2017/2018

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

ENSINO DE REFERÊNCIA

ESCOLA SECUNDÁRIA
DE FONSECA BENEVIDES

Nos quadros seguintes indicam-se, nos seus traços gerais, as atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano. Inclui-se um primeiro quadro relativo ao
órgão de direção, no qual se apresentam apenas, em síntese, as atividades prioritárias para este ano letivo, em função das três grandes áreas de intervenção,
que correspondem aos três objetivos estratégicos: REDUZIR O ABSENTISMO E A DESISTÊNCIA ESCOLARES, MELHORAR OS VALORES DO SUCESSO ESCOLAR
e AUMENTAR O NÚMERO DE ALUNOS.
Estes objetivos derivam diretamente do Projeto Educativo em vigor, e da missão da escola ali definida.
Para este plano de atividades acrescenta-se ainda uma grande área de intervenção, a Vivência e integração na escola.
Seguem-se outros quadros com as atividades específicas de cada departamento e setor de atividade, nas vertentes da atividade de ensino e apoio e
acompanhamento dos alunos, bem como das atividades de enriquecimento que ampliam a formação dos alunos e dão novos sentidos à escola e o currículo.
O PAA nunca está totalmente elaborado no início do ano letivo. Outras atividades de relevo poderão surgir ao longo do ano. As atividades não previstas devem
ser apresentadas à direção e, caso seja oportuno, são ainda submetidas à aprovação do Conselho Pedagógico (CP).

Direção

Plano de Atividades

Área de Intervenção onde se insere: Melhorar os valores do sucesso escolar

Atividade

Calendarização

Público-alvo

Recursos financeiros
alocados / Patrocinadores /
Entidades a contactar

Indicadores de
avaliação

Taxas de abandono
Orçamento de Escola - OE
Apoio à atividade de ensino

Apoio às atividades de apoio e
acompanhamento dos alunos

Biblioteca escolar

Apoio a projetos específicos na área
curricular

Ao longo do ano

Alunos

Receitas próprias da escola ORP
OE

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Alunos

Alunos
Comunidade Escolar

Alunos
Comunidade Escolar

ORP
OE
ORP
OE
ORP

Taxas de sucesso
Resultados da avaliação
externa
Indicadores das Metas
Análise da
participação/assiduidade dos
alunos; taxas de sucesso
Observação do impacto das
iniciativas; n.º de iniciativas;
Inquéritos de satisfação; N.º
de utilizadores
Impacto nas
aprendizagens dos
alunos; Inquéritos de
satisfação

Avaliação

Área de Intervenção onde se insere: Vivência e integração na escola

Atividade

Calendarização

Público-alvo

Recursos financeiros
alocados / Patrocinadores /
Entidades a contactar

Indicadores de
avaliação

Formação para os novos diretores de turma

04/09/2017

Diretores de turma

S/C

Análise da participação
dos professores

Reunião geral de professores

04/09/2017

Professores

S/C

Análise da participação
dos professores

Reunião de diretores de turma

04/09/2017

Diretores de turma

S/C

Análise da participação
dos professores

Formação para os professores do EaD

setembro 2017

Professores EaD

S/C

Análise da participação
dos professores

Receção e formação aos alunos do EaD

6/7/8 set/2017

Alunos

S/C

Análise da participação
dos alunos

Receção aos alunos (presencial)

8 de setº 2017

Alunos

S/C

Análise da participação
dos alunos

ORP

Observação do
impacto da iniciativa

Entrega de diplomas de curso
Entrega de diplomas de mérito e
voluntariado

Apoio aos projetos e iniciativas dos
diferentes departamentos e setores

Monitorização do funcionamento e
qualidade do refeitório escolar

Alunos
8 de setº 2017

Pais e EE

Alunos, professores,
funcionários, pais e
Ao longo do ano EE e outros
elementos da
comunidade

Receitas próprias da escola –
ORP / Parceiros a contactar
para eventual patrocínio

Observação do impacto
da iniciativa; n.º de
envolvidos; n.º de
iniciativas; inquéritos de
satisfação
Observação do impacto
da iniciativa; n.º de
envolvidos; inquéritos de
satisfação.

Ao longo do ano

Comunidade
educativa

S/C

Organização e gestão dos recursos
humanos

Ao longo do ano

Alunos
Professores
Funcionários

OE

Rácios Custos

Simulacro e exercícios de evacuação da
escola

(A definir)

Comunidade Escolar
CINEL
ESRDA

ORP

Verificação da realização
da iniciativa

Avaliação

Aquisição de equipamentos, de material de
laboratório, e outro equipamento

1.º Período

Reunir com os delegados de turma

1 vez por período Alunos

Comunidade Escolar

OE
OR
S/C
P

Verificação da aquisição
do material e
equipamentos
Observação do impacto
da iniciativa

Área de Intervenção onde se insere: Aumentar o número de alunos

Atividade

Recursos financeiros
alocados / Patrocinadores /
Entidades a contactar

Indicadores de
avaliação

Calendarização

Público-alvo

Semana da escola

18 a 20 abr 2018

Comunidade
Educativa e escolas
circundantes

ORP

Observação do impacto
da iniciativa; n.º de
envolvidos; n.º de
iniciativas.

“Dia do autocarro”

19 de abr 2018

Alunos e professores
das escolas
ORP / Patrocínios (a definir)
circundantes

Observação do impacto
da iniciativa e n.º de
envolvidos

Manutenção da Página Web atualizada, e
de Facebook, apelativas para alunos,
professores, pais e outros utilizadores

Ao longo do ano

Comunidade
Educativa e outros
utilizadores

Manutenção do
alojamento do site

Monitorização do n.º
de acessos

Produção de folhetos e outros suportes de
divulgação da escola e da sua oferta
educativa

Ao longo do ano

Novos alunos e seus
encarregados de
educação

ORP /Patrocínios (a definir)

Observação do impacto
da iniciativa

Avaliação

Número de alunos inscritos

Área de Intervenção onde se insere: Reduzir o absentismo e a desistência escolares

Atividade

Construir um sistema de monitorização e
alerta precoce de alunos em risco de
desistência escolar

Calendarização

Ao longo do ano

Público-alvo

Comunidade
Educativa

Recursos financeiros
alocados / Patrocinadores /
Entidades a contactar

ORP / Patrocínios a definir

Indicadores de
avaliação

Taxas de retenção ou
desistência - taxas de
retenção/exclusão por
excesso de faltas

Avaliação

Metas definidas no PEE

Atividades comuns aos departamentos da escola
Tipo de atividade

Atividades curriculares e de apoio e
a companhamento dos alunos

Objetivos
❖ Centrar esforços na qualidade dos resultados e
promoção da cidadania
❖ Proporcionar oportunidades de aprendizagem
diferenciadas de qualidade
❖ Garantir a equidade e a inclusão

Visitas de estudo e outras saídas
Mostras e exposições de trabalhos
Campeonatos, Olimpíadas e outras
competições
Semana da escola
Projetos/Clubes
Projetos de Turma /Organização das atividades de
turma

Atividades de formação

❖ Promover um clima relacional favorável ao
desenvolvimento dos processos de ensino e
aprendizagem
❖ Incentivar o trabalho colaborativo
❖ Promover uma cultura de motivação, integração,
confiança e sentido de pertença
❖ Contribuir para o desenvolvimento e valorização
da identidade cultural local
❖ Desenvolver e consolidar uma cultura de escola

Avaliação e Monitorização
❖ Balanços periódicos dos resultados e
das atividades – Registos / Relatórios
❖ Relatórios de atividade
❖ Análise dos resultados da avaliação
interna e externa dos alunos e dos
rankings de escolas
❖ Plano de melhoria:
-

Apoios e medidas de recuperação

-

Práticas de comunicação na escola

-

Organização e funcionamento das
equipas e grupos de trabalho

❖ Elaboração do relatório de execução
do PAA

❖ Valorizar a atividade letiva e a partilha de
experiências de formação
❖ Contribuir para a melhoria das práticas docentes e
das aprendizagens dos alunos

Atividades a desenvolver
Apresentam-se nas próximas páginas o resumo das atividades a desenvolver no presente ano letivo. Existe, em ficheiro eletrónico, disponível na rede informática
da escola, um documento com o detalhe de todas estas atividades.

Plano anual de atividades ‐ 2017/18
1.º Departamento ‐ Línguas
Professor
responsável
Carla Martinez

Atividade de
animação, artística,
musical ou
representativa
Manuela Silva
Complemento ao
currículo
Manuela Silva
Complemento ao
currículo
Professores do 2º Concurso
ciclo

Cidália
Visita de estudo ou
Magalhães; Luisa saída de campo
Brazinha; Mª
Isabel Gaspar
Manuela Silva

Atividade

Tipo/categoria

Visita de estudo ou
saída de campo

Teatro Interactivo em Inglês
Assistir à peça de teatro "Murder and Mayham at
Montagne Manor" pelo grupo Interacting.
Visita de estudo à “ Fundação Calouste Gulbenkian”
Contacto com as memórias do poeta
Visita de estudo à “ Casa Fernando Pessoa”,
Contacto com as memórias do poeta.
Uma aventura literária... 2018
Os alunos participam na modalidade de "Texto
original" e "Desenho", modalidades para todos os
anos de escolaridade.
Ida ao teatro ‐ Farsa de Inês Pereira
Ida ao teatro, com os alunos de 10º ano, no âmbito do
estudo da "Farsa de Inês Pereira".

Assistência à peça " Felizmente há Luar" de Luís de
Sttau onteiro
Assistir a representação da peça de teatro "Felizmente
há luar" de Luís de Sttau Monteiro pelo grupo de
teatro "Actus".

Observações/outras
Destinatários da
Orçamento
informações relevantes
atividade
6 de Fevereiro 11º PE1, 11º
0,00 € Desenvolver o espírito de
de 2018
PQ, 11º PI, 12º
turma. Desenvolver a
PE1, 12º PQ,
cidadania.
12º PI
25 de outubro Turmas 12º PI,
1,50 €
PQ, PE1
Janeiro
12º PI, PQ, PE1
1,50 €
Calendarização

1º e 2º
períodos

Alunos do 5º e
6º anos.

0,00 €

18 (dezoito) de Professores do
janeiro
10º ano e
respetivas
turmas (PE3, PI
e PQ).
Fevereiro 2017. Alunos do 12º
ano.

155,00 €

5,00 €

2.º Departamento ‐ Expressões e Ciências Sociais e Humanas
Professor
responsável

Tipo/categoria

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade

Calendarização

Destinatários da
Orçamento
atividade

Observações/outras
informações relevantes

2.º Departamento ‐ Expressões e Ciências Sociais e Humanas
Professor
responsável
Helena Santos
Brites

Atividade

Tipo/categoria
Outro

António Monteiro Projeto

Permuta de lecionação de conteúdos
No 2.º período, as docentes permutarão a lecionação
de conteúdos, cabendo à História abordar, apenas, a
contextualização/fundação da ONU como
consequência da Guerra, enquanto a Geografia,
apresentará as suas funções e os seus principais
organismos.

Gazeta da Fonseca
Jornal escolar

Observações/outras
Destinatários da
Orçamento
informações relevantes
atividade
Última semana Alunos da
0,00 € Foi criado para esta
atividade um recurso
de Janeiro
turma 1 do 9.º
pedagógico específico,
ano (presencial)
designadamente, um filme
da autoria das
professoras, com recurso a
um software de edição de
vídeos da Microsoft ‐
Windows Movie Maker.
Todos os
0,00 €
Produzir um
elementos da
jornal por
período e um comunidade
suplemento na educativa;
estabelecimento
semana da
s de ensino
escola.
mais próximos
ou que
mantenham
contactodirect
o com a Escola;
comunidade
envolvente.
Calendarização

3.º Departamento ‐ Ciências
Professor
responsável
Edite Fiuza

Tipo/categoria

Atividade

Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional

Comemoração dos 150 anos do nascimento de Marie
Curie
Os alunos do 9 ano do EaD participaram com posts
num Padlet disponibilizado pela professora nas
páginas de FQ na data comemorativa a 7 de novembro
de 2017. Os trabalhos foram divulgados no blogue da
biblioteca escolar.

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Destinatários da
Orçamento
atividade
0,00 €
Semana de 6 ‐ Alunos do EaD
9A1 e 9A2
10 de
novembro de
2017
Calendarização

Observações/outras
informações relevantes

4.º Departamento ‐ Tecnologias
Professor
responsável
Manuel João

Atividade

Tipo/categoria

Conferência, palestra, Prof_To_Prof
Divulgação / Formação técnica
workshop, ação de
sensibilização ou outro
tipo de formação

Manuel João

Ligação da escola à
família/comunidade

Formação não certificada
Formação básica no domínio da informática/office

João Santos

Visita de estudo ou
saída de campo

Visita de estudo à Vodafone Portugal
Visita de estudo à Vodafone Portugal

João Santos

Visita de estudo ou
saída de campo

Visita à empresa CME
Visita à empresa CME

Destinatários da
Orçamento
atividade
0,00 €
Ao longo do 2º Outro
professores
período, em
data a definir,
sempre à
4ªfeira das
14:15 às 15:15
0,00 €
Ao longo do 2º Pessoal não
docente, e
período, em
data a definir, eventualmente
alguns
sempre à
professores ...
4ªfeira das
15:30‐17:30
(ou outro ...)
Out. e Nov.
Alunos das
0,00 €
2017
turmas 10PI e
11PI
14/mar/2018 10PE3
0,00 €
Calendarização

Observações/outras
informações relevantes
Em experimentação...

A iniciar‐se, após
divulgação, no 2º período
sendo os conteúdos e
número de sessões
adaptáveis ao número e às
necessidades dos
participantes.

Clube / Projeto educativo
Professor
responsável
Paula Perrolas

Tipo/categoria
Atividade de
solidariedade

Paula Perrolas

Atividade de
solidariedade

Paula Perrolas

Atividade de
solidariedade
Atividade de
solidariedade

Paula Perrolas

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade
Recolha de papel para a participação da campanha
Papel por Alimentos do Banco Alimentar
Recolha de papel na Escola
Recolha de roupa a favor do Balneário Público de
Alcântara
Recolha de roupa na comunidade educativa para os
utilizadores do Balneário
Make a Wish
Venda de estrelas a favor da Make a Wish
Actividade a favor do Refood de Alcântara
Recolha de produtos a favor do Refood de Alcântara

Ao longo do
ano letivo

Destinatários da
Orçamento
atividade
Comunidade
0,00 €
educativa

6 a10 de
novembro

Comunidade
educativa

0,00 €

2 a 8 de
Comunidade
dezembro
educativa
6 a 8 de março Comunidade
educativa

0,00 €

Calendarização

0,00 €

Observações/outras
informações relevantes

Clube / Projeto educativo
Professor
responsável
Paula Perrolas
Paula Perrolas
Anna Campos

Anna Campos

Anna Campos

Anna Campos

Anna Campos

Tipo/categoria
Atividade de
solidariedade
Atividade de
solidariedade
Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional
Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional
Conferência, palestra,
workshop, ação de
sensibilização ou outro
tipo de formação
Conferência, palestra,
workshop, ação de
sensibilização ou outro
tipo de formação
Projeto

Atividade
Recolha de tampas
Recolha de tampas a favor do Projecto Semear
Recolha de pilhas a favor do IPO
Recolha de pilhas na comunidade educativa
Dia Internacional da Mulher
Entrega de uma flor a cada mulher
Dia Mundial da Luta Contra a Sida
Dia Mundial da Luta Contra a Sida

Destinatários da
Orçamento
atividade
Ao longo do
Comunidade
0,00 €
ano lectivo.
educativa.
Ao longo do
Comunidade
0,00 €
ano letivo
Educativa
8 de março
Alunos, pessoal
0,00 €
não docente e
professores.
2 de dezembro Comunidade
0,00 €
escolar
Calendarização

Violência no Namoro
Debate sobre Violência no Namoro

14 de março

Alunos do 10º,
11º e 12º PQ

0,00 €

Palestra sobre dependências
Palestra sobre dependências

5 de março

0,00 €

Sabores do mundo
Dia Mundial da Alimentação ‐Partilha de sabores dos
diferentes países de origem dos nossos alunos e
diferentes áreas geográficas de portugal

16 de
outubro ‐ Dia
Mundial da
Alimentação

Alunos ‐9º 1ª,
9CI, 10PQ/PE,
11PQ/PE, 12
PQ/PE
Comunidade
escolar

Observações/outras
informações relevantes

0,00 €

Ensino a Distância
Professor
responsável
Sandra Ramos e
Ana Meixedo

Tipo/categoria
Projeto

Destinatários da
Orçamento
atividade
A Maior Lição do Mundo
Durante o ano Alunos do 6º
0,00 €
A Maior Lição do Mundo é uma iniciativa apoiada pela letivo
ano (6A2 e 6A4).
UNICEF Portugal, que pretende contribuir para a
reflexão e ação no âmbito dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, junto das crianças.
Atividade

Calendarização

Atividade

Calendarização

Observações/outras
informações relevantes

VIMES
Professor
responsável

Tipo/categoria

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Destinatários da
Orçamento
atividade

Observações/outras
informações relevantes

VIMES
Professor
responsável
Jorge Ramalho

Tipo/categoria
Outro

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade
Promoção da disciplina na escola
Aplicação de um plano de gestão da disciplina na
escola

Calendarização
Ao longo do
ano letivo

Destinatários da
Orçamento
atividade
Alunos (todos
0,00 €
as turmas e
anos de
escolaridade,
especialmente
dirigido ao
ensino
presencial),
professores,
pessoal não
docente e
encarregados
de educação.

Observações/outras
informações relevantes

