínio do
ambiente, das línguas estrangeiras
e das novas tecnologias e técnicas
de comunicação.
O
projeto
de
investigação
ambiental deverá incidir sobre as
problemáticas de desenvolvimento
sustentável a nível local.
Alguns dos temas: Agricultura;
Cidades; Água; Energia; Resíduos;
Litoral; Biodiversidade; Floresta;
Alterações Climáticas; …
Modalidade
A|
Reportagem
escrita
Os trabalhos poderão versar os
diferentes géneros jornalísticos:
notícia, reportagem, entrevista ou
artigo de fundo. O texto deve ser
ilustrado com pelo menos uma
imagem
(fotografia,
gráfico,
infografia),
acompanhada
de
legenda (máx. 20 palavras). O título
não deve exceder os 140 caracteres
e deve possuir um lead (até 50
palavras), onde deverá constar um
pequeno resumo da reportagem. O
texto escrito, não deve exceder as
1000 palavras.
Modalidade B | Fotorreportagem
Pode ser composta por uma
fotografia ou série de fotografias
(máximo
6).
No caso de ser uma série, todas as
fotografias
deverão
estar
legendadas individualmente (até
20 palavras). Devem tratar-se de
fotografias originais. A fotografia
ou série deverá ser apresentada em
formato de imagem (.jpeg, .bmp,
.png, .tif, ou .gif), com boa
resolução, pelo menos 300 dpi.
Deve ser apresentada com um
título até 140 caracteres. Em
qualquer dos casos, a fotografia ou
série, deverá ser acompanhada por
uma memória descritiva até 100
palavras, esclarecedora da ligação
ao tema da sustentabilidade.
Modalidade C | Vídeorreportagem
As reportagens apresentadas nesta
modalidade deverão ter no máximo
3 minutos, podendo ser no formato
IMP.DUE.001-00

- Internet
- Outros específicos da
modalidade da reportagem e
desafio a participar

Parâmetros
de
avaliação:
- Adesão aos projetos /
atividades.
Número
de
participantes.
- Concretização dos
objetivos.
- Envolvimento dos
alunos/comunidade
escolar.
- Interesse e motivação
verificados.
Qualidade
dos
trabalhos efetuados.
Resultado
dos
concursos/classificação
dos alunos.
Impacto
na
comunidade.
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documentário
ou
entrevista.
Deverá ser publicado no YouTube,
Vimeo ou outra rede de social
media e incorporado na plataforma
JRA. Deverá possuir título até 10
palavras e uma descrição até 100
palavras que sublinhe o objetivo da
reportagem.
Modalidade D | Campanha
D1Fotocampanha
Integram esta categoria fotografias
criadas através de composição e/ou
montagem que transmitam uma
mensagem objetiva. Deverá ser
publicada com um título até 20
palavras e uma memória descritiva
até 100 palavras.
D2Videocampanha
Realização de uma campanha que
transmita uma mensagem objetiva,
dentro
da
temática
do
desenvolvimento
sustentável,
recorrendo a um vídeo “tipo
anúncio publicitário” com 1
minuto, no máximo. Deverá ser
publicada com um título de até 20
palavras e uma memória descritiva
até 100 palavras.
Objetivos:
 Contribuir para o exercício de uma cidadania mais ativa e participativa, enfatizando a vertente do jornalismo ambiental e desenvolvendo as competências de investigação e comunicação.
 Estimular nos jovens intervenientes o interesse pela investigação e compreensão dos temas ambientais motivando-os para a investigação local.
 Desenvolver competências na área da investigação (inquérito, entrevista) e comunicação sob formato jornalístico nos alunos intervenientes.
 Incentivar a produção de trabalhos jornalísticos de qualidade, em formato vídeo e fotografia nos alunos intervenientes.
 Contribuir para uma (in)formação crítica, na área da sustentabilidade ambiental.
 Desenvolver a autonomia, a criatividade e o espírito de observação.
 Contribuir para a formação cívica dos alunos, o desenvolvimento de cidadãos informados, participativos e com espírito crítico.
 Incrementar a consciência ecológica e ambiental dos alunos.
 Promover a interação entre o Colégio e a comunidade.
 Desenvolver a autonomia, a criatividade e o espírito de observação.
 Fomentar o relacionamento humano na comunidade educativa.
 Proporcionar uma abordagem estimulante e inovadora dos conteúdos programáticos, fora do contexto da sala de aula.
 Promover ambientes de aprendizagem que favoreçam a integração de saberes, o desenvolvimento da compreensão, do pensamento crítico e do aprender a ser.
 Criar nos Alunos um espírito de humanidade, solidariedade, justiça e responsabilidade, visando desenvolver uma verdadeira educação para a cidadania.
 Desenvolver o processo ensino – aprendizagem nas diferentes áreas do saber.
 Proporcionar aos Alunos atividades de enriquecimento do currículo através de atividades diversificadas.
 Responsabilizar os jovens para que, eles próprios, sejam o veículo de transmissão dos princípios adquiridos, não só na comunidade escolar, mas também no meio onde esta se insere.
Articulação com o Projeto Educativo:
Promover o desenvolvimento integral dos Alunos, o saber, saber estar e o saber fazer.
Melhorar o desempenho dos alunos em todos os processos de avaliação, quer internos quer externos.
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Calendarização

Nome da Atividade

CRDL
SUSTENTÁVEL
2019/2020
Ao longo do
ano

IMP.DUE.001-00

Projeto
Ambiental:
PROGRAMA
ECOESCOLAS

Destinatários

Descrição da Atividade

1 2 3 4
Alunos do 1º,
2.º e 3.º ciclos
do
ensino
básico e do
ensino
secundário;
Comunidade
docente e não
docente;
Pais
e
Encarregados
de Educação.

O Projeto Ambiental integrado no
Programa
Eco-Escolas
será
desenvolvido ao longo do ano letivo
em articulação com diferentes Áreas
Curriculares
Disciplinares,
em
parceria com o município das Caldas
da Rainha e com o apoio específico
de outras organizações e instituições
para algumas das suas atividades. O
programa Eco-Escolas pode articularse e facilitar o desenvolvimento de
outros projetos na escola, podendo e
devendo sempre articular as suas
atividades com eles.
O projeto incorpora um conjunto de
ações a serem desenvolvidas pela
comunidade escolar, segundo uma
sequencialidade
cronológica
e
articulação temática, em duas
vertentes: ações contextualizadas
nos projetos curriculares de turma
das diferentes turmas (do 1.º ao 12.º
anos); ações desenvolvidas em
contexto
extracurricular,
contextualizadas no projeto de
trabalho
das
atividades
de
enriquecimento do currículo (do 1.º
ao 12.º anos).
Inicialmente, a
inscrição no
programa Eco-Escolas, é um ponto
de partida, para a participação em
atividades/concursos externos no
âmbito desta temática “Ambiente”.
Esta inscrição será validada após o
envio da respetiva ficha de inscrição
e a declaração de interesse do
Município. Seguidamente é definido
o Conselho Eco-Escolas, que poderá
integrar novos elementos ao longo
do
ano,
que
assume
a
responsabilidade de, após o
diagnóstico das situações a serem
melhoradas (através da realização de
Auditorias Ambientais), elaborar o
plano de ação e reajustá-lo sempre

Recursos

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Professora coordenadora do
Programa Eco-Escolas;
Professores das diferentes
áreas disciplinares;
Profissionais do município das
Caldas da Rainha, envolvidos na
educação ambiental;
Outros profissionais ligados à
educação ambiental para a
sustentabilidade.

Instrumentos de
Avaliação
Observação direta do
desenvolvimento das
atividades.
Registo Fotográfico das
Ações.
Obtenção do Galardão
Eco-Escolas.

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)

(S/N)

Continuidade
(S/N)

Sala/Biblioteca CRDL (para
reuniões do Conselho EcoEscolas)
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necessário, de forma a implementar,
ações articuladas e contextualizadas
que envolvam toda a comunidade
escolar no Projeto CRDL Sustentável
2019/2020; assim como, reunir
periodicamente, em Conselho EcoEscolas, com o intuito de discutir,
avaliar e reajustar o plano de ação e
avaliar o nível de implementação da
auditoria ambiental.
Posteriormente, será efetuada a
candidatura ao Galardão Bandeira
Verde, com a elaboração do
respetivo relatório de modo a obter
a menção honrosa a nível
ambiental.
Objetivos:
Melhorar o desempenho ambiental da comunidade escolar;
Desenvolver uma consciência ecológica;
Sensibilizar e alertar a comunidade escolar para a preservação do meio ambiente e para os problemas ambientais;
Estimular a adoção de comportamentos sustentáveis no quotidiano, ao nível pessoal, familiar e comunitário;
Consolidar e otimizar a implementação do Programa Eco-Escolas.
Conquistar o Galardão Eco-Escolas;
Cumprir obrigatoriamente a metodologia do programa Eco-Escola, que envolve a realização dos 7 passos fundamentais: 1. Conselho Eco-escolas; 2. Auditoria Ambiental; 3. Plano de Ação; 4. Monitorização/Avaliação; 5. Trabalho Curricular; 6.
Divulgação à Comunidade; 6. Eco-Código;
Realizar pelo menos dois terços das atividades propostas no plano de ação.
Articulação com o Projeto Educativo:
Promover o desenvolvimento integral dos Alunos, o saber, saber estar e o saber fazer.
Melhorar o desempenho dos alunos em todos os processos de avaliação, quer internos quer externos.

9.3. Academias

Encontram-se suspensas devido à pandemia.
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10. PARCERIAS E PROTOCOLOS
10.1. Contextualização
A escola é, cada vez mais, um local aberto à comunidade, servindo-a, através, sobretudo, da formação de jovens críticos, empreendedores e ativos. Assim, e considerando
todas as competências que devem ser trabalhadas para formar alunos com estas características, assume fulcral importância o estabelecimento de parcerias e de protocolos
com entidades externas.
Estas parcerias e estes protocolos são fundamentais no contexto dos cursos de formação profissional, uma vez que visam o contacto direto com tecidos empresariais,
mas são também fundamentais para os alunos que optam por um percurso de formação cientifico-humanística.

[1] Alunos

(cor de laranja, cor 6)

[3] Comunidade / Entidades Externas

(Púrpura, cor 4)

[2] Pais / Encarregados de Educação (ligação à família)

(verde seco, cor 3)

[4] Colaboradores

(vermelho, cor 2)

10.2. Parcerias e Protocolos

Nome da Entidade Parceira:
Academia de Música de Óbidos

Âmbito da Parceria
Lecionação de aulas aos alunos do ensino articulado de música.
15% desconto na propina do ensino privado do CRDL, para os educandos que frequentam os
cursos livres.

Período de Vigência
Data de início: 11 de maio 2017
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: Pedro Filipe

Nome da Entidade Parceira:
Escola Vocacional de Dança de Caldas da
Rainha

Âmbito da Parceria
Lecionação de aulas aos alunos do ensino articulado de dança.
Desconto na propina do ensino privado do CRDL, para os educandos que frequentam os cursos
livres.
Parceiro em FCT.

Período de Vigência
Data de início: 13 junho 2015
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: Isabel Barreto

Nome da Entidade Parceira:
Teatro da Rainha

Âmbito da Parceria
Parceiro em FCT.
Desconto nos bilhetes para espetáculos

Período de Vigência
Data de início: 15 abril 2019
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: Nuno Machado

IMP.DUE.001-00

Interlocutor da Unidade Escolar: Sandra Santos

Interlocutor da Unidade Escolar: Sandra Santos e
Raquel Galeão

Interlocutor da Unidade Escolar: Sandra Santos
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Nome da Entidade Parceira:
Pimpões
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Âmbito da Parceria
Dinamização de academias de Natação para os alunos do CRDL;
Desconto na propina do ensino privado do CRDL., para educandos que frequentem o clube
como atletas.
Parceiro em FCT.

Período de Vigência
Data de início: 1 outubro 2015
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: Bruno Cunha

Âmbito da Parceria
Dinamização de aulas de rugby na disciplina de educação física e no curso de Técnico de
Desporto;
Desconto na propina do ensino privado do CRDL., para educandos que frequentem o clube
como atletas.
Parceiro em FCT.

Período de Vigência
Data de início: 11 junho 2013
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: Eduardo Pecegueiro

Nome da Entidade Parceira:
Clube de Ginástica dos Bombeiros
Voluntários de Caldas da Rainha

Âmbito da Parceria
Dinamização de academias de Ginástica para os alunos do CRDL;
Desconto na propina do ensino privado do CRDL., para educandos que frequentem o clube
como atletas.

Período de Vigência
Data de início: 10 fevereiro 2017
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: João Franco

Nome da Entidade Parceira:
Felner Academy

Âmbito da Parceria
Dinamização da academia de Ténis para os alunos do CRDL;
Alunos da Felner Academy, de alta competição ou em percurso de alta competição, frequentam
o ensino no CRDL.
Desconto na propina do ensino privado do CRDL., para educandos que frequentem o clube
como atletas.
Parceiro em FCT.

Período de Vigência
Data de início: 1 setembro 2015
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: Pedro Felner

Âmbito da Parceria
Divulgação de conteúdos informativos sobre o CRDL.
Parceiro em FCT.

Período de Vigência
Data de início: 27 agosto 2018
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: António Salvador

Âmbito da Parceria
Descontos na mensalidade do ginásio;
Dinamização de aulas do curso de Técnico de Desporto.
Desconto na propina do ensino privado do CRDL.
Parceiro em FCT.

Período de Vigência
Data de início: 1 janeiro 2016
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: Pedro Simão

Âmbito da Parceria
Dinamização de aulas do curso de Técnico de Desporto.
Desconto na propina do ensino privado do CRDL.
Parceiro em FCT.

Período de Vigência
Data de início: 24 julho 2018
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: Abílio Bernardo

Âmbito da Parceria
Dinamização de aulas do curso de Técnico de Desporto.
Desconto na propina do ensino privado do CRDL.
Parceiro em FCT.

Período de Vigência
Data de início: 5 setembro 2017
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: HLuís Fonseca

Nome da Entidade Parceira:
Caldas Rugby Clube

Nome da Entidade Parceira:
Grupo MEDIOESTE

Nome da Entidade Parceira:
Balance Club

Nome da Entidade Parceira:
Ginásio Oxygen

Nome da Entidade Parceira:
Ginásio Queen’s

IMP.DUE.001-00

Interlocutor da Unidade Escolar: Raquel Galeão

Interlocutor da Unidade Escolar: Raquel Galeão

Interlocutor da Unidade Escolar: Raquel Galeão

Interlocutor da Unidade Escolar: Daniel Ferreira e
Raquel Galeão

Interlocutor da Unidade Escolar: Sandra Santos

Interlocutor da Unidade Escolar: Raquel Galeão

Interlocutor da Unidade Escolar: Raquel Galeão

Interlocutor da Unidade Escolar: Raquel Galeão
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Nome da Entidade Parceira:
Schaeffler Portugal

Período de Vigência
Data de início: 31 agosto 2020
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: Hans – Jurgen Ritter

Período de Vigência
Data de início: 29 maio 2020
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: Bryan Ferreira

Âmbito da Parceria
Descontos em consultas de especialidades na clínica;
Desconto na propina do ensino pré-escolar, do 1.º ciclo e do 5.º/7.º/10.º anos do CRDL.

Período de Vigência
Data de início: 26 julho 2016
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: Ricardo Rodrigues

Âmbito da Parceria
Dinamização de formações para professores do CRDL;
15% desconto na propina do ensino privado do CRDL.
10% de desconto nos serviços disponibilizados pela clínica.

Período de Vigência
Data de início: 6 abril 2017
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: Andreia Mendes

Nome da Entidade Parceira:
Lealmat – Materiais de Construção e
Decoração SA

Âmbito da Parceria
15% desconto na propina do ensino privado do CRDL.

Período de Vigência
Data de início: 22 janeiro 2018
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: Maria Leal

Nome da Entidade Parceira:
Promol – Indústria de Velas

Âmbito da Parceria
Desconto na propina do ensino privado do CRDL.

Período de Vigência
Data de início: 24 julho 2018
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: Teresa Cruz

Período de Vigência
Data de início: 11 abril 2017
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira:

Período de Vigência
Data de início: 14 janeiro 2020
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira:

Nome da Entidade Parceira:
Centro Médico e Dentário da Avenida

Nome da Entidade Parceira:
Clínica Estevão Ferreira

Nome da Entidade Parceira:
Clínica Children’s World

Nome da Entidade Parceira:
Várzea da Rainha Impressões

Nome da Entidade Parceira:
Escola Superior de Comunicação Social, do
Instituto Politécnico de Lisboa

IMP.DUE.001-00
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Âmbito da Parceria
Descontos em tratamentos na clínica.

Âmbito da Parceria
15% desconto na propina do ensino privado do CRDL.

Âmbito da Parceria
Visita às instalações, com a possibilidade de pôr em prática trabalhos nos espaços tecnológicos
da instituição.
Possibilidade de, uma vez por ano, passar um dia na ESCS.
Atividades conjuntas, em que os alunos do CRDL possam estar presentes a aprender ou a fazer
assessoria.
Vinda de alunos e/ou docentes ao CRDL para falar sobre alguns temas incluídos nos módulos
lecionados no curso.
Divulgação, ao CRDL, de atividades em que os alunos do CRDL possam estar presentes e ajudar
enquanto staff.

Interlocutor da Unidade Escolar: Sandra Santos

Interlocutor da Unidade Escolar: Raquel Galeão

Interlocutor da Unidade Escolar: Raquel Galeão

Interlocutor da Unidade Escolar: Sandra Santos

Interlocutor da Unidade Escolar: Sandra Santos

Interlocutor da Unidade Escolar: Raquel Galeão

Interlocutor da Unidade Escolar: Sandra santos

Interlocutor da Unidade Escolar: Sandra Santos
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Nome da Entidade Parceira:
Instituto Superior Técnico

Âmbito da Parceria
Visita às instalações, com a possibilidade de pôr em prática trabalhos nos espaços tecnológicos
da instituição.
Atividades conjuntas, em que os alunos do CRDL possam estar presentes a aprender ou a fazer
assessoria.
Vinda de alunos e/ou docentes ao CRDL para falar sobre alguns temas incluídos nos módulos
lecionados no curso.

Período de Vigência
Data de início: 28 fevereiro 2011
Data de termo:

Interlocutor da Entidade Parceira: Arlindo Oliveira
Interlocutor da Unidade Escolar: Sandra Santos

Entidade

Tipo de participação

Observações

Publiroque - Publicidade

Parceiro em FCT

T. Desenho Gráfico/ T. Comunicação: M.R.P.P.

Janela Digital

Oferta de educação e formação
Parceiro em FCT

T. Desenho Gráfico/ T. Comunicação: M.R.P.P.

Acrotramp Clube das Caldas

Parceiro em FCT

T. Desporto

Centro da Juventude

Parceiro em FCT

T. Ação Educativa

APL Publicidade

Parceiro em FCT

T. Desenho Gráfico

Associação Espeleológica de Óbidos

Parceiro em FCT

T. Desporto

Associação de Stand UP Paddleboarding de Portugal

Parceiro em FCT

T. Desporto

Audugraf

Parceiro em FCT

T. Desenho Gráfico

Bom Sucesso Atividades Hoteleiras e Turismo

Parceiro em FCT

T. Desporto

Bombondrice

Parceiro em FCT

T. Desenho Gráfico/ T. Comunicação: M.R.P.P.

Caldas Rugby Clube

Oferta de educação e formação
Parceiro em FCT

T. Desporto

IMP.DUE.001-00
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Caldas Sport Clube

Parceiro em FCT
Parceiro presente nas PAP

T. Desporto

Campo Aventura

Oferta de educação e formação
Parceiro em FCT

T. Desporto

Pimpões

Parceiro em FCT

T. Desporto/ T. Ação Educativa

Pro Surf Coaching

Parceiro em FCT

T. Desporto

DL Publicidade

Parceiro em FCT

T. Desenho Gráfico/ T. Comunicação: M.R.P.P.

Tennis Felner Academy

Parceiro em FCT

T. Desporto

Graficampo

Parceiro em FCT

T. Desenho Gráfico

Grupo Desportivo Estoril Praia

Parceiro em FCT

T. Desporto

Love Design

Parceiro em FCT

T. Desenho Gráfico

Netcópia

Parceiro em FCT

T. Desenho Gráfico/ T. Comunicação: M.R.P.P

Obigraf

Parceiro em FCT
Parceiro em PAP

T. Desenho Gráfico

Sociedade De Instrução e Recreio – Os Pimpões

Parceiro em FCT

T. Desporto/ T. Comunicação: M.R.P.P.

Publicenter

Parceiro em FCT

T. Desenho Gráfico

SurFoz

Parceiro em FCT

T. Desporto

Tempestade Colorida

Parceiro em FCT

T. Desenho Gráfico

Centro Social e Paroquial de Caldas da Rainha

Parceiro em FCT

T. Ação Educativa
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Infancoop

Parceiro em FCT

T. Ação Educativa

Casa do Povo de Óbidos

Parceiro em FCT

T. Ação Educativa

Centro Social e Paroquial do Bombarral

Parceiro em FCT

T. Ação Educativa

EB1 Infantário – Casais da Serra

Parceiro em FCT

T. Ação Educativa

Parceiro em FCT

T. Ação Educativa

Parceiro em FCT

T. Ação Educativa

Parceiro em FCT

T. Ação Educativa

Centro Social e Paroquial da Benedita

Parceiro em FCT

T. Ação Educativa

Koalas

Parceiro em FCT

T. Ação Educativa

Escola Vocacional de Dança

Oferta de educação e formação
Parceiro em FCT

T. Desporto

Ginásio Balance

Oferta de educação e formação
Parceiro em FCT

T. Desporto

Ginásio Queens

Oferta de educação e formação
Parceiro em FCT

T. Desporto

Ginásio Oxygen

Oferta de educação e formação
Parceiro em FCT

T. Desporto

Escola Superior de Comunicação Social, do Instituto Politécnico de Lisboa

Oferta de educação e formação
Parceiro em FCT

T. Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade

Grupo Medioeste

Parceiro em FCT

T. Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade

Pé no Ar

EB1/JI do Cadaval
Fonte Santa IPSS
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11. SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
11.1. Contextualização
O Serviço de Psicologia e Orientação do Colégio conta com o apoio de uma Psicóloga e de alguns professores que realizam atividades, individuais e em grupo, ao nível
do apoio psicopedagógico e da orientação escolar e profissional. Na primeira destas vertentes, colabora com o corpo docente na sinalização de necessidades e na definição
e implementação de estratégias de apoio educativo. Na vertente da Orientação Escolar e Profissional, prepara os pontos de tomada de decisão posteriores a partir do
incentivo ao desenvolvimento do autoconhecimento, do conhecimento do sistema educativo/formativo e do mundo do trabalho.

[1] Alunos

(cor de laranja, cor 6)

[3] Comunidade / Entidades Externas

(Púrpura, cor 4)

[2] Pais / Encarregados de Educação (ligação à família)

(verde seco, cor 3)

[4] Colaboradores

(vermelho, cor 2)

11.2. Atividades

Calendarização

Nome da Atividade

Destinatários
1

2

3

Alunos de
9.º ano e
Ensino
secundário

A definir

Visita de Estudo –
Futurália

4

Descrição da Atividade
A Futurália dispõe de uma mostra
muito abrangente, com informação
sobre
diversas
áreas
de
estudos/profissionais e níveis de
qualificação (ensino superior, ensino
profissional, pós-graduação). Os alunos
podem aprofundar conhecimentos e
esclarecer duvidas, diretamente com
os representantes das Instituições
nacionais e internacionais que
participam no evento.

Recursos

Autocarro (suportado pelos
alunos)

Organização
[Proponentes e Responsáveis]

Susana Afonso (psicóloga escolar)

Instrumentos
de Avaliação
A atividade
será avaliada
de acordo
com o nível
de satisfação
dos
participantes.
Para tal será
utilizada a
observação
direta
durante a
viagem e
também a
sondagem de
opiniões dos
alunos
participantes.

AVALIAÇÃO
Realizada
Relatório
(S/N)

(S/N)

Continuidade
(S/N)

Objetivos:
IMP.DUE.001-00
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b)
c)
d)
e)

Aprofundar conhecimentos sobre o Ensino Secundário, cursos de Formação Profissional e Tecnológica
Conhecer as ofertas do Ensino Superior Publico e Privado, Nacional e internacional;
Adquirir informação sobre Formação Complementar - Cursos de Línguas em Portugal e no Estrangeiro, Programas de Intercâmbio.
Proporcionar aos alunos atividades que promova a relação com os colegas e professores.
Complementar as atividades desenvolvidas pelo Serviço de psicologia, no âmbito da Orientação Escolar e Profissional.

Articulação Curricular:
Não se aplica
Articulação com o Projeto Educativo:
a) Proporcionar um bom ambiente de trabalho, integrador e cooperativo;
b) Possibilitar ambientes de aprendizagem que favoreçam a integração de saberes, o desenvolvimento da compreensão, do pensamento crítico e do aprender a ser;
c) Incentivar os alunos na construção do seu próprio conhecimento;
d) Promover a formação integral dos alunos, definindo as competências e as aprendizagens nucleares;

12. FORMAÇÃO DE COLABORADORES
12.1. Formação de Pessoal Docente
Data

Designação

a definir

PRÁTICAS DE
DESENVOLVIMEN
TO CURRICULAR E
AVALIAÇÃO EM
CIDADANIA E
DESENVOLVIMEN
TO

Duração

25h

28 de setembro a
31 de outubro de
2020

MOOC
EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

25h

12 a 24 de
outubro

A EUROPA NA
ESCOLA –
FORMAÇÃO PARA
PROFESSORES

6h

IMP.DUE.001-00

Área de
Formação

Modalidade/Registo
de Acreditação

Objetivos/Conteúdos

Destinatários

Local

Identificação
da Entidade
Formadora

142 Ciências
da
educação

GRATUITA.
Formação
online síncrona
n.º CCPFC/ACC 106208/19

Apoiar os docentes responsáveis pela coordenação e concretização da
Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola na análise dos
normativos que orientam a ação pedagógica.
Consultar informação adicional em:
https://www.dge.mec.pt/noticias/acao-de-formacao-praticas-dedesenvolvimento-curricular-e-avaliacao-em-cidadania-e-1

Educadores de
Infância e
Professores dos
Ensinos Básico e
Secundário

Online

DGE –
Direção
Geral da
Educação

MOOC GRATUITO
Certificado Digital
de Conclusão do
Curso. Não é
acreditado pelo
Conselho
CientíficoPedagógico da
Formação
Contínua.

Esta é uma segunda edição revista do MOOC Educação Inclusiva, realizado em 2019, que pretende uma abordagem
mais prática no apoio aos docentes na implementação e monitorização das medidas de suporte à aprendizagem e
inclusão, na reflexão e avaliação do ambiente inclusivo nas escolas, na análise dos modelos de intervenção (abordagem
multinível e desenho universal para a aprendizagem), na exploração dos recursos específicos de apoio à aprendizagem
e inclusão, nomeadamente no papel da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva.
Este curso proporcionará o debate de ideias e a partilha de recursos entre pares. Apelará à construção de artefactos,
à discussão em fóruns e ao preenchimento de questionários e execução de jogos.
O objetivo geral deste MOOC é apoiar os professores na operacionalização do regime jurídico da educação inclusiva
nas escolas (D.L. nº 54/2018, 6 julho), mais especificamente:
Refletir sobre os modelos da abordagem multinível e do desenho universal para a aprendizagem e aplicar os conceitos
na prática;
Descrever os recursos específicos de apoio à inclusão;
Analisar o papel da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva;
Caracterizar as dimensões da avaliação e identificar as adaptações ao processo de avaliação.
Consultar informação adicional em:
https://www.dge.mec.pt/noticias/educacao-inclusiva/mooc-eucacao-inclusiva-2020
Vídeo informativo da formação: https://www.youtube.com/watch?v=Sj8Cwvued1Y&feature=youtu.be

Professores e
educadores em
geral.

Online

DGE – Direção
Geral da
Educação,
desenvolvido
pela Direção
de Serviços de
Educação
Especial e
Apoios
Socioeducativ
os.

MOOC GRATUITO
Certificado de
Conclusão do Curso.
Não é acreditado pelo

Ação de formação de curta duração com os objetivos de promover o conhecimento sobre a União Europeia e capacitar
os professores dos diferentes níveis de escolaridade (1º CEB, 2º CEB, 3º CEB, Ensino Secundário e Ensino Profissional)
para o desenvolvimento de atividades de educação sobre a União Europeia, envolvendo os alunos nos diversos
domínios de Cidadania e Desenvolvimento.

Professores e
educadores em
geral.

Online

Representação da
Comissão Europeia
em Portugal, em
parceria com a
Direção-Geral da

142 Ciências
da
educação

142 Ciências
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7 de setembro
(das 16h às 20h)

AVALIAÇÃO DAS
APRENDIZAGENS
CONTRIBUTOS PARA
A MELHORIA DAS
PRÁTICAS DE
AVALIAÇÃO
PEDAGÓGICA

5 a 17 de outubro

EDUCAÇÃO FÍSICA E
DESPORTO EM
TEMPO DE
PANDEMIA:
CONHECER O
PASSADO, PENSAR O
PRESENTE,
PERSPETIVAR O
FUTURO

10 de setembro
(das 15h às 19h)

SAÚDE,
CIDADANIA E
INTERVENÇÃO
ESCOLAR EM
TEMPOS DE
PANDEMIA

7 de outubro (das
17h às 18h)

A VOZ DO
PROFESSOR:
COMO
SOBREVIVER À
PANDEMIA?

14 de outubro
(das 17h às 18h)

COACHING
EDUCATIVO NUM
CONTEXTO DE
MUDANÇA

7 a 28 de outubro

MOOC:
SEGURANÇA NO
ENSINO E
APRENDIZAGEM
ONLINE

IMP.DUE.001-00

4h

4h

4h

1h

1h

9h

da
educação

Conselho CientíficoPedagógico da
Formação Contínua.

A ação tem um caráter tutorial, de utilização de Guias “A Europa na Escola – Formação para professores”, um para
cada nível de escolaridade. Estes guias foram criados para apoiar os professores na utilização de recursos e ferramentas
sobre a União Europeia e para a concretização de práticas pedagógicas de aprendizagem ativa que contribuam para o
desenvolvimento de competências e valores inscritos no perfil de aluno à saída da escolaridade obrigatória.
Consultar informação em: https://aeuropanaescola.bondlayer.site/formacao/#c5Kb6hRvZX5

142 Ciências
da
educação

GRATUITA
Certificado de
Conclusão do Curso.
Não é acreditado pelo
Conselho CientíficoPedagógico da
Formação Contínua.

Conteúdos:
- Contribuir para o desenvolvimento de competências e conhecimentos no domínio da Avaliação e da avaliação
pedagógica em particular, congruentes com o real conteúdo das orientações constantes nos documentos legais.
- Natureza e Fundamentos da Avaliação.
- Avaliação formativa e avaliação sumativa.
Consultar informação em:
https://www.cfaecentro-oeste.pt/index.php/pt/formacao/pd/acontecimento/590-10nf2020-avaliacao-dasaprendizagens-contributos-para-a-melhoria-das-praticas-de-avaliacao-pedagogica#ficha-da-acao-2

Ação de
Formação de
Curta Duração

Educação, o Centro
de Informação
Europeia Jacques
Delors e a Agência
Nacional Erasmus+

Destinatários de acordo
com o nº1 do artigo 8º, do
Regime Jurídico da
Formação Continua de
Professores: Educadores
Infância, Professores dos
ensinos Básico e
Secundário e Professores
de Educação Especial

Online

CFAE
CENTROOESTE

Sessão presencial
- História da EF e do Desporto em Portugal no séc. XX – Prof. David Monge da Silva
Sessões à distância
- Programa de Educação Olímpica (Comité Olímpico de Portugal)
- A Educação Física e o Desporto Escolar nas escolas do Oeste: experiências e lições da pandemia
- O movimento associativo dos profissionais de Educação Física e os atuais desafios da Educação Física escolar;
- Educação Física presencial: saúde, segurança, exercício e alegria.
Consultar informação em:
https://www.cfaecentro-oeste.pt/index.php/pt/formacao/pd/acontecimento/589-09nf2020-educacao-fisica-edesporto-em-tempo-de-pandemia-conhecer-o-passado-pensar-o-presente-perspetivar-o-futuro

Professores 260 Educação Física, 620 Educação Física

Presencial Agrupamento
de Escolas
Fernão do Pó
&
Online

CFAE
CENTROOESTE

Ação de Formação
de Curta Duração
Gratuita
Certificado
de
Conclusão
para
efeitos de aplicação
do artigo 9º do
Regime Jurídico da
Formação Contínua
de
Professores
(dimensão científica
e pedagógica)

Conteúdos:
1. Apresentação da ACD;
2. Caracterização do estado atual da saúde escolar, face ao COVID19;
3. Perspetivas de intervenção dos diversos parceiros nos diferentes contextos, em particular no contexto de sala de
aula;
4. A intervenção das autoridades de saúde pública e o papel dos educadores (Docentes e Assistentes), nos diversos
espaços e contextos;
5. Missão, Capacidades e Competências que os profissionais de educação podem desenvolver na preservação da saúde
pública e escolar, em situações de alerta e emergência.
A implementação dos programas de Educação para a Saúde nos jardins escolas e escolas do primeiro ciclo do ensino
básico requerem um olhar (pedagógico e didático) diferente na forma como esses programas devem ser aplicados
nestes níveis de ensino. A estratégia olhar para a saúde pública como um dos eixos potenciadores da promoção do
sucesso escolar possibilita, a médio e longo prazo, a consolidação de uma formação integral e de sucesso escolar dos
alunos. A emergência pandémica veio colocar novas questões e relacionais com a saúde pública e seu impacto nas
Escolas.
Consultar informação em: https://www.cfaecentro-oeste.pt/index.php/pt/formacao/acontecimento/588-061b2020saude-cidadania-e-intervencao-escolar

Destinatários de acordo
com o nº1 do artigo 8º, do
Regime Jurídico da
Formação Continua de
Professores: Educadores
de Infância, Professores
dos Ensinos Básico e
Secundário e Professores
de Educação Especial

Presencial Agrupament
o de Escolas
Fernão do Pó
&
Online

CFAE
CENTROOESTE

142 Ciências
da
educação

WEBINAR GRATUITO
Certificado de
participação

Conteúdos:
Neste webinar são abordados os seguintes temas:
•Impacto da pandemia na voz dos professores (quer no ensino remoto, quer no presencial);
•Estratégias para proteger e preparar a voz para fatores adversos;
•Exercícios vocais SOS para usar no dia a dia.
Consultar
informação
em:
https://www.escolavirtual.pt/Blogue/Webinares/ligareducacao.htm?utm_source=academia&utm_medium=banner&utm_campaign=2_c_webinares

Professores e
Educadores

Online

ESCOLA
VIRTUAL

142 Ciências
da
educação

WEBINAR GRATUITO
Certificado de
participação

Neste webinar serão abordados os seguintes temas:
- O Coaching Educativo em 2020 e as suas ferramentas;
- Oito desafios para a educação no século XXI;
- Recursos úteis para dar resposta a situações quotidianas em sala de aula.
Consultar
informação
em:
https://www.escolavirtual.pt/Blogue/Webinares/ligareducacao.htm?utm_source=academia&utm_medium=banner&utm_campaign=2_c_webinares

Professores e
Educadores

Online

ESCOLA
VIRTUAL

MOOC (Massive
Open Online
Course) gratuito,
com certificação
de participação.

O MOOC (Massive Open Online Course) é organizado pela ANPRI, para professores, educadores e formadores que
necessitem de adquirir conhecimentos para o seu trabalho com alunos ou formandos, em especial no que toca à
proteção e privacidade dos dados, comunicação por vias digitais e produção de conteúdos digitais para publicação
online, em plataformas, sites ou nas redes sociais.
O curso é constituído por 3 módulos:
Módulo 1. Proteção e privacidade;
Módulo 2. Comunicação
Módulo 3. Direitos de autor
Consultar informações do curso em: http://www.anpri.pt/mod/forum/discuss.php?d=13427

Professores,
educadores e
formadores

Online

ANPRI –
Associação
Nacional de
Professores
de Informática

145 Formação
de
professore
s de áreas
disciplinar
es
específicas

142 Ciências
da
educação

482 Informáti
ca na
óptica do
utilizador
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1 de outubro a 31
de dezembro de
2020

FAKENEWS NÃO SE DEIXE
ENGANAR

outubro de 2020

O DOCENTE DE
EDUCAÇÃO
ESPECIAL NA
PROMOÇÃO DA
EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

15 de outubro a
31 de dezembro
de 2020

15 de outubro (às
16h)

INTRODUÇÃO À
COMUNICAÇÃO
DIGITAL

INOVAÇÃO NA
METODOLOGIA DE
ENSINO E
APRENDIZAGEM
NO ENSINO
PROFISSIONAL

ABORDAGENS
PARA A
CONSTRUÇÃO DE
UMA ESCOLA
MAIS INCLUSIVA

22 de outubro a 1
de dezembro de
2020

IMP.DUE.001-00

COMO BEM
EDUCAR,
PROTEGER E
CUIDAR NA
(MINHA)
ESCOLA

25h

321 –
Jornalism
oe
reportag
em

25h

145 Formação
de
professore
s de áreas
disciplinar
es
específicas

25h

1h

60h

6h

321 –
Jornalism
oe
reportag
em

142 Ciências
da
educação

311 Psicologi
a

761 Serviços
de apoio a
crianças e
jovens

Formação gratuita. A
conclusão do curso com
sucesso é certificada
através de um
certificado de
conclusão, com
indicação da temática,
programa e duração,
atribuído pelo Cenjor –
Centro de Formação
Profissional para
Jornalistas.

Regime de
frequência à
distância
síncrono.

Formação gratuita. A
conclusão do curso com
sucesso é certificada
através de um
certificado de
conclusão, com
indicação da temática,
programa e duração,
atribuído pelo Cenjor –
Centro de Formação
Profissional para
Jornalistas.

WEBINAR GRATUITO
Certificado de
participação

Formação gratuita.
Certificado de
Formação.
Formação
acreditada pela
Ordem dos
Psicólogos
Portugueses.
Ação de formação de
curta duração. O
workshop será realizado
em formato à distância
(ZOOM), em 3 sessões
de 2 horas cada, de

Neste curso vai ter a oportunidade de compreender melhor o contexto e história da comunicação digital, que é parte
fundamental da sociedade em rede em que vivemos. Os comportamentos dos cidadãos enquanto produtores e
consumidores de informação, sem mediação, levantam muitos desafios, pelo que neste curso serão abordados os
fundamentos da comunicação digital, das redes sociais e da desinformação, bem como as estratégias e ferramentas
que os cidadãos podem usar para desconstruir mensagens duvidosas. Este curso criado pelo Centro de Formação
Profissional para Jornalistas é orientado por três jornalistas e investigadores com provas dadas no estudo científico da
desinformação e na formação de profissionais.
Objetivos:
- compreender os fundamentos e desafios da comunicação na era digital;
- identificar uma notícia falsa;
- identificar e conhecer os tipos de desinformação existentes no ambiente digital;
- identificar e conhecer os tipos de regulação da informação na era digital;
- saber usar ferramentas para identificar e desmistificar notícias falsas.
Consultar informações do curso em: https://www.nau.edu.pt/curso/fakenews-nao-se-deixe-enganar/
Dando continuidade às atividades desenvolvidas pela Direção-Geral da Educação, no âmbito da formação, a DireçãoGeral, com o apoio do POCH, vai promover um curso de formação para docentes de educação especial.
Objetivos:
- Compreender os fundamentos, estratégias e metodologias associadas ao desenvolvimento de uma escola inclusiva.
- Dominar a implementação das medidas de gestão curricular definidas no DL 54/2018.
- Capacitar para a implementação, em trabalho colaborativo, de estratégias de diferenciação pedagógica.
- Compreender e aplicar colaborativamente os princípios subjacentes ao desenho universal para a aprendizagem e à
abordagem multinível.
- Conhecer estratégias de monitorização das aprendizagens e de avaliação dos progressos.
Consultar informações do curso em: https://www.dge.mec.pt/noticias/formacao-o-docente-de-educacao-especialna-promocao-da-educacao-inclusiva
Neste curso irá descobrir os novos campos e processos de trabalho na área dos novos média, mas também o gosto de
explorar a criatividade e o prazer de contar histórias utilizando novos formatos, recursos e plataformas, e ainda
explicitar o papel do comunicador digital na sociedade, num momento de transição comunicacional. Este curso criado
pelo Centro de Formação Profissional para Jornalistas é orientado por um jornalista e investigador com provas dadas
no estudo científico da comunicação digital e na formação de profissionais.
Objetivos:
- identificar de forma analítica e crítica as novas realidades da comunicação digital interativa em pleno século XXI;
- distinguir os elementos dos média tradicionais (texto, som, imagem fixa e vídeo) para chegar aos elementos
multimédia;
- explicar a relação entre os média tradicionais e os novos ecrãs (PC, tablet, smartphone, etc.), explorando o que se lê
e como se lê nos novos ecrãs;
- identificar os pontos de contacto e de oposição dos novos média aos tradicionais, centrando-se no que é uma
constante e nas suas diferenças fundamentais
- distinguir narrativas lineares e não lineares e compreender como conceber conteúdos multimédia;
- conhecer ferramentas de produção de conteúdos multimédia (áudio, foto e vídeo) e de novos conteúdos digitais
interativos (foto e vídeo 360º, foto interativa, linhas temporais, infografia interativa, etc.);
- identificar os meios e canais de distribuição digitais e as suas caraterísticas distintivas;
- publicar conteúdos adaptados a cada meio digital.
Consultar informações do curso em: https://www.nau.edu.pt/curso/introducao-a-comunicacao-digital/

Consultar informação em:
https://www.facebook.com/portaldosformadores/

No âmbito da formação dos psicólogos escolares, vai decorrer, em parceria com a OPP, um
conjunto de 12 ações de formação subordinadas ao tema: Abordagens para a Construção de
uma Escola mais Inclusiva.
Pretende-se, assim, apoiar psicólogos(as) escolares para o desenvolvimento de projetos de
intervenção que permitam alavancar respostas educativas mais adequadas e inclusivas.
Consultar informação em: https://www.facebook.com/portaldosformadores/
OBJETIVO: Sensibilizar para a temática da proteção e cuidado das crianças que lhes estão confiadas e para a
importância de promover um clima de cuidado e bom trato no contexto educativo, dentro e fora de sala de aula,
garantindo que os alunos estão bem e são protegidos contra qualquer espécie de abuso.
Sessão I – OS MAUS TRATOS E OS ABUSOS: COMO IDENTIFICAR?
- Os maus tratos e o abuso: enquadramento conceptual; mitos e estatísticas
- O mapa de riscos
Sessão II – A INTERAÇÃO COM A CRIANÇA/JOVEM E OS SEUS RISCOS: COMO ME RELACIONAR E COMO OS PREVENIR?
- O Código de Conduta

Professores,
educadores e
formadores que necessitem
de adquirir fundamentos para o
seu trabalho com alunos ou
formandos, em especial no que
toca à avaliação e validação de
fontes de informação credíveis.

Docentes de
educação especial

Online

CENJOR –
Centro
Protocolar de
Formação
Profissional
para
Jornalistas
NAU

Online

DireçãoGeral da
Educação
com o apoio
do POCH

Professores,
educadores e
formadores que
necessitem de adquirir
fundamentos para o seu
trabalho com alunos ou
formandos, em especial no
que toca à conceção,
produção e publicação de
conteúdos digitais
interativos para publicação
online, em sites ou nas
redes sociais.

Professores e
Educadores

Psicólogos

Dirigentes, docentes, não
docentes, colaboradores

Online

CENJOR –
Centro
Protocolar de
Formação
Profissional
para
Jornalistas
NAU

Online

Escola
Técnica
Profissional
da Moita

Online

Ordem dos
Psicólogos
Portugues
es

Online

Parceria entre o
CEPCEP, Centro
de Estudos da
Universidade
Católica, a AEEP
– Associação de
Estabelecimento
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frequência conjunta
obrigatória.

1 de fevereiro a
31 de julho de
2021

IGUALDADE
DE GÉNERO
NO
TRABALHO E
NO EMPREGO

12, 20 ou 28 de
outubro, das 17h
às 18h

18ª EDIÇÃO DIA
ABERTO AO
PROFESSOR OCEANÁRIO DE
LISBOA

Outubro a
dezembro de
2020

EDUCAÇÃO PARA
A CIDADANIA: DO
ENQUADRAMENT
O ÀS PRÁTICAS

11 de novembro a
18 de dezembro
de 2020

IMP.DUE.001-00

FERRAMENTAS DE
CRIAÇÃO DE
VÍDEOS
EDUCATIVOS

4h

1h

60h

8h

769 Serviços
sociais programas
não
classificados
noutra área
de formação

142 Ciências
da
educação

MOOC- Ação de
formação de curta
duração gratuita.
O certificado de
participação do
curso é obtido após
conclusão de todos
os módulos.

WEBINAR GRATUITO
Certificado de
participação

145 Formação de
professores
de áreas
disciplinares
específicas

Oficina de Formação I
GRATUITA

482 Informática
na ótica do
utilizador

O curso está dividido em 4
módulos, sendo que cada
um destes é finalizado
através da realização de um
momento de avaliação. Para
ter acesso a esta avaliação,
terá de ter visualizado 100%
dos conteúdos da secção
anterior.
Após o quarto e último
módulo, o formando deverá
realizar uma avaliação global
Certificado
Com aproveitamento na
avaliação receberá um
Certificado de Conclusão.

Sessão III - A AÇÃO EM CASO DE SUSPEITAS E DENÚNCIAS: COMO AGIR?
- Enquadramento legal
- Tratamento de suspeitas e denúncias

A Igualdade entre Homens e Mulheres, ou Igualdade de Género, significa igualdade de direitos e liberdades para a
igualdade de oportunidades de participação, reconhecimento e valorização de mulheres e de homens, em todos os
domínios da esfera pública e/ou privada. Falar em Igualdade de Género é fundamental, quando se verifica que a
crescente participação das mulheres no mercado de trabalho não foi acompanhada por igual crescimento da
participação dos homens na vida familiar.
Neste curso, é enquadrada a situação atual de mulheres e homens em várias áreas da sociedade.
Objetivos:
• enquadrar a situação atual de mulheres e homens em várias áreas da sociedade;
• desenvolver competências pessoais e profissionais, no domínio da igualdade de género.
Estrutura e Conteúdos
- Módulo 0 - Introdução
- Módulo 1 - A Situação das Mulheres e dos Homens no Mercado de Trabalho
- Módulo 2 - Intervir para a Mudança - Enquadramento Legal
- Módulo 3 - Os Mecanismos Nacionais para a Igualdade de Género
Consultar informação em: https://bit.ly/3hG9vjU
O Oceanário de Lisboa convida professores e educadores a conhecerem a sua proposta educativa na 18ª edição do Dia
Aberto ao Professor, que este ano se realizará online nos dias 12, 20 e 28 de outubro, das 17h às 18h.
Estes dias dedicados aos profissionais de educação têm como objetivo apresentar as novas atividades online que
integram a proposta para as escolas e para os professores e que fazem a ponte entre a literacia do oceano e o currículo
escolar.
No atual contexto, o apoio às escolas é ainda mais importante, por isso, o Oceanário quer continuar a estar presente
na sala de aula. Desde o pré-escolar ao secundário a programação online pretende reforçar a ligação emocional dos
alunos ao oceano e aos animais marinhos, inspirando e motivando à alteração de comportamentos visando a
conservação do oceano. Os programas, com uma dinâmica original que inclui uma componente em sala virtual e uma
visita virtual em direto no Oceanário, pretendem estimular a criatividade, a comunicação e a participação ativa dos
alunos. Mais ainda, os alunos que realizarem estes programas, recebem a oferta de um bilhete para visitarem o
Oceanário de Lisboa até ao final de junho de 2021.
Com a missão de promover o conhecimento do oceano, sensibilizando para a sua conservação, através da alteração
de comportamentos, o Oceanário proporciona uma experiência única e imersiva, com atividades educativas originais,
diferenciadoras e inesquecíveis, que dão a conhecer o oceano e estimulam uma cidadania ambiental mais ativa. O
Oceanário de Lisboa e a Fundação Oceano Azul contribuem para formar uma geração azul.
Consultar informação em:
https://www.oceanario.pt/noticias/dia-aberto-ao-professor-edicao-online
Consultar informação sobre:
- Programa de Educação 2020/2021: https://www.oceanario.pt/educacao/escolas/
- Programas online: https://www.oceanario.pt/educacao/escolas/programas-online/

Consultar informação em:
https://www.cfaecentro-oeste.pt/index.php/pt/formacao/acontecimento/629-042b2020educacao-para-a-cidadania-do-enquadramento-as-praticas#lista-formandos-admitidos-2
Este curso pretende apoiar os profissionais de educação na produção de conteúdos em formato vídeo, pretendendo
potenciar a produção de qualidade adaptada a modelos de formação oferecidos em regime de e-learning e b-learning.
Numa altura em que os contextos educativos estão em constante mudança, docentes e estudantes procuram
informação em diferentes formatos.
O Consórcio UNorteX.PT promove o curso “Ferramentas de criação de vídeos educativos” para apoiar os profissionais
de educação na elaboração de conteúdos em formato vídeo, potenciando a produção de qualidade adaptada a
modelos de formação oferecidos em regime de e-learning e b-learning.
Objetivos de Aprendizagem
O objetivo principal deste MOOC é sensibilizar autores e produtores de conteúdos para as questões subjacentes à
qualidade decorrente da conceção, planificação e produção de vídeos educativos, bem como propor ferramentas
adaptadas aos contextos.
Este curso irá abarcar os seguintes objetivos:
1. Promover boas práticas na planificação e produção de vídeos educativos
2. Planificar a produção de vídeos educativos: planificar a gravação de um vídeo; identificar e selecionar o tipo de vídeo
adequado; utilizar um guião.
3. Identificar soluções para a produção autónoma de conteúdos: solução One Button Click Studio - requisitos e
utilização; selecionar ferramentas de captura autónoma de vídeos; selecionar ferramentas de screencast
Consultar informação em:https://www.nau.edu.pt/curso/ferramentas-de-criacao-de-videos-educativos/

s de Ensino
Particular e
Cooperativo e a
APEC –
Associação
Portuguesa de
Escolas Católicas
Trabalhadores, Dirigentes e
Representantes da
Administração Pública,
Central, Regional e Local,
Representantes do sector
privado e da economia
social, Representantes dos
parceiros sociais e da
Sociedade Civil.

Online

Instituto do
Emprego e
Formação
Profissional, I.P.
(IEFP)
Comissão para a
Igualdade no
Trabalho e no
Emprego (CITE)

Professores e
Educadores

Online

Oceanário de
Lisboa
Fundação
Oceano Azul

Docentes coordenadores
da área da Educação para a
Cidadania. Educadores de
Infância e Professores dos
Ensinos Básico, Secundário
e de Educação Especial.

AE Raul
Proença/Formaçã
o à distância e
presencial.

CFAE CentroOeste

Profissionais da Educação

Online

Consórcio
UNorteX.PT
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5 de novembro
às 17h30

AVALIAÇÃO POR
RUBRICAS

14 de outubro

COACHING
EDUCATIVO
NUM
CONTEXTO DE
MUDANÇA

1h

142 Ciências
da
educação

1h

142 Ciências
da
educação

2 a 5 de
novembro (das
20h às 22h)

BASQUETEBOL
NA PANDEMIA

9 a 13 de
novembro (das
20h às 22h)

DESPORTO
ADAPTADO NA
PANDEMIA

19 e 20 de
novembro (das
20h às 22h30)

DESPORTOS DE
CONTACTO NA
PANDEMIA

10 e 12 de
novembro (das
20h às 22h)

NATAÇÃO NA
PANDEMIA

2 e 3 de
dezembro (das
20h às 22h30)

NUTRIÇÃO
DESPORTIVA

5h

19 de novembro
(das 17h às 18h)

RECURSOS
EDUCATIVOS NO
ENSINO DA
GEOGRAFIA: OS
STORYMAPS E O
THINGLINK

1h

24 de novembro
(das 17h às 18h)

ENSINAR
LITERATURA.
PORQUÊ? PARA
QUÊ? COMO?

1h

26 de novembro
(das 17h às 18h)

A
IMPORTÂNCIA
DAS

1h

IMP.DUE.001-00

8h

8h

5h

4h

145 Formação de
professores
de áreas
disciplinares
específicas
145 Formação de
professores
de áreas
disciplinares
específicas
145 Formação de
professores
de áreas
disciplinares
específicas
145 Formação de
professores
de áreas
disciplinares
específicas
145 Formação de
professores
de áreas
disciplinares
específicas
145 Formação de
professores
de áreas
disciplinares
específicas
145 Formação de
professores
de áreas
disciplinares
específicas
145 Formação de
professores
de áreas

WEBINAR GRATUITO
Certificado de
participação

A avaliação por rubricas ajuda o professor a construir instrumentos de avaliação mais transparentes e coerentes com
os objetivos de aprendizagem.
No 18.º Encontro Digital serão abordadas as vantagens e desvantagens da utilização de rubricas na avaliação, os
contextos de aplicação em ensino presencial e no ensino à distância, e apresentados exemplos de rubricas.
O que são rubricas de avaliação?
Quais as características de uma boa rubrica?
Como criar uma rubrica de avaliação (ferramentas online e offline)?
Consultar informação em: https://www.leyaeducacao.com/z_escola/i_524/ct_5/

Professores e
Educadores

Online

Leya

WEBINAR GRATUITO
Certificado de
participação

Neste webinar serão abordados os seguintes temas:
- O Coaching Educativo em 2020 e as suas ferramentas;
-Oito desafios para a educação no século XXI;
- Recursos úteis para dar resposta a situações quotidianas em sala de aula.
Consultar informação em:
https://www.escolavirtual.pt/Blogue/Webinares/ligareducacao.htm?utm_source=academia&utm_medium=banner&utm_campaign=2_c_webinares

Professores e
Educadores

Online

ESCOLA
VIRTUAL

Ação de Formação de
Curta Duração;
Certificado de
participação.

Consultar informação em:
https://formacaodesportiva.pt/basquetebol-na-pandemia-2-a-5-nov-2020/

Treinadores, Técnicos
de Exercício Físico e
Professores de
Educação Física

Online

FORMAÇÃO
DESPORTIVA

Ação de Formação de
Curta Duração;
Certificado de
participação.

Consultar informação em:
https://formacaodesportiva.pt/basquetebol-na-pandemia-2-a-5-nov-2020/

Treinadores, Técnicos
de Exercício Físico e
Professores de
Educação Física

Online

FORMAÇÃO
DESPORTIVA

Ação de Formação de
Curta Duração;
Certificado de
participação.

Consultar informação em:
https://formacaodesportiva.pt/desportos-de-contacto-na-pandemia-19-e-20-nov/

Treinadores, Técnicos
de Exercício Físico e
Professores de
Educação Física

Online

FORMAÇÃO
DESPORTIVA

Ação de Formação de
Curta Duração;
Certificado de
participação.

Consultar informação em:
https://formacaodesportiva.pt/natacao-na-pandemia-10-e-12-nov-2020/

Treinadores, Técnicos
de Exercício Físico e
Professores de
Educação Física

Online

FORMAÇÃO
DESPORTIVA

Ação de Formação de
Curta Duração;
Certificado de
participação.

Consultar informação em:
https://formacaodesportiva.pt/nutricao-2-e-3-dez-2020/

Treinadores, Técnicos
de Exercício Físico e
Professores de
Educação Física

Online

FORMAÇÃO
DESPORTIVA

WEBINAR GRATUITO
Certificado de
participação

Consultar informação em:
https://www.profareal.pt/eventos/ciclo-de-webinares/evento/?iddisciplina=28002

Professores de Geografia

Online

Areal
Editores

WEBINAR GRATUITO
Certificado de
participação

Consultar informação em:
https://www.profareal.pt/eventos/ciclo-de-webinares/evento/?iddisciplina=27995

Professores de Português

Online

Areal
Editores

WEBINAR GRATUITO
Certificado de
participação

Consultar informação em:
https://www.profareal.pt/eventos/ciclo-de-webinares/evento/?iddisciplina=28000

Professores de Ciências
Naturais

Online

Areal
Editores
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3 de dezembro
(das 17h30 às
18h30)

18 de novembro
(das 17h00 às
18h00)

18 de novembro
(das 9h20 às 18h)

GEOCIÊNCIAS
NA SOCIEDADE
DIS À
DIS(Tância):
Quais São?
Como Se
Caracterizam?
Como Podemos
Ajudar?
SABER FAZER –
COLÉGIO MONTE
FLOR – ENSINOAPRENDIZAGEM:
PRESENCIAL,
SÍNCRONO E
ASSÍNCRONO
APRENDIZAGEM
EM REDE NA ERA
DIGITAL TRANSFORMAÇÃO
DAS
COMPETÊNCIAS E
DAS PRÁTICAS?

25 de novembro
(das 17h às 18h)

SABER FAZER –
CAMPO DE FLORES
– ENSINOAPRENDIZAGEM:
PRESENCIAL,
SÍNCRONO E
ASSÍNCRONO

3 de dezembro
(das 17h30 às
18h30)

A
DESMATERIALIZAÇ
ÃO DOS MANUAIS
AO SERVIÇO DA
MUDANÇA DE
PARADIGMA NA
SALA DE AULA

IMP.DUE.001-00

disciplinares
específicas

1h

143 Formação de
professores
da educação
pré-escolar

1h

142 Ciências
da
educação

7h

142 Ciências
da
educação

1h

142 Ciências
da
educação

1h

142 Ciências
da
educação

WEBINAR GRATUITO
Certificado de
participação

Consultar informação em:
https://www.profareal.pt/eventos/ciclo-de-webinares/evento/?iddisciplina=27997

Professores de Educadores
de Infância e Professores
do 1.º ciclo.

Online

Areal
Editores

WEBINAR GRATUITO
Certificado de
participação

Conteúdos:
Neste webinar serão abordados os seguintes temas:
- A gestão de projetos e a aquisição de competências para o século XXI;
- Desafios do trabalho de projeto num contexto de ensino remoto;
- Colaboração, tomada de decisões e produção de recursos a distância.
Consultar informação em: https://www.escolavirtual.pt/Blogue/Webinares/ligar-educacao.htm

Professores e
Educadores

Online

ESCOLA
VIRTUAL

Ação de Formação de
Curta Duração
Certificado de
participação.

Consultar informação em:
https://www.formate.com/index.php?option=com_jdownloads&catid=114&cid=40321&view=viewdownload

Professores e
Educadores

Online

Forma-te e
Faculdade de
Ciências e
Tecnologia da
Universidade de
Coimbra

WEBINAR GRATUITO
Certificado de
participação

Neste webinar serão abordados os seguintes temas:
• Algumas estratégias de implementação e desenvolvimento do projeto;
• A utilização de recursos digitais como complemento dos métodos ditos "tradicionais";
• A importância da diversificação de métodos de ensino e aprendizagem como forma de a escola
preparar melhor os alunos para a sociedade atual e futura;
• Exemplos de atividades curriculares, centradas nas competências do Perfil do Aluno à Saída da
Escolaridade Obrigatória, que articulam a exploração de recursos digitais com a manipulação de
materiais analógicos.
Consultar
informação
em:
https://mail.google.com/mail/u/0/#starred/FMfcgxwKjTXmxllMDJgRFZJBFzwJhwQd

Professores e
Educadores

Online

ESCOLA
VIRTUAL

WEBINAR GRATUITO
Certificado de
participação

No 20.º Encontro Digital LeYa Educação conheça um dos projetos piloto de desmaterialização de
manuais escolares promovido pelo Ministério da Educação. No âmbito deste projeto, 9
agrupamentos/escolas da Boa Água, em Sesimbra, passaram a utilizar o «Projeto Pedagógico
Digital» da LeYa, que proporciona as mais avançadas ferramentas de ensino.
Consultar informação em:
https://auladigital.leya.com/recursos/webinares

Professores e
Educadores

Online

Leya
Educação
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12.2. Formação de Pessoal Não Docente

Data

22 de outubro a 1 de
dezembro de 2020

Designação

COMO BEM EDUCAR,
PROTEGER E CUIDAR
NA (MINHA) ESCOLA

Duração

6h

Identificação da
Entidade
Formadora

Online

Parceria entre o
CEPCEP, Centro de
Estudos da
Universidade
Católica, a AEEP –
Associação de
Estabelecimentos
de Ensino Particular
e Cooperativo e a
APEC – Associação
Portuguesa de
Escolas Católicas

Trabalhadores, Dirigentes e
Representantes da
Administração Pública,
Central, Regional e Local,
Representantes do sector
privado e da economia
social, Representantes dos
parceiros sociais e da
Sociedade Civil.

Online

Instituto do
Emprego e
Formação
Profissional, I.P.
(IEFP)
Comissão para a
Igualdade no
Trabalho e no
Emprego (CITE)

Não Docentes
(aberto também a
Docentes)

Online

Formação Central

Modalidade/Registo
de Acreditação

Objetivos

761 Serviços de
apoio a
crianças e
jovens

Ação de formação de
curta duração. O
workshop será realizado
em formato à distância
(ZOOM), em 3 sessões
de 2 horas cada, de
frequência conjunta
obrigatória.

OBJETIVO: Sensibilizar para a temática da proteção e cuidado das crianças que lhes estão
confiadas e para a importância de promover um clima de cuidado e bom trato no contexto
educativo, dentro e fora de sala de aula, garantindo que os alunos estão bem e são protegidos
contra qualquer espécie de abuso.
Sessão I – OS MAUS TRATOS E OS ABUSOS: COMO IDENTIFICAR?
- Os maus tratos e o abuso: enquadramento conceptual; mitos e estatísticas
- O mapa de riscos
Sessão II – A INTERAÇÃO COM A CRIANÇA/JOVEM E OS SEUS RISCOS: COMO ME RELACIONAR E
COMO OS PREVENIR?
- O Código de Conduta
Sessão III - A AÇÃO EM CASO DE SUSPEITAS E DENÚNCIAS: COMO AGIR?
- Enquadramento legal
- Tratamento de suspeitas e denúncias

Dirigentes, docentes, não
docentes, colaboradores

MOOC- Ação de
formação de curta
duração gratuita.
O certificado de
participação do
curso é obtido após
conclusão de todos
os módulos.

A Igualdade entre Homens e Mulheres, ou Igualdade de Género, significa igualdade de direitos e
liberdades para a igualdade de oportunidades de participação, reconhecimento e valorização de
mulheres e de homens, em todos os domínios da esfera pública e/ou privada. Falar em Igualdade
de Género é fundamental, quando se verifica que a crescente participação das mulheres no
mercado de trabalho não foi acompanhada por igual crescimento da participação dos homens
na vida familiar.
Neste curso, é enquadrada a situação atual de mulheres e homens em várias áreas da sociedade.
Objetivos:
• enquadrar a situação atual de mulheres e homens em várias áreas da sociedade;
• desenvolver competências pessoais e profissionais, no domínio da igualdade de género.
Estrutura e Conteúdos
- Módulo 0 - Introdução
- Módulo 1 - A Situação das Mulheres e dos Homens no Mercado de Trabalho
- Módulo 2 - Intervir para a Mudança - Enquadramento Legal
- Módulo 3 - Os Mecanismos Nacionais para a Igualdade de Género
Consultar informação em: https://bit.ly/3hG9vjU

WEBINAR GRATUITO
Certificado de
participação

Promover a segurança e saúde no trabalho – situações epidémicas/pandémicas.

1 de fevereiro a 31
de julho de 2021

IGUALDADE DE
GÉNERO NO
TRABALHO E NO
EMPREGO

4h

769 - Serviços
sociais programas não
classificados
noutra área de
formação

A definir

Segurança e Saúde no
Trabalho – situações
epidémicas/pandémicas

25h

862 Segurança e
higiene no
trabalho

IMP.DUE.001-00

Local

Área de
Formação

Destinatários
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