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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

  

 

“"As escolas, fazendo com que os homens se tornem verdadeiramente humanos, são sem dúvida as 
oficinas da humanidade." 

(Comenius) 

 

A proposta de Plano Anual de Actividades da Escola Secundária de Tomaz Pelayo, para o ano lectivo 

de 2009/2010, resulta do contributo das diferentes estruturas pedagógicas e de orientação educativa deste 

estabelecimento de ensino, pretendendo-se que seja um documento aberto e dinâmico. Assim sendo, as datas 

ou períodos aqui referenciados têm um valor meramente indicativo, tanto mais que muitas das actividades 

carecem da disponibilidade de instituições exteriores à escola. 

Além das actividades constantes do corpo do documento, constituem parte integrante deste Plano Anual 

de Actividades as propostas que se apresentam sob a forma de anexos, a saber:  

 Serviços de Psicologia e Orientação 

 Bioma (Bio Movimento em Alteração) 

 Plano TIC 

 Biblioteca Escolar 

 Sala de estudo 

 Projecto de Educação Sexual/Educação para a Saúde 

 Projectos Comenius 

 Oficina de Matemática 

 Oficina de Poesia 

 Oficina de Teatro 

 Atelier de Artes Plásticas 

. 

O Plano Anual de Actividades é um elemento primordial da autonomia das escolas, contribuindo para a 

concretização do seu Projecto Educativo e potenciando a melhoria do serviço público a prestar pelos 

estabelecimentos de ensino. Neste sentido, procura-se aqui uma complementaridade entre as actividades 

lectivas e as actividades de enriquecimento curricular, através de uma diversificação das ofertas educativas. 

Algumas das propostas estão, necessariamente, condicionadas, em virtude da intervenção que a escola está a 

sofrer, ao nível das suas infra-estruturas, sob responsabilidade da Parquescolar. Tais limitações afectam, de 

forma peculiar as actividades que implicam espaços e equipamentos TIC, instalações desportivas, laboratórios e 

oficinas.  

No que concerne ao Plano TIC, este segue as orientações do Plano Tecnológico, tendo como ideias 

mobilizadoras ensinar, aprender, colaborar e divulgar com recurso às tecnologias, conducentes à utilização 

generalizada das TIC nos processos de ensino/aprendizagem e na gestão escolar. Perspectivando as futuras 

condições da escola e respondendo a necessidades localizadas de formação, o Plano contempla acções/oficinas 



Plano Anual de Actividades 2009/2010  4/64 

de formação, destinadas à comunidade educativa, de modo particular aos docentes. Estas acções visam, 

cumulativamente, criar, inovar e diversificar com as tecnologias, de modo a preparar o futuro e a mudança. 

O Desporto Escolar tem, neste ano lectivo, uma forte presença, distribuída por quatro grupos-equipa 

(dois de natação, um de xadrez e um de orientação), ao que acresce a actividade interna. As ofertas 

profissionalizantes têm um peso relevante na Tomaz Pelayo, situação que justifica algumas das actividades 

propostas, quer de aprofundamento conhecimentos e competências adquiridas nas actividades lectivas quer na 

perspectiva de contacto com o mundo empresarial das respectivas áreas de especialização. Os projectos e as 

parcerias multilaterais são cada vez mais um elemento de identidade da nossa escola, razão pela qual têm 

grande expressão no conjunto das actividades inscritas na presente proposta.  
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VISITAS DE ESTUDO 

 

1º PERÍODO 

DATA PREVISTA  DESIGNAÇÃO DA ACTIVIDADE 
RECURSOS  
HUMANOS 

DESTINATÁRIOS 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO 

 (Setembro 16) Incubadora de Santo Tirso Elsa Gomes 
Marta Paiva 

EFA – 2º ano – 
Electricista de 

Instalações 

Elsa Gomes Relatório. 

 (Setembro 30) Deslocação ao Porto, ao 

Cinema Medeia para ver o 

filme “Séraphine”, de M. 

Prevost 

Fernanda 
Gonçalves 

10º E (8 alunos) 
(Disciplina de 

Francês – Formação 
Específica) 

Fernanda 
Gonçalves 

Relatório 

 (Outubro 20) Caves do Vinho do Porto, 

Palácio da Bolsa e Museu 

Romântico 

Luís Nadais 

Cecília Martins 
Adão Baptista 

Vitória Padrão 

EFA - Curso de 

Desenho Técnico e 
de Construções 

Mecânicas 

Cecília Martins Relatório 

 (Outubro 22) Feira de Material Eléctrico e de 

Construção Civil – “””Concreta” 
– Exponor, Leça da Palmeira 

Luís David 

Paulo Ruivo 
Fernando 

Gonçalves 
Vítor Azevedo 

Olinda Ferreira 

CEF: 1º M e 2º M Vítor Azevedo (1º 

M) 
Luís David (2º M) 

Relatório 

 (Outubro 23) Concreta – Feira de 
Construção – Exponor – Leça 

da Palmeira 

Elsa Gomes 
Vítor Azevedo 

EFA – 2º ano – 
Electricista de 

Instalações 

Vítor Azevedo Relatório. 

 (Novembro 4) Centro Multimeios de Espinho Teresa Ribeiro 
David Carapinha 

Paula Santos 
Nazaré Santos 

7º A, 7º B Nazaré Santos Relatório 

 (Novembro 17) Ida ao Teatro  Sá da Bandeira, 

Porto – representação da peça 
Vicentina “Auto da Barca do 

Inferno”, pela Companhia de 
Teatro Actus. 

Francisca Garrett 

Nise Pereira 
David Carapinha 

Assunção Paiva 

9º A, 9º B Francisca Garrett Relatório. 

 (Novembro 19) Ida ao Teatro  Sá da Bandeira 
– “Falar Verdade a Mentir” de 

Almeida Garrett e visita à 
Fundação de Serralves e Casa 

da Música (Porto) 

Fernanda Silva 
Fátima Barreira 

Rui Coutinho 
Marília do Rosário 

Florbela Ribeiro 

8º A, 8º B, 8º C Fátima Barreira Relatório 

 (Novembro 19) Ida ao Teatro  Sá da Bandeira 
– “Falar Verdade a Mentir” de 

Almeida Garrett e Casa da 
Música (Porto) 

Fernanda Alberta 
Ana Maria Silva 

Olinda Ferreira 
Sara Santos 

Helena Meira Costa 
Carla Carneiro 

CEF: 1º G, 1º M,  
1º K 

Ana Maria Silva Relatório 

 (Novembro) Irmandade e Santa Casa de 

Misericórdia de Santo Tirso – 

Lar José Luís de Andrade e Lar 

Leonor Beleza 

 

David Carapinha 

Natália Teixeira 

Ana Isabel Silva 

Deolinda Machado 

Lurdes Santos 

CE: 2º G Lurdes Santos Relatório 

 (20 Novembro) “Porto: Museu dos Transportes 

e Comunicações, Igreja de S. 
Francisco, Pestana Porto Hotel 

e Baixa da cidade  

Alzira Soares  

Arminda Rocha 
Adão Baptista 

Agostinha Cruz 
José Augusto 

Santos 

CEF: 1º J 

Profissional: 11º S  

Alzira Soares  Relatório 
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DATA PREVISTA DESIGNAÇÃO DA ACTIVIDADE 
RECURSOS 
HUMANOS 

DESTINATÁRIOS 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO 

 (Dezembro 2) Time Out - Cinema Ana Paula 

Gonçalves 

8º B Ana Paula 

Gonçalves 

Relatório 

 (Dezembro 9) Norteshopping Ana Paula 
Gonçalves 

12º T Ana Paula 
Gonçalves 

Relatório 

 (Dezembro 16) Termas de S. Jorge Ana Oliveira 
Jorge Loureiro 

Raquel Silva 

Profissional: 12º T Ana Oliveira Relatório 

1º Período Famalicão – Mouqim – Quinta 

da Costa 

Eduardo Silva 

Eugénio Bezerra 

11º E Eduardo Silva Relatório 

1º Período IBMC – Instituto de Biologia 

Molecular e Celular e Reitoria 

da Universidade do Porto 
(Exposição sobre Darwin) 

Ana Cristina Moreira 

Marta Paiva 

Luísa Magalhães 

12º B, 12º E Marta Paiva Relatório 

1º Período Centro Operacional dos 

Correios do Norte 

Arminda Rocha 

Fátima Carneiro 

Maria José Lopes 

CEF: 1ºJ Arminda Rocha Relatório 

1º Período Geoparque de Canelas em 

Arouca 

Maria Helena 

Pereira 

 Maria Luíza  

10º A e 10º B Maria Luíza 
Magalhães 

Relatório 

1º Período IBM e J P Sá Couto Abílio Ribeiro 

Cristiano Ferreira 
Joana Marques 

Júlio Magalhães 

Profissional: 10º N, 

11º Q, 11º N 

Cristiano Ferreira Relatório 

1º Período Museu Abade Pedrosa – 
Exposição de Júlio Resende 

Rui Coutinho 9º A, 9º B Rui Coutinho Relatório. 

Fim do 1º 

período ou 
início do 2º 

Concelho de Santo Tirso Sandra Tomás 

Victor Fernandes 
Ana Rita Jesus 

Ana Sofia 
Deolinda Machado 

Profissionais: 10º S 

anos 

Sandra Tomás Relatório 

Fim do 1º 

período ou 
início do 2º 

DNA / Geometria na Casa da 

Música 

David Carapinha  

Florbela Ribeiro 
 

9ºs anos David Carapinha Relatório 

1º Período Ida ao Cinema Fernanda Alberta 

Floripes Vilas-Boas 
Nise Pereira 

Mª Agostinha Cruz 
Fernanda Silva 

Alunos do 3º ciclo 

(Francês) 

Floripes Vilas-

Boas 

Relatório 
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2º PERÍODO 

DATA PREVISTA DESIGNAÇÃO DA ACTIVIDADE RECURSOS HUMANOS DESTINATÁRIOS 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO 

 (Janeiro 26) Ida ao teatro («Auto da 

Barca do Inferno» de Gil 
Vicente) e visita ao 

Visionarium 

Fernanda Silva, 

Ana Maria Silva 
Sara Santos 

Adelaide Vaz 
Olinda Ferreira  

CEF: 2ºs anos Fernanda 

Silva 

Relatório 

 (Janeiro) Associação de Solidariedade 

Humanitária de Monte 
Córdova e Actividades 

desportivas: caminhadas e 
jogos no Monte d’Assunção 

 

Manuela Moreira 

Natália Teixeira 
Ana Isabel Silva 

Deolinda Machado 
Jorge Almeida 

Lurdes Santos 

CEF: 1ºG Lurdes 

Santos 

Relatório 

(Fevereiro 10) Palácio Nacional de Mafra André Costa 

Hilário Pimenta 

Agostinha Cruz 
Albertina Marques 

Nise Pereira 
Laura Silva 

(4 professores 
convidados) 

12º anos (130 

alunos) 

André Costa Relatório 

 

Fevereiro (14, 

15, 16, 17) 

“London – An Eye on Me, An 

Eye on You” 

Helena Costa 

Isabel Silva 
Vitória Padrão  

(outros professores do 
grupo de recrutamento 

330) 

Alunos do Ensino 

Secundário (30 
alunos) 

Helena 

Costa 

Relatório 

 (Fevereiro) Qu@lifica – Feira de 
educação, formação, 

juventude e emprego: 
Exponor, Leça da Palmeira 

Sabino Júnior 
Paula Araújo 

Profissional: 12º P, 
12º M 

Sabino 
Júnior 

Relatório 

 (Fevereiro ou 

Março) 

Ida ao teatro – 

representação da peça 
“Felizmente Há Luar” de Luís 

de Sttau Monteiro, pela 
Companhia de Teatro 

Experimental do Porto, no 
Auditório do Centro Cultural 

e Social do Olival, em Vila 

Nova de Gaia 

André Costa 

Hilário Pimenta 
Agostinha Cruz 

Albertina Marques 
Nise Pereira 

Laura Silva 
 

12º anos André Costa Relatório 

 (Março) Cooperativa de Apoio à 

Integração do Deficiente 

Deolinda Machado 

Lurdes Santos 

CEF: 1ºG  Lurdes 

Santos 

Relatório 

 (Março) Irmandade e Santa Casa de 
Misericórdia de Santo Tirso – 

Lar José Luís de Andrade e 
Lar Leonor Beleza 

Manuela Moreira 
Natália Teixeira 

Ana Isabel Silva 
Deolinda Machado 

Lurdes Santos 

CEF-1ºG Lurdes 
Santos 

Relatório 

 (Março) Porto – enquadramento 
espacial e social da acção do 

conto «Saga» / Do Vinho do 
Porto à Arte Barroca 

Fernanda Silva 
Fátima Barreira 

Laura Silva 
Lurdes Abreu 

8º A, 8º B, 8º C Fernanda 
Silva 

Relatório 

 (Março) Lipor I e Lipor II – Serviço 

Intermunicipalizado de 
Gestão de Resíduos do 

Grande Porto 

Lurdes Santos 

Rui Gomes 
Eugénio Bezerra 

Profissional: 11º G, 

11º L, 11º M, 11º N, 
11º P, 11º Q, 11º S 

Eduardo 

Silva 

Relatório 

2º Período Porto: Museu Militar, Museu 
dos Transportes e Fundação 

de Serralves 

Fernanda Vitoriano 
Rui Coutinho 

Rui Gomes 
Adão Jorge Baptista 

9º A, 9º B Fernanda 
Vitoriano 

Relatório 
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DATA PREVISTA DESIGNAÇÃO DA ACTIVIDADE RECURSOS HUMANOS DESTINATÁRIOS 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO 

2º Período Centro de Formalidades da 

Criação de Empresas de 

Braga 

Armanda Malta 

Fátima Martins 

Domingos Veloso 

Profissional: 10º P, 

11º P  

Fátima 
Martins 

Relatório 

2º Período Museu de Alfândega Pedro Dias Profissional: 11º N, 

11º Q 

Pedro Dias Relatório 

2º Período Casa da Música Pedro Dias 

Francisco Mariz 

Profissional: 12º N, 

12 Q 

Pedro Dias Relatório 

2º Período Porto: Igreja Metodista, 

Sinagoga e Centro Islâmico 

Assunção Paiva 

Maria Lima 

Alunos do 9º ano 

de EMRC 

Assunção 
Paiva 

Relatório 

2º Período 

(2 dias) 
 

Lisboa: Mesquita, Templo 

Hindú, Espectáculo do Filipe 

La Féria,  Parque das 

Nações – Pavilhão do 

Conhecimento 

Assunção Paiva 

Maria Lima 

Vítor Fernandes 

Alunos do 10º ano 

de EMRC 

Assunção 

Paiva 

Relatório 

2º Período Bombeiros Voluntários 

Tirsenses 

Fátima Carneiro 

Maria José Lopes 

CEF: 1ºJ Fátima 

Carneiro 

Relatório 

2º Período Centro de Saúde de Santo. 

Tirso 

Fernanda Vitoriano CEF: 1º K Fernanda 

Vitoriano 

Relatório 

2º Período Assembleia da República - 

Lisboa 

Ana Cristina Moreira 

Armanda Malta 

Fernanda Vitoriano 

11º A, 11º E Armanda 
Malta 

Relatório 

2º Período Qu@lifica – Feira de 

educação, formação, 

juventude e emprego: 

Exponor em Matosinhos 

Joana Marques 

Júlio Magalhães 

Pedro Saraiva 

Profissional:11º Q, 

11º N, EFA Diurno 

Instalações 

Eléctricas 

Júlio 

Magalhães 

Relatório 

2º Período Microsoft e Caixa Mágica 

(Lisboa) 

Abílio Ribeiro 

Cristiano Ferreira 

Júlio Magalhães 

Joana Marques 

Erika Costa 

Jorge Rodrigues 

Profissional: 10º N, 

11º Q, 11º N, 10º Q, 

12º H 

Cristiano 
Ferreira 

Relatório 

2º Período Empresa Industrial de relevo 

na área da Metalomecânica 

Professores das turmas 

envolvidas 

Alunos dos CEF e 

Profissionais: área 

da Mecânica 

José Vale Relatório 

2º Período Visionarium Sara Santos 

Filomena Amaral 

Helena Costa 

Susana Faria 

CEF: 1º anos Filomena 
Amaral 

Relatório 

2º Período Casa da Música Florbela Ribeiro 

Prof. Ciências da 

Natureza 

9º A, 9º B Florbela 

Ribeiro 

Relatório 
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DATA PREVISTA DESIGNAÇÃO DA ACTIVIDADE RECURSOS HUMANOS DESTINATÁRIOS PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

2º Período Ida ao teatro – “Os Maias – 
Crónica Social Romântica” 

pela Companhia de Teatro 
Experimental do Porto 

Fátima Barreira 
André Costa 

Nise Pereira 
Francisca Garrett 

Floripes Vilas-Boas 
Hilário Pimenta 

Mª Agostinha Cruz 

Alunos do 11º ano André Costa Relatório 

2º Período Casa de Camilo - Seide Fátima Barreira 
Nise Pereira 

Olinda Ferreira 
Laura Silva 

Alunos do 10º ano Nise Pereira Relatório 

2º Período Central Hidroeléctrica de 

Frades e Parque Eólico de 
Barroso 

Vítor Azevedo 

Fernando Gonçalves 
Rui Miguelote 

José Areal 

João Mendes 

CEF: 1º M 

Profissional: 10º M, 
11º M 

João 

Mendes 

Relatório 

2º Período Caves do vinho do Porto - 

Gaia 

José Augusto Santos 

Renato Cardoso Almeida 
Arminda Rocha 

Fátima Carneiro 

CEF: 1º J 

Profissional: 12º P  

José 

Augusto 
Santos 

Relatório 

2º Período Empresa Renault em Aveiro José Augusto Santos 
Renato Cardoso Almeida 

Profissional:12º P  José 
Augusto 

Santos 

Relatório 

2º Período Laboratório de Análises Adelaide Vaz  
Ana Araúdo  

8º A, 8º B, 8º C Adelaide Vaz Relatório 

2º Período Visita à Horta Solar do Ferro 

– Covilhã 

Isaura Pinto  

Rosária Amaral  
Maria José Rodrigues 

Emília Oliveira 

10º A e 10º B Rosária 

Amaral 

Relatório 

2º Período Complexo Químico de 
Estarreja 

Filomena Amaral 
Susana Faria 

Ana Cristina Moreira 

11º A e 12º B 
(Física e Química 

A) 

Filomena 
Amaral 

Relatório 

2º Período Empresa de metalomecânica 

Cromagem/ Zincagem 

Pedro Dias 

Tânia Ferreira 

 

Profissional: 12º L e 

12º Q 

 

Pedro Dias Relatório 

2º Período Museu Militar e Fundação de 

Serralves 

Rui Coutinho 

Fernanda Vitoriano 
Adão Baptista 

9º A, 9º B Fernanda 

Vitoriano 

Relatório 

2º Período Centro de Saúde de Santo 

Tirso 

Arminda Rocha 

Fátima Carneiro 

CEF: 1º J Fátima 

Carneiro 

Relatório 

2º Período 
(2 dias) 

Diverlanhoso Arminda Rocha 
Fátima Carneiro 

Luís Sousa 

CEF: 1º J Arminda 
Rocha 

Relatório 

2º Período Lipor (Serviço 

Intermunicipalizado de 

Gestão de Resíduos do 
Grande Porto) 

Maria Adelaide Vaz 

Maria Lima 

Fátima Barreira 
Maria José Lopes 

8º A, 8º B, 8º C Ana Sofia 

Araújo 

Relatório 

2º Período ou 

Início do 3º 

Faculdade de Economia do 

Porto: ““Porto de Emprego” 

Sabino Júnior Ciências 

Socioeconómicas: 
12º E  

Sabino 

Júnior 
 

Relatório 

 

Janeiro ou 
Fevereiro 

Londres Paula Araújo 
João Mendes 

Ana Paula Gonçalves 

12º M – 8 alunos 
12º T – 11 alunos 

Paula Araújo Relatório 
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3º PERÍODO 

DATA PREVISTA DESIGNAÇÃO DA ACTIVIDADE RECURSOS HUMANOS DESTINATÁRIOS 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO 

(Abril) Saída de campo – Parque 

Natural Litoral Norte - 
Esposende 

Paula Araújo 

Vitória Padrão 
Magda Fernandes 

Profissional: 11º L, 

11º M, 11º Q 

Paula Araújo Relatório 

(Abril – 3 dias) Empresa de Cafés Delta em 

Campo Maior, Cruzeiro 
educativo no Rio Sado e 

Actividade desportiva: 
iniciação à canoagem 

Arminda Rocha 

Fátima Carneiro 
Mª Agostinha Cruz 

 

CEF: 1ºJ Arminda Rocha Relatório 

(Maio) Galerias de Arte da Rua 

Miguel Bombarda e Museu 
do Papel-Moeda da 

Fundação Dr. Cupertino de 
Miranda 

Ana Cristina Moreira 

Armanda Malta 

10º E Ana Cristina 

Moreira 

Relatório 

3º Período Primavera e Eticadata 

(Braga) 

Abílio Ribeiro 

Cristiano Ferreira 
Pedro Saraiva 

Profissional: 10º N, 

10º P 

Abílio Ribeiro Relatório 

3º Período Empresa de 

metalomecânica – 
Cromagem / Zincagem 

Pedro Dias 

Tânia Ferreira 

Profissional: 11º L e 

11º M 

Pedro Dias Relatório 

(Abril: 14 a 17)) Regiões de Turismo: Leiria 

Fátima, Costa Azul e 
Algarve 

Arminda Rocha 

Júlia Branco 
Adão Baptista 

Agostinha Cruz 

Profissional: 11º S Arminda Rocha Relatório 
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ACTIVIDADES DESPORTIVAS 

 

DATA PREVISTA DESIGNAÇÃO DA ACTIVIDADE RECURSOS 
HUMANOS 

DESTINATÁRIOS PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

 
 

Outubro 5 
Outubro 18 

Novembro 
A definir 

 

Participação nas meias 
maratonas de Portugal 

Ovar 
Porto/Gaia 

Nazaré 
Santo Tirso 

Paulo Silva 
Eduardo Silva 

Alunos e 
Professores 

seleccionados 

Paulo Silva Relatório 

(Outubro 15) Caminhada Concelhia Inter-
Escolas 

Adelino Frada 
José Carlos Pinto 

Jorge Almeida 

CEF: 2º M, 2º G, 2º 
K 

Profissional: 10º N, 
12º M, 12º N,12º Q, 

12º T,  

Paulo Silva Relatório 

(Dezembro 2) Corta-mato escolar Professores de 
Educação Física 

Todos os alunos 
inscritos da escola 

Paulo Silva Relatório 

 (Dezembro 14 

a 18) 
 

Semana do Futebol  

 

Professores do grupo de 

Educação Física 

Todos os alunos 

(ensino diurno) 

Rui Fonseca Relatório 

(Dezembro 16) Corta-Mato Concelhio Teresa Castro Lopes 

José Carlos Pinto 

Os primeiros 10 

classificados de 
cada escalão/sexo 

do corta-mato 

escolar) 

Paulo Silva Relatório 

 (Março 8 a 12) Semana da Orientação 

 

Professores do grupo de 

Educação Física 

Todos os alunos 

(ensino diurno) 

Rui Fonseca Relatório 

(Março 12) Torneio inter-escolas – Jogos 

Desportivos Colectivos - 

Voleibol 

Paulo Silva 

Jorge Almeida 

Rui Fonseca 

Alunos 

seleccionados 

Paulo Silva Relatório 

(Março 15 a 

19) 
 

Semana do Voleibol 

 

Professores do grupo de 

Educação Física 

Todos os alunos 

(ensino diurno) 

Rui Fonseca Relatório 

(Abril 23) Dia Radical Jorge Almeida A designar Paulo Silva Relatório 

(Maio 24 a 28) Semana do Basquetebol 

 

Professores do grupo de 

Educação Física 

Todos os alunos 

(ensino diurno) 

Rui Fonseca Relatório 

A indicar pela 

Direcção 

Regional de 
Educação do 

Norte 

Corta-mato distrital Adelino Frada 

Luís Pais de Sousa 

Alunos 

seleccionados 

Paulo Silva Relatório 

 

 

 
 

 
Ao longo do 

ano lectivo 
 

 
 

DESPORTO ESCOLAR: 

Grupos-equipa: 

 Natação (2) 

 

 Xadrez 

 Orientação 

 

 

 

 
 

Rui Fonseca /Catarina 
Rodrigues 

 
 

 
Catarina Rodrigues 

 

Catarina Rodrigues 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Alunos inscritos 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Rui Fonseca 

 

 

 
 

 
 

 
Relatório 
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OUTRAS ACTIVIDADES 

DATA PREVISTA DESIGNAÇÃO DA ACTIVIDADE RECURSOS 
HUMANOS 

DESTINATÁRIOS PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

1º Período Pinturas em aguarela e 

poemas. 
 

Adão Jorge Baptista 

Maria Agostinha Cruz 
Daciano Sousa 

 

Profissional: 11º S  Adão Jorge 

Baptista 

Relatório 

Novembro 4 
Janeiro 13 

Olimpíadas da Matemática Professores de 
Matemática 

Todos os alunos Teresa Ribeiro Relatório 

Novembro 24 Sessão de poesia sobre 

poetas do séc. XX – 

Auditório da Santa Casa da 

Misericórdia 

 

Professores de 

Português das turmas 

de 10º ano (Fátima 

Barreira, Nise Pereira, 

Olinda Ferreira, Laura 

Silva) e professores 

acompanhantes. 

 

Alunos dos 10º anos 
do ensino 

profissional e do 

ensino regular 

Fátima Barreira Relatório 

(Fevereiro: 10, 

11, 12) 

Correio de S. Valentim – 

troca de correspondência 
alusiva ao Dia dos 

Namorados 

Professores do grupo 

330 (Inglês) 

Todas as turmas da 

escola 

Magda 

Fernandes 

Relatório 

Ao longo do ano 
lectivo 

(Novembro a 
Maio) 

TOP da música francesa Professores de Francês Alunos do 3º ciclo 
(Francês) 

Fátima Barreira Relatório 
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DATA PREVISTA DESIGNAÇÃO DA ACTIVIDADE RECURSOS HUMANOS DESTINATÁRIOS 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO 

Ao longo do ano 

lectivo 

Concurso de poesia André Costa 

Fernanda Silva 
Francisca Garrett 

Todos os alunos André Costa Relatório 

Ao longo do ano 

lectivo 

Atelier de Artes Plásticas Rui Coutinho Comunidade 

escolar 

Rui Coutinho Relatório 

 (Fevereiro 2) «Chandeleur» Professores de Francês Comunidade 
escolar 

Floripes Vilas-
Boas 

Relatório 

2º Período Orientação escolar e 

profissional com o apoio das 
TIC 

Manuel Afonso 9º A, 9º B Manuel Afonso Questionário 

2º Período “Avalon Theatre – Sherlock 
Holmes and a Midsummer 

Night’s Dream” 

Professores do grupo de 
recrutamento 530 

Alunos dos CEF’s 
e Profissionais 

Helena 
Costa 

Relatório. 

3º Período Simulação de várias 
empresas através de sites 

na internet a incluir na 
página Web da escola 

José Augusto Santos CEF – 1º J José Augusto 
Santos 

Relatório 

3º Período Exposição de trabalhos 

sobre o novo Sistema de 
Normalização Contabilístico 

(SNC) 

José Augusto Santos 

(mais 2 professores a 
indicar) 

CEF – 1º J José Augusto 

Santos 

Relatório 

 (Abril 16, 17, 
18) 

Campeonato Nacional de 
robots -“ROBOTOP” – 

Estudo e concepção de 
robots 

João Carlos Craveiro 
Assunção Paiva 

Nise Pereira 
Paula Araújo 

Ana Paula Gonçalves 

Rosária Pereira 
PTE 

SATITIC 

Todos os alunos 
da escola 

(Electrotecnia e 
Electrónica) 

João Carlos 
Craveiro 

Campeonato 
Relatório 

3º Período Divulgação da oferta 

formativa da ESTP junto das 

escolas da área de 
influência 

Manuel Afonso Alunos e 

docentes, 

nomeadamente 
Directores de 

Turma, das 
escolas onde 

possamos estar 
presentes 

Manuel Afonso Relatório 

A indicar pela 

Sociedade 
Portuguesa de 

Matemática 

Canguru sem fronteiras Professores de 

Matemática 

Todos os alunos Teresa Ribeiro Relatório 

Junho 28 a 
Julho 9 

Colónia de Férias Professores de Educação 
Física e 2 Funcionários 

50 Alunos Adelino Frada Relatório 
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MOSTRA 2009/2010 

DATA 

PREVISTA  DESIGNAÇÃO DA ACTIVIDADE 
RECURSOS 

HUMANOS 
SALA DESTINATÁRIOS 

 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO 

1º Dia Street Market – Feira de Rua Professores de 

Inglês 

 Comunidade 

escolar 

Ana Paula 

Gonçalves 

Relatório 

 Actividade inter-activa “Academia 

das emoções” 

Convidado: Dr. 

João Abreu 

 10º A, 10º B, 12º 

B  

 Relatório 

 Participação na Mostra Professores de 

Matemática 

 Comunidade 

educativa 

Teresa Ribeiro Relatório 

2 dias - Exposição de trabalhos realizados 

no âmbito das disciplinas do curso 

- Projecção de um filme 

- Atendimento ao público 

Turma: 1º J 

Professores: 

ATD, CCA, 

HSST, RCBI 

EC 

equipada 

com vídeo-

projector 

Comunidade 

educativa 

Arminda Rocha Relatório 

 Exposição de trabalhos Alunos e 

Professores de 

Mecânica 

Pavilhão 

M 

Comunidade 

educativa 

José Vale Relatório 

 Mostra de Empregos Professora: 

Joana Marques 

Alunos: 11º N e 

11º Q 

Equipada 

com  

computa- 

dores 

Professora: 

Joana Marques 

Alunos: 11º N e 

11º Q 

Joana Marques Inquéritos e 

satisfação e 

Relatório 

 Projecto Visão Júnior Professores: 

Fátima Barreira, 

Rui Coutinho, 

Fernanda Silva 

Alunos: 8º B 

 Alunos: 8º B Fátima Barreira Relatório 

 Oficina de teatro Fernanda 

Soares 

 Comunidade 

escolar 

Fernanda Soares Relatório 

2 dias Comenius – Exposição de trabalhos  Professores 

envolvidos nos 

projectos 

 Comunidade 

educativa 

Hilário Pimenta Relatório 

2 dias Comenius – Exposição de trabalhos  Professores 

envolvidos nos 

projectos 

 Comunidade 

educativa 

Ana Maria Costa Relatório 
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Anexo 1 - Serviços Especializados de Apoio Educativo e Orientação Vocacional 

 

1º Período 

Actividade População alvo 

 Apoio ao Desenvolvimento Pessoal e Orientação Vocacional - atendimentos individuais ou 

grupos 
Alunos em geral 

 Sessões de sensibilização/informação, em turma, em colaboração com os Dirs. 

Turma,para introduzir a necessidade da Orientação Vocacional 

Alunos do ensino básico regular, com 

prioridade ao 9º ano 

 Participação, nas reuniões iniciais com Enc. Educação, convocadas pelos Dirs. Turma, 
com a finalidade de os informar e sensibilizar sobre o funcionamento e a importância da 

Orientação Escolar e Profissional 

Pais/Enc. Educação dos alunos do 9ºano 

Consultoria e apoio às equipes dos percursos qualificantes: cursos de educação e 
formação, profissionais e participação prioritária nas reuniões semanais das equipes 

formativas dos CEF tipo 2 e tipo 3. 

Formadores e formandos dos CEF tipo 2 e 

3 e cursos profissionais 

 Colaboração com as diversas estruturas e elementos da comunidade educativa, no âmbito 
deste serviço de apoio  

Direcção, Direts. Turma, Coord. Dir. 
Turma, Direts.Curso,professores  

 Atendimento de Pais/Enc. Educação que pretendam a ajuda deste serviço ou que o SPO 
julgue conveniente contactar 

Pais/Enc. Educação em geral. 

 Contactos, quando oportunos e necessários, com instituições e serviços, junto dos quais a 

escola possa obter colaboração (Autarquia, Centro de Emprego,Centro de Saúde, CPCJ.)  

Alunos a necessitar de apoios dessas 

instituições. 

Ajuda à reorientação vocacional de alunos  

Alunos do ensino secundário que se 

mostrem desajustados nos cursos que 
escolheram 

Preparação de materiais de apoio à orientação escolar e profissional 
Alunos em geral e,em especial,alunos do 

9ºano 

Recolha, organização e disponibilização de informação com interesse para a orientação 
escolar e profissional 

Alunos em geral 

Função de mediador entre a escola e Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 
Alunos referenciados/a referenciar para 
CPCJ  

Sessões de orientação escolar e profissional, em turma, para informar, esclarecer e ajudar 

a preparar as opções a tomar no final do ensino secundário 
Alunos do 12º ano  
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2º Período 

Actividade População alvo 

 Apoio ao Desenvolvimento Pessoal e Orientação Vocacional – atendimentos individuais 

ou em grupo. 
Alunos em geral 

 Sessões de Orientação Escolar e Profissional continuada (semanais ou quinzenais) Alunos do 9º ano 

 Consultoria e apoio às equipes dos percursos qualificantes: cursos de educação e 

formação, profissionais e participação prioritária nas reuniões semanais das equipes 
formativas dos CEF  

Formadores e formandos dos percursos 

qualificantes – CEF de tipo 2 e 3 e cursos 
profissionais 

 Contactos, quando oportunos e necessários, com instituições e serviços, junto dos quais 
a escola possa obter colaboração para responder a situações especiais (Autarquia, 

Centro de Emprego, Centro de Saúde, CPCJ). 

Alunos a necessitar de  apoios dessas 

instituições 

 Atendimento de Pais/Enc. Educação que pretendam a ajuda deste serviço  Pais/Enc. Educação  

 Colaboração com as diversas estruturas e elementos da comunidade educativa, no 
âmbito deste serviço de apoio. 

Conselho Executivo, Dirs. Turma, Dirs. 
Curso, Coord. Dir. Turma, professores. 

 Preparação e adaptação de materiais de apoio à orientação escolar e profissional 
Alunos em geral e, em especial, alunos do 

9º ano 

Recolha, organização e disponibilização de informação com interesse para a orientação 
escolar e profissional 

Alunos em geral 

Colaboração/integração da equipe de organização da Mostra 2010 da ESTP Escola/comunidade  

Função de mediador entre a escola e Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 
Alunos referenciados ou a referenciar para 

CPCJ 

Sessões de orientação escolar e profissional, em turma, para informar, esclarecer e 
ajudar a preparar as opções a tomar no final do 11º ano e no final do ensino secundário 

Alunos do 11ºdo ensino regular e 12º ano 

Atendimentos individuais e/ou em grupo com vista a preparar as opções a fazer no final 

do ensino secundário 
Alunos do 12º ano 

Organização de materiais e divulgação da oferta formativa da ESTP em Feiras de 

Orientação, nas escolas da área de influência 

Escolas da área de influência: alunos, 

professores, etc. 
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3º Período 

Actividade População alvo 

 Apoio ao Desenvolvimento Pessoal e Orientação Vocacional Alunos em geral 

Consultoria e apoio às equipes dos percursos qualificantes: cursos de educação e 
formação, profissionais e participação prioritária nas reuniões semanais das equipes 

pedagógicas dos CEF. 

Formadores e formandos dos percursos 
qualificantes – CEF e cursos profissionais 

 Orientação Escolar e Profissional – apoio às tomadas de decisão vocacional: 

atendimentos individuais e/ou em grupo 

Alunos do 9º ano e do ensino secundário, 

em especial 11º e 12º anos  

 Divulgação, junto das escolas da área de influência, da oferta de formação da ESTP 
Professores, alunos e enc. educação 
dessas escolas 

 Presença, sempre que possível e oportuno, em feiras de Orientação e outros eventos 
com interesse para a Orientação Escolar e Profissional 

Escolas da área de influência, formadores, 
alunos, enc. educação 

 Contactos, quando oportunos e necessários, com instituições e serviços, junto dos quais 

a escola possa obter colaboração para responder a situações especiais (Autarquia, 
Centro de Emprego, Comissão Tutelar de Menores, Assoc. Comerc. e Industrial, etc) 

Alunos a necessitar de determinados 

apoios, estágios profissionais, etc. 

 

 Colaboração na recepção, orientação  e seriação dos novos candidatos aos cursos de 
Educação e Formação e profissionais 

Candidatos aos CEF de tipo 2 e 3 

 Apoio de orientação e tomadas de decisão vocacional aos formandos dos CEF em fase 
de conclusão do curso 

Formandos dos CEF de tipo 2 e 3 

 Atendimento de Pais/Enc. Educação que pretendam a ajuda deste serviço  Pais/Enc. Educação 

Recolha, organização e disponibilização de materiais com interesse para a orientação 
escolar e profissional, disponibilizados por instituções de formação  

Alunos em geral 

Colaboração na realização da Mostra 2010 da ESTP, nos moldes em que for possível 
realizá-la 

Escola/comunidade 

Função de mediador entre a escola e Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 
Alunos referenciados/a referenciar para 

CPCJ 

 

O Professor, Perito de Orientação Escolar e Profissional 

                                  Manuel Afonso.  
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Anexo 2- Bioma 

 

 

 

PLANO DE ACÇÃO PARA 2009/20010 

 

O Plano de Acção que agora se propõe é um plano de continuidade que visa fundamentalmente melhorar o desempenho 

ambiental da escola e aumentar as competências ambientais dos diferentes elementos da comunidade escolar. Será executado sob 

a responsabilidade do Bioma - Clube do Ambiente da Escola - em articulação com o projecto Eco-Escola cujo coordenador será o 

docente Manuel Rodrigues da Silva.  

Os responsáveis pela concretização deste Plano esperam e desejam o envolvimento de toda a comunidade escolar, condição 

indispensável para que os objectivos que lhe estão subjacentes possam ser integralmente cumpridos. Desde já se agradece toda a 

disponibilidade que vier a ser manifestada. 

PROJECTOS OBJECTIVOS ACTIVIDADES 
CALENDA-

RIZAÇÃO 

 

 

 

PROGRAMA ECO-

ESCOLA  

 

 

 

 

SCOLA 

AMBIENTALMENTE 
SUSTENTÁVEL 

 

À DESCOBERTA DO 

MEIO 

- Dar continuidade ao programa Eco-

Escola. 

 

- Envolver a comunidade educativa na 

promoção de boas práticas ambientais 

procurando potenciar as actividades de 
âmbito curricular. 

 

- Aumentar as competências ambientais 
dos elementos da comunidade escolar. 

 

- Desenvolver as relações interpessoais 

entre os elementos do corpo docente e 
não docente da Escola tendo como 

pano de fundo a sensibilização para a 
preservação ambiental. 

 

- Propiciar um melhor conhecimento do 
património natural da região, 

nomeadamente, o associado aos seus 

cursos de água. 

- Promoção do programa Eco-Escolas com as 

seguintes fases:  

-Candidatura ao programa Eco-Escolas junto 

da Fee Portugaal; 

- Formação do conselho Eco-Escola; 

- Realização da auditoria ambiental; 

- Celebração do dia Eco-Escola; 

 -Promoção do concurso Eco-Código; 

- Candidatura à Bandeira Verde. 

- Acções de sensibilização relacionadas com 
os seguintes temas: energia, água, resíduos, 

alterações climáticas e biodiversidade. 

 

- Visita de Estudo com percurso pedestre 

segundo trajecto a definir. 

 

 

- Estudo do património natural existente na 

região, particularmente do associado aos 
cursos de água. 

Ao longo do 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano 

 

3.º período 

 

 

Ao longo do 
ano 

 

 

Santo Tirso e Escola Secundária de Tomaz Pelayo, 30 de Outubro de 2009 

A Presidente do Bioma: Maria de Lurdes Santos 

 O Coordenador do Programa Eco-Escola: Manuel Rodrigues da Silva 

  Escola Secundária de Tomaz Pelayo, Santo Tirso 
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Anexo 3 – Biblioteca Escolar 

 

 

OBJECTIVOS 

 Apoiar o desenvolvimento do currículo e projectos do PAA em curso na escola. 

 Incentivar o gosto pela leitura. 

 Incentivar o gosto pela escrita. 

 Desenvolver no aluno competências e hábitos de trabalho baseados na consulta, tratamento e produção de 

informação. 

 Responder a necessidades lúdicas, recreativas e de ocupação de tempos livres. 

 Desenvolver uma gestão mais eficiente da BE. 

 

 

INTRODUÇÃO: 

 

O presente documento “Plano Anual de Actividades da BE-ESTP” é parte integrante do Plano de Actividades da Escola e 

apresenta as actividades da BE durante o Ano Lectivo de 2009 – 2010, incluindo-se as actividades necessárias à própria 

gestão da BE. 

O Plano está estruturado atendendo aos vários domínios aprovados pela RBE (pág. seguinte), que serão objecto na 

demonstração de evidências do Modelo de Auto-Avaliação das Bibliotecas Escolares, a realizar ao longo do ano lectivo na BE-

ESTP.  

Algumas actividades, principalmente as que implicam convidados exteriores, ainda não têm data exacta. Essas actividades 

estão confirmadas por período, sendo posteriormente agendadas e publicitadas mensalmente  

 

O Coordenador  BE-RBE 

Daciano Sousa 
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ACTIVIDADE 

 

DOMÍNIO 

 

CALENDARIZAÇÃO 

 

RECURSOS 

HUMANOS E 

MATERIAIS 

 

RECURSOS 

FINANCEIROS 

 

AVALIAÇÃO 

- Visitas guiadas á BE 

pelos alunos do 7º, 10º 

anos e CEFs: técnicas de 

localização de 

documentos, áreas 

funcionais, etc. 

 

|A|B| 

 

 

 

1º Período 

Setembro / Outubro 

2009. 

 

Coordenador / DT 

ou outros 

professores das 

turmas envolvidas. 

- da reprografia: 

“Guia do 

Utilizador” a 

distribuir aos 

alunos 

 

Relatório 

 

- Mês Internacional da 
Biblioteca Escolar: 

Publicação de cartazes e 

textos alusivos à 

comemoração; 

Leitura dramatizada de 

“Os Lusíadas” em prosa, 

pelos alunos da turma I.E.-

EFA, aos alunos do 7º e 8º 

anos e outros presentes 

na BE. 

 

|A|B| 

|C| 

 

 

 

1º Período 

Outubro 2009 

Sextas Feiras a partir 

das 15,10 H. 

 

 

Coordenador 

 

Professores 

Fernanda Soares e 

Albina Gomes. 

-da reprografia  

 

Relatório 

- Dia das Bibliotecas 

Escolares em Portugal: 

Publicação e leitura de 

prospecto sobre a 

importância das 

Bibliotecas. Montra de 

Documentação do acervo 

histórico da BE.  

Projecção PPT sobre 

Bibliotecas. 

 

 

|A|B| 

|C|D| 

 

1º Período 

26 de Outubro  

 

 

 

 

Coordenador / 

Equipa BE e 

Funcionários BE. 

Portátil e 

videoprojector. 

 

 

 

 

- da reprografia. 

- decoração da 

BE 

 

 

 

 

 

Relatório 
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Tradução da proclamação 

de Barack Obama sobre o 

mês da Literacia nos EUA.  

Animação de placards da 

BE, átrio e sala prof. 

 

Arranjos natalícios e 

poemas de Natal 

26 de Outubro 

 

 

 

 

2, 9 e 16 de 

Dezembro 

 

Alunos de Inglês da 

Turma 10º C sob a 

orientação da Prof.  

Helena Costa. 

 

 

Alunos do 1º J sob 

orientação das 

professoras: Mª 

Agostinha Cruz, 

Arminda Rocha, 

Coordenador da BE 

e Funcionária 

 

 

 

 

 

 

 

 

- da Reprografia 

- Boletim Informativo 

impresso da BE: Difusão 

das novidades em todos 

os suportes. 

|A|B| 

|C|D| 

Mensal Coordenador 

Prof. Eduardo Silva 

Dos serviços da 

reprografia 

 

Relatório 

 

- Dia Aberto Contos e 

Poesia: recitais de Poesia 

e interpretações musicais. 

|A|B| 

|C|D| 

Uma sessão por 

período. 

Coordenador; 

Prof. António Sousa; 

Oficina de poesia 

Comunidade 

Educativa. 

Logística 

diversa aos 

convidados e 

decoração da 

BE, a 

apresentar na 

proposta de 

Orçamento. 

 

Relatório 

- Montra de Livros e NL - 

Novidades 

|A|C| 

|D| 

Final de cada mês Coordenador 

Equipa BE 

 

 

 

Relatório 

 

- Ciclos de Cinema e 

apresentações temáticas, 

inseridas no contexto de 

ensino - aprendizagem. 

 

 

 

 

|A|D| 

|C| 

 

 

Uma sessão por 

período. 

 

 

 

 

Prof. Eduardo Silva 

Grupos disciplinares 

Coordenador 

Portátil e 

videoprojector 

 

 

 

 

 

 

Relatório 

 

 

 

 

 

- Encontro com o autor 

Augusto Canetas. Recital 

de Poesia e apontamentos 

musicais. Sessão de 

autógrafos. Colaboração 

Oficina de Poesia. 

 

 

|A|B| 

|C| 

 

1º Período 

24/11/09 

 

 

Profª Fernanda 

Soares e Albina 

Gomes. 

Coordenador 

 

Logística 

diversa aos 

convidados, 

decoração BE, a 

apresentar na 

proposta 

Orçamento 

 

Relatório 
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- “Equilíbrios na sala de 

aula” 

Palestra c/ Anu 

LobsangDorge 

 

 

|B|C| 

 

1º Período 

2/12/2009 

(tarde) 

 

Profª Lurdes  Abreu 

Coordenador 

 

-a definir 

 

Relatório 

 

- Pinturas e Poemas: 

Apresentação artística e 

poemas relacionados 

pelos alunos do 11ºS; 

convite a um artista 

plástico. 

 

 

 

|A|B| 

|C|D| 

 

 

1º Período 

 

 

 

Prof. Adão Jorge 

Prof. Agostinha Cruz 

Coordenador 

Oficina Artes 

Plásticas 

 

 

Logística 

diversa aos 

convidados e 

decoração BE, a 

apresentar na 

proposta 

Orçamento 

 

 

Relatório 

 

 

 

- “Aprender a Estudar” – 

sessões aos 7º anos, 

Cefs, Sala de Estudo, 

Áreas Projecto. 

- Actividades várias de 

desenvolvimento da 

literacia de informação. 

 

|A|B| 

|D| 

 

 

Ao longo do ano 

lectivo 

 

 

 

Coordenador / 

Equipa, 

coordenadora sala 

de estudo, turmas 

envolvidas. 

 

 

 

 

 

Relatório 

 

 

 

 

 

- O Poeta da Semana: 

Selecção semanal e 

mostra na BE de livros do 

autor; exposição sobre 

biografia e edição de 

poemas. Leitura aos 

presentes na BE. 

 

 

|A|B| 

|C|D| 

 

 

 

Semanal, ao longo do 

ano lectivo. 

 

 

 

Prof. Agostinha 

Cruz, Coordenador 

e alunos da turma 

__ 

  

 

Relatório 

 

-Divulgação e incentivo às 

actividades promovidas 

pelo ALEA. 

 

|A|D| 

|C| 

 

Ao longo do ano 

lectivo. 

 

Coordenador, 

Equipa, 

Coordenadora do 

ALEA. 

  

Relatório 
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-Atendimento e 

encaminhamento dos 

alunos na localização, 

pesquisa, leitura e estudo. 

Orientação na pesquisa 

Internet e recursos digitais 

em linha na plataforma 

Moodle, disciplina 

Biblioteca. 

 

 

|A|B| 

|C|D| 

 

Ao longo do ano 

lectivo 

 

Equipa BE 

 

 

  

Relatório 

 

- Actualização permanente 

do canal interno Moodle, 

disciplina Biblioteca / 

Recursos Digitais: toda a 

informação, catálogo, 

recursos pedagógicos, 

entre outros. 

 

|A|B| 

|C|D| 

 

Ao longo do ano 

lectivo. 

 

Coordenador BE 

  

Relatório 

 

- Listagens por ano de 

escolaridade e disciplina 

de recursos da BE em 

todos os suportes e sites 

credíveis para apoio 

curricular na escola e ao 

domicílio. Acção “troca as 

voltas à gripe com a BE” 

 

 

|A|B| 

|D| 

 

Ao longo do ano 

lectivo 

 

Subcoordenadores 

grupos disciplinares, 

professores  Área 

Projecto, Sala de 

Estudo, 

Coordenador. 

  

 

Relatório 

 

- Leitura e Escrita: Obras 

catálogo PNL de leitura 

orientada e autónoma. 

Fichas de leitura. Prémio 

para a melhor ficha. 

 

|A|B| 

|D| 

 

Ao longo do ano 

lectivo 

 

Prof. Francisca 

Garrett, 

Coordenador, 

alunos básico e 

secundário. 

 

Oferta de um 

livro (prémio) 

 

Relatório 

 

 

- Exposições variadas de 

fotografia, galeria de arte 

etc. 

 

|C| 

 

Ao longo do ano 

lectivo 

 

 

Equipa BE 

  

Relatório 

 

- Apoio às actividades 

promovidas pelos 

grupos/departamentos 

curriculares no âmbito do 

Plano Anual de 

Actividades: disponibilizar 

informação pertinente para 

o desenvolvimento dos 

projectos em causa. 

 

 

 

|A|C| 

 

 

 

Ao longo do ano 

lectivo 

 

Equipa BE 

  

Relatório 
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- Actualização sistemática 

da informatização do 

acervo, catálogos 

impressos de 

documentação. Publicação 

estatística de utilizadores.  

-Actualização do RI da BE 

 

|D| 

 

Ao longo do ano 

lectivo 

 

Equipa BE 

  

Relatório 

- Projectos TIC / PTE, no 

âmbito da formação 

contínua em Porbase, 

Moodle e outras 

relacionadas com a 

dinamização da BE, para 

pessoal docente e 

funcionários. 

 

|A| 

 

Ao longo do ano 

lectivo 

Equipa BE 

Satitic / PTE 

Centro de Formação 

  

Relatório 

- Actualização do fundo 

bibliográfico e outros 

suportes, segundo os 

critérios do PDC e da RBE 

 

|A|B| 

|C|D| 

Ao longo do ano 

lectivo 

Coordenador 

Colaboração dos 

departamentos 

curriculares 

Orçamento a 

apresentar em 

documento 

próprio até ao 

final do 1º 

Período. 

 

Relatório 

 

- Partilha dos PAA da BE 

com BM e BEs locais e 

SABE. Construção do blog 

concelhio. 

- O 25 de Abril na Câmara 

Municipal. Participação 

dos alunos do 12ºE 

 

 

|C| 

|A| 

 

 

Ao longo do ano 

lectivo 

25 de Abril 

Coordenador BE-

ESTP 

Coordenadores BEs 

do concelho 

Coordenador inter-

concelhio 

Profª Fernanda 

Vitoriano 

  

Relatório 

 

-Feira do Livro 

- Convite a 

autor/poeta/sessão de 

autógrafos 

- Abertura da BE ao meio 

 

 

 

|A|B| 

|C|D| 

 

 

 

 

MOSTRA ESTP 

Dias 22/23 de Abril 

 

 

 

 

 

Equipa 

BE/Coordenador 

Oficina Artes 

Plásticas 

 

 

 

Logística 

diversa aos 

convidados e 

decoração BE, a 

apresentar na 

proposta de 

orçamento. 

 

 

Relatório 
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-Técnicas de investigação. 

Convite a especialista e 

exposição do trabalho de 

projecto “10ºE 

Historiadores” 

 

 

 

|A|B| 

|C| 

 

 

 

3º Período 

 

 

 

 

Profª Lurdes Abreu 

Equipa BE 

 

 

 

Logística 

diversa aos 

convidados e 

decoração da 

BE, a 

apresentar na 

proposta de 

orçamento 

 

 

 

 

Relatório 

 

- Comemoração do 

Centenário da República 

(1910-2010). Convite a 

especialista em História 

Local; Exposição dos 

trabalhos dos alunos do 

9ºA e 12ºE. 

 

|A|B| 

|C|D| 

 

3º Período 

 

Profª Fernanda 

Vitoriano 

Equipa BE 

Logística 

diversa aos 

convidados e 

decoração da 

BE, a 

apresentar na 

proposta de 

orçamento. 

 

Relatório 

- Vamos falar com o pintor 

Júlio Resende.  

Alunos de História da 

Cultura e da Arte: 

Exposições artísticas e de 

trabalhos Hst Arte. 

 

|A|C| 

|D| 

 

3º Período 

Prof.s Fernanda 

Vitoriano e Adão 

Jorge 

Oficina Artes 

Gráficas 

Coordenador 

Logística 

diversa aos 

convidados e 

decoração da 

BE, a 

apresentar na 

proposta de 

orçamento. 

 

Relatório 

- Roteiro de Viagens. 

Produção e apresentações 

PPT. Alunos EFA – 
Turismo. 

|A|C| 

|D| 

 

 

3º Período 

 

Profª Fernanda 

Vitoriano. 

Coordenador 

 

  

Relatório 
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Anexo 4 - Sala de Estudo 

PLANO DE ACÇÃO  

2009-2010 

1. OBJECTIVOS: 

 Apoiar os alunos na superação das dificuldades de aprendizagem de uma forma pontual e/ou sistemática;  

 Colaborar com os Conselhos de Turma e com os professores na promoção do sucesso educativo e na 

implementação dos Planos de Recuperação; 

 Ocupar os alunos, pontualmente, com actividades lúdicas e úteis ao desenvolvimento de competências transversais 

de estudo; 

 Organizar materiais (em suporte físico e em suporte digital, através da plataforma Moodle) que permitam o estudo 

orientado e o trabalho autónomo. 

 

2. ORGANIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO: 

A Sala de Estudo (SE) organizar-se-á segundo três tipologias de intervenção: 

Apoio pontual: 

 ajuda na superação das dificuldades de carácter científico, a pedido do aluno e de acordo com o horário e 

disponibilidade da SE; 

 ocupação de tempos livres dos alunos com actividades de carácter lúdico (exclui -se a ocupação de alunos por 

falta de professor, no horário semanal); 

 

Apoio sistemático: 

 ajuda na superação de dificuldades de aprendizagem e métodos de estudo, por indicação do professor da turma 

(com a comunicação das dificuldades, conforme Ficha Individual) e de acordo com o horário e disponibilidade 

da SE; 

 apoio ao estudo por pedido do Encarregado de Educação com horário acordado entre professor da SE e 

Director de Turma e de acordo com o horário e disponibilidade da SE; 

 

Apoio a distância: 

 apoio a distância – orientação através da plataforma Moodle e de recursos que permitam o estudo autónomo. 

 

3. RECURSOS: 

Humanos: 

 28 Professores 

 37 tempos de 45 minutos semanais 

Materiais: 

 dossiês de materiais com fichas de trabalho, testes, (a organizar pelos elementos da SE), publicações, 

manuais, 
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 computadores, jogos de xadrez, CDS de apoio ao estudo, para o 7º, 8º e 9º anos (Matemática, Geografia, 

Ciências da Natureza, Físico Química, Língua Portuguesa, História, Inglês e Francês ), da Edições ASA; 

 recursos afectos à Biblioteca. 

 

4. ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO: 

A equipa de professores reunirá pelo menos uma vez por período para acompanhar e regular o funcionamento da 

SE. 

A Coordenadora elaborará um relatório por período utilizando os instrumentos de recolha de informação usuais. 

 

Santo Tirso, 21 de Setembro de 2009 

 

A Coordenadora: 

Marília do Rosário 
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Anexo 5 - Plano TIC 2009/2010 

 

Equipa PTE 

Novembro de 2009 

 

 Enquadramento 

De acordo com o Despacho n.º 700/2009, cumpre à equipa PTE, de entre outras 

funções pedagógicas, elaborar “um plano de acção anual para as TIC (plano TIC). Este 

plano visa promover a utilização das TIC nas actividades lectivas e não lectivas, 

rentabilizando os meios informáticos disponíveis e generalizando a sua utilização por todos 

os elementos da comunidade educativa. Este plano TIC deverá ser concebido no quadro do 

projecto educativo da escola e integrar o plano anual de actividades, em estreita articulação 

com o plano de formação”.  

 

A. Equipa PTE 

Coordenador da Equipa PTE: Abílio Ribeiro – Informática (550) 

 

Docentes 

Responsável pela componente pedagógica: Emília Oliveira – Matemática (500) 

Responsável pela componente técnica: Júlio Magalhães – Informática (550) 

Responsável pelos prog. de gestão da área escolar: Cristiano Ferreira – Informática (550) 

Coordenador da Biblioteca Escolar: Daciano Sousa – História (400) 

Manuel Ramos – Informática (550) 

Coordenadores/Proponentes de actividades/projectos 

Paula Gomes – Informática (550) 

João Carlos Craveiro – Electrónica (540) 

Vítor Moreira – Biologia (520) 

Manuel Afonso – Filosofia (410) 
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Joana Marques – Informática (550) 

Pedro Saraiva – Informática (550) 

Ana Maria Costa – Inglês (330) 

Chefe dos serviços de administração escolar: Cândida Festa 

 

Alunos com competências TIC relevantes 

Alunos do 12.º Q – Curso Profissional Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos: André Santos; Bruno Castro; Bruno Pereira; David Maia; Fábio Maia; Hugo 

Ribeiro; Jorge Barros, Marco Pereira; Rui Costa; Vera Miranda. 

    

Não docentes com competências TIC relevantes 

Fernando Campos, José Silva, Américo Medeiros, José Carlos Sousa, Domingos Machado 

Carneiro, Maria Manuela Pereira da Costa, Duarte Costa, Armando Pires 

B. Espaços/Recursos TIC 

  Biblioteca 

 16 Salas com equipamentos TIC 

 180 Computadores pessoais 

 30 Computadores portáteis 

 9 Videoprojectores 

 2 Quadros interactivos 

 6 Pontos de acesso wireless 

 Sala de Directores de Curso  

 Secretariado de exames / avaliação 

 Sala dos Directores de Turma  

 CNO 

 Direcção 

 Secretaria 

Portal ESTP e Plataforma Moodle ESTP (Moodle Interno e Externo) 

C. Comunidade Escolar 
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 1580 Alunos, sendo 787 alunos dos cursos diurnos do ensino básico (regular e CEF) 
e do ensino secundário (regular e profissional) 

 

 185 Professores  
 

 48 Funcionários 

 

1. Introdução  

 

O Plano TIC 2009/2010 da ESTP agrega todas as actividades/projectos apresentados 

pelos docentes, individualmente ou em grupo, acções/projectos iniciados ou propostos no(s) 

ano(s) lectivo(s) anterior(es) e acções/oficinas de formação interna orientadas por docentes 

da ESTP/Equipa PTE em articulação com o plano de formação. 

Este plano está, necessariamente, condicionado ao facto da Escola estar a ser objecto 

de uma intervenção profunda nas suas infra-estruturas que implicaram uma alteração, ainda 

temporária, dos espaços e equipamentos TIC, bem como algumas alterações nas regras a 

observar na requisição de equipamentos para que, na medida do possível, todos os alunos 

e professores tenham acesso à utilização destes equipamentos, designadamente, dos 

computadores portáteis e videoprojectores. Por outro lado, estas limitações físicas 

condicionam certamente a realização plena de algumas actividades lectivas, com utilização 

das TIC, nomeadamente as que requerem acesso à Internet.  

O plano que agora se apresenta integra actividades lectivas e não lectivas, com 

utilização das TIC, de acordo com as orientações do Plano Tecnológico da Educação. 

Ensinar, aprender, colaborar e divulgar com recurso à tecnologia são, talvez, as ideias 

mobilizadoras deste plano.  

É certo, que apesar das dificuldades sentidas, sobretudo ao nível das instalações, a 

ESTP desenvolveu e continua a desenvolver projectos/acções em que as TIC assumiram ou 

assumem um papel preponderante. Contudo, e por várias razões, a ESTP, está ainda um  

pouco aquém, do que se deseja e pretende: utilização generalizada das TIC nos 

processos de ensino e de aprendizagem e na gestão escolar.  

Assim e atendendo a que num futuro próximo, a ESTP terá melhores instalações e 

equipamentos que possibilitarão um melhor acesso e utilização de recursos tecnológicos, 

este plano TIC contempla uma atenção especial à realização de acções/oficinas de 

formação que procurem corresponder às necessidades de formação da comunidade 
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escolar, em particular dos professores, na área das TIC. Com estas acções, pretende-se o 

envolvimento efectivo da comunidade escolar para que criar, inovar e diversificar com as 

tecnologias sejam também ideias mobilizadoras deste e dos próximos planos e porque 

preparar o futuro e a mudança, é preciso! 

 

2. Objectivos centrais e específicos por actividades 

O presente Plano TIC assenta em quatro objectivos centrais: 

 Possibilitar a alunos e professores a utilização das TIC nas suas práticas de 

ensino/aprendizagem, sejam elas centradas nas salas de aula, na escola, entre 

escolas ou em projectos de âmbito mais alargado; 

  Proporcionar Workshops/sessões de formação que promovam um maior envolvimento 

da comunidade educativa na utilização das TIC; 

  Estabelecer redes de comunicação e fomentar o trabalho colaborativo entre os vários 

elementos da comunidade escolar;  

 Divulgar o trabalho da escola e melhorar o seu envolvimento na comunidade onde se 

integra. 

Para a consecução destes objectivos, estão programadas as actividades seguintes, 

cujos objectivos específicos estão identificados nos quadros abaixo: 
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Actividade 1 

Generalização do uso e-Learning (Plataforma interna Moodle), disciplina Biblioteca/CRE 

– Recursos Digitais. 

Objectivos 

 Divulgar online o catálogo de documentação, novidades e outra informação relevante; 

 Promover a formação de utilizadores; 

 Editar e difundir materiais de interesse relacionados com a literacia de informação; 

 Promover a auto-formação, a formação inter-pares e a hetero-formação em competências de 
informação; 

 Promoção das TIC e da Internet como ferramentas de acesso, comunicação/produção de 
informação e como recurso de aprendizagem; 

 Apoiar as actividades lectivas de ensino-aprendizagem. 

 

Actividade 2 

Projecto TIC/PTE: 

A utilização do sistema PORBASE 5 na BE : Gestão/utilizadores. 

Objectivos 

 Contribuir para uma gestão eficiente da BE; 

 Melhorar as condições de instalação e equipamento da BE; 

 Optimizar as condições de pesquisa de documentação local e online.  

 

Actividade 3 

Quadro Interactivo 

Objectivos 

 Tornar os professores familiares com a tecnologia do quadro interactivo e com alguns recursos 
usuais, tentando assim facilitar e encorajar o seu uso num ambiente de sala de aula; 

 Dar a conhecer as potencialidades dos quadros interactivos no contexto da sala de aula; 

 Promover e desenvolver, no contexto das disciplinas leccionadas por cada professor, a capacidade  
e a autonomia para produzir materiais educativos recorrendo ao quadro interactivo e para 

pesquisar, na Internet, recursos educativos disponíveis e adequados para o quadro interactivo. 
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Actividade 4 

WORKSHOPS – Formação Interna 

Objectivos 

Professores 

 Promover a generalização das competências digitais e das competências pedagógicas com o 
recurso às TIC dos docentes, com vista à generalização de práticas de ensino mais inovadoras e à 
melhoria das aprendizagens dos alunos; 

 Facilitar a comunicação entre os intervenientes da comunidade escolar em tempo real ou não; 

 Apoiar os professores a aceder e utilizar a plataforma Moodle-ESTP, bem como os recursos e 
actividades que constituem a base de funcionamento do Moodle como plataforma de ensino e 
aprendizagem. 

Outros elementos da comunidade educativa: 

 Possibilitar o acesso à Plataforma Moodle como meio de comunicação alternativo e/ou 
complementar aos existentes; 

 Facilitar e promover a participação de todos os elementos da comunidade educativa, 
nomeadamente, Pessoal não Docente e Encarregados de Educação, no Plano Anual de 
Actividades, bem como nos diferentes órgãos e estruturas da ESTP.  

 

 

Actividade 5 

ESTP – Uma Escola VIVA 

Objectivos 

 Mostrar a toda a comunidade escolar e comunidade envolvente, como era a ESTP antes da 
intervenção da Parque Escolar e como será a futura ESTP depois de concluído o projecto de 
intervenção: espaços lectivos e não lectivos, recursos, equipamentos, … 

 

Actividade 6 

As TIC no Verão 

Objectivos 

 Envolver a comunidade escolar envolvente, de diferentes ciclos e níveis de ensino, na temática das 
Novas Tecnologias, nas suas diferentes vertentes, desde a investigação ao laser, através da 
participação em Workshops, concursos de programação e jogos em rede; 

 Divulgar a oferta formativa da ESTP na área da informática. 
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Actividade 7 

Lan Party 

Objectivos 

 Montar e configurar uma rede de computadores, pondo em prática os conceitos leccionados ao 
longo dos módulos das disciplinas de IMEI e de CD do Curso Profissional de Gestão de 
Equipamentos Informáticos. 

 

Actividade 8 

Iniciativa Novas Tecnologias, Formação, Empregabilidade, Empreendedorismo e 

Inovação (NTFEEI) – 2ª edição 

Objectivos 

 Promover e melhorar o relacionamento da ESTP com as escolas, autarquia, empresas e 
instituições do concelho; 

 Envolver a comunidade escolar envolvente, de diferentes ciclos e níveis de ensino, na realização e 
apresentação de diferentes trabalhos práticos no âmbito da temática dominante do projecto: Novas 
Tecnologias, Formação, Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação. 

 Sensibilizar a comunidade envolvente para os problemas do seu concelho; 

 Divulgar e evidenciar a importância da utilização das TIC;  

 Colaborar com os diversos intervenientes (autarquia, empresas, associações, etc.) na promoção da 
Empregabilidade, do Empreendedorismo e da Inovação junto da população escolar. 

 

 

Actividade 9 

25 de Abril 

Objectivos 

 Colaborar com a Câmara Municipal de Santo Tirso na realização de eventos abertos à população; 

 Promover o relacionamento da ESTP com a comunidade envolvente; 

 Envolver os alunos da ESTP em acções abertas à população; 

 Divulgar o trabalho realizado na escola, nomeadamente no âmbito das TIC. 

 

Actividade 10 

Elaboração da Página Web do CNO com plataforma de comunicação Moodle 

Objectivos 

 Facilitar aos adultos um contacto próximo com a realidade do CNO; 

 Permitir aos adultos ter uma visão global do CNO e processos inerentes; 

 Facilitar a compreensão de alguns conteúdos através da explicitação de actividades propostas 
pelos formadores. 
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Actividade 11 

ALEA Interactivo 

Objectivos 

 Conceber e desenvolver aplicações informáticas interactivas que constituam recursos auxiliares 
e/ou complementares aos conteúdos científicos elaborados ou a elaborar no âmbito do ALEA; 

 Contribuir para a divulgação de recursos pedagógicos inovadores no ensino e aprendizagem da 
Matemática em particular na área da estatística e probabilidades; 

 Promover um maior envolvimento de professores e alunos da ESTP no desenvolvimento do plano 
de actividades do ALEA. 

 

Actividade 12 

Ensinar e Aprender Matemática com as Tecnologias (EAMaTe) 

Objectivos 

 Promover o gosto por experimentar, fazer e investigar matemática, recorrendo à modelação com 
uso de software adequado, como por exemplo o GSP e o Geogebra no domínio da Geometria 
dinâmica, o Geogebra e Graphmatica na representação gráfica de funções, a folha de cálculo e 
actividades interactivas disponíveis em alguns sítios da Internet; 

 Potenciar oportunidades de aprendizagem dos alunos através da selecção ou criação de tarefas 
matemáticas, que explorem as vantagens do que a tecnologia faz efectivamente bem – gráficos, 
visualização e cálculos; 

 Desenvolver a intuição geométrica, a capacidade de visualização e uma relação mais afectiva com 
a Matemática; 

 Possibilitar ao professor a utilização de uma ferramenta de demonstração, simulação ou trabalho na 
sala de aula com todos os alunos da turma ao mesmo tempo (usando um computador portátil e um 
projector de vídeo), ajudando os alunos a visualizarem processos e procedimentos abstractos; 

 Explorar e criar materiais didácticos diversificados em suporte digital; 

 Utilizar a plataforma moodle da ESTP como ferramenta de comunicação, colaboração e partilha de 
conteúdos pedagógicos entre os professores de Matemática; 

 Universalizar o acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação, promovendo a literacia 
informática; 

 Promover a generalização das competências digitais e das competências pedagógicas com o 
recurso às TIC dos docentes de Matemática, visando a generalização de práticas de ensino mais 
inovadoras e a melhoria das aprendizagens dos alunos. 
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Actividade 13 

Campeonato Nacional de robots-robotop 

Estudo e Concepção de robots 

Objectivos 

 Estudar, conceber e produzir dispositivos robóticos; 

 Cativar os alunos da Escola, em especial da área de Electrotecnia e Electrónica para a concepção 
de robots, motivando-os para a electrónica. 

 Divulgar o trabalho realizado na escola, nomeadamente na área da Electrónica; 

 Promover o relacionamento da ESTP com a comunidade envolvente e com alunos e professores de 
diferentes escolas do país. 

 Desenvolver aplicações de gestão de informação associada ao evento ROBOTOP 

 

Actividade 14 

Formação em contexto de Trabalho 

Objectivos 

 Ampliar a infra-estrutura de comunicações existente na escola; 

 Reparar e efectuar manutenção de equipamento TIC da escola. 

 

Actividade 15 

Grundtvig 

Objectivos 

 Desenvolver o conhecimento e compreensão entre os adultos e pessoal educativo da diversidade 
de culturas e línguas europeias bem como do seu valor; 

 Estimular o sentido de cidadania europeia, a sua abertura a outras culturas, sem descurar a ligação 
à sua própria cultura, costumes e tradições; 

 Melhorar o conhecimento histórico, geográfico e cultural dos países parceiros, através da 
participação nas reuniões de projecto; 

 Melhorar os conhecimentos da língua Inglesa e de outras línguas estrangeiras, através da 
preparação e realização das reuniões de projecto; 

 Utilizar de forma criativa várias ferramentas, nomeadamente: a plataforma de e-learning, sala de 
aula virtual, fóruns, glossários, wikies, etc., e ferramentas web 2 (blogs, videoconferências; 
videocasting; screencasting; podcasting; photosharing; internet phone services, etc. aplicações 
várias – ferramentas editoriais, power point, c-map, spreadsheet, etc.) produtos electrónicos (e-
portfolio, webquests, etc); 

 Promover a investigação, o trabalho colaborativo e a partilha entre os docentes que participam no 
projecto, de modo a enriquecer e a melhorar as suas práticas; 

 Promover a formação docente através da discussão de práticas e de sistemas e políticas 
educativas conducentes ao sucesso e à prevenção do abandono escolar; 

 Promover a cooperação e o trabalho colaborativo entre as escolas e os parceiros sociais. 
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Actividade 16 

Comenius 

Objectivos 

 Desenvolver o conhecimento e a compreensão da diversidade linguística e cultural europeia; 

 Promover a dimensão europeia do processo ensino - aprendizagem; 

 Reforçar a utilização da língua estrangeira em contexto real; 

 Desenvolver competências de negociação, resolução de problemas e de trabalho de equipa; 

 Utilizar de forma criativa várias ferramentas, nomeadamente: fóruns, glossários, wikies, etc., e 

ferramentas web 2 (blogs, videoconferências; videocasting; screencasting; photosharing; internet 

phone services, etc. aplicações várias – ferramentas editoriais, power point, google-map, 

spreadsheet, etc.) produtos electrónicos (e-portfolio, webquests, etc); 

 

Actividade 17 

Orientação Escolar e Profissional com apoio das TIC 

Objectivos 

 Sensibilizar e motivar os alunos para a importância deste recurso, que são as TIC, em termos de 
exploração vocacional, nomeadamente como meio de pesquisa e consulta de dados de relativos a 
instituições de formação; 

 Fazer pesquisa orientada de modo a obter e comparar dados pertinentes para a preparação das 
opções vocacionais como sejam instituições de formação, cursos, requisitos de acesso, etc. 

 

Actividade 18 

Divulgação da Oferta Formativa da ESTP junto das escolas da área de influência 

Objectivos 

 Divulgar a Oferta Formativa da ESTP, todos os cursos e modalidade de formação utilizando as TIC, 
junto dos alunos das escolas da área de influência. 

 

Actividade 19 

MOSTRA ESTP 

Objectivos 

 Mostrar interna e externamente o trabalho desenvolvido pela Escola, bem como a sua capacidade 
de organização e realização de exposições, conferências, oficinas e actividades lúdicas e culturais. 

 Divulgar a Oferta Formativa da ESTP, junto dos alunos das escolas da área de influência. 

 Conceber, produzir e editar/apresentar artefactos educativos e formativos: guias, desdobráveis, 
brochuras, páginas web, apresentações electrónicas, … 
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Actividade 20 

SATITIC 

Objectivos 

 Gerir e efectuar a manutenção das salas e equipamentos TIC; 

 Apoiar o desenvolvimento de acções e projectos TIC. 

 

Actividade 21 

Portal da ESTP e Moodle Interno e Externo da ESTP 

Objectivos 

 Utilizar o Portal da ESTP para promover a imagem da escola no exterior e facultar informação útil e 
de fácil acesso para todos os seus utilizadores, nomeadamente, visitantes externos, alunos, 
professores e encarregados de educação; 

 Divulgar as actividades e o trabalho desenvolvido pela Escola; 

 Gerir e manter as funcionalidades de partilha de conteúdos, comunicação e ensino a distância da 
plataforma moodle da ESTP. 

 Motivar e sensibilizar a comunidade escolar, em particular os professores, para o uso da plataforma 
moodle. 
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3. Grelha Síntese das actividades 

 

Actividade Proponentes/Intervenientes Destinatários Calendarização Avaliação 

(A1) Generalização do uso 

e-Learning (Plataforma 

interna Moodle), disciplina 

Biblioteca/CRE – Recursos 

Digitais. 

Daciano Sousa 

 

Professores cnl na BE; 

Funcionários da BE 

Toda a comunidade 

educativa. 

 

Ao longo do ano lectivo e 

seguintes. 

 

Avaliação final a incluir no 

relatório da BE. 

 

(A2) A utilização do 

sistema PORBASE 5 na 

BE: Gestão/utilizadores 

Daciano Sousa 

 

 

Professores da Equipa BE. 

Funcionários BE. 

Outros interessados/ 

Professores/Funcionários. 

Comunidade Educativa. 

Formação: ano lectivo 

2009/10. 

Com instrumentos de 

recolha, avaliar o impacto 

na actividade da BE. 

(A3) Quadro Interactivo 

 

Abílio Ribeiro 

Elementos da Equipa PTE, 

Docentes de diferentes 

departamentos curriculares 

orientadores das sessões de 

formação 

Docentes da ESTP Ano lectivo Ficha de avaliação dos 

docentes participantes e 

apreciação dos trabalhos 

realizados 
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(A4) WORKSHOPS – 

Formação Interna  

Abílio Ribeiro 

 

Joana Marques; Cristiano Ferreira; Júlio 

Magalhães; Nuno Guilherme; Fernanda 

Estácio; Miguel Maia; Gustavo Jorge. 

Comunidade educativa da 

ESTP. 

Ano lectivo Indicadores de 

participação, n.º de 

acessos e formas de 

utilização da plataforma 

moodle. Opinião dos 

participantes. 

(A5) ESTP – Uma Escola 

VIVA 

 

Pedro Saraiva 

Abílio Ribeiro. 

Comunidade educativa da 

ESTP e comunidade 

envolvente. 

Ano lectivo Relatório de execução. 

(A6) As TIC no Verão 

 

Abílio Ribeiro 

Cristiano Ferreira, 

Júlio Magalhães. 

10º N: 5 alunos, 11ºN: 3 alunos  

Alunos do 3.º ciclo e do 

10.ºano do ensino 

secundário das escolas 

básicas e secundárias do 

concelho. 

28/06/2010 a 02/07/2010 Inquérito de satisfação e 

relatório de execução. 

(A7) Lan Party 

 

Joana Marques 

Júlio Magalhães. 

Alunos do 10.º N e do 11.ºN. 

Comunidade educativa da 

ESTP. 

1º e 2.º períodos: fase de 

concepção. 3.º período: 

concretização. 

Inquérito de satisfação e 

relatório de execução. 
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Grelha Síntese das actividades (continuação) 

Actividade Proponentes/Intervenientes Destinatários Calendarização Avaliação 

(A8) Iniciativa Novas 

Tecnologias, Formação, 

Empregabilidade, 

Empreendedorismo e 

Inovação (NTFEEI)  

– 2ª edição  

Abílio Ribeiro; 

Cristiano Ferreira, Júlio Magalhães, 

Joana Marques, Miguel Maia, 

Gustavo Jorge, Pedro Saraiva. 

Alunos do 10º N, 11º N, 11º Q, 12º 

N e EFA IGR. 

Escolas Básicas e 

Secundárias do Concelho e 

Concelhos limítrofes. 

Ao longo do ano lectivo. 

 

 

 

* Dependente da agenda 

da CMST 

Relatório de execução e 

apreciação dos trabalhos 

realizados. 

 

* Actividade realizada em 

parceria com a CMST 

 

(A9) 25 de Abril  

Abílio Ribeiro; 

Cristiano Ferreira, Júlio Magalhães, 

Joana Marques, Miguel Maia, 

Gustavo Jorge, Pedro Saraiva. 

Alunos do 10º N, 11º N, 11º Q, 12º 

N e EFA IGR. 

 

Escolas Básicas e 

Secundárias do Concelho e 

público em geral. 

19/04/2010 a 25/04/2010 Inquérito de satisfação e 

relatório de execução. 

(A10) Elaboração da 

Página Web do CNO  

Victor Moreira 

Manuel Rodrigues  

Prof. de Informática 

Adultos inscritos no CNO; 

Comunidade educativa; 

População em Geral. 

Ao longo do ano lectivo. Relatório exaustivo e 

orientado sobre o impacto 

da página. 
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(A11) ALEA Interactivo  Emília Oliveira 

Manuel Ramos 

Paula Gomes 

Joana Marques 

Aluno do 11.º Q e alunos do 12.ºQ 

Professores e alunos, da 

área da Matemática e 

Informática, do ensino 

básico e secundário.  

Ao longo do ano lectivo. Apreciação dos trabalhos 

realizados pelos alunos. 

Recolha de opinião de 

professores e alunos. 

Relatório de execução. 

(A12) Ensinar e Aprender 

Matemática com as 

Tecnologias (EAMaTe) 

Emília Oliveira 

Nazaré Santos, Teresa Ribeiro, 

Marília Rosário, Manuela Pombinho 

e Elsa Gomes. 

Professores do Grupo de 

Matemática da ESTP e 

alunos das turmas: 10.º B; 

11.ºE, 10.º E, 11.º A, 7.ºA, 

11.ºS, 12.ºP, 8.ºA, 8.ºB, 

11.ºP, 7.º B e 11.º E. 

Ao longo do ano lectivo. Avaliação dos trabalhos 

realizados pelos alunos, 

aplicação de inquéritos de 

opinião dos alunos e 

relatório das actividades 

realizadas. 

(A13) Campeonato 

Nacional de robots-

robotop. 

Estudo e concepção de 

robots. 

João Carlos Craveiro 

Assunção Paiva, Nise Pereira, 

Paula Cristina Araújo, Ana Paula 

Gonçalves, Rosaria Pereira, Jorge 

Rodrigues, Gustavo Jorge e alunos 

do club de robótica da ESTP 

Todos os alunos da Escola, 

em especial da área de 

Electrotecnia e Electrónica, 

da comunidade envolvente 

e público em geral. 

1.º, 2.º períodos, 

3.º período: campeonato 

16 a 18 de Abril de 2010. 

Final da Actividade: Maio 

2010. 

 

Relatório final. 
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Grelha Síntese das actividades  

Actividade Proponentes/Intervenientes Destinatários Calendarização Avaliação 

(A14) Formação em 

contexto de Trabalho 

Joana Marques, Júlio Magalhães, 

Alunos das turmas 11ºN e 11º Q. 

Comunidade escolar Ano lectivo Relatório de execução 

(A15) Grundtvig Ana Maria Costa 

Paula Araújo, Albertina Marques, 

Júlia Branco, Abílio Ribeiro e 

alunos. 

Comunidade escolar e 

comunidade educativa das 

escolas parceiras 

Ano lectivo Relatório do Programa 

Grundtvig 

(A16) Comenius Ana Maria Costa 

Helena Costa, Agostinha Cruz, 

Albertina Marques, Manuel Ramos 

e alunos. 

Comunidade escolar e 

comunidade educativa das 

escolas parceiras 

Ano lectivo Relatório do Programa 

Comenius 

(A17) Orientação Escolar e 

Profissional com apoio das 

TIC 

Manuel Afonso Alunos do 9º ano do ensino 

regular – turmas do 9º A e 

9º B. 

 

2.º Período Questionário a aplicar aos 

alunos envolvidos onde 

avaliem a utilidade do 

recurso às TIC para a 

orientação vocacional 



Plano Anual de Actividades 2009/2010  44/64 

 

(A18) Divulgação da Oferta 

Formativa da ESTP junto 

das escolas da área de 

influência 

Manuel Afonso 

Professores que eventualmente 

estejam disponíveis para, num caso 

ou outro dar a sua colaboração. 

Alunos e docentes, 

nomeadamente Directores 

de Turma, das escolas onde 

possamos estar presentes. 

3º Período do ano lectivo 

 

Elaboração de um 

relatório da presença e 

participação nas feiras e 

acções de divulgação para 

que sejamos convidados. 

(A19) Mostra ESTP Manuel Afonso 

Elementos da Equipa PTE 

Professores colaboradores a 

designar 

Comunidade ESTP e 

escolas do meio envolvente. 

Fevereiro a Abril de 2010 A avaliação da acção será 

realizada mediante a 

observação e o registo de 

opiniões de alunos 

professores e visitantes, com 

base nos quais se elaborará 

um relatório final. 

(A20) SATITIC Abílio Ribeiro 

Júlio Magalhães e Cristiano Ferreira 

Comunidade escolar Ano lectivo Relatório de execução. 

(A21) Portal da ESTP e 

Moodle Interno e Externo 

da ESTP 

Abílio Ribeiro 

Daciano Sousa, Cristiano Ferreira. 

 

Comunidade escolar e 

público em geral. 

Ano lectivo Relatório de execução. 
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4. Cronograma TIC  

 1.º Período 2.º Período 3.º Período 

A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 

 Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

A1            

A2            

A3            

A4            

A5            

A6            Final:dia2 

A7            

A8            

A9            

A10            

A11            

A12            

A13            

A14            

A15            

A16            

A17            

A18            

A19            

A20            

A21            



 

5. Modelo de acompanhamento e metodologia de avaliação 

 

A avaliação do Plano será efectuada ao longo de todo o ano lectivo e traduzir-se-á num 

relatório no final. Existirão momentos intermédios de avaliação das actividades para efectuar o 

ponto da situação do plano e realizar ajustes sempre que necessário.  

Para realizar esta avaliação serão recolhidos elementos, ao longo do ano lectivo, de acordo 

com as acções e projectos do Plano. Dos instrumentos utilizados para a recolha de informação 

constarão, entre outros: quantidade e qualidade das acções do Plano concretizadas, questionários 

a aplicar aos “utilizadores” das TIC, folhas de registo e utilização do material informático 

(computadores, projector de vídeo, etc.), estatísticas de acessos à plataforma moodle ESTP, 

registos de presenças dos participantes mas Workshops/ sessões de formação, grau de 

satisfação dos intervenientes, … 
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Anexo 6 – Educação Sexual em Meio Escolar 

PLANO DE ACÇÃO 2009-2010 

 

 Tendo em conta a Lei n.º 60/2008 e a Circular n.º I-DGIDC/2009/1176/NESASE, e para efeitos de concretização do “regime 

de educação sexual em meio escolar”, propõe-se o seguinte: 

  

1.ª Fase – Implementação: 1.º Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA INTERVENIENTES ACÇÕES A REALIZAR 

16 de Setembro Coordenador EPS/ES Proposta de Plano de Acção 

28 de Setembro Professores da Área de Projecto (3.º 

Ciclo) e Professores Gabinete de 

Apoio ao Aluno (GAA) - Reunião 

- discussão e aprovação da proposta de orientações 

para a elaboração do projecto ES; 

- orientações para o funcionamento do GAA; 

- construção de um espaço Internet; 

- divulgação do funcionamento do GAA. 

7 de Outubro Conselho Pedagógico - Aprovação 

do Plano de Acção 

- discussão e aprovação; 

Outubro Director - designar os professores responsáveis pela 

EPS/ES. 

Outubro Professores responsáveis pela 

EPS/ES, Técnico do Centro de 

Saúde e Coordenador  

- discutir e sugerir actividades para desenvolver no 

âmbito do Projecto Curricular de Turma. 

Outubro Professor Responsável pela EPS/ES 

e Conselhos de Turma 

- elaboração de um projecto de educação sexual; 

- integração do mesmo no PCT;  

- implicação dos alunos e dos e.e. 

Novembro Professores Gabinete de Apoio ao 

Aluno – sessão de trabalho com o 

Centro de Saúde 

- articulação com  o Centro de Saúde; 

- gestão do espaço Internet 

Novembro/Dezembro Professor Responsável pela EPS/ES 

e Conselho de Turma 

 

- desenvolvimento do projecto de ES. 
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2ª Fase – Desenvolvimento e aplicação – 1.º, 2.º e 3.º Períodos 

 

DATA INTERVENIENTES ACÇÕES A REALIZAR 

Janeiro Director de Turma e Professor 

responsável pela EPS/ES 

 

- apresentação do projecto aos pais e e.e. 

Janeiro Professores Gabinete de Apoio ao Aluno – 

sessão de trabalho com o Centro de 

Saúde e Coordenador 

 

- coordenação do funcionamento do Gabinete de 

Apoio ao Aluno; 

- avaliação das actividades desenvolvidas. 

Janeiro, Fevereiro e 

Março 

Professor Responsável pela EPS/ES e 

Conselho de Turma 

- desenvolvimento do projecto ES; 

- avaliação 

Abril Professores Gabinete de Apoio ao Aluno – 

sessão de trabalho com o Centro de 

Saúde e Coordenador 

- coordenação do funcionamento do Gabinete de 

Apoio ao Aluno; 

- avaliação das actividades desenvolvidas. 

Abril, Maio e Junho Professor Responsável pela EPS/ES e 

Conselho de Turma 

- desenvolvimento do projecto ES; 

- avaliação. 

Ao longo do processo Coordenador do Projecto EPS/ES - acompanhamento e monitorização do 

desenvolvimento dos projectos com reuniões da 

equipa interdisciplinar. 
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3ª Fase – Avaliação – Final do Ano Lectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Tirso, 16 de Setembro de 2009, 

O Coordenador do PES/ES 

 

ORIENTAÇÕES  PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EDUCAÇÃO SEXUAL  

 Os projectos de ES devem ser simples e exequíveis, fazendo parte dos Projectos Curriculares de 

Turma através das actividades previstas para a Área de Projecto (3.º Ciclo e 12.º ano) e das planificações 

das disciplinas do 10.º e 11.º anos do Ensino Secundário. 

 O recurso a actividades extra-curriculares deve ter um carácter excepcional. 

 Sugere-se que os projectos tenham em conta a seguinte estrutura: 

 

DATA INTERVENIENTES ACÇÕES A REALIZAR 

Final do Ano Lectivo Coordenador do Projecto EPS/ES e 

Professores Gabinete de Apoio ao 

Aluno 

 

- avaliação das actividades desenvolvidas; 

- recomendações para o futuro funcionamento. 

Final do Ano Lectivo Professor Responsável pela EPS/ES 

e Conselho de Turma 

 

- avaliação das actividades desenvolvidas no 

âmbito do PCT; 

- recomendações para o futuro funcionamento. 

 

Final do Ano Lectivo Coordenador do Projecto EPS/ES - elaboração do relatório final 
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1. Finalidades (Lei n.º 60, artigo 2.º): 

 

 

 

2. Intervenientes: 

 

Conselho de Turma 

Professor responsável pela ES 

Alunos 

Encarregados de Educação 

 

Nota: os projectos só podem ser implementados após divulgação, participação e autorização dos pais e 

encarregados de educação. 
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3. Lógica Curricular: 

 

Nível de Ensino Organização Curricular Carga Horária 

3.º Ciclo do Ensino Básico ACND – Área de Projecto 12 horas (a distribuir de 

forma equilibrada pelos 3 

períodos). 

Ensino Secundário (10.º e 

11.º anos) 

- Disciplinas; 

- Acções de complemento 

curricular; 

- Gabinete de Apoio ao Aluno 

12 horas (a distribuir de 

forma equilibrada pelos 3 

períodos). 

Ensino Secundário (12.º ano) - ACND – Área de Projecto 12 horas (a distribuir de 

forma equilibrada pelos 3 

períodos). 

Ensino Profissional Área de Integração 12 horas (a distribuir de 

forma equilibrada pelos 3 

períodos). 

 

 

4. Actividades/calendarização: 

 

Finalidades (cf. 

ponto 1) 

Designação Intervenientes, 

Áreas e/ou 

Disciplinas 

Data Distribuição da 

carga horária 

 

5. Avaliação: 

 

 Os projectos de ES devem ser avaliados ao longo do processo e no final de cada período no âmbito 

do Projecto Curricular de Turma. 

 No final do ano lectivo, o professor responsável deve avaliar o projecto segundo as orientações 

fornecidas pelo Coordenador EPS/ES. 
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ADULT EDUCATION: E-LEARNING, WEB2 AND ANDRAGOGY TO ENHANCE  

                                  EDUCATION OUTCOMES TRANSNATIONAL COOPERATION 
ACRONYM : ADELEARNING 

 

Anexo 7 – Projecto Comenius – Parcerias multilaterais (Portugal / Itália / Espanha / Roménia / 

Noruega / Suécia / Letónia) 

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA – ACÇÃO GRUNDTVIG 

 

 

 
 

Escola coordenadora - Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi”  Cidade Rovereto (Tn) Região Trento   País Itália  
        Países parceiros: Itália (2) Espanha (1), Roménia (2), Letónia (1), Noruega (1), Suécia(1) 

 
    Professores envolvidos: Ana Maria Costa (coordenadora), Albertina Marques, Paula Araújo, Júlia Branco e        Abílio Ribeiro. 

     
  O projecto tem como objectivo melhorar os resultados educativos e a cooperação transnacional nas escolas secundárias com curs os de educação e 

formação de adultos, partilhando um tronco comum de disciplinas gerais e específicas. 

Acresce, ainda o compromisso de melhorar o processo de ensino e aprendizagem  através de e-learning e  de partilha de experiências e 

metodologias na área de  educação de adultos. 

O Projecto está organizado em módulos, de modo a promover o debate intercultural (alunos e professores) e a formação na área das novas 

tecnologias, mais concretamente desenvolver competências na área do e-learning,   ( professores). 

A comunicação será feita através da plataforma Moodle e de um blog que, juntamente com as reuniões de projecto, proporcionarão uma 

oportunidade para professores e alunos de facilitar o desenvolvimento pessoal e profissional e melhorar a cidadania europeia. 

O projecto apoiará, prioritariamente, os alunos que reingressaram no sistema educativo, muitas vezes com dificuldades, alunos de mino rias 

ou de áreas desfavorecidas. Neste projecto, estes alunos trabalharão num ambiente virtual, sem barreiras geográficas e basead o nos 

princípios da amizade e de igualdade de oportunidades. Deste modo, recorrer-se-á frequentemente a ferramentas de elearning.  

Todos os materiais estarão disponíveis na Internet- Plataforma Moodle e Blog. 

 
Objectivos THE PARTNERSHIP 

 
1. Desenvolver o conhecimento e compreensão entre os adultos e pessoal educativo da diversidade de culturas e línguas europeias bem como do 

seu valor; 

2. Promover a dimensão europeia do processo de ensino - aprendizagem ao longo da vida e estimular a reflexão sobre assuntos interculturais; 

3. Promover a tolerância e a compreensão mútua entre pessoas de diferentes contextos linguísticos, sócio- culturais e religiosos; 

4. Apoiar alunos de minorias e vítimas de racismo, extremismo e xenofobia, através da colaboração com outras organizações; 

5. Incrementar a motivação dos adultos que reentram no sistema educativo; 

6. Estimular o sentido de cidadania europeia, a sua abertura a outras culturas, sem descurar a ligação à sua própria cultura,  costumes e tradições; 

7. Melhorar o conhecimento histórico, geográfico e cultural dos países parceiros, através da participação nas reuniões de projecto;  

8. Melhorar os conhecimentos da língua Inglesa e de outras línguas estrangeiras, através da preparação e realização das reuniões de projecto; 

9. Utilizar de forma criativa várias ferramentas, nomeadamente: a plataforma de e-learning, sala de aula virtual, fóruns, glossários, wikies, etc., e 

ferramentas web 2 (blogs, videoconferências; videocasting ; screencasting ; podcasting ; photosharing; internet phone services, etc. aplicações 

várias – ferramentas editoriais, powerpoint, c-map, spreadsheet, etc.) produtos electrónicos (e-portfolio, webquests, etc); 

10. Adquirir competências de negociação, resolução de problemas, trabalho de equipa,de desenvolvimento pessoal e de cidadania europeia activa; 

11. Promover a investigação, o trabalho colaborativo e a partilha entre os docentes que participam no projecto, de modo a enr iquecer e a melhorar 

as suas práticas; 

12. Promover a formação docente através da discussão de práticas e de sistemas e políticas educativas conducentes ao sucesso e à prevenção do 

abandono escolar; 

13. Promover a cooperação e o trabalho colaborativo entre as escolas e os parceiros sociais. 

 

Planificação das actividades 

 

Data Actividades País 

 
08/2008 

Actividades de ice-breaking.  
Criação do blog e de um espaço virtual para professores. Início dos contactos entre professores. 

 

09/2008 Contactos com o objectivo de conhecer os parceiros.  
Melhoramento do blog e espaço virtual dos professores. 

 

 
 
 

Módulo intercultural a ser trabalhado pelos alunos: “About me”: elaboração de textos acerca dos participantes, na 
página do blog. 
1º Módulo de formação para professores: “E-learning as a global educational resource”: a importância do elearning 

 

Portugal 
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10/2008 no contexto educativo. 
1ª Reunião de Projecto em Portugal: planificação detalhada do projecto. 

Santo Tirso 

 
 
11/2008 

Os alunos partilham os textos de apresentação no blog, analisam e discutem-nos, encetando a troca de opiniões 
sobre temas de interesse comum. 
 “Plataformas de E-learning ”: aspectos gerais e o valor educativo destas plataformas. 

 

 
 
 
 

12/2008 

Debate intercultural: “: “Meeting point: parte 2”: os alunos continuam a comunicação sobre temas de interesse. 
“Criação de uma sala de aula virtual na plataforma Moodle - 1ªparte ”: formação cooperativa: como utilizar fóruns 
e criar um glossário. 
Interajuda entre os diversos elementos de modo a todos poderem ter um domínio destas ferramentas. 

Alunos criam contas na sala virtual, familiarizam-se com esta ferramenta, participam nos fóruns e utilizam-na como 
plataforma educativa, elaborando um glossário sobre um tema à sua escolha. (cada escola pode escolher um tema 
diferente). 

 

 
 

01/2009 

 “Meeting point: part 3”: continuação da troca de opiniões sobre temas de interesse. 
Criação de uma sala de aula virtual na plataforma Moodle - 2ªparte ”: os professores utilizam a plataforma Moodle 

para partilha de materiais: aulas, testes e actividades (open questions, close tests, true-false tests, etc.); grelha de 
avaliação e auto avaliação; sample wikies. 
Os alunos realizam as tarefas propostas, auto - avaliam o seu trabalho e é-lhes comunicado os critérios e o 
resultado da avaliação.  

 

 

 
 
 
02/2009 

“My own blog/portfolio to know me better”: os alunos elaboram blogs pessoais/portfolio (com palavras passe 

protegidas e só acessíveis às escolas parceiras) com a ajuda dos professores que põem em prática os conhecimentos 
adquiridos.  
 Preparação da RP na Roménia (Constanta). 
 “Blogs como recursos educativos e de comunicação”: formação em blogs, plataformas de edição e tipos de blogs 
(pessoal, profissional (e-portfolio), comunidade, etc.). 
Os professores continuarão a desenvolver competências sobre as ferramentas implementadas, actualizando, 
melhorando e partilhando com os parceiros. 

 

 
 
 
 
 
03/2009 

 “About my school: part 1” - «A minha escola» - os alunos descrevem as suas escolas, escolhendo diferentes meios 
de comunicação, com a ajuda dos professores.  
 “Web 2 tools as global educational resources” – conhecimentos gerais sobre os «Ferramentas de Web 2 » mais 
utilizados: videoconferencing; videocasting; screencasting; podcasting; photosharing; internet phone services, etc. 
Os professores trocam comunicação entre si e os parceiros.                  RP    Roménia 

 

Roménia 
 

Constanta  

     e 

Targoviste 

 
 
 
 
 

04/2009 

 “About my school: part 2”: os alunos, com a ajuda dos professores, descrevem as suas escolas, escolhendo 
diferentes meios de comunicação. Auto-avaliação de todo o trabalho realizado, com os seus pares e professores. 
  “Designing e-lessons for adult learners”: criação de aulas interactivas (organização de conteúdos, actividades, 
avaliação e aspectos técnicos), através do Blog. 
Módulos opcionais: serão desenvolvidos entre Abril de 2009 e Março de 2010. 

Temas possíveis: Literatura Europeia, História Europeia, Matemáticas, Ciências, Inglês, TIC, Estudos Sociais, 
Economia, Electrónica, Estatística. 
As escolas participantes partilham as actividades, os resultados obtidos e a avaliação. 
 
No sentido de envolver os alunos incentivaPara motivar os alunos, serão utilizados – apresentação em Power Point, 
c-map tools,webquests, questionários online e recorrerão a diversificados instrumentos de avaliação: sumativa, 
formativa, instrumentos de avaliação objectiva e subjectiva e ainda auto avaliação. A comparação entre resultados 
será feita, preferencialmente, com os professores da mesma disciplina. RP Espanha 

 

 
 

 

 

Espanh
a 

 

Linares 

 

 
05/2009 

Debate: “Integration at my school” - «Integração na minha escola». Os alunos expressam a sua opinião sobre a 
integração das minorias, alunos portadores de deficiência ou com dificuldades económicas, através do Blog.  
 “Teaching different subjects with massive use of ICT part 1”: Os professores debatem a utilização das TIC que 
melhor se adequam aos seus conteúdos programáticos. 

Parallel Learning e-modules (see above). 

 

 
 

 
 
06/2009 

“Actividades de tempos livres nos diferentes países” comparação da ocupação dos tempos livres nos vários países. 
“O processo de ensino-aprendizagem nas diferentes disciplinas e a utilização das TIC parte 2”: debate sobre a 
utilização das TIC em conteúdos pedagógicos e troca de informação sobre aplicações específicas (blog)                                      

 

 

 

07/2009 
08/2009 

Troca de comunicação e temas livres. 
Avaliação intermédia do projecto. (RP com todos os coordenadores em Leknes, Noruega)  RP Noruega 

 

 

Noruega 
Leknes 

 
 
 
09/2009 

“O meu filme favorito” – Os alunos trocam impressões sobre os filmes preferidos. 
 Student's centred lessons”- «Aulas centradas nos alunos» Os professores centram as suas comunicações com os 
alunos e como as TIC podem contribuir para uma maior participação dos alunos. A discussão será feita no blogue.  

 
 

 

 

 
 
10/2009 

 “My favourite novel/book” – «O meu livro favorito» Os alunos trocam opiniões sobre os seus livros favoritos. 

“Learning styles” – Estilos de aprendizagens – Os professores debatem as várias teorias da aprendizagem, 
nomeadamente as referentes à Educação de Adultos e o modo como as TIC podem contribuir para melhorar as 
competências dos alunos bem como a memorização.                                                                                           RP Letónia 

 

Letón

ia 

 
Riga 

 
 
 
11/2009 

Debate: “About my town/country, part 1”-« A minha Cidade/País» os alunos criam uma apresentação sobre a sua 
cidade/país, recorrendo a ferramentas de Web2, à sua escolha, sendo posteriormente disponibilizadas no Blog. 
“Motivation”: Motivação – os professores discutem as teorias referentes à Motivação, especialmente a ligada à 
Educação de Adultos e o modo como as TIC podem contribuir para uma melhor motivação dos alunos. 

 
 

 

 

 
 
12/2009 

 “About my town/country, part 2”- «A minha Cidade/o meu país». Os alunos disponibilizam no Blog os trabalhos 

realizados.  
 “Assessment” – Avaliação». Os professores debatem teorias de avaliação referentes à Educação de Adultos e à 
utilização das TIC que possam ser usadas para criar grelhas/tabelas de autoavaliação. 
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01/2010 

 “Traditions in my town/country: part 1” – Tradições na minha Cidade/País» 
Apresentações em diversos suportes sobre esta temática. 
“Inclusion of adult learners and drop out prevention”  – A Inclusão da Educação de Adultos e a Prevenção do 
Abandono escolar». 
Discussão sobre as várias políticas sobre esta temática e o modo como as TIC poderão minimizar este problema. 

 

 
 
02/2010 

“Traditions in my town/country: part 2” – Tradições no meu País/Cidade» Publicação no blogue dos trabalhos 
realizados. 
“Integrating disadvantaged adult learners”  - Integração de Adultos desfavorecidos. Debate das políticas de 
Integração e o modo como as TIC podem contribuir para criar uma escola mais inclusiva. 

 

 
 
03/2010 

Debate: “People of other nationalities living in my town/country “ –«Pessoas de outras nacionalidades que vivem 
no meu país/cidade»  
Apresentação de trabalhos em suporte digital sobre a inclusão destes cidadãos na cidade/país. 
 “School systems in the different countries with special regard to adult education,” – Os sistemas escolares nos 
diferentes países sobretudo no que diz respeito à Educação de Adultos - os professores debatem o sistema escolar e 
a oferta educativa nos vários países.                                                                                      RP Suécia 

 
 

 

Suéci
a 

 

Nörrkoping 

04/2010  “Summing up this experience” – Avaliação desta experiência» Os alunos comentam todo o trabalho desenvolvido. 
- Professores fazem a avaliação pormenorizada do trabalho desenvolvido e revêem e validam todos os materiais 
produzidos. 

 

05/2010 Revisão e validação de todo o material produzido - object learning, blogs.          
RP Itália 

 Itália 

Viterbo 

06/2010 

07/2010 

Relatórios dos resultados e avaliação final.  

 

 

N 

Avaliação: Relatório de avaliação intermédia e relatório final a apresentar à Agência Nacional PROALV. 

 

A Coordenadora do Projecto : Ana Maria Costa 
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Anexo 8 – Projecto Comenius – Parcerias bilaterais (Portugal / Bulgária) 

“CANTANDO E DANÇANDO AOS SONS DA EUROPA” 

Escola Secundária de Tomaz Pelayo e Escola Petko Rachev Slaveykov- Bulgária 

Professores responsáveis: Ana Maria Costa, Helena Costa, Maria Agostinha Cruz, Maria Albertina 

Marques e Manuel Ramos. 

 

RESUMO 

O projecto tem como objectivo dar ênfase ao desempenho linguístico no âmbito do ensino de línguas e da 

cooperação transnacional entre duas escolas secundárias com disciplinas comuns e orientadas para a 

melhoria das competências de língua e a compreensão de outras culturas através da análise de canções e 

danças etnográficas. O enfoque nestas questões facultará um entendimento sobre os modos de pensar, a 

identidade e os pontos de vista dos parceiros europeus tanto no passado como no presente. Este estudo 

comparativo em termos cronológicos enriquecerá o projecto na medida em que delineia a evolução de um 

povo e a sua herança cultural fornecendo uma visão sobre a diversidade europeia. 

Objectivos da parceria: 

 Desenvolver o conhecimento e a compreensão da diversidade linguística e cultural europeia; 

 Promover a dimensão europeia do processo ensino - aprendizagem; 

 Desenvolver competências de negociação, resolução de problemas e de trabalho de equipa; 

 Promover a construção da cidadania europeia através do conhecimento linguístico e cultural de 
outras realidades; 

 Fomentar o multiculturalismo e o respeito e entendimento de culturas diversas; 

 Motivar os alunos para a (re)descoberta do património linguístico, histórico e cultural do seu país  e 
do país  parceiro; 

 Promover o contacto com uma nova língua (Búlgaro); 

 Desenvolver e aprofundar a competência linguística no domínio da língua inglesa em contexto real; 

 Melhorar os conhecimentos de utilização das TIC a fim de enriquecerem o processo de ensino-
aprendizagem; 

 Fomentar a cooperação entre a escola e instituições locais: Câmara Municipal, meio empresarial e 
comercial e instituições com fins não lucrativos; 

 

Principais actividades a desenvolver: 
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 Contactos com os parceiros através de e-mail e apresentações em Power Point e de participação no 
blog; 

 Elaboração de trabalhos de pesquisa, em variados formatos, sobre o país parceiro; 

 Pesquisa sobre música e danças tradicionais; 

 Aprendizagem de danças e canções tradicionais de ambos os países; 

 Recolha das principais tradições gastronómicas; 

 Encontro entre os parceiros: 1ª Fase de Mobilidade Portugal - Bulgária(Setembro/Outubro de 2009), e 
2ª Fase (Março de 2010); 

 Redacção de um diário de viagem; 

 Tradução de pequenos textos sobre o país parceiro; 

 Estudo comparativo de tradições; 

 “Quizzes” de cultura e civilização; 

 Viagens e visitas a museus, monumentos etc.; 

 Brochura com a recolha do folclore e património musical dos dois países; 

 Exposição fotográfica e documental de todos os trabalhos realizados;  

 Elaboração de notícias a serem publicadas no jornal, na página Web da escola e nos órgãos de 
imprensa local; 

 

Avaliação  

Inquéritos aos participantes e aos Encarregados de Educação; 

Relatório de avaliação intermédia e relatório final a apresentar à Agência Nacional PROALV. 

 

A Coordenadora do Projecto: Ana Maria Costa 
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Anexo 9 – Projecto Comenius – Parcerias Multilaterais  (Portugal/Espanha/República 

Checa/Grécia/Bélgica/Roménia/Itália/Croácia) 

Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida - “Europe Anim’Action” 

Título do projecto “Europe Anim’Action” 

Línguas de trabalho Francês, Inglês e Italiano 

Duração 2 anos (2009-2011) 

 

Escolas parceiras 

País Escola Coordenador 

Bélgica  

(Esc. Coord.) 

Institut sainte Julienne (Fléron) M. Philippe HUVELLE 

Grécia Music School of Rhodes (Rodes) Mme. Agathi VARSAMIDOU 

Roménia LICEUL TEORETIC «LUCIAN BLAGA» (Bucareste) Mme. Mihaela TUDORAN 

Bélgica Sint-Cordula-instituut (Schoten) Mme. Kathleen D'AOÛT 

Portugal Escola Secundária de Tomaz Pelayo (Santo Tirso) M. Hilário PIMENTA 

Rep. Checa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Mladá 

Boleslav,Jičínská 762 (Mladá Boleslav) 

M. Václav MACHAC 

Itália Scuola Media Statale « Giancarlo Siani » (Villaricca - Nápoles) Mme. Flávia CARRETTA 

Espanha I.E.S. Jose Luis Sampedro (Tres Cantos - Madrid) M. Arturo CLAVER 

Croácia   Mme. Suzana Delic 

 

Turmas participantes Professores envolvidos 

10º A, 10º E, 11º A, 11º E, 12º P (…) 

 

Hilário Pimenta (Coord.) 

Ana Cristina Moreira 
Fernanda Soares 

Eduardo Silva 
(…) 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2009/2011 

 Local Data Participantes 

 

 
Reuniões de 

Projecto 
 

Espanha 10-15 / Novembro / 2009 2 ou 3 professores 

4 alunos 

Rep. Checa 26-30 Abril / 2010 2 ou 3 professores 
4 alunos  

Grécia 8-12 / Novembro / 2010 2 ou 3 professores 

4 alunos  

Bélgica 2-6 / Maio / 2011 2 ou 3 professores 
4 a 6 alunos  

Outras 

actividades 

Organização do Espaço Comenius. Exposição (na Mostra da Escola). Álbum digital. DVD. Sítio Internet. Teatro. 

 
O Coordenador do Projecto: Hilário Pimenta



Plano Anual de Actividades 2009/2010  58/64 

 

 

 

Anexo 10 – Projecto Comenius – Parcerias bilaterais (Portugal / Itália) 

Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida – “H2O – Turismo e Termalismo” 

 

Título do projecto H2O – Turismo e Termalismo 

Línguas de trabalho Francês, Italiano e Português 

Duração 2 anos (2009-2011) 

 

Escolas parceiras 

País Escola Coordenador 

Itália 

(Esc. Coord.) 

Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e 

della Ristorazione “Michelangelo Buonarroti” (Fiuggi) 

Rossana ARNUZZO 

Brigitte BELLEN  

Portugal Escola Secundária de Tomaz Pelayo (Santo Tirso) Hilário PIMENTA 

 

Turmas participantes Professores envolvidos 

10º A, 10º E, 11º A, 11º E, e Profissionais: 11º N,  

11º S, 12º T, 12º P 

Hilário Pimenta (Coord.),  

Ana Oliveira, Francisco Mariz, Adelino Frada 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2009/2011 

 Local Data Participantes 

 

Reuniões de 

Projecto 

 

Portugal 21/Novembro – 1/Dezembro 2009  23 alunos e 4 professores 

 

Itália 24 Fev - 6 Março / 2010 23 alunos e 4 professores 
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Actividades a desenvolver: 

 

 Apresentação da Escola aos parceiros italianos (fotografias, apresentação PowerPoint, filme…) 

 Inserção dos alunos italianos nas famílias; 

 Inserção dos alunos italianos nas aulas; 

 Organização de visitas guiadas a Centros Termais e a Quintas de Turismo Rural; 

 Registo (em diário de bordo) dos acontecimentos para produção de artigos para o jornal; 

 Criação/elaboração de desdobráveis (Turismo e Termalismo) com itinerários turísticos ligados ao 
termalismo; 

 Estudo, recolha e publicação (opúsculo) de ementas e/ou de receitas para aquistas, em função das 
suas patologias; 

 Reflexão em comum: propostas para alargar a oferta (cultural, de animação, de percursos) das duas 
regiões; 

 Concretização de algumas dessas receitas num jantar (com alunos, pais, personalidades da terra, 
cônsul de Itália, imprensa…); 

 Sítio Internet (evolução do Projecto); 

 Organização do Espaço Comenius; 

 Exposição (na Mostra da Escola); 

 Álbum digital e/ou DVD (os locais, as gentes, as actividades, os percursos turísticos, as qualidades 
e aplicações das águas termais….); 

 

O Coordenador do Projecto: Hilário Pimenta 
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Anexo 11 – Oficina de Poesia 

 

Ano Lectivo 2009/2010 

1.  Designação da actividade/projecto 

OFICINA DE POESIA: 

1º • Poeta da semana 

2º • Actividade poética com maior visibilidade junto da Comunidade Educativa  

 

2.  Enquadramento/Fundamentação  

Reforço das aprendizagens em contexto curricular e extra-curricular 

 

3.  Objectivos 

 Cultivar o gosto por uma das sete artes tradicionais – a poesia  

 Motivar para a leitura de textos poéticos 

 Interagir com o mundo das sensações, emoções, ideias e imagens próprias do discurso poético 

  • Relacionar a vivência do mundo real com o mundo da poesia 

 

 

4. Desenvolvimento/Funcionamento 

1º - Semanalmente/Quinzenalmente 

2º - Trimestralmente 

4.1.  Recursos Humanos (Professores proponentes/envolvidos, funcionários, …) 

Mª Agostinha Cruz, António Sousa, alunos da Oficina de Poesia… 

4.2. Materiais necessários e estimativa de custos 

Escola/Instituição/Outros Aluno 

  

4.3. Necessidades de formação 

 

 

5.  Destinatários (indicar n.º de turmas e respectivo n.º de alunos, n.º de professores, …)  

Comunidade Escolar 

 

6.  Período de realização/calendarização 

Ao longo do ano lectivo 

 

7.  Avaliação  

Relatório da Coordenadora da Oficina de Poesia – Mª Agostinha Cruz 

 

8.  O Responsável/Principal proponente Data 

 

Mª Agostinha_Cruz___________________________________________________ 

 

__24__/__10__/09____ 
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Anexo 12 – Oficina de Teatro 

Ano Lectivo 2009/2010 

 

1.  Designação da actividade/projecto 

 

OFICINA DE TEATRO 

1-Preparação de actividade teatral para o projecto”Europe Anim Action” 

2-Actividade de índole teatral para a MOSTRA  

 

2.  Enquadramento/Fundamentação  

Reforço das aprendizagens em contexto curricular e extra-curricular 

 

3.  Objectivos 

 Cultivar o gosto pelo TEATRO  

 Motivar para o estudo de textos dramáticos 

 

4. Desenvolvimento/Funcionamento 

 

1 - Mensalmente 

2- Semanal/ou quinzenalmente 

4.1.  Recursos Humanos (Professores proponentes/envolvidos, funcionários, …) 

Maria Fernanda Soares e alunos envolvidos  

 

4.2. Materiais necessários e estimativa de custos 

Escola/Instituição/Outros Aluno 

  

4.3. Necessidades de formação 

 

 

 

5.  Destinatários (indicar n.º de turmas e respectivo n.º de alunos, n.º de professores, …)  

 

Comunidade Escolar 

 

6.  Período de realização/calendarização 

Ao longo do ano lectivo 

 

 

7.  Avaliação  

 

Relatório da Coordenadora da Oficina de TEATRO – Maria Fernanda Soares 

 

8.  O Responsável/Principal proponente Data 

 

Maria Fernanda Ferradeira Soares 

 

__26__/__10__/09____ 
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Anexo 13 – Oficina de Matemática 

Ano Lectivo 2009/2010 

1.  Designação da actividade/projecto 

- Oficina de Matemática 

 

2.  Enquadramento/Fundamentação  

Diminuição do insucesso na disciplina. 

Resolução de problemas. 

Comunicação Matemática. 

 

3.  Objectivos 

Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática. 

Apelar às capacidades criativas e de raciocínio para a resolução de problemas. 

 

4. Desenvolvimento/Funcionamento 

Funciona na sala Lab Mat ou na sala 14. 

Os alunos, voluntariamente ou por propostas dos professores, podem esclarecer dúvidas dos diversos conteúdos 

matemáticos, podem ter orientação para a realização de trabalhos de grupo ou de pesquisa e podem realizar 

actividades diversas de carácter programático, experimental ou lúdico (que envolvam raciocínio). 

Propõe, para o 3º ciclo, o problema do mês. 

Algumas horas da Oficina de Matemática são para aulas de apoios pedagógicos a turmas específicas 

4.1.  Recursos Humanos (Professores proponentes/envolvidos, funcionários, …) 

Professores: Alice Machado, Manuela Pombinho, António Gomes e Alfredo Miranda 

 

4.2. Materiais necessários e estimativa de custos 

Escola/Instituição/Outros Aluno 

  

4.3. Necessidades de formação 

 

 

5.  Destinatários (indicar n.º de turmas e respectivo n.º de alunos, n.º de professores, …)  

Todos os alunos. 

 

6.  Período de realização/calendarização 

Ao longo do ano de acordo com o horário afixado no átrio da escola. 

 

7.  Avaliação  

Relatório 

 

8.  O Responsável/Principal proponente Data 

                               Teresa Ribeiro 
 

25/11/09 
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Anexo 14 – Atelier de Artes Plásticas 

 

1.  Designação da actividade/projecto 

Atelier de artes Plásticas: 

1º - Pintor da semana 

2º - Actividade Artística com maior visibilidade junto da Comunidade Educativa 

 

 

2.  Enquadramento/Fundamentação  

Reforço das aprendizagens em contexto curricular e extra-curricular 

 

3.  Objectivos 

-Desenvolver  a  relação entre a prática pictórica e a comunidade escolar. 

       -Motivar para uma relação com o objecto artístico. 

-Interagir com o mundo da reflexão, emoção, ideia e imagem próprio do discurso artístico 

       -Relacionar a vivência do mundo real com o mundo da arte. 

 

4. Desenvolvimento/Funcionamento 

 

1º - Semanalmente 

4.1.  Recursos Humanos (Professores proponentes/envolvidos, funcionários, …) 

 

Rui Coutinho 

 

4.2. Materiais necessários e estimativa de custos 

Escola/Instituição/Outros Aluno 

  

4.3. Necessidades de formação 

 

 

 

5.  Destinatários (indicar n.º de turmas e respectivo n.º de alunos, n.º de professores, …)  

 

Comunidade Escolar 

 

6.  Período de realização/calendarização 

Ao longo do ano lectivo 

 

 

7.  Avaliação  

 

Relatório do Coordenador  

 

8.  O Responsável/Principal proponente Data 

 

Rui Coutinho___________________________________________________ 
29/10/2009 
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NOTAS FINAIS / CONTACTOS 

 

 A avaliação das actividades deverá ser realizada no prazo máximo de 10 dias após a sua consecução, em formulário próprio.  

 Todas as alterações às propostas apresentadas, ou a apresentação de novas propostas, carecem sempre de análise e 

aprovação pedagógica pelo Conselho Pedagógico. 

 Todas as actividades dirigidas especificamente às turmas, nomeadamente as visitas de estudo, devem ser objecto de 

aprovação, coordenação e avaliação no âmbito do Conselho de Turma. 

 

 

 

Comissão do Conselho Pedagógico Responsável pelo Acompanhamento e Avaliação do PAA: 

Abílio Ribeiro – cpte.estp@gmail.com 

Arminda Rocha – macr.estp@gmail.com 

Daciano Sousa – adms.estp@gmail.com 

Fátima Carneiro – mffc.estp@gmail.com 
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