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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

ENSINO DE REFERÊNCIA

ESCOLA SECUNDÁRIA
DE FONSECA BENEVIDES

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 2018/10/24

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
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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

Reunião geral de professores

04/09/2018

Professores

S/C

Análise da participação
dos professores

Reunião de diretores de turma

04/09/2018

Diretores de turma

S/C

Análise da participação
dos professores

Formação para os novos diretores de turma

05/09/2018

Diretores de turma

S/C

Análise da participação
dos professores

Formação para os professores do EaD

05/09/2018

Professores EaD

S/C

Análise da participação
dos professores

Alunos

S/C

Análise da participação
dos alunos

Alunos

S/C

Análise da participação
dos alunos

ORP

Observação do
impacto da iniciativa

Receção e formação aos alunos do EaD
Receção aos alunos (presencial)

6/7/10/11
set/2018
12/09/2018

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
14/09/2018

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
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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

8 a 10 mai 2018

Comunidade
Educativa e escolas
circundantes

ORP

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

“Dia do autocarro”

9 de mai 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
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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.
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Plano anual de atividades - 2018/19
1.º Departamento - Línguas
Professor
responsável
Equipa da BE

Tipo/categoria

Atividade de
animação, artística,
musical ou
representativa
Dulce Pinto
Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional
Helena Barriga
Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional
Carla Martinez
Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional
Professores do 2º Comemoração de
e 3º ciclo
efemérides, dias ou
festa tradicional
Helena Barriga
Concurso

Grupo 350

Concurso

Helena Barriga

Concurso

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade

Calendarização

Destinatários da
Orçamento
atividade
0,00 €
Comunidade
educativa

“Natal: música e palavras“
Divulgação do património literário e artístico
nacionais, junto dos alunos estrangeiros.

13 de
dezembro de
2018

Halloween Riddles
Pesquisa e Criação de riddles alusivos à época de
Halloween (após exploração de vocabulário específico)
St Valentine's Day
Escrita de shape poems, alusivos à efeméride, num
padlet.
Merry Christmas
Troca de cartões de Natal entre as turmas

(final de)
Outubro

dezembro 2018 Alunos dos 8º e
11º anos

0,00 €

Halloween
Exposição de trabalhos dos alunos, alusivos à
efeméride
Um conto que contas
O concurso consiste na escrita e envio de um conto (s.
m. narração breve, fictícia, falada ou escrita –
dicionário da Texto Editora) que envolva conteúdos
matemáticos. Cada conto deverá ser acompanhado
obrigatoriamente de um desenho ilustrativo (original)
Concurso "Pilar Moreno"
Concurso

outubro/
novembro

Alunos do 2º e
3º ciclo

0,00 €

1º e 2º
períodos

2º ciclo

0,00 €

2019 (data a
confirmar)

0,00 €

Uma aventura... literária 2019
Os alunos devem escrever um texto. O tema é livre e
deve ter a extensão máxima de uma a duas páginas
manuscritas ou datilografadas. Os alunos vão
concorrer numa das cinco modalidades, possíveis:
Texto Original.

Até fevereiro

Todos os
alunos,
principalmente
o 3º ciclo.
2º ciclo

Fevereiro

0,00 €

2º e 3º ciclo

0,00 €

0,00 €

Observações/outras
informações relevantes

1.º Departamento - Línguas
Professor
responsável
Grupo 350

Grupo 350
Grupo 350
Grupo 350
Grupo 350

Dulce Pinto

Tipo/categoria

Atividade

Conferência, palestra, Comércio justo
workshop, ação de
Sensibilizar para um consumo responsável
sensibilização ou outro
tipo de formação
Exposição
"Navidad"
Festejar as datas natalícias
Exposição
"Día de los Muertos"
Exposição e construção de máscaras
Exposição
"El día de la Hispanidad"
Celebração da Língua/Cultura espanhola no mundo"
Exposição
"Día de los Afectos" (dia dos namorados, pai e mãe)
Elaboração de postais ou outras contruções

Outro

Grupo 350

Site, blog ou outros
meios digitais
Cidália Magalhâes Visita de estudo ou
saída de campo
Professores de
Visita de estudo ou
português 2º ciclo saída de campo

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Keep on Reading
Leitura (mensal) de short stories e pequeno teste à
compreensão leitora. Seleção de alunos vencedores
em cada leitura.
Pintores espanhóis
Blog, pintura e outros
Visita à casa museu Fernando Pessoa
Visita guiada à casa museu Fernando Pessoa
Visita de Estudo virtual ao Museu da RTP
Resposta a um roteiro; escrita de um texto, com
descrição dos aspetos mais relevantes do local , onde
está a decorrer a visita de estudo.

Calendarização
Segundo ou
terceiro
período

Destinatários da
Orçamento
atividade
Comunidade
50,00 €
Escolar

Dezembro e
janeiro
Novembro

Comunidade
Escolar
Comunidade
educativa
12 de outubro Comunidade
de 2018
escolar
Datas de
Comunidade
acordo com
escolar
ocalendário
anual
Mensal (anual)

0,00 €

2ºperíodo

0,00 €

2º Período
2º Período

Comunidade
escolar
Alunos do 12º
ano.
5º ano

Observações/outras
informações relevantes

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

15,00 €
0,00 € A visita de estudo
far‐se‐ávirtualmente, a
professoracom os alunos
exploravários recursos
disponíveisem aula
síncrona, pedindo‐lhes
para realizar
algumasatividades.

1.º Departamento - Línguas
Professor
Tipo/categoria
responsável
Professores de
Visita de estudo ou
português 2º ciclo saída de campo

Atividade

Calendarização

Visita de estudo virtual ao Museu Nacional da
Imprensa
Resposta a um roteiro; escrita de um texto, com
descrição dos aspetos mais relevantes do local, onde
está a decorrer a visita de estudo.

2º Período

Carla Martinez

Visita de estudo ou
saída de campo

Teatro interativo em inglês
Assistir a uma peça de teatro interativo em inglês

Fevereiro de
2019

Maria Teresa D.
B. Santos

Visita de estudo ou
saída de campo

Visita de estudo
Assistir a peça de teatro

Segundo
período

Mª Manuela Silva Visita de estudo ou
saída de campo

Visita de estudo à Biblioteca do Palácio da Ajuda
Conhecer o Cancioneiro Da Biblioteca da Ajuda

Mª Manuela Silva Visita de estudo ou
saída de campo

Visita de estudo
Museu de Arte Antiga

1 ou 2ª
semana de
novembro
3º período

Patrícia Luís

Visita de estudo ou
saída de campo

»London on Tour»
Visita de Estudo virtual a Londres

2º Período

Cidália
Magalhães e
Luisa Brazinha

Visita de estudo ou
saída de campo

Visita de Estudo
Visita ao Mosteiro da Batalha e ao CIBA

2º Período

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Destinatários da
Observações/outras
Orçamento
atividade
informações relevantes
6º ano
0,00 € A visita de estudo
far‐se‐ávirtualmente, a
professoracom os alunos
exploravários recursos
disponíveisem aula
síncrona, pedindo‐lhes
para realizar
algumasatividades.
Turmas dos
250,00 € Desenvolver competências
cursos
de cidadania.
profissionais do
secundário:
10ºPI; 10º
PE1/PQ; 11º PI,
11ºPE3/PQ, 12º
PI, 12º PE1/PQ
Alunos do 8º
0,00 €
ano de
escolaridade.
Turmas:10ºPI;
0,00 €
10º PQ; 10º
PE1.
Turmas:10ºPI;
0,00 €
10º PQ; 10º
PE1.
5A1,5A2,6A1,6A
0,00 € -Potenciar cenários
2,6A3,9A3,9CR
diferentes ao dia-a-dia do
aluno;-Respeito por
diferentes países e
culturas
45,00 €
Turmas do 11º
ano profissional

1.º Departamento - Línguas
Professor
responsável
Helena Barriga

Atividade

Tipo/categoria

Calendarização

Visita de estudo ou
saída de campo

Visita de Estudo virtual ao Museu da Marioneta
Resposta a um roteiro; escrita de um texto, com
descrição dos aspetos mais relevantes do local , onde
está a decorrer a visita de estudo.

3º Período

Cidália
Visita de estudo ou
Magalhães e
saída de campo
Luisa Brazinha
Cidália Magalhâes Visita de estudo ou
saída de campo

Teatro Assistência à representação da peça "Frei Luís de
Sousa".
Teatro
Espetáculo "Pessoalmente" - a propósito de Fernando
Pessoa
Ida ao teatro
Assistir à representação da peça " Farsa de Inês
Pereira"
Teatro
Assistência ao espetáculo "Pessoalmente"

1º Período
(após 15 de
outubro)
Novembro
2018

Visita à Fundação José Saramago
Visita à Fundação José Saramago - Casa dor Bicos

Maria manuela
Silva

Visita de estudo ou
saída de campo

Cidália
Visita de estudo ou
Magalhães e
saída de campo
Luisa Brazinha
Cidália Magalhâes Visita de estudo ou
saída de campo

Destinatários da
Observações/outras
Orçamento
atividade
informações relevantes
5º e 6ºano
0,00 € A visita de estudo
far‐se‐ávirtualmente, a
professoracom os alunos
exploravários recursos
disponíveisem aula
síncrona, pedindo‐lhes
para realizar
algumasatividades.
Turmas do 11º
70,00 €
ano profissional
alunos do 12º
ano dos cursos
profissionais.
10º PI; PE1; PQ.

70,00 €

2º/ 3º Período Turmas do 11º
ano profissional

70,00 €

(2.º)/ 3.º
Período

37,50 €

2º período

Alunos do 12.º
ano

75,00 €

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

Isabel Pires,
docente HGP

Tipo/categoria
Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional
Complemento ao
currículo

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade
Comemoração do dia de S. Valentim
Exposição
A melhor Rosa -dos -Ventos
Aquisição de conhecimentos sobre o tema na aula de
HGP, História e Geografia e, reprodução gráfica na
aula de E.V. e representação tridimensional em ET

Calendarização

Destinatários da
Orçamento
atividade
Comunidade
0,00 €
Escolar

Semana de 11
a 18 de
fevereiro
No decorrer do Turmas Ead
segundo
período

0,00 €

Observações/outras
informações relevantes

2.º Departamento - Expressões e Ciências Sociais e Humanas
Professor
responsável
Isabel Pires,
docente HGP

Complemento ao
currículo

António Monteiro Projeto

Isabel Melo

Atividade

Tipo/categoria

Visita de estudo ou
saída de campo

As Ferramentas das Descobertas
Aquisição de conhecimentos sobre o tema na aula de
HGP e reprodução gráfica na aula de Educação Visual.
Gazeta da Fonseca
Jornal escolar

Visita de estudo virtual a Sintra
Visita de estudo virtual a Sintra, no contexto do
Romantismo em Portugal

Destinatários da
Orçamento
atividade
No decorrer do Turmas: 5A1 e
0,00 €
segundo
5A2
período
Produzir um
Todos os
0,00 €
jornal por
elementos da
período e um comunidade
suplemento na educativa;Esta
semana da
belecimentos
escola.
de ensino mais
próximos ou
que
mantenham
contacto
directo com a
Escola;Comuni
dade
envolvente.
final do 2º
alunos da
0,00 €
período letivo turma 11ºA1

Observações/outras
informações relevantes

Destinatários da
Orçamento
atividade
2º/3º período - Alunos
25,00 €
a organização presenciais e a
não tem data distância.
concreta
3º período
alunos do 2º
0,00 €
ciclo: 5A1, 5A2,
6A1, 6A2, 6A3

Observações/outras
informações relevantes

Calendarização

3.º Departamento - Ciências
Professor
responsável
Susana Martin
Tenreiro

Luís Marques

Atividade

Tipo/categoria
Concurso

Canguru Matemático
Concurso Nacional de Matemática

Concurso

Jogo do 24
jogo de cálculo mental

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Calendarização

3.º Departamento - Ciências
Professor
responsável
Susana Martin
Tenreiro

Tipo/categoria

Atividade

Site, blog ou outros
meios digitais

Blogue de Matemática
Blogue, "Clube de Matemática da Fonseca", onde
constam variadas informações curriculares e não
curriculares para todos os alunos.

Vânia Mendes

Visita de estudo ou
saída de campo

Saída de campo
Saída de campo à Praia Grande (Sintra) para
observação de pegadas de dinossauros

Catarina
Ameixoeiro

Visita de estudo ou
saída de campo

Tânia Ferreira

Visita de estudo ou
saída de campo
Visita de estudo ou
saída de campo

Visita de Estudo ao IPQ
Conhecer a entidade portuguesa responsável pela
coordenação, gestão geral e desenvolvimento do
sistema português da qualidade, bem como de outros
sistemas de qualificação no domínio regulamentar,
que lhe sejam conferidos por lei.
Visita de estudo ao Museu da eletricidade
Visita virtual
Visita de Estudo ETAR de Beirolas
Visita de estudo

Ana Maurício

Edite Fiuza

Visita de estudo ou
saída de campo

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Visita de estudo
Visita de estudo ao ISEL - Laboratório de Química
ISEL/Hovione

Destinatários da
Observações/outras
Orçamento
atividade
informações relevantes
Todo o ano
Todos os alunos
0,00 €
letivo de 2018- da Escola,
2019
presenciais e a
distância,
professores,
comunidade
educativa.
2º Período
Alunos do 7º
0,00 € A professora proponente
(março ou abril) ano de
(Vânia Mendes) suportará
escolaridade
os encargos da saída de
(turmas A1, A2
campo e os alunos
e A3)
poderão visualizar todos
os aspetos importantes da
mesma através da
webcam.
2ºPeríodo
Alunos do 11PQ
5,00 €
e 10PQ
Calendarização

2º período

Alunos do EaD
do 9º ano
janeiro de 2019 alunos das
turmas 11PQ e
12PQ
Primeiro
Alunos do 12º
período
PQ

0,00 €
20,00 € transportes a designar

0,00 € A possibilidade de
realização da visita surgiu
no âmbito do protocolo
entre a ESFB e o ISEL,
através do contacto com a
Professora Doutora
Celeste Serra.

3.º Departamento - Ciências
Professor
responsável
Professores de
matemática

Visita de estudo ou
saída de campo

Descobrir a matemática na arte
Visita de estudo ao Museu Calouste Gulbenkian

2.º período

Professores de
Matemática

Visita de estudo ou
saída de campo

V Feira de Matemática
Visita de estudo à V feira da Matemática com
atividades científicas, culturais e educativas, desde
exposições, jogos e desafios, concursos,
demonstrações, palestras, teatro, Circo Matemático,
sessões à volta de livros, Fado Mathem

19/10/2018

Tipo/categoria

Atividade

Calendarização

Destinatários da
Orçamento
atividade
Professores de
75,00 €
Matemática e
alunos do 10.º
ano
12 PQ/PE1/PI
0,00 €

Observações/outras
informações relevantes

4.º Departamento - Tecnologias
Professor
responsável
Todo o
Departamento
José Gregório

Tipo/categoria
Feira ou campanha
Projeto

Manuel Moutinho Projeto

Manuel
Visita de estudo ou
Moutinho e José saída de campo
Gregório

Manuel Moutinho Visita de estudo ou
saída de campo
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Atividade

Calendarização

Participação em feiras, exposições e colóquios
Todo o ano
Mostrar noutras escolas a nossa realidade
Projeto “Clube de Robótica"
Todo o ano
Dinamização de um espaço onde os alunos tomem
contacto com a robótica, montando e experimentando.

Destinatários da
Observações/outras
Orçamento
atividade
informações relevantes
Outras escolas.
0,00 € Não tem
Alunos das
turmas 10PE1,
12PE1 e outros
alunos
interessados
Turmas 12PE1,
12PQ, 12PI

0,00 € Articulação com o parceiro
Ártica CC

0,00 € Autocarro cedido pela JF
Alcântara. O almoço será
numa das escolas da zona,
de acordo com a
disponibilidade para nos
acolher
0,00 € Dinamizado pela CM Lisboa

Step 1
Conjunto de ações: Palestras, workshops, trabalho de
projeto e um pouco de brainstorm, para dotar os
alunos de meios para os ajudar na procura de
emprego.
Visita de Estudo à Central Termoelétrica do Pego e
barragem do Fratel ou Castelo do Bode
Visita de estudo

Todo o ano

2º Período

11PE3 e 9º CR

Visita de Estudo ao Rio Tejo. (Parque das Nações)
Uma saída de campo que permite aos alunos o
contacto com um laboratório de biologia ao ar livre.

2º Período

Turma 9º CR

0,00 € Parceria com ANQEP, CME
e Academia Trivalor.

4.º Departamento - Tecnologias
Professor
Tipo/categoria
responsável
Manuel Moutinho Visita de estudo ou
saída de campo

Atividade
Visita de Estudo à ETAR de Beirolas. (Parque das
Nações)
Visita de estudo

Calendarização
2º Período

Destinatários da
Observações/outras
Orçamento
atividade
informações relevantes
Turma 9º CR
0,00 € Dinamizado pela CM Lisboa

Biblioteca Escolar
Professor
responsável
Equipa da BE.

Equipa da BE.

Equipa da BE

Equipa da BE.

Equipa da BE

Tipo/categoria
Atividade de
animação, artística,
musical ou
representativa
Atividade de
animação, artística,
musical ou
representativa
Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional
Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional
Complemento ao
currículo

Dulce Pinto e
equipa da BE

Complemento ao
currículo

Equipa da BE

Complemento ao
currículo
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“Já+ Logo e Aprendo
Proposta de vários jogos para desenvolvimento do
raciocínio lógico e alargamento do campo lexical.

Ao longo do
ano.

Destinatários da
Observações/outras
Orçamento
atividade
informações relevantes
0,00 €
Alunos
_

"Chá das Letras"
Encontro de docentes em torno da literatura

Ao longo do
ano.

Professores.

“O Valor da Liberdade”
Exposição digital“ 25 de abril” do Instituto Camões /
Canções de abril e apresentação de um livro
Dia da Biblioteca Escolar: "O carrinho não pára ..."
Divulgação da importância da Biblioteca Escolar no
centro da organização sistémica . Divulgação da
Leitura/formação de leitores
“Salvemos os Livros”
Os livros estão desesperados, visto que precisam,
urgentemente, de ser lidos. Sim, lidos, mas, afinal,
onde estão os leitores? Não existem?! Só há uma
solução: um suicídio coletivo. Do varanda da BE, os
livros decidem pôr termo à sua triste existência...
"Bookcrossing"
Os livros procuram mais leitores...

abril de 2019

Imagens para a Vida
Visionamento de filmes Docentes e discentes
apresentam propostas de filmes,

Ao longo do
ano.

Atividade

Calendarização

0,00 €
-

0,00 €
Comunidade
educativa

22 de outubro
de 2018
Comunidade
educativa

0,00 €

25, 26 e 27 de
setembro de
2018

0,00 €

Ao longo do
ano

-

10º PE1, 10º PI
e 10ºPQ

-

0,00 €
Comunidade
educativa e
outros.

-

0,00 €
Comunidade
Escolar

Biblioteca Escolar
Professor
responsável
Professora
Manuela Silva

Tipo/categoria

Atividade

Calendarização

Complemento ao
currículo

“Não Matem as Palavras"
Alargamento lexical

Ao longo do
ano.

Professores:
Isabel Pires e
Mário Barreto

Complemento ao
currículo

Ao longo do
ano.

Professores:
Isabel Pires e
Mário Barreto
Equipa da BE

Complemento ao
currículo

“Das Letras à Imagem”
A ilustração completa a informação escrita (uma
imagem vale por mil palavras) /ilustração criativa de
um trecho da obra em análise.
“Um Mês....Um Escritor”
Promoção da leitura

Equipa da BE.

BE

Equipa da BE

Equipa da BE

Equipa da BE

Complemento ao
currículo
Concurso

Cantinho de apoio ao desenvolvimento curricular
Apoio nas diversas disciplinas
"Peddy Paper" / "Kahoot" (culturais)
Motivação para a aquisição de conhecimentos de uma
forma lúdica.
Conferência, palestra, “Viva a Literatura!”
workshop, ação de
Homenagem à antiga professora da ESFB., escritora
sensibilização ou outro Matide Rosa Araújo.
tipo de formação
Conferência, palestra, Palestra sobre Matemática I
workshop, ação de
Sensibilização lúdica para a importância da
sensibilização ou outro matemática
tipo de formação
Conferência, palestra, Palestra: “Diz não à violência no namoro e ao assédio
workshop, ação de
sexual"
sensibilização ou outro Sensibilização para a construção de uma cultura de
tipo de formação
prevenção e de intervenção em relação a estes
fenómenos.
Conferência, palestra, Ciclo Multidisciplinar de Conferências “Escola Em
workshop, ação de
Rede”
sensibilização ou outro Divulgação e discussão de temas relevantes e atuais
tipo de formação
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Ao longo do
ano.
Ao longo do
ano.
Ao longo do
ano.

Destinatários da
Orçamento
atividade
0,00 €
Comunidade
Educativa.
0,00 €
Comunidade
educativa.

Observações/outras
informações relevantes

0,00 €
Alunos

0,00 €

Discentes.
0,00 €
- Alunos.

De 25 a 29 de
março de 2019 Comunidade
(Semana da
escolar
Leitura)
Data a
combinar
Comunidade
educativa

0,00 €

março de 2019

0,00 €

-

0,00 €
-

Comunidade
educativa

Ao longo do
ano.

-

0,00 €
Comunidade
educativa

Biblioteca Escolar
Professor
responsável
Equipa da BE

Equipa da BE

Conferência, palestra, Palestra: “Chocolate: do Laboratório à Fábrica"
workshop, ação de
Promoção da curiosidade cientifica.
sensibilização ou outro
tipo de formação

Equipa da BE

Conferência, palestra,
workshop, ação de
sensibilização ou outro
tipo de formação
Conferência, palestra,
workshop, ação de
sensibilização ou outro
tipo de formação

Palestra: “Quem roubou a minha identidade?”
Promoção do uso correto e seguro das tecnologias de
informação, em benefício da sociedade.

Destinatários da
Observações/outras
Orçamento
atividade
informações relevantes
março de 2019
0,00 €
11ºPQ e 12º PQ
e Comunidade
educativa em
geral.
9 de janeiro de
0,00 €
2019
10º PQ e
Comunidade
educativa em
geral.
0,00 €
21 de
9ºCR, 10º PE1,
novembro de 10ºPI e 10ºPQ
2018

Palestra: “Os Robots à conquista do mundo e
arredores"
A Importância da Robótica no mundo

07 de
novembro de
2018

Conferência, palestra,
workshop, ação de
sensibilização ou outro
tipo de formação
Conferência, palestra,
workshop, ação de
sensibilização ou outro
tipo de formação
Conferência, palestra,
workshop, ação de
sensibilização ou outro
tipo de formação
Exposição

Palestra:“Igualdade de Género”
25 de outubro
Três vozes em "Igualdade de Género" Informação,
sensibilização e formação para diversos temas sobre
Igualdade de Género
Palestra: “Anorexia nervosa”
16-10-2018
Apresentação do livro "Entre a Comida e a Parede" de
Beatriz Ribeiro

Equipa da BE

Equipa da BE.

Equipa da BE.

Equipa da BE

Equipa da BE

Tipo/categoria

Atividade

Conferência, palestra, Palestra: “O Facebook biomolecular: quem tem mais
workshop, ação de
amigos na célula”
sensibilização ou outro Apresentação do "facebook" biomomecular.
tipo de formação
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Calendarização

Palestra: Matemática II
- Sensibilização de uma forma lúdica para o estudo da
matemática

Data a
combinar

Exposições na BE
Exposições sobre temas diversos

Ao longo do
ano

0,00 €
9º CR , 10º PE1
e comunidade
educativa em
geral.

-

0,00 €
Comunidade
escolar

-

0,00 €
Comunidade
Educativa
0,00 €
Comunidade
educativa

-

0,00 €
Comunidade
educativa

-

Biblioteca Escolar
Professor
responsável
Equipa da BE

Equipa da BE

Equipa da BE

Equipa da BE.

Equipa da BE

Maria João
Martins

Tipo/categoria

Atividade

Calendarização

Exposição

Biblioteca Viva
Exposição física de todos os trabalhos dos alunos
(presencial e distância)

Semana da
Escola

Intercâmbio, projeto
nacional/internacional,
protocolo ou parceria
Ligação da escola à
família/comunidade

“A BE tem!”
Empréstimo Interbibliotecário com as BLX

Ao longo do
ano.

“As Voltas dos Livros”
Comunidade de Leitores: um título de um livro bem
sugestivo gera uma leitura coletiva e uma rede de
leitores, pronta para reunir mensalmente, preparada
para discutir fragmentos selecionados por todos.
Apoio na realização das PAP(s) e nos trabalhos
escolares.
Os docentes apoiam os alunos na realização das PAP(s)
e nos trabalhos escolares.
"Carrinho das Letras"
Disseminação da leitura pelos espaços menos
convencionais da escola
Gestão e continuidade do tratamento documental
informatizado da coleção com o OPAC "Winlib".
Modernização do sistema de gestão
Blogue da BE -"para além dos olhos…"
Articulação com vários departamentos - interação da
BE com toda a comunidade educativa, apoio curricula,
exposição dos trabalhos dos alunos e abertura de
horizontes literários, culturais e artísticos de toda a
comunidade

Ao longo do
ano.

Outro

Projeto

Site, blog ou outros
meios digitais

Equipa da BE
Site, blog ou outros
(professora Isabel meios digitais
Pires)
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Ao longo do
ano.

Ao longo do
ano.
Ao longo do
ano
Ao longo do
ano.

Destinatários da
Observações/outras
Orçamento
atividade
informações relevantes
0,00 €
Comunidade
educativa e os
visitantes de
outras escolas.
0,00 €
Comunidade
Educativa
0,00 €
Comunidade
Educativa

0,00 €
Todos os alunos.

-

0,00 €
Comunidade
Escolar.

200,00 €

Comunidade
educativa

0,00 €

Comunidade
educativa.

Biblioteca Escolar
Professor
responsável
Maria João
Martins

Equipa da BE

Tipo/categoria
Site, blog ou outros
meios digitais

Visita de estudo ou
saída de campo

Atividade

Calendarização

Desenvolvimento do Projeto da Biblioteca Digital
Ao longo do
(Repositórios dos cursos profissionais): •Repositório
ano.
de Produção científica e tecnológica, •Repositório de
Leitura •Repositório MI ( Memória da Instituição)
A BE Digital moderniza o sistema, facilitando o acesso
ao conhecimento durante 24 horas.
Passeio Literário
Julho 2019
Planificação em curso

Destinatários da
Orçamento
atividade
0,00 €
Comunidade
Escolar.

Professores e
os melhores
leitores (alunos).

Observações/outras
informações relevantes

0,00 € - Despertar o gosto pelo
património literário,
histórico, cultural e
arquitetónico- Conviver,
cooperar e desenvolver
relações interpessoais
entre toda a
comunidade- Incentivar a
participação da
comunidade educativa em
atividades culturaisDesenvolver

Clube / Projeto educativo
Professor
responsável
Paula Perrolas

Tipo/categoria
Atividade de
solidariedade

Anna Campos e
Paula Perrolas

Atividade de
solidariedade

Paula Perrolas

Atividade de
solidariedade
Atividade de
solidariedade

Paula Perrolas

Paula Perrolas

Atividade de
solidariedade
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Atividade
Papel por Alimentos
Recolha de papel que é convertido em alimentos para
o Banco Alimentar
Feira Solidária
Realizar uma feira solidária com venda de produtos
diversos
Encontro Escolas Solidárias
Participação no Encontro Escolas Solidárias
Colaborar no Banco Alimentar
Colaborar nos armazéns Banco Alimentar nas recolhas
nacionais.
Apoio à IPSS Ajuda de Mãe
Recolha de produtos para a IPSS Ajuda de Mãe

Ao longo do
ano

Destinatários da
Orçamento
atividade
Comunidade
0,00 €
Escolar

13 de
dezembro

Comunidade
Escolar

0,00 €

Alunos do
voluntariado
1 de dezembro Comunidade
e maio
Escolar.

0,00 €

Maio

0,00 € Divulgar a Escola ao
exterior.

Calendarização

Maio/junho

Comunidade
Escolar

Observações/outras
informações relevantes

0,00 €

Clube / Projeto educativo
Professor
responsável
Paula Perrolas

Paula Perrolas
Paula Perrolas
Paula Perrolas

Tipo/categoria
Atividade de
solidariedade

Atividade de
solidariedade
Atividade de
solidariedade
Atividade de
solidariedade

Paula Perrolas

Atividade de
solidariedade

Paula Perrolas

Atividade de
solidariedade
Atividade de
solidariedade
Atividade de
solidariedade
Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional
Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional
Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional
Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional

Paula Perrolas
Paula Perrolas
Anna Campos

Anna Campos

Anna Campos

Anna Campos
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Atividade

Calendarização

Destinatários da
Orçamento
atividade
Comunidade
0,00 €
Escolar

Recolha de roupa a favor do Balneário Público de
Alcântara
Recolha de roupa a favor do Balneário Público de
Alcântara
Reciclagem de tampas
Reciclagem de tampas
Reciclagem de pilhas
Recolha de pilhas a favor do IPO
Reciclagem de rolhas de cortiça
Recolha de rolhas de cortiça para a Quercus para
reflorestar Portugal
Atividade com o 1º ciclo da E.B. 1 Santo Amaro.
Atividade com uma turma de 4º ano da E.B.1 de Santo
Amaro.
Voluntariado no Refood
Um turno de voluntariado no Refood de Alcântara
Campanha a favor do Refood
Recolha de produtos para o Refood
Cabaz dos Afetos
Venda de rifas para angariação de produtos
Sabores do Mundo
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação

Novembro

Turma de 4º
ano e grupo de
voluntariado..
A designar
Grupo do
voluntariaso
A designar
Comunidade
Escolar
Fevereiro
Comunidade
Escolar
16 de outubro Comunidade
Escolar

0,00 €

Dia Mundial da Luta Contra a Sida
Comemoração do Dia Mundial da Luta Contra a Sida

30 de
Novembro

0,00 €

Dia dos Afetos
Comemoração do Dia dos Afetos

14 de fevereiro Comunidade
Escolar

0,00 €

Dia Internacional da Mulher.
Comemoração do Dia Internacional da Mulher

8 de março

0,00 €

Ao longo do
ano lectivo
Ao longo do
ano letivo
Ao longo do
ano letivo

Comunidade
Escolar
Comunidade
escolar
Comunidade
educativa

2º Período

Alunos

Comunidade
Escolar

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Observações/outras
informações relevantes

Clube / Projeto educativo
Professor
responsável
Anna Campos

Anna Campos

Anna Campos

Anna Campos

Atividade

Tipo/categoria
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
Conferência, palestra,
workshop, ação de
sensibilização ou outro
tipo de formação

Calendarização

Destinatários da
Orçamento
atividade
Alunos
0,00 €

Dia de Aniversário
Comemorar o dia de aniversário dos alunos
entregando um postal e uma lembrança.
Colaboração com a CML - Programa Escolas
palestras

Ao longo do
ano letivo
A designar

Comunidade
escolar

0,00 €

Juntos num só ritmo
Colaborar na aplicação do projeto JUntos num só
ritmo do BIPP

Novembro e
dezembro

10 PQ e 10 PE

0,00 €

Colaboração com a UCC Consigo
Colaboração com a UCC Consigo

Ao longo do
ano letivo

Comunidade
Escolar

0,00 €

Observações/outras
informações relevantes

SPO/NAE
Professor
responsável
Anabela Nunes

Atividade

Tipo/categoria
Conferência, palestra, Dia da Inclusão
workshop, ação de
Dia da Inclusão
sensibilização ou outro
tipo de formação

Destinatários da
Orçamento
atividade
0,00 €
3 de dezembro Comunidade
escolar

Observações/outras
informações relevantes

Destinatários da
Orçamento
atividade
Todos os
0,00 €
alunos,
professores e
pessoal não
docente.

Observações/outras
informações relevantes

Calendarização

VIMES
Professor
responsável
Jorge Ramalho

Tipo/categoria
Projeto
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Atividade
Promoção da disciplina na Escola
Aplicação do Plano de Promoção da Disciplina na
Escola em todos os seus múltiplos aspetos.

Calendarização
Ao longo do
ano letivo

Adenda às atividades propostas na plataforma

Atividades do 1º Departamento

Professor
Responsável

Categoria

Atividade

Calendarização

Destinatários

Custos

Visita de Estudo
Virtual ao Museu
Teresa Santos

Visita de

do Azulejoteiro

Estudo

Escrita de textos,

2º Período

Alunos do 8º e
9º anos

Sem custos

resposta a
roteiros
Teresa Santos

Concurso

Carla Martinez

Concurso

Uma aventura
Literária

Fevereiro

Alunos do 8º e
9º anos

Literacia 3D

Novembro e 2º

Alunos do 8º

Modalidade Inglês

Período

ano

Sem custos

Sem custos

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 2

Atividade
Venha ler connosco
Todas as coisas – uma discussão sobre a diferença
Visita de Estudo Virtual a Sintra no âmbito do Romantismo
VIMES
Gazeta da Fonseca (Jornal da Escola)
As ferramentas das Descobertas
A melhor Rosa dos Ventos
Semana da Escola – Dia do Desporto (Torneio de futsal e
voleibol)
Arquitetura Popular Portuguesa – construção de power point
ativo
Comemoração do dia de S. Valentim - Exposição
Segurança na Fonseca
Visitas de estudo promovidas pela Câmara Municipal de
Lisboa

Coordenador
Jerónimo
Jerónimo
Isabel Melo
Jorge
Ramalho
António
Monteiro
Isabel Pires
Isabel Pires

Professores com horas para
o projeto

Carlos Banha

Comunidade escolar

Vanda
Gonçalves
Helena Brites
Cristina
Martins
Cristina
Martins

Outros intervenientes
Comunidade escolar

Comunidade escolar
Mário Barreto
HGP; Hist; EV

Ana Miranda
Carla Martinez
Comunidade escolar
Manuel Moutinho

Atividades do 3.º Departamento

Professor
responsável

Tipo/Categoria Atividade

Calendarização

•
•
•
•
•
•
•
•

“Exposição”

Presépio e
árvore de
Natal

“Exposição”

Trono de
Sto
António

Moutinho
Mário
Sara
Vanda
Moutinho
Mário
Sara
Vanda

Orçamento

Observações

Comunidade
Novembro/Dezembro escolar

€ 50
(previsto)

Tentar
envolver os
alunos

Comunidade
escolar

€ 50
(previsto)

Tentar
envolver os
alunos

Maio/Junho

Destinatários
da atividade

Atividades - SPO / Educação para a saúde / Cidadania

1- Palestra sobre HIV
Clube/Projeto educativo; Palestra ; Atividade "Viver com HIV"; Palestra sobre HIV;
Coordenadora Anna Campos: outros professores Paula Perrolas; calendarização 5 de
dezembro; local de realização Biblioteca; destinatários 11PQ/PE e 12 PQ/PE,
enquadramento 2º objetivo- ação 43; objetivos- Contribuir para uma vivência
informada e responsável dos jovens no âmbito da sexualidade. Prevenir
comportamentos de risco.
2- Escolas Solidárias
Clube/Projeto educativo; Palestra ; Atividade "Sessão de arranque da 9º Edição do
Programa Escolas Solidárias"; Palestra sobre cidadania e solidariedade; Coordenadora
Paula Perrolas: outros professores João Santos; calendarização 22 de outubro; local de
realização Biblioteca; destinatários Comunidade Escolar, enquadramento 1º objetivoação 19 e 2º objetivo- ação 40; objetivos- Divulgar o Programa Escolas Solidárias à
comunidade educativa e divulgar a Escola ao exterior.

