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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

CRESCER DE FORMA SUSTENTADA

ESCOLA SECUNDÁRIA
DE FONSECA BENEVIDES

Aprovado pelo Conselho Pedagógico de 3 de novembro de 2016

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: Aumentar o número de alunos, Reduzir o insucesso escolar e Diminuir a indisciplina na
escola.
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: Reduzir o insucesso 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
2015
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

5 de setº 2016

Diretores de turma

S/C

Análise da participação
dos professores

Reunião geral de professores

7 de setº 2016

Professores

S/C

Análise da participação
dos professores

Reunião de diretores de turma

8 de setº 2016

Diretores de turma

S/C

Análise da participação
dos professores

Formação para os professores do EaD

Setembro 2016

Professores EaD

S/C

Análise da participação
dos professores

Receção aos alunos

9 de setº 2016

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

Alunos
13 de setº 2016

Pais e EE

Apoio aos projetos e iniciativas dos
diferentes departamentos e setores

Ao longo do ano

Alunos, professores,
funcionários, pais e
EE e outros
elementos da
comunidade

Monitorização do funcionamento e
qualidade do refeitório escolar

Ao longo do ano

Comunidade
educativa

S/C

Ao longo do ano

Alunos
Professores
Funcionários

OE

Rácios Custos

Comunidade Escolar
CINEL
ESRDA

ORP

Verificação da realização
da iniciativa

Organização e gestão dos recursos
humanos
Simulacro e exercícios de evacuação da
escola

2.º Período
(A definir)

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

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

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

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

Atividade

Calendarização

Público-alvo

Recursos financeiros
alocados / Patrocinadores /
Entidades a contactar

Indicadores de
avaliação

Semana da escola

3 a 5 mai 2017

Comunidade
Educativa e escolas
circundantes

ORP

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

“Dia do autocarro”

4 de mai 2017

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

Área de Intervenção onde se insere: Diminuir a indisciplina na escola

Atividade

Calendarização

Público-alvo

Recursos financeiros
alocados / Patrocinadores /
Entidades a contactar

Indicadores de
avaliação

Avaliação

Implementar um novo plano de combate à
indisciplina, que responsabilize e premei os
alunos pelos seus comportamentos e
atitudes, gerido pelo VIMES

Ao longo do ano

Comunidade
Educativa

ORP / Patrocínios a definir

N.º de faltas disciplinares, Penas disciplinares
de processos disciplinares aplicadas
e de sanções.

Agilizar a instrução de processos
disciplinares

Ao longo do ano

Comunidade
Educativa

S/C

N.º de faltas disciplinares, Penas disciplinares
de processos disciplinares aplicadas
e de sanções.
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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 ‐ 2016/17
1.º Departamento ‐ Línguas
Professor
responsável
Carla Martinez e
Cristina Ferreira

Tipo/categoria

Atividade

Atividade de
animação, artística,
musical ou
representativa
Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional

Nádia Raposo

Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional

Visita de Estudo ‐ Assistir a peça de teatro
Assistir a peça de teatro em língua inglesa, peça "A
Star Wars Story" pelo grupo de teatro interactivo,
Interacting.
Día de los Muertos
A comemoração da efeméride far‐se‐á com a
visualização de curtas metragens, assim como a sua
consequente interpretação.
Día de Reyes
Vizualização de um power point e de pequenos vídeos
sobre a comemoração da efeméride.

Manuela
Almeida Silva

Complemento ao
currículo

Visita de estudo à "Casa Fernando Pessoa"
Contacto com as memórias do poeta.

Manuela Silva.

Visita de estudo ou
saída de campo

Nádia Raposo

Cidália Magalhães Visita de estudo ou
saída de campo

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Calendarização
17 de
Fevereiro de
2017

Destinatários da
Orçamento
atividade
Turmas dos
Ingresso e
profissionais do transporte
10º e 11º anos.

2 de novembro Alunos do 7.º,
8.º, 9.º, 10.º e
11.º anos de
escolaridade.
12 a 16 de
Todos os alunos
dezembro
da disciplina de
Espanhol: 7.º
A1, A2, A3;
8.ºA1, A2, A3;
9.º A1, A2; 10.º
A e 11.º A.
Turamas 12º
1º Período.
PQ e PE1

Observações/outras
informações relevantes

Atividade sem
custos

Atividade sem
custos

Transporte (
carris) e
bilhete de
ingresso
Assistência à peça " Felizmente há luar" de Luís de
Fevereiro 2017. Alunos do 12º Bilhete de
ano.
ingresso e
Sttau Monteiro.
título de
Assistir a representação da peça de teatro "Felizmente
transporte
há luar" de Luís de Sttau Monteiro pelo grupo de
coletivo.
teatro "Actus".
Visita ao Mosteiro dos Jerónimos
Alunos dos 10º Ingresso e
Abril/ maio
Visita guiada ao mosteiro.
anos dos cursos título de
2017
profissionais.
transporte

Aguardo possibilidade de
o ingresso ser gratuito.

1.º Departamento ‐ Línguas
Professor
responsável
Cidália
Magalhães e
Manuela Silva.

Tipo/categoria
Visita de estudo ou
saída de campo

Cidália Magalhães Visita de estudo ou
saída de campo

Cidália Magalhães Visita de estudo ou
saída de campo

Atividade
Adaptação ao teatro da obra "Memorial do Convento"
de José Saramago e visita ao convento de Mafra.
Representação da adaptação da obra "Memorial do
Convento" de José Saramago e visita ao convento de
Mafra.
Visita à Biblioteca do P. N. da Ajuda: Cancioneiro
Medieval da BA; Visita ao Palácio Nacional da Ajuda.
Contacto com registos de textos da Idade Média,
principalmente com o Cancioneiro medieval da
Biblioteca da Ajuda;Visita guiada ao Palácio Nacional
da Ajuda.
Teatro: “Farsa de Inês Pereira” de Gil Vicente
Assistência à representação da “Farsa de Inês Pereira”
de Gil Vicente pelo grupo de teatro “O Sonho”

Calendarização
3º período

Destinatários da
Orçamento
atividade
Alunos do 12º Bilhete de
ano.
ingresso e
transporte

Novembro/dez Alunos dos
embro 2016
cursos
profissionais,
10º anos,
turmas PE1, PI
e PQ
Alunos dos
Janeiro/
cursos
fevereiro de
profissionais,
2017
10º anos.

Observações/outras
informações relevantes
Será solicitado à Junta de
Freguesia de Alcântara o
transporte até ao local, à
semelhança dos anos
anteriores

Atividade sem
custos

Ingresso 5, 40
euros e título
de transporte
público

1.º Departamento ‐ Línguas, 2.º Departamento ‐ Expressões e Ciências Sociais e Humanas
Professor
Tipo/categoria
responsável
Professora do 1º Site, blog ou outros
Departamento. meios digitais

Atividade

Calendarização

Raízes na Terra.
2º Período.
Criação de um livro digital de turma "Raízes da Terra",
concebido através de viagens imaginárias às suas
raízes em articulação com as da disciplinas de História,
Geografia e Português.

Destinatários da
Orçamento
atividade
Alunos do 8º
Atividade sem
A1.
custos

Observações/outras
informações relevantes

1.º Departamento ‐ Línguas, 2.º Departamento ‐ Expressões e Ciências Sociais e Humanas, Ensino a Distância
Professor
responsável
Aurora Antunes

Tipo/categoria

Atividade

Intercâmbio, projeto Concurso nacional "Pinta tu España"
nacional/internacional, Concurso nacional "Pinta tu España": projeto de
protocolo ou parceria articulação e aproximação entre a cultura portuguesa
e a espanhola. Os prémios envolvem dinheiro para os
alunos inscritos e para a escola.

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Calendarização
Primeiro e
segundo
períodos.

Observações/outras
Destinatários da
Orçamento
informações relevantes
atividade
Alunos e
Atividade sem Articulação de conteúdos
professores
custos
das disciplinas de
Espanhol e de Educação
Visual.

1.º Departamento ‐ Línguas, Ensino a Distância
Professor
Tipo/categoria
responsável
Helena Barriga, Comemoração de
Sofia Meixedo e efemérides, dias ou
professores do 2º festa tradicional
ciclo

Nádia Raposo

Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional

Helena Barriga, Concurso
Sofia Meixedo e
professores do 2º
ciclo

Helena Barriga,
Sofia Meixedo e
Olga Pinto

Concurso

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade
"I'll send you a Christmas Card ‐ Christmas card
exchange 2016", an eTwinning project
Troca de votos/ cartões de Natal, escritos em inglês.
Os alunos farão cartões de Natal utilizando várias
técnicas e enviam‐nos para as escolas parceiras
através do correio tradicional.
La Navidad
Os alunos do ED trocarão cartões de Natal entre si.

Uma aventura literária… 2017
Os alunos participam na modalidade de "Texto
original", modalidade para todos os anos de
escolaridade. O concurso consiste na escrita de um
texto, o tema é livre e deve ter a extensão máxima de
uma a duas páginas manuscritas ou datilografadas.
Literacia 3D ‐ o desafio pelo conhecimento
Esta atividade é desenvolvida online e, em princípio,
pois dependerá do empenho e resultados dos alunos,
terá 3 fases, sendo a primeira realizada a nível de
escola. A prova a realizar pelos alunos estará aberta
durante 4 dias.

Calendarização
1º Período

de 12 a 16 de
dezembro

1º e 2º
períodos

Observações/outras
Destinatários da
Orçamento
informações relevantes
atividade
Alunos do 5º e Envio de
Os alunos participarão na
7ºanos.
correspondênc 3ª edição deste projeto
eTwinning, que contará
ia
com a participação de
escolas de 16 países da
União Europeia.
Todos os alunos Atividade sem
do 3.º ciclo: 7.º custos
A1, A2 e A3;
8.ºA1, A2 e A3;
9.º A1 e A2.
Alunos do 5º
Atividade sem
ano.
custos

Primeira fase – Alunos do 5º
ano
21 a 25 de
novembro;
Segunda fase –
6 a 10 de
março;
Terceira fase –
26 maio.

Atividade sem Ao longo do ano letivo,
custos
são 3 fases, a continuação
em concurso está
dependente dos
resultados dos alunos.
Na primeira fase são
apurados os melhores
alunos de cada escola; na
segunda a seleção é feita a
nível distrital; na terceira
fase, a final, serão
conhecidos os vencedores
do concurso.

1.º Departamento ‐ Línguas, Ensino a Distância
Professor
Tipo/categoria
responsável
Sofia
Concurso
Meixedo/Helena
Barriga/Ana
Fonseca

Aurora Antunes

Exposição

Helena Barriga, Visita de estudo ou
Sofia Meixedo e saída de campo
professores do 2º
ciclo

Helena Barriga, Visita de estudo ou
Sofia Meixedo e saída de campo
professores do 2º
ciclo

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade
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), realizado unicamente com
marcador ou caneta de cor preta, do(s) mesmo(s)
autor(es) do conto, que permita perceber a ideia
central do conto e tenha largura máxima de 10 cm e
altura máxima de 15 cm.
Día de la Hispanidad
Exposição de trabalhos, alusivos à efeméride,
realizados pelos alunos. A afixação dos trabalhos será
feita durante a semana da escola.
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. A título de exemplo,
os alunos podem e devem incluir no texto a descrição
de um objeto, fazer uma entrevista, apresentar
fotografias, fazer um desenho, um pequeno vídeo ... o
que considerarem relevante.
Visita de estudo virtual ao Museu da Fundação
Calouste Gulbenkian
Resposta a um roteiro; escrita de um texto, com
descrição dos aspetos mais relevantes do local, onde
está a decorrer a visita de estudo. A título de exemplo,
os alunos podem e devem incluir no texto a descrição
de um objeto, fazer uma entrevista, apresentar
fotografias, fazer um desenho, um pequeno vídeo ... o
que considerarem relevante.

Calendarização
1º e 2º
períodos

Observações/outras
Destinatários da
Orçamento
informações relevantes
atividade
Alunos do 2º
Atividade sem Os alunos vão participar
ciclo.
custos
na 5ª edição do concurso.

3, 4 e 5 de maio Toda a
comunidade
escolar.

Atividade sem
custos

3ª período

Alunos do
5ºano.

Atividade sem A visita de estudo far‐se‐á
custos
virtualmente, a professora
com os alunos explora
vários recursos disponíveis
em aula síncrona, pedindo‐
lhes para realizar algumas
atividades.

2º Período

Alunos do 5ºano Atividade sem A visita de estudo far‐se‐á
custos
virtualmente, a professora
com os alunos explora
vários recursos disponíveis
em aula síncrona, pedindo‐
lhes para realizar algumas
atividades.

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

Atividade

Tipo/categoria

Calendarização

Atividade de
animação, artística,
musical ou
representativa

On the air ‐ Rádio online da ESFB
Criação e emissão de rádio via
https://www.radionomy.com/ (serviço gratuito).
Emissões pré‐ programadas para os intervalos e após
o fecho da escola.

Durante os
períodos
lectivos

Vanessa Pinto

Atividade desportiva

Torneio de Futsal
Torneio de Futsal

5 de Maio

Vanessa Pinto

Atividade desportiva

Torneio de Basquetebol
Torneio de Basquetebol 3x3.

3 de Maio

Comemoração de eventos históricos relevantes ‐
página do EaD
Atividades na plataforma EaD alusivas a eventos
históricos relevantes: 5 de outubro 1910, 1 de
novembro 1755, 1 de dezembro de 1640, 25 de abril
de 1974, 1º de maio
Trabalho coletivo em Vídeo/fotografia: "25 de Abril
uma visão"
Trabalho coletivo em Vídeo/fotografia: "25 de Abril
uma visão" a visão de cada aluno sobre o 25 de abril

1ºP e 3º P

Manuela Dâmaso Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional

Manuela Dâmaso Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional

Escola Secundária de Fonseca Benevides

3º P

Observações/outras
Destinatários da
Orçamento
informações relevantes
atividade
Toda a
Atividade sem Haverá uma sessão de
formação para os
comunidade
custos
primeiros alunos
escolar.
interessados e tentar‐se‐à
criar liderança e
responsabilidade dos
próprios alunos que
permita encaminhar e
moderar a participação
dos seguintes
Preferencialmen Atividade sem
te alunos
custos
(9CE/9CI,
10PE1/10PQ,
10PI, 11PI,
11PE1/11PQ,
VOC_SEC,
12PE1/12PI,
12PE2/12PI).
Alunos do
Atividade sem
ensino
custos
presencial
Comunidade
Atividade sem
educativa
custos

11º A e 12º A

Atividade sem
custos

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

Tipo/categoria
Complemento ao
currículo

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade

Calendarização

Tribunal de Porta Aberta
A Associação Sindical dos Juízes Portugueses vai
promover, entre 5 e 9 de Dezembro próximo, uma
iniciativa com a designação “Semana do Tribunal de
Porta Aberta”.Tem esta inicia va como grandes
objetivos contribuir para a transparência do sistema
de justiça e sua melhor compreensão pelos cidadãos,
pretendendo ser também um elemento valorizador da
educação cívica dos alunos pelo conhecimento do
sistema de jus ça que é proposto.Na “Semana do
Tribunal de Porta Aberta” pretendemos que se fale da
justiça, que se dê a conhecer o dia‐a‐dia dos tribunais,
que se explique o papel de cada um dos
intervenientes no sistema ‐ juízes, magistrados do
Ministério Público, advogados e funcionários e se
esclareçam os direitos dos cidadãos.Neste sen do
propomo‐nos fazer deslocações às escolas que
entendam esta iniciativa útil para que, no decurso de
uma aula ou numa pequena conferência, um Juiz
tenha uma conversa com os alunos, num registo
informal, explicando o sistema de justiça, as carreiras
existentes e a forma de acesso às mesmas.

Entre 14 de
novembro e 9
de dezembro
(conforme
resposta a
solicitação), 3ª
de manhã

Destinatários da
Orçamento
atividade
Ensino
Atividade sem
profissional,
custos
todas as turmas

Observações/outras
informações relevantes

2.º Departamento ‐ Expressões e Ciências Sociais e Humanas
Professor
Tipo/categoria
responsável
António Monteiro Projeto

Atividade
Gazeta da Fonseca
Jornal escolar

Paulo Sousa/
Site, blog ou outros
António Monteiro meios digitais

Metéorubrica ‐ Jornal da Gazeta
Em cada edição do "Jornal da Gazeta" do 2º
departamento, edito um item dedicado à
meteorologia global e que foca previsões sazonais,
situações concretas de estados de tempo e clima (ex.
vagas de calor ou de frio), ou toda uma outra série de
fenómenos "extremos" e passíveis de ocorrer na
atmosfera terrestre.

Manuela Dâmaso Site, blog ou outros
meios digitais

Trabalho coletivo em Vídeo/fotografia: "Os nossos
mundos"
Trabalho coletivo em Vídeo/fotografia: "Os nossos
mundos" sobre a realidade e o dia a dia dos alunos de
EaD

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Observações/outras
Destinatários da
Orçamento
informações relevantes
atividade
Todos os
Atividade sem
Produzir um
elementos da custos
jornal por
período e um comunidade
suplemento na educativa;
estabeleciment
semana da
os de ensino
escola.
mais próximos
ou que
mantenham
contacto
directo com a
Escola;
comunidade
envolvente.
toda a
Atividade sem Com esta análise e leitura,
ao longo do
os alunos podem focar‐se
comunidade
custos
ano letivo
de uma forma mais lúdica
escolar
(edições em
na descrição de análises
papel do jornal)
geográficas que são
abordadas em vários
níveis e ciclos de ensino
da Geografia (3º. ciclo e
secundário)
3º P
11º e 12º anos Atividade sem
custos
Calendarização

2.º Departamento ‐ Expressões e Ciências Sociais e Humanas
Professor
Tipo/categoria
responsável
Fernanda Teles e Visita de estudo ou
Helder Lourenço saída de campo

Anabela Rocha

Visita de estudo ou
saída de campo

Manuela Dâmaso Visita de estudo ou
saída de campo
Manuela Dâmaso Visita de estudo ou
e Paulo Sousa
saída de campo
Manuela Dâmaso Visita de estudo ou
saída de campo

Manuela Dâmaso Visita de estudo ou
saída de campo
Manuela Dâmaso Visita de estudo ou
saída de campo

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Destinatários da
Orçamento
atividade
A visita destina‐ Atividade sem
Geo‐História
A visita está
custos
As disciplinas de Geografia e História, propõem uma
prevista para o se aos alunos
do 8º ano do
visita de estudo com as turmas do EAD do 8º ano.
segundo
Ensino à
período.
Distância ( 8A1,
Pretende‐se uma visita a três espaços na zona de
8A2, 8A3).
Belém (Padrão dos Descobrimentos/ Rosa dos Ventos;
Torre de Belém e Planetário), subordinada ao tema
"o comércio à escala mundial‐ desde o século XVI aos
nossos dias", num tipo de visita "Blended ", de acordo
com as orientações do guião para as visitas de estudo.
Turma 10 PE1 e 2 bilhetes de
Bairro das Artes
Na 6ª feira
autocarro
Visita às 34 galerias de arte do Bairro Alto ao Cais do
seguinte à sua 10 PQ
Sodré em roteiro organizado institucionalmente e
aprovação
chamado Bairro das Artes
Atividade

Visita de Estudo ao Museu do Combatente
Visita de Estudo virtual ao Museu do Combatente ‐
Conhecer a realidade da 1ª Guerra Mundial e do CEP
Visita de Estudo às Minas do Lousal
Visita de Estudo virtual às Minas do Lousal atividade
interdisciplinar História e Geografia
Visita de Estudo ao Museu de Arte Moderna ‐
Gulbenkian
Visita de Estudo virtual ao Museu de Arte Moderna ‐
Estudo de uma obra de arte
Visita de Estudo ao Museu dos Coches
Visita de Estudo virtual ao Museu dos Coches ‐ Barroco
Visita de Estudo virtual ao Palácio de Queluz
Visita Virtual ao Palácio de Queluz para observação
dos aspectos arquitetónicos

Calendarização

1º P

12º A

Atividade sem
custos

3º P

10ºA, 11º A

Atividade sem
custos

1º P

11º A

Atividade sem
custos

1º P

11º A

1º P

11º A

Atividade sem
custos
Atividade sem
custos

Observações/outras
informações relevantes
A visita de estudo deve ser
acompanhada pelo
formador João Fernandes,
uma vez que é presencial
e virtual em simultâneo.

Saída da escola às 13.30
no autocarro 738; saída
no Rato. Realização do
percurso das galerias.
Volta à escola no 15 no
Cais do Sodré pelas 19
horas.

2.º Departamento ‐ Expressões e Ciências Sociais e Humanas
Professor
Tipo/categoria
responsável
Manuela Dâmaso Visita de estudo ou
saída de campo
Manuela Dâmaso Visita de estudo ou
saída de campo

Atividade
Visita de Estudo ao Palácio de Mafra
Visita virtual ao Palácio Nacional de Mafra para
observação da arquitetura e arte barroca
Visita de estudo virtual a um Campo de Concentração
Nazi
Visita de estudo virtual a um Campo de Concentração
Nazi ‐ conhecer a realidade dos campos de
concentração nazi

Calendarização
1º Período

Destinatários da
Orçamento
atividade
11º A
Atividade sem
custos

2º P

12ºA

Calendarização

Destinatários da
Orçamento
atividade

Observações/outras
informações relevantes

Atividade sem
custos

2.º Departamento ‐ Expressões e Ciências Sociais e Humanas, Clube / Projeto educativo
Professor
responsável

Tipo/categoria

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade

Observações/outras
informações relevantes

2.º Departamento ‐ Expressões e Ciências Sociais e Humanas, Clube / Projeto educativo
Professor
responsável
Vanessa Pinto.

Tipo/categoria
Projeto

Atividade
Projeto BEST (Boas práticas; Escola mais segura; Sou
ativo; Turma em ação)
Pretende‐se criar um espaço temporal em que os
alunos da turma possam, de forma orientada por um
docente realizar actividades:
de prática desportiva de pesquisa, de reflexão, de
debate, propostas pelos aluno ou outras …
Este espaço temporal decorreria em diversos locais
conforme a sua natureza e especificidade (campos de
jogos, biblioteca escolar, sala de aula, …)

Destinatários da
Orçamento
atividade
Durante todo o Preferencialmen Atividade sem
te alunos das
custos
ano letivo
turmas 9CE/9CI
dividido por
e Vocacional de
três fases
Secundário (11º
distintas: 1ª
fase ou fase de ano).
implementação
, 2ª fase ou
fase de
desenvolviment
o e terceira
fase ou fase de
apreciação da
viabilidade
(sucesso das
intervenções
realizadas)
para posterior
continuação
ou término do
projeto. O
projeto terá
em cada uma
das fases,
momentos de
avaliação
periódicos.
Calendarização

Observações/outras
informações relevantes
Projeto com possibilidade
de abrangência a outras
turmas da escola após
apreciação de viabilidade
e adaptabilidade
(reformulação).

2.º Departamento ‐ Expressões e Ciências Sociais e Humanas, Ensino a Distância
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, Ensino a Distância
Professor
Tipo/categoria
responsável
Nathalie Carneiro Concurso
e Fátima Canhoto

Ana Torres

Exposição

Ana Torres

Exposição

Ana Torres

Ligação da escola à
família/comunidade

Grupo de
Visita de estudo ou
coordenação da saída de campo
atividade (Profª
Fernanda Teles‐
História; Prof.
Helder‐Geografia;
Profª Fátima
Canhoto‐História
e Geografia de
Portugal)

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade
Olimpíadas de História e Geografia de Portugal ‐ 2º
Ciclo
Atividade da disciplina de História e Geografia de
Portugal.Realização de questões alusivas aos temas
lecionados durante o ano letivo no 5º e 6º anos na
disciplina de HGP, para serem respondidas pelos
alunos (questões de escolha múltipla). 1º fase‐
realização dentro da turma, sendo selecionado um
aluno que representará a turma no interturmas (na
final).
Exposição de trabalhos de Educação Visual
Exposição de trabalhos de Educação Visual dos alunos
dos 8º e 9º anos ‐ EaD
Exposição de trabalhos de Educação Visual alusivos ao
Natal
Exposição de trabalhos de Educação Visual dos alunos
dos 8º e 9º anos ‐ EaD
Colaboração com trabalhos de Educação Visual, no
Jornal Gazeta da Fonseca.
Participações com trabalhos de Educação Visual dos
alunos dos 8º e 9º anos ‐ EaD, no Jornal Gazeta da
Fonseca.
Visita de estudo à zona ribeirinha de Lisboa
Visita de estudo à zona ribeirinha de Lisboa, ao Padrão
dos Descobrimentos e à Rosa‐dos‐Ventos, dinamizada
pelos professores de História, Geografia e História e
Geografia de Portugal (6º Ano).

Calendarização
2º e 3º
períodos

Destinatários da
Orçamento
atividade
Professores e Atividade sem
turmas do 5º e custos
6º anos do EaD

Toda a
Semana da
Escola ‐ maio comunidade
educativa
2017
Dezembro 2016 Toda a
comunidade
educativa

Atividade sem
custos

Ao longo do
ano letivo

Toda a
comunidade
educativa

Atividade sem
custos

2º Período

Professores;
alunos das
turmas do 8º;
9º e 6º anos

Possíveis
custos com a
deslocação
dos alunos

Atividade sem
custos

Observações/outras
informações relevantes

2.º Departamento ‐ Expressões e Ciências Sociais e Humanas, SPO/NAE
Professor
responsável
Alexandra Vale

Tipo/categoria
Dia Aberto

Atividade
Semana da Escola ‐ Dia Aberto
Visita dos alunos do Colégio do Bom Sucesso à nossa
Escola com o intuito de conhecerem a nossa oferta
formativa.

Calendarização
4 de maio de
2017

Destinatários da
Orçamento
atividade
Aos alunos do Atividade sem
9º ano.
custos

Observações/outras
informações relevantes

Destinatários da
Orçamento
atividade
Alunos da ESFB Atividade sem
custos

Observações/outras
informações relevantes

3.º Departamento ‐ Ciências
Professor
responsável
Professores de
ciências naturais
a lecionar 5.º e
8.º anos,
professores de
Físico Química a
lecionar 8.º ano,
professores de
matemática a
lecionar 5.º e 9.º
anos.
Professores do
3.º departamento

Tipo/categoria

Calendarização

Complemento ao
currículo

Preparação para avaliação externa
Ano letivo
Reforço curricular para a avaliação externa dos alunos 2016/2017
do 5.º, 8.º e 9.º anos

Complemento ao
currículo

Medidas de recuperação
Ativação de competências já desenvolvidas através de
atividades de reforço e consolidação. Construção e/ou
utilização de materiais/estratégias diferenciados para
apoio dos alunos envolvidos. Elaboração,
concretização e avaliação das atividades de apoio.
Oferta de espaços de apoio ao desenvolvimento
curricular: salas de estudo.
Projeto ÉS
Promover o desenvolvimento de hábitos de vida
saudável
Visita de Estudo ao MAAT
Visita de Estudo ao Museu de Arte e Arquitetura e
Tecnologia

Professores do
Complemento ao
3.º departamento currículo
Maria da Graça
Tavares

Atividade

Complemento ao
currículo

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Ano letivo
2016/2017

Alunos da ESFB Atividade sem
custos

Ano letivo
2016/2017

Alunos da ESFB Atividade sem
custos

3º Período ‐
data a
confirmar

Alunos do 10º
PQ e 11º PQ

depende o
valor da
entrada para
grupos
escolares

Incentivar o convívio e
promover o
desenvolvimento cultural
dos nossos alunos

3.º Departamento ‐ Ciências
Professor
responsável
Vitor Sousa

Tipo/categoria
Concurso

Susana Maria
Martin Tenreiro

Concurso

Maria da Graça
Gome

Ligação da escola à
família/comunidade

Atividade
MatUtad
Jogo online constituído por um banco de questões
que devem ser respondidas em 30 minutos.
Canguru Matemático
Concurso Nacional de Matemática

Semana da Escola ‐ Laboratórios Abertos ‐ Ciência
Divertida
Ciência Divertida

Destinatários da
Orçamento
atividade
Ao longo do
Todos os alunos Atividade sem
ano lectivo
do EAd e ensino custos
presencial.
25€ +
2º/3º período ‐ Alunos
prémios"
a organização presenciais e
Cheque Corte
ainda não tem alunos do
Ensino a
Inglês"
uma data
Distância
concreta
4 de maio de EE, alunos,
300 euros
2017
pessoal não
docente, alunos
e professores
de outras
Calendarização

Professores do
Ligação da escola à
3.º departamento família/comunidade

Semana da Escola
Atividades de divulgação e de aliciamento para a
oferta formativa da escola

3.º período

Maria Manuela F. Semana de Escola
Silva

Apresentação dos trabalhos do projecto da PAP da
turma 12 PQ
Os alunos preparam e apresentam no laboratório uma
atividade experimental relacionada com o tema do
projeto PAP
Blogue de Matemática
Blogue ,"Clube de Matemática", onde constam
variadas informações curriculares e não curriculares
para todos os alunos da Escola.

Maio 2017 ‐
Semana de
Escola

Susana Tenreiro ‐ Site, blog ou outros
Manuela
meios digitais
Carmelino

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Ano letivo
2016‐2017

(turmas
envolvidas 10º
PQ e 11º PQ)
Todas as
pessoas que
venham à
escola nos dias
da Semana da
Escola
Alunos da
escola e
visitantes

250 € ‐
previsão

Atividade sem
custos

Todos os alunos Atividade sem
da Escola,
custos
presenciais e a
distância,
Professores,
Comunidade
Educativa.

Observações/outras
informações relevantes

Incentivar a
comunicação/ligação e
entre ajuda na
colaboração, entre alunos
de diversos anos escolares
do mesmo curso.

3.º Departamento ‐ Ciências
Professor
responsável
Maria Manuela
Lourenço Simão
Carmelino

Tipo/categoria
Site, blog ou outros
meios digitais

M. Manuela F.
Silva

Visita de estudo ou
saída de campo

M. Manuela F.
Silva

Visita de estudo ou
saída de campo

Maria Manuela
Lourenço Simão
Carmelino

Visita de estudo ou
saída de campo

M. Manuela F.
Silva

Visita de estudo ou
saída de campo
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Observações/outras
Destinatários da
Orçamento
informações relevantes
atividade
Março de 2017 Todos os alunos Atividade sem Irá ser colocado um video
Dia do PI (π)
e Professores. custos
ilustrativo sobre o dia do
Criação de um video ilustrativo do PI.
PI. Esse video irá ser
realizado com a
colaboração dos alunos
das turmas 7A2, 8A1, 8A2,
8A3 e da professora Maria
Manuela Carmelino.
Visitas de estudo
Atividade sem
1º período ou Alunos das
Visita de estudo ao CEEQ do ISEL
2º período de turmas 11 PQ e custos
10 PQ
acordo com
disponibilidade
das instituições
1º período ou Alunos das
Visitas de estudo
Atividade sem
Visita de estudo ao Laboratório de Análise de Azeite
2º período de turmas 11 PQ e custos
no ISA
10 PQ
acordo com
disponibilidade
das instituições
Março de 2017 Alunos do 8º
3,5 euros por Só se poderá efetuar a
Explorar o Pavilhão do Conhecimento.
visita com a colaboração
ano do Ensino a aluno +
Os Alunos do Ensino a Distância irão com o professor
do Pavilhão do
Distância‐ 8º 1, transporte
explorar as diversas exposições que se encontram no
Conhecimento, com
8º 2 e 8º 3.
Pavilhão do Conhecimento interagindo através do
autorização das gravações
skype e pequenos vídeos com os colegas que não
e disponibilização das Net
conseguirem estar pessoalmente. Tais como: Módulos
em fuga, Doíng, etc.
(wifi).
Visitas de estudo
Atividade sem
1º período ou Alunos das
Visita de estudo ao Laboratório de Análise de Plantas 2º período de turmas 11 PQ e custos
no ISA
10 PQ
acordo com
disponibilidade
das instituições
Atividade

Calendarização

3.º Departamento ‐ Ciências
Professor
responsável
Maria da Graça
Gomes

Visita de estudo ou
saída de campo

Visita de Estudo à ETA de Alcântara
Visita de Estudo no âmbito da Formação Técnica do
Curso Profissional de Técnico de Análise Laboratorial

Maria da Graça
Gomes

Visita de estudo ou
saída de campo

Visita de Estudo ‐ ITQB
Visita de Estudo ao ITQB ‐ Instituto de Tecnologia
Química e Biológica

Atividade

Tipo/categoria

Observações/outras
Destinatários da
Orçamento
informações relevantes
atividade
1º Período ‐ 5ª Alunos do 10º Atividade sem Os alunos têm de
custos
respeitar rigorosamente
feira ‐ aguarda PQ e 11º PQ
as normas de segurança
confirmação
impostas pela instituição,
assinando um termo de
responsabilidade.Obje v
o ‐ Melhoria da
importância do
cumprimento de regras
Alunos do 10º Atividade sem Caso a visita se realize, os
2º Período ‐
custos
data em
PQ e 11º PQ
alunos deslocar‐se‐ão no
confirmação
Shuttle do IST
Calendarização

3.º Departamento ‐ Ciências, Ensino a Distância
Professor
responsável
Ana Simões,
Sandra Lopes,
Sandra Ramos

Tipo/categoria
Concurso

Susana Tenreiro, Concurso
Manuela
Carmelino, Ana
Cláudia Simões,
Sandra Ramos
Susana Tenreiro Exposição

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade

Calendarização

Campeonato interturmas do Jogo do 24
Ao longo do
Realização de um campeonato interturmas do jogo do ano
24 online
"Desafio Matemático" trimestral no blogue de
matemática (Olimpíadas Escolares de Matemática)
Desafios matemáticos trimestrais.

Trimestral

Exposição de Matemática
Exposição Virtual de Matemática

3º período

Destinatários da
Orçamento
atividade
Turmas de 2º e Atividade sem
3º Ciclo do
custos
Ensino à
distância
Todos os alunos Atividade sem
a distância e
custos
presenciais.

Alunos do
Ensino a
Distância

Observações/outras
informações relevantes

Atividade sem Esta atividade será
realizada apenas se tiver o
custos
apoio da sociedade
portuguesa de
matemática ou da
associação dos
professores de
matemática. Nesta data
ainda não tenho resposta.

3.º Departamento ‐ Ciências, Ensino a Distância
Professor
responsável
Susana Tenreiro

Tipo/categoria
Projeto

Edite Fiuza

Visita de estudo ou
saída de campo

Sandra Ramos,
Ana Simões,
Sandra Lopes

Visita de estudo ou
saída de campo

Atividade

Calendarização

Destinatários da
Orçamento
atividade
Comunidade
Atividade sem
Educativa
custos

"Página da Matemática" e Informação do Ensino a
Trimestral
Distância
1.Inserir no jornal escolar " A Gazeta da Fonseca" uma
página de matemá ca intera va 2. Informação do
Ensino a Distância
Janeiro de 2017 9A1 e 9A2,
Atividade sem
Visita de estudo blended
eventualmente custos
Visita de estudo blended (mistura de presencial e
as turmas do
virtual) para alunos do Ensino à distância do 9A1 e
EaD do 7º ano.
9A2, eventualmente, também para alunos EaD das
turmas do 7º ano. O local é o Museu Nacional de
História Natural e da Ciência, situado na Rua da Escola
Politécnica 56, Lisboa; mais concretamente, a
Exposição Participativa de Física. Alguns alunos que se
encontrem na zona de Lisboa visitarão o Museu,
participarão nas atividades da exposição e na
realização de pequenos vídeos e capturas de imagem
a 360º, concebidos durante a visita. Os restantes
alunos das turmas envolvidas acompanharão a visita
por skype.
Visita de estudo ao Aquário Vasco da Gama
2º período
Alunos de todas 50 euros
Visita de estudo ao Aquário Vasco da Gama na
as turmas de
5º ano
modalidade de ensino à distância

Observações/outras
informações relevantes

A realização da visita
depende do
consentimento do Museu
Nacional de História
Natural e da Ciência para
gravação e captura de
imagens.

A visita deverá realizar‐se
mediante as condições de
acesso à rede
disponibilizadas no local.

4.º Departamento ‐ Tecnologias
Professor
responsável
Mário Isidoro

Tipo/categoria
Concurso

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Destinatários da
Orçamento
atividade
Prémio FAQtos “Aplicando as RF”, organizado pelo
A turma 12PE2, Os custos da
De Outubro
INOV‐INESC Inovação
os professores PAP
(inscrição) a
Os alunos da turma 12PE2 vão concorrer ao concurso Junho
Mário Isidoro e
Manuel
já identificado, sob a coordenação do professor Mário (divulgação
dos premiados) Moutinho
Isidoro, tendo como base o projeto da PAP, que é o
comando de um motor de forma remota.
Atividade

Calendarização

Observações/outras
informações relevantes

4.º Departamento ‐ Tecnologias
Professor
responsável
António Batista

Tipo/categoria
Concurso

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

Honorina
Celestino

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

Todo o
Departamento

Feira ou campanha

Manuel Moutinho Intercâmbio, projeto
nacional/internacional,
protocolo ou parceria
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Observações/outras
Destinatários da
Orçamento
informações relevantes
atividade
Ao longo do
5A1; 5A2; 5A3; Atividade sem
Participação nos desafios do Seguranet.pt
ano letivo
5A4; 5A5; 6A1; custos
Os alunos irão, em grupo, participar em desafios
6A2; 6A3; 6A4;
mensais relativos à segurança na internet, promovido
7A1; 7A2; 7A3;
pela Seguranet.pt.
8A1; 8A2; 8A3
do EaD e 9ºCI
Turma 10PE1, Atividade sem
Dia
Semana do Tribunal de Porta Aberta
custos
A Associação Sindical dos Juízes Portugueses dinamiza 21/11/2016 às Manuel
Moutinho e
16:45
visitas de juízes a escolas a que chamou Tribunal de
eventualmente
(previsão)
Porta Aberta, para a nossa escola, sugerimos temas
10PQ e Graça
relacionados com o "direito do trabalho".
Tavares
Comunicar em segurança
Ao longo do
Todos os alunos Atividade sem
Ação de sensibilização para a correta utilização das
ano letivo
da escola, EaD custos
tecnologias de informação, nomeadamente Internet e
e ensino
telemóvel, dinamizada por voluntários do Grupo
presencial.
Portugal Telecom
Participação em feiras, exposições e colóquios
Todo o ano
As entidades
Atividade sem Estima‐se que estas
Através de convite de outras escolas, por iniciativa da letivo.
atividades decorram
que
custos
autarquia, do CFAE Calvet de Magalhães, ou de outra
sempre sem custos.
expressaram o
convite, ou
entidade, surgem oportunidades de mostrarmos a
criaram a
nossa oferta formativa e, escolhendo equipamentos e
iniciativa.
trabalhos e/ou montagens laboratoriais, organizando
uma escala de presenças, que normalmente inclui
alunos, esforçamo‐nos por representar
condignamente a escola.
Angariação de Estágios
Ao longo do
Todos os alunos Atividade sem
Estabelecimento ou renovação de contactos com
ano letivo.
dos cursos de custos
empresas e entidades, para celebração de protocolos
dupla
de cooperação com vista à concretização de estágios
certificação.
curriculares para os nossos alunos.
Atividade

Calendarização

4.º Departamento ‐ Tecnologias
Professor
responsável
Sílvia Ferreira

Tipo/categoria
Visita de estudo ou
saída de campo

José Gregório

Visita de estudo ou
saída de campo

Helena Costa

Visita de estudo ou
saída de campo

Manuel Moutinho Visita de estudo ou
saída de campo

Manuel Moutinho Visita de estudo ou
saída de campo

Atividade
Visita de estudo aos Centros operacionais / outros
locais de interesse da Portugal Telecom
Pretende‐se proporcionar aos alunos a oportunidade
de visitarem um local com tecnologia de ponta, o
ponto de partida é o centro de cabos submarinos, em
Sesimbra, caso não se possa concretizar, passaria para
um "data center" da PT, com o objetivo de ligação, da
teoria com a prática.
Visita de Estudo à Coca‐Cola
Visitar as instalações e observar os automatismos das
linhas de enchimento e sensores de contagem de
garrafas e latas.
Visita de Estudo ao Departamento de Engenharia
Mecânica do Instituto Superior Técnico.
Visita de estudo a um local de excelência e uma
oportunidade de presenciar experiências, realizadas
pelos estudantes da universidade, aprofundando
assim os seus conhecimentos sobre mecânica,
electromagne smo e sobretudo desenho técnico.
Visita de Estudo à CTRSU S. João da Talha ‐ Valorsul
Nesta unidade os alunos poderão acompanhar o
tratamento (incineração) dado aos resíduos
indiferenciados, com a sua valorização energética e o
destino dos produtos resultantes.
Visita de Estudo à CTE Lumiar ‐ Valorsul
Os alunos observarão os procedimentos com os
resíduos do "contentor amarelo", plásticos e metais,
com vista à respectiva valorização e reutilização, bem
como a recolha e acondicionamento de papel e vidro
(casco).

Calendarização
3º Período

Destinatários da
Orçamento
atividade
Turmas:
Custo de
9ºCI/CE; 10PI e deslocação
dos alunos.
11PI

28 de Outubro 9º CE/CI e
de 2016
VOC_SEC

Observações/outras
informações relevantes

Atividade sem
custos

Turmas 9º CE e Atividade sem
Aguarda‐se
custos
disponibilidade VOC_SEC
do IST

Aguarda‐se o
calendário da
Valorsul

9º CE/CI

Atividade sem
custos

Aguarda‐se o
calendário da
Valorsul

9º CE/CI

Atividade sem
custos

Biblioteca Escolar
Professor
responsável

Tipo/categoria

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade

Calendarização

Destinatários da
Orçamento
atividade

Observações/outras
informações relevantes

Biblioteca Escolar
Professor
Tipo/categoria
responsável
Biblioteca Escolar Atividade de
animação, artística,
musical ou
representativa
Equipa da
Comemoração de
Biblioteca Escolar efemérides, dias ou
festa tradicional
BE

Complemento ao
currículo

B.E.

Concurso

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

Equipa da BE

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

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade
"Palavras de Paz"
Promoção da paz em várias línguas, através da leitura
de poemas e da interpretação de canções alusivas à
Paz.
Visionamento de filmes
Visionamento de filmes alusivos à comemoração de
efemérides ou relacionados com conteúdos
programáticos.
Já+ Logo e Aprendo
Realização de vários jogos para o preenchimento
salutar dos tempos não letivos.
“Conserto de Palavras”‐ Dia da Biblioteca Escolar
Alargamento do capital lexical de toda a comunidade,
sobretudo, dos discentes, através de desafio
linguístico, promovido no blogue da BE e em vários
espaços da escola.
Palestra "Palavras & Emoções"
Promoção da leitura, focando a temática do “Bullyng”
e violência doméstica pelo próprio escritor, André
Fernandes.
Palestra adequada às expectativas e à realidade do
grupo receptor, com inserção de exemplos da vida
quotidiana. Os argumentos originam momentos de
partilha e de diálogo.
"Relações Interpessoais ‐ Chave de Sucesso no
Mercado de Trabalho"
Palestra sobre o relacionamento interpessoal. Assunto
de extrema importância tanto na esfera pessoal como
profissional, para fomentar um bom ambiente no
trabalho, sendo uma chave imprescindível para
aumentar a produtividade de qualquer organização.

Calendarização
15 de
dezembro de
2016
Ao longo do
ano.

Destinatários da
Orçamento
atividade
Comunidade
Atividade sem
Educativa
custos

Toda a
Comunidade
Educativa.

Atividade sem
custos

Toda a
comunidade
educativa.
A partir de 24 Toda a
de outubro de comunidade
2016 (ao longo educativa
do ano)

Atividade sem
custos

Ao longo do
ano

Atividade sem
custos

14 de
dezembro de
2016, às
10h.45

Comunidade
Escolar

Atividade sem
custos

19 de janeiro
de 2017 das
10h.45 às
11h.45

Todos os
Atividade sem
alunos,
custos
sobretudo, os
do 12º ano dos
cursos
profissionais,
professores,
funcionários e
comunidade
educativa em
geral

Observações/outras
informações relevantes

Biblioteca Escolar
Professor
Tipo/categoria
responsável
Equipa da
Conferência, palestra,
Biblioteca Escolar workshop, ação de
sensibilização ou outro
tipo de formação

Equipa da BE e o Ligação da escola à
Professor José
família/comunidade
Gregório
Equipa da
Projeto
Biblioteca Escolar.
Equipa da
Projeto
Biblioteca Escolar

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Destinatários da
Orçamento
atividade
Atividade sem
Palestra “Comunicar em Segurança" ‐ Drª Ana Cláudia 4 de janeiro de Toda a
custos
2017 (5ª feira) comunidade
Costa ‐ Fundação Portugal Telecom.
às 9h.30 (1ª educativa
Incentivo ao uso correto e seguro das tecnologias de
sessão) e às
informação.
10h.30 (2ª
Promoção e proteção online das crianças e jovens,
sessão) de 60
através da sensibilização para riscos e perigos na
utilização da Internet, nomeadamente, na partilha de alunos cada no
máximo.
dados pessoais e nos esquemas de fraude e
cyberbullying.
Contribuição para uma educação e cidadania digital
mais consciente.
"Natal à Mesa da Fonseca"
Dezembro de Comunidade
Atividade sem
Refeição de Natal aberta a toda a Comunidade
2016
Educativa
custos
Educativa.
O Carrinho das Letras
Ao longo do
Toda a
Atividade sem
Disseminação da leitura pelos espaços menos
ano.
comunidade
custos
educativa.
convencionais da escola.
Biblioteca Digital
Ao longo do
Toda a
Atividade sem
A Biblioteca Digital da ESFB inclui: um Repositório de
ano
comunidade
custos
Recursos Educativos dos Cursos Profissionais, um
educativa.
Repositório MI (Memória da Instituição/ Laboratório
de Digitalização Documental ), “Hospital dos Livros”
(conservação preventiva e preservação bibliográficas)
e um Repositório de leitura ( Coleção de E‐Books e
de PDF, que se encontra numa fase de arranque).
Este Repositório de Leitura está a ser concebido com
o intuito de disponibilizar um conjunto de recursos
que pretendem promover a leitura, junto de todos os
alunos e docentes, contribuindo, deste modo, para os
apoiar nas suas prá cas le vas.
Atividade

Calendarização

Observações/outras
informações relevantes

Biblioteca Escolar
Professor
responsável
Equipa da BE

BE

Atividade

Tipo/categoria
Site, blog ou outros
meios digitais

Visita de estudo ou
saída de campo

O Blogue da BE “para além dos olhos”
O Blogue da BE “para além dos olhos” funciona em
articulação com vários departamentos, servindo de
suporte de apoio curricular (desafios linguísticos,
promoção de textos e de obras literárias de vários
géneros,) e de abertura de horizontes literários,
culturais e artísticos) a toda a comunidade educativa.
5º Passeio Literário.
Conhecimento e valorização do nosso património
histórico , literário, cultural e artístico de Lisboa.

Calendarização
Ao longo do
ano.

Julho de 2017

Destinatários da
Orçamento
atividade
Comunidade
Atividade sem
Educativa.
custos

Comunidade
Educativa

Observações/outras
informações relevantes

Atividade sem
custos

Biblioteca Escolar, 1.º Departamento ‐ Línguas
Professor
responsável
Equipa da BE.

BE / 1º
Departamento.

Tipo/categoria
Atividade de
animação, artística,
musical ou
representativa

Complemento ao
currículo

Atividade
"Voo dos Livros II"
Apresentação da Biblioteca Escolar aos novos
professores.
Divulgação dos serviços e do funcionamento da BE.
Promoção do PAA da BE.
Momento cultural e de convívio.
"Voo dos Livros I"
"Voo do livros" ‐ os livros "voam" das estantes. Cabe
a cada aluno iniciar o seu "voo" através da viagem
maravilhosa que a sua leitura lhe vai proporcionar.
Descoberta da Biblioteca Escolar aos novos alunos
.Divulgação da importância e das regras da BE, junto
dos novos alunos. Promoção da leitura, contrato de
leitura e formação de leitores.

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Calendarização
23 de
novembro de
2016.

23 de
novembro de
2016.

Destinatários da
Orçamento
atividade
Docentes novos Atividade sem
na escola e
custos
todos os
restantes que
pretendam
estar presentes.
Alunos novos
Atividade sem
da escola.
custos

Observações/outras
informações relevantes

Biblioteca Escolar, 1.º Departamento ‐ Línguas
Professor
responsável
João Maurício
Santos.

Tipo/categoria
Concurso

Atividade
Consultório Linguístico
É lançada uma questão de carácter linguístico,
formulada pela equipa de docentes do Departamento
de Línguas e lançada no blogue da Biblioteca Escolar.
Das respostas a concurso, a mesma equipa determina
a que mais eficazmente explica os problemas
linguísticos ali implicados, publicitando‐a não só no
referido blogue, como também no placard criado para
o efeito.
Sou Prosa Tu Poesia
Apresentação do Livro « Sou Prosa Tu Poesia » de
Ana Francisco & Carla Sabino.Momento musical com
declamação de poemas.
"Encontros de Literatura"
Conversa sobre Fernando Pessoa com o escritor,
Jerónimo Nogueira.

Equipa da BE e 2º Conferência, palestra,
departamento
workshop, ação de
sensibilização ou outro
tipo de formação
Equipa da BE e
Conferência, palestra,
professoras de
workshop, ação de
português
sensibilização ou outro
tipo de formação
Lendas de Amor.
Equipa da BE e
Exposição
Exposição sobre os grandes amores da história.
2º
Deparatamento.

Calendarização
Ao longo do
ano letivo.

Destinatários da
Orçamento
atividade
Comunidade
Atividade sem
educativa.
custos

Semana da
Escola

Toda a
comunidade
educativa.

Mês de
novembro

Alunos do 12º Atividade sem
ano dos cursos custos
profissionais.

Toda a
A partir de 9
de fevereiro de comunidade
educativa.
2017

Observações/outras
informações relevantes

Atividade sem
custos

Atividade sem
custos

Biblioteca Escolar, 1.º Departamento ‐ Línguas, 2.º Departamento ‐ Expressões e Ciências Sociais e Humanas
Professor
responsável
BE.

Tipo/categoria
Comemoração de
efemérides, dias ou
festa tradicional

Destinatários da
Orçamento
atividade
Canções de abril.
Atividade sem
Dia 20 de abril Alunos e
Oficina Musical – Descrição musical da História do 25 das 10.45 às
professores.
custos
de abril, dirigida pela Drª Isabel Novais, Musicóloga do 12h.45 na BE.
(ao longo do
Serviço da Fonoteca de Lisboa.
ano).
Atividade

Calendarização

Observações/outras
informações relevantes

Biblioteca Escolar, 1.º Departamento ‐ Línguas, 4.º Departamento ‐ Tecnologias
Professor
responsável

Tipo/categoria

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade

Calendarização

Destinatários da
Orçamento
atividade

Observações/outras
informações relevantes

Biblioteca Escolar, 1.º Departamento ‐ Línguas, 4.º Departamento ‐ Tecnologias
Professor
responsável
Aurora Antunes

Tipo/categoria
Exposição

Atividade
Exposição "Los famosos"
Exposição de trabalhos realizados pelos alunos
relacionados com artistas (pintores, atores, músicos,
etc.) hispânicos famosos. Estes trabalhos envolvem o
aprofundamento de conteúdos linguísticos e culturais
da disciplina. A exposição será realizada na BE/escola
durante a Semana da Escola.

Calendarização
Semana da
Escola

Observações/outras
Destinatários da
Orçamento
informações relevantes
atividade
Comunidade
Atividade sem Esta atividade envolve a
educativa
custos
articulação de conteúdos
das disciplinas de
Espanhol e de TIC.

Biblioteca Escolar, 1.º Departamento ‐ Línguas, Ensino a Distância
Professor
responsável
Nádia Raposo

Tipo/categoria
Atividade de
animação, artística,
musical ou
representativa

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade
Ser poeta
Os alunos declamarão poemas de autores hispânicos.

Calendarização
21 de março

Destinatários da
Orçamento
atividade
E.E,
Atividade sem
professores,
custos
pessoal não
docente e
alunos da
Escola
Secundária de
Fonseca
Benevides. Os
poemas serão
declamados
pelos alunos do
EaD: 10.ºA e
11.ºA.

Observações/outras
informações relevantes

Biblioteca Escolar, 1.º Departamento ‐ Línguas, Ensino a Distância
Professor
responsável
Nádia Raposo

Exposição

Abanicos de colores
Os alunos criarão o seu próprio leque e este será
exposto na Biblioteca escolar.

Aurora Antunes

Exposição

Aurora Antunes

Exposição

Exposição "Biografías de escritores"
Exposição de biografias de escritores (cartazes) na BE,
durante a Semana da Leitura/Semana da Escola. Esta
atividade envolverá a participação das disciplinas de
Espanhol e de Inglês.
Semana dos afetos: Día de San Valentín
Exposição de cartazes com frases dos alunos sobre o
"Día de San Valentín" e sobre afetos. A exposição será
realizada na BE e/ou no espaço escolar.

Atividade

Tipo/categoria

Observações/outras
Destinatários da
Orçamento
informações relevantes
atividade
De 1 a 16 de
E.E,
Atividade sem
junho de 2017 professores,
custos
pessoal não
docente e
todos os aluno
da Escola. Os
leques serão
elaborados
pelos alunos do
EaD, da
disciplina de
Espanhol: 7.º
A1, A2, A3;
8.ºA1, A2, A3;
9.º A1, A2; 10.º
A e 11.º A.
Comunidade
Atividade sem Esta atividade promove a
Semana da
educativa
custos
articulação entre as
Leitura e/ou
disciplinas de Espanhol e
Semana da
de Inglês.
Escola
Calendarização

Semana de
14/02/2017

Comunidade
educativa

Atividade sem Esta atividade envolve a
custos
participação da BE.

Biblioteca Escolar, 3.º Departamento ‐ Ciências
Professor
responsável
BE e Professora
Ana Paula Silva

Tipo/categoria
Projeto

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade
As Voltas dos Livros
Um título de um livro bem sugestivo gera uma leitura
coletiva e uma rede de leitores, pronta para reunir
periodicamente e preparada para o discutir, através
de fragmentos selecionados por todos.

Destinatários da
Orçamento
atividade
Atividade sem
Três encontros Toda a
custos
durante o ano comunidade
letivo (um por educativa.
cada período).
Calendarização

Observações/outras
informações relevantes

Biblioteca Escolar, 4.º Departamento ‐ Tecnologias
Professor
Tipo/categoria
responsável
Apoio às PAP(s) – Complemento ao
professora
currículo
Manuela Silva
(química). Apoio
na disciplina de
matemática‐
professor Mário
Isidoro.

Atividade
Espaço de Apoio ao Estudo.
Espaço formativo de apoio às PAP(s) e à disciplina de
matemática.

Calendarização
Ao longo do
ano.

Destinatários da
Orçamento
atividade
Alunos.
Atividade sem
custos

Observações/outras
informações relevantes

Destinatários da
Orçamento
atividade
A definir
Atividade sem
custos

Observações/outras
informações relevantes

Clube / Projeto educativo
Professor
responsável
Graça Gomes e
Alexandra Vale

Atividade de
solidariedade

Cabaz dos afetos
Venda de rifas e sorteio do cabaz dos afetos

Alexandra Vale e
Graça Tavares
Graça Gomes e
Alexandra Vale

Atividade de
solidariedade
Atividade de
solidariedade

Graça Gomes e
Alexandra Vale

Atividade de
solidariedade

Graça Gomes e
Alexandra Vale

Atividade de
solidariedade

Recolha de tampas de plástico
Recolher tampas na Escola.
Recolha de Pilhas a favor do Instituto Português de
Oncologia
Recolha de Pilhas na comunidade educativa
Recolha de alimentos
Recolha de Alimentos na Escola a favor da IPSS Pro
Alcântara.
Colaboração com o Banco Alimentar Contra a Fome
Colaborar nos armazéns do Banco Alimentar da Av.
Ceuta

Graça Gomes e
Alexandra Vale

Atividade de
solidariedade

Graça Gomes e
Alexandra Vale

Atividade de
solidariedade

Tipo/categoria

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade

Recolha de papel a favor do Banco Alimentar para a
campanha Papel por Alimentos
Recolha de papel na Escola.
Recolha de roupa a favor do Balneário Público de
Alcântara
Recolha de roupa junto da comunidade educativa
para os utilizadores do Balneário.

Calendarização
7 a 14 de
fevereiro de
2017
Ao longo do
ano letivo
Ao longo do
ano letivo
29 de
novembro a 2
de dezembro
3 ou 4 de
dezembro de
2016; 27 ou 28
de maio de
2017
Ao longo do
ano letivo
25 a 28 de
outubro de
2016

Comunidade
Educativa.
Comunidade
Educativa

Atividade sem
custos
Atividade sem
custos

Comunidade
Educativa

Atividade sem
custos

Alunos e
Professores

Atividade sem
custos

Comunidade
Educativa

Atividade sem
custos

Comunidade
Educativa

Atividade sem
custos

Clube / Projeto educativo
Professor
responsável
Anna Campos

Tipo/categoria

Conferência, palestra,
workshop, ação de
sensibilização ou outro
tipo de formação
Alexandra Vale e Projeto
Graça Gomes

Anna Campos

Projeto

Anna Campos

Projeto

Anna campos

Projeto

Anna Campos

Projeto

Anna Campos

Projeto

Anna Campos

Projeto

Atividade

Calendarização

Destinatários da
Orçamento
atividade
Alunos
Atividade sem
custos

Prevenção do consumo de substâncias psicoativas.
Palestra sobre prevenção do consumo de substâncias
psicoativas

A definir pela
Associação
ABC.

Formação dada pelo YoungVolungTeam aos alunos
voluntários
A ação é dinamizada pelos formadores que explicam
aos alunos embaixadores como planear e dirigir as
diversas açãoes de formação, que eles terão de
dinamizar nas outras escolas.
Caminhada pela Saúde
Caminhada da Escola até aos jardins do Museu da
Eletricidade
Formação de primeiros socorros para pessoal docente
e não docente
Formação básica sobre primeiros socorros.
Formação sobre Ergonomia
Palestra sobre Ergonomia.
Dia dos Afetos
Comemoração do dia dos afetos. Os alunos farão
corações em origami com mensagens e distribuirão na
comunidade educativa juntamente com um doce.
Dia Mundial da Luta Contra a SIDA
Comemoração do Dia Mundial da Luta Contra a SIDA.
Os alunos jogam o "Jogo do risco". Distribuição de
brindes oferecidos pela Direção Geral de Saúde.
Cálculo do IMC da população escolar
Medição do peso e altura dos alunos.
Preenchimento dum cartão para obter o IMC (Índice
de Massa Corporal)

Atividade sem
A definir pelo Alunos
YoungVolunTea embaixadores custos
do voluntariado
m.

13 de outubro Alunos,
professores e
comunidade
26 de outubro Pessoal
de 2016
docente e não
docente
A definir pela Professores do
ACT
EaD
14 de fevereiro Comunidade
Educativa

Atividade sem
custos

30 de
novembro

Alunos.

Atividade sem
custos

Ao longo do
ano letivo.

Alunos do
Atividade sem
ensino
custos
presencial.
Alunos do EaD:
9A1 e 9A2.

Observações/outras
informações relevantes

Atividade sem
custos
Atividade sem
custos
10 euros

Comunidade Escolar, Biblioteca Escolar, 1.º Dep, 2.º Dep, 3.º Dep, 4.º Dep, SPO/NAE, Clube / Proj. educativo, EaD
Professor
responsável

Tipo/categoria

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade

Calendarização

Destinatários da
Orçamento
atividade

Observações/outras
informações relevantes

Comunidade Escolar, Biblioteca Escolar, 1.º Dep, 2.º Dep, 3.º Dep, 4.º Dep, SPO/NAE, Clube / Proj. educativo, EaD
Professor
responsável
Maria da Graça
Gomes

Tipo/categoria
Atividade de
solidariedade

Atividade
Fonseca Em Ação
Ações de caracter de sensibilização e ação sobre
instituições sociais locais que carecem de meios
económicos.

Destinatários da
Orçamento
atividade
Durante todo o EE, professores, 200 euros
ano letivo
pessoal não
docente, alunos
e pessoas
utilizadoras das
instituições
Calendarização

Observações/outras
informações relevantes
Divulgação no Jornal da
Escola, no Facebook,
outros meios de
divulgação social

Ensino a Distância
Professor
Tipo/categoria
responsável
Susana Tenreiro, Angariação de prémios
Manuela
Carmelino,
Fernanda Teles
Pedro Batista
Atividade de
animação, artística,
musical ou
representativa

Susana Tenreiro

Concurso

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade

Calendarização

"Angariação de prémios"
Angariação de prémios não monetários para premiar
alunos vencedores nas atividades curriculares e
extracurriculares dos alunos do Ensino a Distância.
"E o longe se fez perto" ‐ festa presencial do Ensino a
Distância
Realização de uma festa em que os alunos e os
Encarregados de Educação do Ensino a Distância
possam divulgar as atividades nas quais estão
envolvidos.

1º Período.

Concurso de fotografia
Concurso de fotografia "A minha melhor fotografia"

Janeiro ‐
Divulgação de
resultados: 3
de maio,
Semana da
Escola

Preparação da
festa: de 20 de
março à
semana da
escola.
Realização da
festa: dia do
Ensino a
Distância na
semana da
escola

Destinatários da
Orçamento
atividade
Alunos do
Atividade sem
Ensino a
custos
Distância
Todos os atores
educativos da
Escola
Secundária
Fonseca
Benevides:
Encarregados
de Educação,
professores,
pessoal não
docente e
alunos.
Todos os alunos
do Ensino a
Distância

Atividade sem
custos

Atividade sem
custos

Observações/outras
informações relevantes

Ensino a Distância
Professor
responsável
Pedro Batista

Tipo/categoria
Concurso

Susana Tenreiro, Exposição
Manuela
Carmelino,
Manuela
Dâmaso, João
Maurício, Ana
Fonseca
Susana Tenreiro Site, blog ou outros
meios digitais

Atividade
Concurso de música
Realização de um concurso para eleger as três
melhores canções ou músicas cantadas ou executadas
pelos concorrentes.

Exposições Extra‐Curriculares de Professores para
Alunos
Exposições extra‐curriculares realizadas pelos
professores para os alunos do ensino a distância,
disponibilizadas na página principal da plataforma.

Calendarização
De 20 de
março à data
do dia do
Ensino a
Distância na
Semana da
Escola

Exposições
mensais

"Trabalhos do EaD"
Anual
Armazenar todos os trabalhos, exposições, visitas de
estudo... festa do EaD, que os alunos e professores do
ensino a distância vão realizando, com a respetiva
divulgação na página da plataforma.

Destinatários da
Orçamento
atividade
Alunos do
Atividade sem
Ensino a
custos
Distância,

Observações/outras
informações relevantes

Encarregados
de Educação do
Ensino a
Distânci,
aProfessores
do Ensino a
Distância
Alunos e
Atividade sem
Professores do custos
Ensino a
Distância,
comunidade
educativa
Comunidade
educativa

Atividade sem Esta atividade só poderá
custos
ser realizada se tivermos o
Omeka.

EQAVET
Professor
responsável
Anabela Rocha

Tipo/categoria

Atividade

Conferência, palestra, Criação duma empresa
Formação de uma hora por turma a realizar na
workshop, ação de
sensibilização ou outro Biblioteca.
tipo de formação

Calendarização
2 Novembro

Destinatários da
Observações/outras
Orçamento
atividade
informações relevantes
Todas as
Atividade sem A actividade decorrerá no
Dia da Formação
turmas do
custos
Financeira
ensino
profissional

Projeto Segurança
Professor
responsável

Tipo/categoria

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade

Calendarização

Destinatários da
Orçamento
atividade

Observações/outras
informações relevantes

Projeto Segurança
Professor
responsável
Cristina Martins

Cristina Martins

Cristina Martins

Tipo/categoria
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

Atividade

Calendarização

Destinatários da
Orçamento
atividade
VOC_SEC e
Atividade sem
10ºPI
custos

Ação de sensibilização sobre "Delinquência Juvenil"
Ação de sensibilização sobre" Delinquência Juvenil"
realizada com o apoio de agentes da Escola Segura

25 de
novembro
(9:30 h)

Toxicodependência e Alcoolismo
Ação de sensibilização com o apoio de agentes da
Escola Segura

15 de
novembro
(9.30 h)

Ações de sensibilização sobre Violência na Escola
Ação de sensibilização sobre Violência na Escola

8 de novenbro 9º CE/CI
(9:30 h)

9º CI/CE e
VOC_SEC

Observações/outras
informações relevantes

Atividade sem
custos

Atividade sem
custos

SPO/NAE
Professor
responsável
Paula Perrolas

Dia Aberto

Paula Perrolas

Dia do Diploma

Tipo/categoria

Alexandra Vale e Feira ou campanha
Paula Perrolas

Paula Perrolas e
Alexandra Vale

Site, blog ou outros
meios digitais

Atividade

Calendarização

Destinatários da
Orçamento
atividade
Alunos do 9º
Atividade sem
ano das Escolas custos
visitantes
Comunidade
Diplomas ‐ 10
Educativa
euros

Semana da Escola
Visita dos alunos das escolas circundantes à nossa
Escola
Dia do Diploma
Reconhecer publicamente os alunos que se
destacaram no âmbito académico e cívico no ano
letivo transato.
Promover a divulgação da escola ao exterior
Participação nas feiras de orientação escolar e
profissional de outras entidades

4 de maio de
2017

Dinamização do facebook da Escola
Colocar no facebook as diversas atividades realizadas
pela escola.

Ao longo do
ano letivo

Alunos de
outras escolas,
de forma a
captar alunos
para a Escola.
Comunidade
Educativa

Calendarização

Destinatários da
Orçamento
atividade

Início do ano
letivo

3º período

Observações/outras
informações relevantes

Atividade sem
custos

Atividade sem
custos

VIMES
Professor
responsável

Tipo/categoria

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Atividade

Observações/outras
informações relevantes

VIMES
Professor
responsável
Jorge Ramalho

Tipo/categoria

Atividade

Calendarização

Ao longo de
Aplicação de um plano Promoção da disciplina na escola
todo o ano
de gestão da disciplina Reestruturação do Plano de Promoção da Disciplina
na Escola tendo em vista a adaptação ao Plano de
letivo.
na escola.
Promoção do Sucesso Escolar. Ação de formação para
membros da equipa Vimes. Criação de um guia prático
para diretores de turma. Criação de um guia prático
para os membros da equipa Vimes. Criação de um
guia prático para professores do ensino presencial.
Ação de divulgação do sistema disciplinar da escola
junto de todas as novas turmas. Readaptação dos
documentos de suporte à ação do Vimes às alterações
introduzidas no Plano de Promoção da Disciplina na
Escola (PPDE). Criação de um dossiê de apoio à
atividade do Vimes. Atualização da base de dados do
Vimes (nomes de alunos, professores, turmas, cursos,
etc.). Implementação geral do PPDE.
Acompanhamento dos alunos disciplinarmente mais
problemáticos. Coordenação dos procedimentos
prévios à determinação das medidas disciplinares a
aplicar. Acompanhamento dos diretores de turma na
gestão corrente dos assuntos do foro disciplinar.
Monitorização diária da execução do PPDE.
Divulgação mensal, em cartaz a afixar, do número
acumulado de pontos por turma para efeitos de
atribuição do prémio‐recompensa previsto no PPDE.
Apresentação, a cada três meses, de um relatório com
a estatística das ocorrências e a atividade do VIMES.
Participação na organização e realização do evento de
atribuição dos prémios previstos no PPDE.

Escola Secundária de Fonseca Benevides

Destinatários da
Orçamento
atividade
Todos os
Atividade sem
alunos,
custos
professores e
pessoal não
docente.

Observações/outras
informações relevantes

