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I – INTRODUÇÃO
ENQUADRAMENTO E METODOLOGIA
O Plano Anual de Atividades (PAA) constitui-se como documento orientador de
atividades, revestindo-se de grande relevância para toda a Comunidade Educativa,
pois constitui um instrumento do exercício de autonomia e nele se reflete a realidade
da escola no seu dia-a-dia, bem como do contexto envolvente. Trata-se de um
“documento de planeamento, que define, em função do projeto educativo, os objetivos,
as formas de organização e programação das atividades e que procede à identificação
dos recursos necessários à sua execução” (artigo 9º, do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de
julho).
Este Plano pretende complementar e enriquecer o processo de ensino e
aprendizagem recorrendo a estratégias motivadoras que facilitem o desenvolvimento
dos alunos, quer no plano do saber, quer no plano da construção da identidade pessoal
e formação cívica. Salientam-se as atividades ligadas a áreas do conhecimento, num
sentido lato da questão e que, indubitavelmente, concretizam a missão primeira e mais
importante da escola. Importa salientar também as atividades que se julgam capazes de
contribuir para a formação de cidadãos críticos, conscientes, participativos, capazes de
interagir e intervir na realidade e responder às necessidades emergentes da sociedade,
através da ligação a outros domínios e conhecimentos, uns transversais, outros cívicos,
outros, ainda, sociais que a escola procura desenvolver nos seus alunos. Na relação da
escola com o meio, identificam-se as atividades com ligação às entidades locais.
Face ao exposto, este documento de planificação estratégica tem como referentes os
eixos, metas e objetivos definidos no Projeto Educativo, tendo em conta a coerência,
integração e unidade da ação educativa.
As atividades que surjam em qualquer altura do ano letivo poderão ser incluídas no
PAA, propostas como extraordinárias e, posteriormente, validadas em Conselho
Pedagógico.
A avaliação das atividades serão feitas, sistematicamente, no final de cada uma,
pelos dinamizadores, permitindo conhecer o grau de consecução dos objetivos.
No final de cada período letivo, será apresentado, pela Secção do PAA, ao Conselho
Pedagógico, um relatório com o grau de concretização das atividades.
ATIVIDADES PROPOSTAS
No presente momento, estão propostas cento e cinquenta e duas atividades.
1. Distribuição temporal
Primeiro período, quarenta atividades;
Segundo período, quarenta e cinco atividades;
Terceiro período, vinte e quatro atividades;
Ao longo do ano letivo, quarenta e três atividades.
2. Nomenclatura
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II –ATIVIDADES
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1.º PERÍODO
Lançamento do ano letivo 2016/2017
Outro
Direção
Público-alvo: Alunos ; Encarregados
de educação/Comunidade

Apresentação da escola, serviços e atividades.

1.º Periodo
setembro

CodeWeeK
Projeto em parceria com entidade externa
Departamento de Tecnologias
Público-alvo: 10.ºH; 11.ºH; 12.ºB, C e
D

1.º Periodo
outubro

17-10-2016 a 21-10-2016

Esta atividade tem como principal objetivo mostrar que programar pode ser fácil e
divertido, pretendendo desmistificar as ciências da computação, levando os
participantes a percorrer uma série de tutoriais que podem ser completados online.
A iniciativa está integrada na semana europeia da programação “Europe Code Week
2016” que decorre entre 15 e 23 de outubro de 2016 em várias escolas da europa
(http://codeweek.eu/). Nesta atividade os alunos são desafiados a realizar um conjunto
de tarefas na plataforma online csedweek (http://csedweek.org/learn) acompanhados
de tutoriais que foram desenvolvidos em colaboração com engenheiros da Microsoft,
Google, Twitter e Facebook.

Día de los Muertos
Exposição/Mostra
Departamento de Línguas

Público-alvo: 7.º D; 8.º C; 9.º C e D

1.º Periodo
outubro
28-10-2016

- Realização de trabalhos alusivos à festividade "Día de los Muertos", desenhando
caveiras mexicanas e exposição dos trabalhos realizados pelos alunos.
Objetivos:
- Promover o contacto da comunidade escolar com a língua, a história e culturas
hispânicas;
- Aprofundar os conhecimentos socioculturais no que respeita às festividades
hispânicas;
- Contribuir para a formação de uma consciência pluricultural, desenvolvendo uma
cultura de respeito e aceitação do outro e das suas diferenças.

Ação de formação
Conferência
Direção
Público-alvo: 10.º anos;
Encarregados de
educação/Comunidade

1.º Periodo
outubro

Ação de formação dinamizada pela equipa coordenadora regional do projeto +Contigo,
para esclarecimento de situações e comportamentos indicativos de sofrimento no
adolescente que podem fazer perigar a sua saúde mental.
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Promoção da saúde mental
Formação de pessoal docente
Direção
Público-alvo: Docentes

1.º Periodo
outubro

Ação de formação, creditada, dinamizada pela equipa coordenadora regional do
projeto +Contigo, para esclarecimento de situações e comportamentos indicativos de
sofrimento no adolescente que podem fazer perigar a sua saúde mental.

Formação de utentes - Comemoração do mês internacional das bibliotecas escolares
Formação
Biblioteca Escolar

Público-alvo: 7.º e 10.º anos

1.º Periodo
outubro

A atividade visa a criação de utentes autónomos da biblioteca e destina-se a alunos do
7.º e 10-ºanos de escolaridade.
Objetivos:
Sensibilizar para a importância pedagógica da BE;
- Divulgar as normas de funcionamento dos diferentes espaços;
- Explicar a organização da BE - CDU (Classificação Decimal Universal);
- Fomentar o contacto com os vários espaços;
- Promover a utilização do fundo documental.

Dia Mundial da Alimentação
Comemoração
Departamento de Ciências da Terra e da Vida
Público-alvo: 7.º ; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º;
e 12.º anos

1.º Periodo
outubro

A atividade consta de uma comemoração do dia, com afixação de cartazes elaborados
por alunos, apresentação de uma mesa com a roda dos alimentos ao vivo e com uma
palestra destinada aos alunos do 7.º ano de escolaridade.
Objetivos:
- Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável;
- Desenvolver atitudes promotoras de Saúde.

Faça lá um Conto de NATAL!
Concurso
Biblioteca Escolar e Departamento de Línguas
Público-alvo: 7.º ; 8.º e 9.º anos

1.º Periodo
outubro, novembro e
dezembro

Concurso literário destinado aos alunos do ensino básico.
Objetivos:
- Incentivar a escrita criativa;
- Divulgar os trabalhos dos alunos.

Um logótipo para a Biblioteca
Concurso
Biblioteca Escolar e Grupo 600 (Artes Visuais)
Público-alvo: 7.º ; 8.º; 9.º anos
10.º; 11.ºe 12.º

1.º Periodo
outubro, novembro,
dezembro e janeiro

A atividade tem como objetivos:
- Promover a participação dos alunos, estimulando e premiando a sua imaginação e
capacidade criativa;
- Selecionar um logótipo para a Biblioteca Escolar.
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Nanotecnologia
Palestra
Departamento de Física e Química
Público-alvo: 10.º B e C

1.º Periodo
novembro
03-11-2016

Palestra proferida pelo Professor Dr. João Paiva, da Universidade do Porto.
Objetivos:
- Facilitar situações de aprendizagem;
- Complementar conhecimentos previstos no programa de FQ A;
- Motivar para o estudo da Ciência;
- Promover o reconhecimento da importância da física e da química no
desenvolvimento tecnológico e na qualidade de vida dos cidadãos.

Magusto dos alunos de EMRC
Convívio/Comemoração
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Público-alvo: 10.º; 11.º e 12.º anos

1.º Periodo
novembro

A atividade visa proporcionar uma partilha de vida e de opções de forma descontraída,
num clima de convívio.

05-11-2016

Dia de S. Martinho
Convívio/Comemoração
Curso Profissional Técnico de Turismo Ambiental e Rural
Público-alvo: Alunos; Docentes e
Pessoal não docente

1.º Periodo
novembro
08-11-2016

A atividade tem como objetivos:
- Valorizar os conhecimentos, produtos e tradições das populações rurais;
- Desenvolver técnicas que valorizem e promovam esses produtos;
- Reconhecer a importância do atendimento na imagem da organização;
- Identificar o papel das atrações etnográficas e culturais no turismo;
- Identificar e aplicar a situações reais as fases do atendimento personalizado;
- Aplicar técnicas verbais e visuais no âmbito do atendimento face-a-face;
- Reconhecer a importância dos recursos naturais na sociedade contemporânea assim
como suporte de atividades de lazer e turismo.

Comemoração do Dia do Armistício
Convívio/Comemoração
Clube - Academia de Cadetes
Público-alvo: 10.º e 11.º anos

1.º Periodo
novembro
14-11-2016

A atividade tem como objetivos:
- Destacar a importância das comemorações na planificação do processo educativo;
- Promover a ligação escola-meio potenciando sinergias, nomeadamente com o RI 14.

Comemoração do Dia Internacional da Filosofia
Comemoração
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Público-alvo: 10.º ano

1.º Periodo
novembro
17-11-2016

A atividade tem como objetivos:
- Contactar com a especificidade do questionar filosófico;
- Reconhecer o vivido como base do filosofar;
- Identificar a especificidade própria da atitude filosófica;
- Reconhecer a filosofia como via de acesso à liberdade.
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Comemoração do Dia Nacional da Cultura Científica
Comemoração
Departamento de Física e Química

Público-alvo: 7.º; 8.º e 9.º anos

1.º Periodo
novembro
24-11-2016

A atividade consta de uma exposição de trabalhos realizados por alunos do ensino
básico e de algum material de laboratório, da visualização de pequenos filmes alusivos à
vida e obra de cientistas e leitura de poemas em sala de aula e da elaboração e oferta à
comunidade escolar de marcadores de livros com curiosidades/descobertas científicas
pesquisadas pelos alunos.
Objetivos:
- Divulgar o trabalho de alguns cientistas no desenvolvimento da ciência e na promoção
da cultura científica e/ou no ensino da ciência;
- Sensibilizar os jovens para a importância da ciência.

Exposição/Feira de Minerais e Fósseis
Exposição/Mostra
Departamento de Ciências da Terra e da Vida
Público-alvo: Alunos; Docentes;
Encarregados de
educação/Comunidade e Pessoal
não docente

1.º Periodo
novembro

A atividade consta de uma exposição e feira de Minerais e Fósseis da "Azurite" e visitas
organizadas de grupos/turmas à exposição.
Objetivos:
- Divulgar as Ciências da Terra;
- Incentivar a comunidade escolar para as Geociências.

Currículo Específico Individual- CEI(s)- Para quem esta resposta educativa?
Formação
Departamento de Educação Especial

Público-alvo: Docentes

1.º Periodo
novembro

Ação de formação.
Objetivos:
- Firmar conhecimentos sobre as modalidades de atendimento a alunos com
necessidades educativas especiais;
- Responder adequadamente às necessidades individuais e específicas dos alunos com
NEE
- Saber adequar e diferenciar as situações, as condições e os processos de
aprendizagem;
- Saber quais são os conteúdos apropriados e necessários para um Currículo Específico
Individual;
- Desenvolver estratégias funcionais no âmbito de um Currículo Específico Individual;
- Responder de forma eficiente às dificuldades específicas dos alunos com um Currículo
Específico Individual.

Jogo do Amigo Secreto
Convívio/Comemoração
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Público-alvo: Docentes e Pessoal
não docente

1.º Periodo
novembro e dezembro

A atividade tem como objetivo:
- Promover o espírito de partilha e o convívio em ambiente escolar.
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Acantonamento do Secundário – Mira
Convívio
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
A atividade tem como objetivos:
- Desenvolver o espírito de grupo e um convívio salutar entre alunos e professores de
várias escolas;
- Partilhar interrogações, certezas e esperanças com outros alunos de E.M.R.C.

Público-alvo: 10.º; 11.º e 12.º anos

1.º Periodo
dezembro
10-12-2016

Visita às cidades do Porto e Matosinhos, no âmbito das disciplinas de Geografia A e MACS.
Visita de estudo
Conselho de Turma
Locais a visitar:
Centro do Porto (Ilhas; Centro Histórico) - Foz (foz do rio Douro e urbanismo; almoço) Posto de Comando Central do Metro do Porto e Estaleiro (Guifões - Matosinhos) Percurso de Metro até Senhor de Matosinhos (Terminal de Cruzeiros) - Porto de
Matosinhos (lanche).
No âmbito da disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS), esta visita
de estudo enquadra-se no tema "Teoria de Grafos" e tem como objetivos:
- Desenvolver nos alunos a capacidade de usar a Matemática como instrumento de
interpretação e intervenção no real;
- Contribuir para formar uma atitude positiva face à ciência e particularmente para com
a Matemática;
- Fazer com que os alunos apreciem o contributo da Matemática para a compreensão e
resolução de problemas do Homem através do tempo e compreendam a relação entre
o avanço científico e o progresso da humanidade;
- Confrontar os alunos com situações de aplicação de modelos de grafos na vida real,
como por exemplo, no estudo de redes de transportes, como é o caso da rede de
metro do Porto, que é uma das maiores redes de metropolitano ligeiro da Europa.
No que respeita à disciplina de Geografia A, a visita enquadra-se nos temas "Áreas
Urbanas - dinâmica interna" e "Redes de Transportes" e tem como objetivos:
- Proporcionar aos alunos oportunidade de contactar e conhecer por observação
direta, realidades geográficas abordadas em situação de aula;
- Compreender a organização interna da cidade do Porto;
- Reconhecer a importância das ações de revitalização do centro do Porto;
- Conhecer diferentes áreas habitacionais, nomeadamente a habitação na forma de
"ilhas", habitação social e habitação de luxo;
- Reconhecer a importância do metro no desenvolvimento ambiental, económico e
social da AMP;
- Conhecer o porto de Matosinhos;
- Percecionar problemas frequentes na organização do território na AMP;
- Revisitar conhecimentos sobre a dinâmica do litoral.

Público-alvo: 11.º E e F

1.º Periodo
dezembro
12-12-2016

Dia de Reis
Exposição/Mostra
Departamento de Línguas
Público-alvo: 7.º D; 8.º C; 9.º D; 10.º
C, D e F; 11.º E, F e M

1.º Periodo
dezembro
12-12-2016

A atividade consta da criação de um painel alusivo à temática do Dia de Reis e uma
exposição alusiva à época.
- Exposição alusiva à época.
Objetivos:
- Promover o contacto da comunidade escolar com a língua e as tradições hispânicas;
- Aprofundar os conhecimentos socioculturais no que respeita às festividades
hispânicas.
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Provar o Natal
Outro
Departamento de Educação Especial
Público-alvo: Alunos; Docentes;
Encarregados de
educação/Comunidade e Pessoal
não docente

1.º Periodo
dezembro

A atividade tem como objetivos:
- Angariar fundos para a concretização de iniciativas;
- Sensibilizar as instituições envolventes para a problemática dos alunos com NEE;
- Venda de produtos de Natal elaborados pelos alunos CEI.

12-12-2016

Segurança e Prevenção Rodoviária
Projeto em parceria com entidade externa
Departamento de Física e Química

Público-alvo: 9.º A, B, C e D

1.º Periodo
dezembro
13-12-2016

Ação de formação dinamizada por uma equipa da PSP com vista a abordar assuntos
relacionados com a Segurança Rodoviária numa perspetiva mais abrangente, incluindo
o consumo de álcool/ outras substâncias.
Objetivos:
- Promover a educação para a cidadania através da sensibilização e descoberta de
valores tais como a responsabilidade, a solidariedade e a liberdade;
- Incrementar iniciativas e atividades que promovam o interesse científico e
tecnológico dos alunos;
- Desenvolver as condições propiciadoras da melhoria das relações humanas entre
todos os intervenientes no processo educativo;
- Enriquecer os espaços educativos com atividades que promovam a expressão cultural,
artística e lúdica;
- Desenvolver na escola um sistema interativo mediado pelos valores socioculturais do
meio envolvente;
- Reforçar a atuação da escola como verdadeiro espaço cultural, informativo e
formativo;
- Estabelecer parcerias tendo em vista a articulação das atividades educativas próprias
com as de outras instituições e organizações.

Visita de Estudo ao Planetário do Porto e ao Jardim Botânico
Visita de estudo
Departamento de Física e Química

Público-alvo: 7.º A, B, C e D

1.º Periodo
dezembro
15-12-2016

Atividades no Planetário e no Jardim Botânico.
Objetivos:
- Facilitar a aprendizagem de conceitos tratados no programa do 7º ano de Físicoquímica através da realização de várias atividades didáticas e experimentais;
- Demonstrar como a Astronomia tem um impacto real no nosso quotidiano;
- Contactar com especialistas em Astronomia;
- Despertar o interesse pela preservação de espaços emblemáticos;
- Sensibilizar para a importância da conservação da biodiversidade.

Visita aos laboratórios/oficinas do IPV consoante a especificidade de cada Curso Profissional
Visita de estudo
Departamento de Física e Química
Público-alvo: 10.º H, I, K e L;
1 1.º H, K e L

1.º Periodo
dezembro

A atividade tem como objetivos:
- Incentivar os alunos a conhecer as suas áreas do saber em contexto de ensino
superior;
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- Estimular o empenho e trabalho com perspetiva de futuro;
- Promover o prosseguimento de estudos no IPV, conhecendo a realidade local.

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Convívio/Comemoração
Departamento de Educação Especial
A atividade visa a divulgação da “Manta Inclusiva”, da distribuição de frases pela escola
e da realização de ações de sensibilização.
Objetivos:
- Sensibilizar para a problemática das pessoas portadoras de deficiência;
- Incutir o sentido de respeito pela diversidade;
- Apelar para a colaboração e partilha de experiências;
- Promover a escola inclusiva.

Público-alvo: Alunos; Docentes e
Pessoal não docente

1.º Periodo
dezembro

Montra de Natal : O ABRAÇO DÁ-TE ASAS
Exposição/Mostra
Departamento de Artes e Educação Tecnológica
Mostra conjunta de trabalhos das turmas de Expressão Plástica do 10º e 11º G e turmas
dos 7º e 8º anos de Educação Visual.
Construção de uma composição tridimensional sob o tema "abraços" inserido na
mensagem natalícia.
Objetivo:
- Valorizar o espaço escolhido colocando em evidência trabalhos realizados pelos
alunos em contexto de aula.

Público-alvo: Alunos; Docentes;
Pessoal não docente;
Encarregados de
educação/Comunidade

1.º Periodo
dezembro

Ceia de Natal
Convívio/Comemoração
Direção
Público-alvo: Docentes; Pessoal
não docente

Ceia de Natal para professores e funcionários da ESEN.

1.º Periodo
dezembro

Ceia de Natal dos alunos do Lar de Stº António
Convívio/Comemoração
Associação de Estudantes
Organização de uma ceia de Natal destinada aos alunos do Lar-Escola de St.º António.
Objetivo:
- Partilhar afetos.

Público-alvo: Outro

1.º Periodo
dezembro

Torneio de Futsal
Atividade desportiva
Associação de Estudantes
Público-alvo: Outro

1.º Periodo
dezembro, janeiro,
fevereiro, março e abril

Torneio de futsal destinado aos alunos da Escola.
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XXXV Olimpíadas Portuguesas de Matemática
Concurso
Departamento de Matemática

Público-alvo: Alunos

1.º Periodo

A atividade tem como objetivos:
- Estimular o gosto e o estudo pela Matemática;
- Atrair os alunos que têm receio da disciplina de Matemática, permitindo que estes
descubram o lado lúdico da disciplina;
- Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões matemáticas e percebam que
conseguir resolver os problemas propostos é uma conquista pessoal muito
recompensadora.

Ser Delegado de Turma
Conferência
Serviços de Psicologia e Orientação
Público-alvo: Alunos

1.º Periodo

Ação de sensibilização para os Delegados de Turma do 7º e 10º anos.
Objetivos:
- Criar mecanismos e estruturas que permitam identificar, avaliar e acompanhar os
alunos em situação de risco;
- Percecionar a Escola como Comunidade Educativa, onde todos os seus elementos
sejam agentes de mudança.

Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Exposição/Mostra
Serviços de Psicologia e Orientação
Público-alvo: Alunos; Docentes e
Pessoal não docente

1.º Periodo

Dinamização de atividades.
Objetivos:
- Sensibilizar para a problemática das pessoas portadoras de deficiência;
- Incutir o sentido de respeito pela diversidade;
- Apelar para a colaboração e partilha de experiências;
- Promover a escola inclusiva.

Bullying-uma história de hoje
Outro
Serviços de Psicologia e Orientação
Público-alvo: Alunos

1.º Periodo

Peça de teatro, destinada a 4 turmas selecionadas.
Objetivos:
- Prevenir comportamentos, promover a reflexão;
- Proporcionar olhares diferenciados sobre esta realidade.

Técnicas de Procura de Emprego
Conferência/Palestra/Debate
Serviços de Psicologia e Orientação
Público-alvo: Alunos

1.º Periodo

Ação com os alunos do 12º ano dos Cursos Profissionais.
Objetivo:
- Desenvolver competências e estratégias funcionais de aproximação à realidade laboral
e profissional.
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Estudar também se aprende
Conferência/Palestra/Debate
Serviços de Psicologia e Orientação
Público-alvo: Alunos

1.º Periodo

Ação de formação em todas as turmas do 7º ano de escolaridade.
Objetivos:
- Ajudar os alunos a criar competências de estudo e hábitos de trabalho;
- Contribuir para o sucesso escolar.

Ensino Profissional - o meu projeto
Conferência/Palestra/Debate
Serviços de Psicologia e Orientação
Público-alvo: Alunos

1.º Periodo

Ação com os alunos do 10º ano dos Cursos Profissionais.
Objetivos:
- Ajudar os alunos a criar competências de estudo e hábitos de trabalho;
- Promover um maior conhecimento das exigências do Ensino Profissional;
- Estimular as capacidades de exploração vocacional;
- Contribuir para a visão da instrumentalidade da escola.

Eu com os outros
Conferência/Palestra/Debate
Serviços de Psicologia e Orientação

Público-alvo: Alunos

1.º Periodo

Ação de relacionamento interpessoal, com todas as turmas do 7º e 10º anos de
escolaridade.
Objetivos:
- Fomentar competências de relacionamento interpessoal;
- Promover a consciência cívica dos alunos, perspetivada no âmbito dos seus direitos e
deveres;
- Facilitar a integração dos alunos na escola.

Concurso Mesas de Natal
Concurso
Serviços de Psicologia e Orientação
Público-alvo: Alunos

1.º Periodo

Concurso inter-turmas.
Objetivos:
- Confraternização e partilha entre os elementos da comunidade escolar;
- Viver a época natalícia;
- Aprofundar as relações interpessoais;
- Envolver professores e alunos num projeto comum.

Dia da Sapatilha
Atividades desportivas
Departamento de Motricidade Humana
Público-alvo: Alunos

1.º Periodo

Corta-mato e promoção de atividades desportivas.
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2.º PERÍODO
Visita de Estudo ao Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS)- Coimbra
Visita de estudo
Departamento de Física e Química
Público-alvo: 11.º A, B e C; 12.º B

2.º Periodo
janeiro
13-01-2017

A atividade tem como objetivos:
- Reconhecer o ICNAS como uma unidade orgânica de investigação com carácter
multidisciplinar;
- Compreender a aplicação da Física e da Química na imagiologia aplicada à saúde em
diferentes exames de diagnóstico - PET, Ressonância Magnética - e à Medicina Nuclear
Convencional;
- Contribuir para alargar futuras opções de percursos académicos.

A Física da Música
Palestra
Departamento de Física e Química

Público-alvo: 8.º A, B, C e D

2.º Periodo
janeiro
31-01-2017

Palestra proferida pelo Professor Dr. Rui Vilão, da Universidade de Coimbra.
Objetivos:
- Estimular e desenvolver o gosto pela Física nos alunos, considerando a sua
importância na educação dos jovens e o seu crescente impacto em todos os ramos da
Ciência e Tecnologia;
- Facilitar situações de aprendizagem;
- Desenvolver a curiosidade, o espírito crítico e o gosto pela aprendizagem das Ciências;
- Motivar para o estudo da Ciência;
- Complementar conhecimentos previstos no domínio temático “Som” do programa de
CFQ do 8º ano;
- Promover o reconhecimento da importância da Física na explicação de alguns
fenómenos do quotidiano de uma forma geral, e em particular, no campo da Acústica.

PAP Launch - GPSI
Projeto
Departamento de Tecnologias
Público-alvo: 10.ºH; 11.ºH ; 12.ºH e
Docentes

2.º Periodo
janeiro

Apresentação do plano de PAP dos alunos finalistas de GPSI.
Este momento pitch serve para partilhar ideias e conhecimentos com a restante
comunidade de alunos GPSI. Os alunos do 12º ano levam ao auditório da escola os seus
projetos em versão alfa para que possam ser apreciados por uma plateia composta por
professores e alunos da área de formação.

Dia da Escola
Convívio/Comemoração
Direção
Público-alvo: Alunos; Docentes;
Encarregados de
educação/Comunidade e Pessoal
não docente

Comemoração do dia da escola com entrega dos prémios de mérito, prémio Fundação
Ribas de Sousa e prémio Associação dos Antigos Alunos. Durante a comemoração serão
agraciados os antigos colaboradores da escola docentes e não docentes.

2.º Periodo
janeiro
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Torneio de Voleibol
Atividade desportiva
Associação de Estudantes
Público-alvo: 10.ºH; 11.ºH ; 12.ºH e
Docentes

Torneio destinado a todos os alunos da Escola.
Objetivos:
- Promover a aprendizagem da modalidade.
- Promover o convívio entre os alunos.

2.º Periodo
janeiro, fevereiro, março,

Como funciona a sua viatura, venha saber mais
Outro
Departamento de Tecnologias
A atividade visa permitir à comunidade da escola detetar avarias, ou efetuar
diagnósticos com equipamentos eletrónicos em viaturas.
Objetivos:
- Criar nos alunos o interesse de executar uma vistoria regular em viaturas;
- Preparar os alunos para o mundo real e para a FCT que irão frequentar no final ano
letivo.

Público-alvo: 12.º ; Docentes e
Pessoal não docente

2.º Periodo
janeiro, fevereiro, março,
abril e maio

Literacia dos media - formação Internet Segura
Formação
Biblioteca Escolar
Formação dos alunos para o uso crítico e informado da internet.
Objetivos:
- Alertar os alunos para os perigos da internet;
- Refletir sobre as atitudes de cada um na web.

Público-alvo: 7.º; 8.º e 9.º anos

2.º Periodo
fevereiro

06-02-2017 a 10-02-2017

Celebrar os Afetos
Convívio/Comemoração
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Público-alvo: 7.º; 8.º ; 9.º; 10.º; 11.º e
12.º anos

2.º Periodo
fevereiro

A atividade tem como objetivos:
- Proporcionar a partilha de mensagens de afeto / amizade;
- Compreender a importância do respeito pelo outro na sua diferença.

14-02-2017

Laboratório Aberto
Exposição interativa
Departamento de Física e Química
Público-alvo: 7.º A, B, C e D

2.º Periodo
fevereiro
21-02-2017

A atividade tem como objetivos:
- Sensibilizar os mais jovens para a ciência através de experiências em que se põe a mão
na massa;
- Desenvolver a curiosidade, o espírito crítico e o gosto pela aprendizagem das Ciências
em geral e da Física e da Química, em particular.

Visita de estudo PSA Citroen Mangualde
Visita de estudo
Departamento de Tecnologias
Público-alvo: 10.º K

2.º Periodo
fevereiro

Visita a uma empresa de montagem viaturas, testes e ensaios.
Nesta atividade poderá ser visualizado como se procede soldadura da estrutura da
viatura, pintura anti-corrosão montagem componentes e aplicação de líquidos,
Plano Anual de Atividades 2016/2017

14

ESCOLA SECUNDÁRIA DE EMÍDIO NAVARRO

combustível e óleos necessários para funcionamento, pintura final, testes, ensaios,
estufa de pintura, robots pintura, estrutura e espaços entre outros pontos de interesse.

Festa alusiva ao Carnaval
Convívio/Comemoração
Associação de Estudantes
Público-alvo: 7.º; 8.º ; 9.º; 10.º; 11.º e
12.º anos

Festa de Carnaval com muita animação e divertimento à mistura.

2.º Periodo
fevereiro

Cartas do dia de São Valentim
Outro
Associação de Estudantes
Público-alvo: 7.º; 8.º ; 9.º; 10.º; 11.º e
12.º anos

Troca de cartas de amor entre alunos.

2.º Periodo
fevereiro

Torneio TECLA
Concurso
Departamento de Tecnologias
Público-alvo: 10.º H; 11.ºH e 12.º H

2.º Periodo
fevereiro e março

O Torneio Estudantil de Computação multi-Linguagem de Aveiro (TECLA) é um torneio
promovido e organizado pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
(ESTGA) da Universidade de Aveiro, destinado aos alunos que frequentam o ensino
secundário ou equivalente.

Viagem a Taizé (França)
Visita de estudo
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Público-alvo: 10.º; 11.º e 12.º anos

2.º Periodo
fevereiro e março

A atividade tem como objetivos:
- Desenvolver o espírito de grupo e partilhar interrogações, certezas e esperanças com
outros alunos de E.M.R.C;
- Viver uma experiência ecuménica;
- Contactar com outras culturas / povos.

Final Nacional das Olímpiadas Portuguesas de Matemática (OPM)
Projeto com entidade externa
Departamento de Matemática
Público-alvo: Alunos

2.º Periodo
fevereiro , março e abril

Organização da Final das OPM.

Poesia no Feminino - Comemoração do Dia Internacional da Mulher
Comemoração
Biblioteca Escolar
Público-alvo: Alunos; Docentes;
Encarregados de
educação/Comunidade e Pessoal
não docente

2.º Periodo
março
08-03-2017

Leituras partilhadas de poesia no feminino, pelos membros da comunidade.
Objetivos:
- Desenvolver o gosto pela poesia;
- Criar momentos de partilha e fruição da poesia;
- Articular a BE com a comunidade.
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Poemas soltos - Comemoração do Dia Mundial da Poesia" / da Árvore
Exposição
Biblioteca Escolar
Público-alvo: 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º e
12.º anos; Docentes e Pessoal não
docente

2.º Periodo
março

Na comemoração do Dia da Árvore e da Poesia, esta atividade visa a colocação de
árvores com uma mostra de poemas/poetas com sensibilidades distintas.
Objetivo:
- Sensibilizar para o texto poético.

21-03-2017

Participação no campeonato nacional de jogos matemáticos
Concurso
Departamento de Matemática
Público-alvo: 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º e
12.º anos

2.º Periodo
março
24-03-2017

A atividade tem como objetivos:
- Utilizar a Matemática no contexto lúdico;
- Incentivar o gosto pela Matemática;
- Partilhar saberes;
- Manipular materiais;
- Desenvolver o raciocínio matemático;
- Integrar alunos NEE (baixa visão).

Semana da Leitura - Feira do Livro
Exposição/Mostra
Biblioteca Escolar
Dinamização da Feira do Livro.
Objetivos:
- Promover o gosto pela leitura;
- Fomentar o hábito de ler na população escolar;
- Divulgar novidades editoriais;
- Permitir o contacto com obras e autores, nacionais e estrangeiros;
- Proporcionar aos alunos situações que os levem, enquanto leitores, a construir a sua
autonomia face ao conhecimento.

Público-alvo: Alunos; Docentes;
Encarregados de
educação/Comunidade e Pessoal
não docente

2.º Periodo
março

27-03-2017 a 31-03-2017

Semana da Leitura - A biblioteca fora de portas: "Hora do Conto"
Comemoração
Biblioteca Escolar
Esta atividade visa levar a biblioteca para fora de portas, com o intuito de promover a
leitura e o gosto pelos livros. Destina-se aos alunos do Lar-Escola de St.º António.
Objetivos:
- Estimular o gosto pela leitura;
- Desenvolver a criatividade;
- Criar novos leitores, ouvindo e contando histórias.

Público-alvo: Alunos

2.º Periodo
março
28-03-2017

Semana da Leitura - "Leituras Partilhadas"
Comemoração
Biblioteca Escolar em parceria com o Departamento de Línguas
Público-alvo: 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º e
12.º anos; Docentes e Pessoal não
docente

2.º Periodo
março

Esta atividade visa a criação de parceiros de leitura e é extensiva a todos os elementos
da comunidade.
Objetivos:
- Criar ambientes festivos em que se celebra a leitura, os livros, a solidariedade e a
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29-03-2017

cooperação;
- Desenvolver competências transversais aos currículos;
- Fomentar o hábito e o prazer da leitura;
- Promover a leitura, assumindo-a com fator de desenvolvimento individual e de grupo.
- Promover o trabalho colaborativo;
- Mobilizar a comunidade educativa de forma criativa e inovadora.

Visita de Estudo a Santiago de Compostela
Visita de estudo
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Público-alvo: 9.º ano

2.º Periodo
março
31-03-2017

A atividade tem como objetivos:
- Conhecer locais de interesse religioso, cultural e histórico;
- Proporcionar um convívio salutar entre alunos e professores.

Vem aí a Primavera
Projeto em parceria com entidade externa
Curso Profissional Técnico de Apoio à Infância
Público-alvo: Alunos

2.º Periodo
março

Atividade dirigida a crianças do ensino pré-escolar/ateliers de expressão plástica e
atividades lúdicas.
Objetivo:
- Promover o contacto das alunas do curso profissional de apoio à Infância com crianças
do grupo etário do ensino pré - escolar.

Visita de Estudo Bosh e Renault
Visita de estudo
Departamento de Tecnologias
Público-alvo: 12.º L

2.º Periodo
março

Visita de estudo à zona Industrial Cacia Aveiro: Bosch Termothermic – Vulcano e à
fábrica da Renault.

Workshop Computação Móvel
Outro
Departamento de Tecnologias

Público-alvo: 11.º H

2.º Periodo
março

Esta atividade visa uma introdução ao desenvolvimento de aplicações para Android,
com abordagem prática aos princípios básicos para o desenvolvimento de aplicativos
simples.
Objetivos:
- Demonstrar e desenvolver com os alunos aplicações móveis simples;
- Permitir aos alunos dominar melhor a arquitetura e a linguagem de programação
mobile na vertente Android;
- Aprimorar os conhecimentos em Android e auxiliar o desenvolvimento das suas
aplicações.

III Jornadas ESEN- Educar Sempre Excluir Nunca
Formação de pessoal docente
Departamento de Educação Especial
Público-alvo: Docentes

2.º Periodo
abril

Ação de formação acreditada de 15 horas.
Objetivos:
- Sensibilizar para a problemática das pessoas portadoras de deficiência;
- Promover a reflexão sobre a educação, corresponsabilizando todos os agentes
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envolvidos;
- Debater e partilhar conhecimento entre educadores, professores, profissionais e
investigadores.

25 de Abril em Cartaz
Concurso
Departamento de Arte e Educação Tecnológica
Público-alvo: 8.º A, B, C e D; 9.º B,
C e D; Docentes; Encarregados de
educação/Comunidade; Pessoal
não docente

2.º Periodo
abril

Exposição e concurso.
Objetivos:
- Promover o trabalho criativo realizado pelos alunos valorizando-o através da sua
exposição e atribuição de prémio;
- Incentivar o conhecimento da história do país, promovendo a criatividade e o poder de
comunicação.

Baile de 9º ano
Convívio/Comemoração
Associação de Estudantes
Um baile para todos os alunos do nono ano se poderem divertir e para aqueles alunos
que saírem da escola podem ficar com uma boa recordação da mesma.

Público-alvo: Alunos; Outro

2.º Periodo
abril

Oficina de crachás
Projeto em parceria com entidade externa
Departamento de Arte e Educação Tecnológica
Oficina de elaboração de crachás, em parceria com o Centro PontoArtes.
Objetivos:
- Proporcionar atividades práticas que permitam consolidar as aprendizagens
relativamente à aplicação de um conjunto de conceitos, ferramentas e suportes digitais
e/ou outros, em produtos de comunicação visual;
- Utilizar intencionalmente os elementos visuais e as suas interações em diferentes
formas de organização do espaço visual, compreender a relação forma/função e
adequar técnicas e materiais específicos na concretização de um determinado produto;
– Impressão/ gravura e construção de pins/crachás;
- Promover hábitos de trabalho individual e colaborativo, observando princípios de
convivência e cidadania, bem como de utilização e conservação do material e
equipamento individual e coletivo.

Público-alvo: 10.º I

2.º Periodo

Dia da Motricidade Humana
Comemoração
Departamento de Motricidade Humana
Público-alvo: 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º e
12.º anos

2.º Periodo

A atividade tem como objetivo:
- Promover a prática desportiva com todos os benefícios inerentes à mesma.

Visita de estudo - Museu Etnográfico Casa da Lavoura e Oficina
Visita de estudo
Departamento de Ciências Económicas e Contabilidade
Público-alvo: 12.º N

2.º Periodo

A atividade tem como objetivos:
- Verificar a importância dos costumes no Turismo Ambiental e Rural;
- Contribuir para formação integral dos alunos;
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- Reconhecer a importância de alguns dos recursos turísticos existentes em Viseu;
- Demonstrar a aplicabilidade dos conteúdos apreendidos em sala de aula.

"PORDATA - Base de Dados de Portugal Contemporâneo"
Conferência
Departamento de Ciências Económicas e Contabilidade
A atividade tem como objetivos:
- Familiarizar os alunos com a base de dados PORDATA;
- Identificar os conteúdos existentes na base de dados;
- Explorar as diferentes ferramentas disponibilizadas pela base de dados.

Público-alvo: Alunos

2.º Periodo

Encontro dos Alunos do 7º ano
Convívio/Comemoração
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
A atividade tem como objetivos:
- Proporcionar um convívio salutar entre alunos e professores de várias escolas;
- Conhecer locais de interesse religioso, cultural e histórico.

Público-alvo: 7.º ano

2.º Periodo

Laboratório Aberto
Exposição/Mostra
Departamento de Ciências da Terra e da Vida
Público-alvo: 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º e
12.º anos; Docentes; Encarregados
de educação/Comunidade e
Pessoal não docente

2.º Periodo

A atividade tem como objetivos:
- Conhecer procedimentos laboratoriais e experimentais relacionados com a Vida e a
Terra;
- Executar atividades laboratoriais;
- Fomentar o interesse pelo ensino prático e laboratorial;
- Estimular a curiosidade científica dos alunos.

Masterclasses 2017 em Física de Partículas
Projeto em parceria com entidade externa
Departamento de Física e Química

Público-alvo: 11.º A, B e C

2.º Periodo

A atividade tem como objetivos:
- Enriquecer os conhecimentos previstos no programa de FQ A;
- Proporcionar situações de aprendizagem em ambiente colaborativo;
- Promover a ligação dos jovens ao Ensino Superior e o conhecimento da realidade ao
nível da investigação científica;
- Mostrar aos jovens o tipo de atividades que são desenvolvidas na Física Experimental
de Partículas, bem como algumas das suas aplicações;
- Divulgar os fundamentos básicos da Física de Partículas;
- Promover a participação dos alunos em desafios atuais dinamizados por instituições
de investigação científica, nacionais e internacionais.

Olimpíadas de Física – escalão A e escalão B
Projeto em parceria com entidade externa
Departamento de Física e Química
Público-alvo: 9.º A, B, C e D; 11.º A,
BeC

2.º Periodo

A atividade tem como objetivos:
- Estimular e desenvolver o gosto pela Física nos alunos, considerando a sua
importância na educação dos jovens e o seu crescente impacto em todos os ramos da
Ciência e Tecnologia;
- Desenvolver a autonomia, a criatividade e o espírito crítico dos alunos;
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- Fomentar o desenvolvimento de competências, nomeadamente ao nível da
componente experimental;
- Promover a participação dos alunos em desafios propostos, quer pela escola quer por
outras instituições;
- Proporcionar a aproximação entre a Escola e a Universidade.
- Despertar vocações e estimular o aprofundamento dos conhecimentos dos alunos no
domínio da Física;
- Selecionar os alunos que participarão na etapa regional das Olimpíadas de Física
escalão A e escalão B.

Olimpíadas de Química Júnior e Química +
Projeto em parceria com entidade externa
Departamento de Física e Química

Público-alvo: 9.º A, B, C e D; 11.º A,
BeC

2.º Periodo

A atividade tem como objetivos:
- Estimular e desenvolver o gosto pela Química nos alunos, considerando a sua
importância na educação dos jovens e o seu crescente impacto em todos os ramos da
Ciência e Tecnologia;
- Desenvolver a autonomia, a criatividade e o espírito crítico dos alunos;
- Fomentar o desenvolvimento de competências;
- Promover a participação dos alunos em desafios propostos, quer pela escola quer por
outras instituições;
- Proporcionar a aproximação entre a Escola e a Universidade;
- Despertar vocações e estimular o aprofundamento dos conhecimentos dos alunos no
domínio da Química;
- Selecionar os alunos que participarão na etapa regional das Olimpíadas de Química
Júnior e de Química +.

Canguru Matemático sem Fronteiras
Concurso
Departamento de Matemática

Público-alvo: Alunos

2.º Periodo

A atividade tem como objetivos:
- Estimular o gosto e o estudo pela Matemática;
- Atrair os alunos que têm receio da disciplina de Matemática, permitindo que estes
descubram o lado lúdico da disciplina;
- Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões matemáticas e percebam que
conseguir resolver os problemas propostos é uma conquista pessoal muito
recompensadora;
- Aumentar todos os anos o número de participantes no concurso a nível nacional e
tentar atingir as cotas de participação de outros países.

Competências em contexto de trabalho
Conferência/Palestra/Debate
Serviços de Psicologia e Orientação

Público-alvo: Alunos

2.º Periodo

Mesas Redondas com os alunos que vão iniciar a Formação em Contexto de Trabalho e
com empresários/empregadores.
Objetivos:
- Preparar os alunos para a Formação em Contexto de Trabalho;
- Dar a conhecer as exigências do meio empresarial;
- Sensibilizar para a importância do desenvolvimento / aprofundamento de
determinadas competências;
- Contribuir para a ligação escola-meio.
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Pensar (n)o futuro
Conferência/Palestra/Debate
Serviços de Psicologia e Orientação
Público-alvo: Alunos

2.º Periodo

Atividades com os alunos do 7º ano.
Objetivos:
- Fomentar a orientação vocacional ao longo do tempo;
- Desenvolver atividades que propiciem o desenvolvimento vocacional e a perspetiva de
futuro.

Construir Projetos
Conferência/Palestra/Debate
Serviços de Psicologia e Orientação
Público-alvo: Alunos;
Encarregados de
educação/Comunidade

2.º Periodo

Ação dinamizada pelos Pais/E. Educação dos alunos do 8º ano.
Objetivos:
- Intensificar o desenvolvimento de iniciativas de informação escolar e profissional;
- Promover a participação dos Pais e Encarregados de Educação nos processos de
tomada de decisão dos seus educandos.

A tua marca na Net
Projeto em parceria com entidade externa
Serviços de Psicologia e Orientação
Público-alvo: Alunos

2.º Periodo

Peça de Teatro destinada aos alunos do 10º ano.
Objetivos:
- Alertar para algumas práticas de risco;
- Fomentar a capacidade de reflexão;
- Proporcionar olhares diferenciados sobre esta temática.

Projeto Inspiring Future-Descobre o teu futuro
Projeto em parceria com entidade externa
Serviços de Psicologia e Orientação
Público-alvo: Alunos

2.º Periodo

Atividades destinadas aos alunos do 12º ano.
Objetivos:
- Ajudar na tomada de decisão;
- Preparar para o mercado de trabalho e para um futuro com sucesso.

Informar para melhor decidir
Conferência/Palestra/Debate
Serviços de Psicologia e Orientação
Público-alvo: Alunos

2.º Periodo

Ação destinada às turmas de 11º e 12º anos.
Objetivo:
- Promover a orientação e informação escolar e profissional dos alunos, fomentando
processos de tomada de decisão vocacional realistas e equilibrados.

Desenvolvimento de competências de estudo
Conferência/Palestra/Debate
Serviços de Psicologia e Orientação
Público-alvo: Alunos

2.º Periodo

Ação de Formação destinada às turmas de 10º ano de escolaridade (Cursos CientíficoHumanísticos).
Objetivos:
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- Ajudar os alunos a criar competências de estudo e hábitos de trabalho;
- Conferir instrumentalidade às aprendizagens.

3.º PERÍODO
Visita de estudo a Madrid
Visita de estudo
Conselho de Turma

Público-alvo: 10.º C, D e F; 11.º C, D
eF

3.º Periodo
abril

20-04-2017 a 23-04-2017

A atividade visa levar os alunos a contactar com a realidade sociocultural, geográfica e
linguística de Espanha.
Objetivos:
- Usar a língua espanhola em contextos reais, mobilizando conhecimentos linguísticos
adquiridos;
- Contactar com a cultura, história e património de Espanha, articulando saberes de
diferentes áreas disciplinares do seu currículo;
- Contribuir para a formação de uma consciência pluricultural e plurilinguística;
- Conhecer elementos concretos da vida e cultura espanholas;
- Proporcionar um convívio salutar;
- Proporcionar a participação em atividades não curriculares como forma de aquisição
de novas aprendizagens, pela descoberta;
- Desenvolver a curiosidade intelectual e artística e o gosto pelo saber;
- Contribuir para a formação integral dos alunos, agindo de forma ética e responsável
em todas as ocasiões;
- Promover atitudes sociais e de grupo.

Comemoração do Dia Mundial do Livro
Exposição/Mostra
Biblioteca Escolar
Exposição de manuais/ outros referentes de outros tempos.
Objetivos:
- Divulgar o acervo da Biblioteca;
- Permitir aos utentes uma visão diacrónica do livro;
- Divulgar espaços de ensino.

Público-alvo: Alunos; Docentes e
Pessoal não docente

3.º Periodo
abril

21-04-2017 a 28-04-2017

Comemorar ABRIL
Convívio/Comemoração
Biblioteca Escolar e Departamento de Línguas

Público-alvo: 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º e
12.º anos; Docentes e Pessoal não
docente

3.º Periodo
abril

24-04-2017 a 28-04-2017

- Exposição "Poética de ABRIL
- Escrever "Liberdade" - concurso - em parceria com o Departamento de Línguas
- Declamação de poemas
- Momentos musicais
Objetivos:
- Proporcionar momentos de partilha de modo a desenvolver um processo de reflexão
e aprendizagem mútua;
- Promover textos literários cuja temática seja a Liberdade;
- Conhecer e valorizar a ação das principais figuras da história e da literatura de
resistência;
- Tomar a obra literária como ponto de partida para o diálogo sobre a temática da
liberdade, nomeadamente a liberdade de expressão e experiências de leitura na
ditadura;
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- Difundir o conhecimento de referências respeitantes a mudanças históricas, culturais e
sociais, resultantes da Revolução de 25 de abril de 1974;
- Divulgar os trabalhos dos alunos.

VII Jornadas de Informática
Semana das Jornadas de Informática
Departamento de Tecnologias

Público-alvo: Alunos; Docentes,
Encarregados de
educação/Comunidade e Pessoal
não docente

3.º Periodo
abril

Ciclo de conferências que abordam temas emergentes e transversais aos cursos
profissionais.
Apresentação de trabalhos e projetos dos cursos profissionais e da comunidade
educativa.
Concursos e atividades pedagógicas.
No final das jornadas será apresentada a revista de informática eTIC.
Objetivos:
- Realizar um conjunto de atividades que potenciam o uso de novas tecnologias na área
de formação dos cursos profissionais;
- Organizar um ciclo de conferências que abordem temas emergentes que sejam
transversais aos cursos profissionais;
- Impulsionar o debate sobre tecnologias emergentes que, mesmo não constando dos
programas curriculares, possam ser importantes para a formação dos alunos;
- Apresentar trabalhos e projetos da comunidade educativa de forma que sejam
incentivadas dinâmicas de participação que promovam os seus autores;
- Dinamizar concursos e atividades pedagógicas que potenciem as aprendizagens
reflexivas;
- Envolver a comunidade escolar numa lógica de participação ativa com o objetivo de
despertar os seus elementos para a temática da informática.

Equamat e Mat12 - Projeto PMatE - Universidade de Aveiro
Outro
Departamento de Matemática

Público-alvo: Alunos

3.º Periodo
maio

09 e 10-05-2017

O Projeto Matemática Ensino – PMatE – é um Projeto de Investigação e
Desenvolvimento, com origem no Departamento de Matemática da Universidade de
Aveiro, que nasceu há 25 anos. Desde a sua génese, teve como principal objetivo criar
nos alunos o gosto pela Matemática. É considerado um projeto de vanguarda que
desenvolveu ferramentas informáticas e conteúdos em diversas áreas do saber.
As Competições Nacionais de Ciência (CNC), nas quais se inserem o Equamat e o Mat 12,
têm como objetivos nucleares desenvolver os conhecimentos científicos dos alunos,
aumentar o gosto pelo saber, para além de promoverem o uso de computadores,
tablets, smartphones, com os treinos disponíveis online, incentivando a sua utilização
ao serviço da aprendizagem e na difusão do conhecimento, através de um desafio
constante, numa procura de superação das suas capacidades. Na base das CNC está um
concretizador de questões, gratuito e disponível na Internet, que visa avaliar a destreza
mental dos alunos e testar, de forma lúdica, os conhecimentos adquiridos nas várias
áreas científicas nos diferentes anos de escolaridade. O elemento diferenciador das
provas que integram as CNC diz respeito à grande aleatoriedade das perguntas, o que
permite que dois computadores, lado a lado, trabalhando sobre o mesmo objetivo
obtenham concretizações diferentes, mas com o mesmo nível de dificuldade.
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Dia Internacional dos Museus
Visita de estudo
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Público-alvo: 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º e
12.º anos

3.º Periodo
maio
18-05-2017

A atividade tem como objetivos:
- Destacar a importância das comemorações na planificação do processo educativo;
- Revelar as potencialidades das estruturas museológicas enquanto recurso
educativo/formativo;
- Promover a ligação escola-meio potenciando sinergias.

Dia da Diversidade Hispânica
Exposição/Mostra
Departamento de Línguas

Público-alvo:7.º D; 8.º C; 9.ºC e D;
10.º C, D, F e J;11.º C, D, F e M

3.º Periodo
maio

- Exposição sobre o mundo hispânico.
- Atividades lúdicas relacionadas com música, dança e outros aspetos relevantes da
cultura hispânica.
Objetivos:
- Promover o contacto da comunidade escolar com a língua, a história e culturas
hispânicas;
- Divulgar perante a comunidade escolar a diversidade do mundo hispânico;
- Aprofundar os conhecimentos socioculturais no que respeita às comunidades
hispânicas;
- Contribuir para a formação de uma consciência pluricultural, desenvolvendo uma
cultura de respeito e aceitação do outro e das suas diferenças;
- Desenvolver a competência comunicativa em castelhano.

Comemoração do Dia Mundial da Criança
Convívio/Comemoração
Curso Profissional Técnico de Apoio à Infância
Público-alvo: Alunos; Outro

3.º Periodo
maio

Objetivos:
- Promover atividades dirigidas a crianças do ensino pré-escolar / ateliers de expressão
plástica e atividades lúdicas;
- Contribuir para a formação do aluno em diversas dimensões, cognitiva, afetiva e
comunicativa.

Festival Nacional de Robótica 2017
Concurso
Departamento de Tecnologias

Público-alvo:Alunos; Docentes

3.º Periodo
maio

Os alunos do curso profissional de técnico de GPSI concorrem no Festival Nacional de
Robótica nas competições Junior, modalidade RoboCup Junior Rescue (Busca e
Salvamento), com 3 equipas, num total de 9 a 12 alunos.
Objetivos:
- Sensibilizar os professores para a robótica, no contexto educativa, como uma
ferramenta mediadora do processo ensino aprendizagem que auxilia a prática de
muitos conceitos teóricos estudados na sala de aula;
- Proporcionar ao aluno a oportunidade de desenvolver a sua personalidade de forma
autónoma e crítica, numa permanente interação com o meio;
- Explorar situações/problemas com significado para o aluno, baseados num processo
que vise a resolução dos mesmos através de práticas ativas de ação-reflexão
estimulando o sentido crítico e criativo;
- Promover o espírito de interajuda e desenvolver o trabalho em equipa, através da
implementação de modalidades de aprendizagem cooperativa;
Plano Anual de Atividades 2016/2017

24

ESCOLA SECUNDÁRIA DE EMÍDIO NAVARRO

- Desenvolver o raciocínio lógico, que lhe possibilite a construção correta de algoritmos
e a escrita de programas informáticos estruturados;
- Dar oportunidade aos alunos de participar em competições escolares e provas de
robótica com os Kits Educacionais Lego Mindstorms EV3;
- Incutir nos alunos o espírito de competição saudável e o gosto pela perfeição no
trabalho.

Acantonamento do Ensino Secundário – Escola Secundária de Emídio Navarro
Convívio/Comemoração
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Público-alvo: 10.º; 11.º e 12.º anos

3.º Periodo
maio

A atividade tem como objetivos:
- Promover o aprofundamento das relações interpessoais e a importância dos valores
humanos;
- Desenvolver ações de voluntariado, partilha e espírito de solidariedade.

Divulgação da oferta formativa
Exposição/Mostra
Direção
Público-alvo: Encarregados de
educação/Comunidade; Outro

Divulgação da oferta formativa da escola para o ano letivo 2017-2018.

3.º Periodo
maio

Acantonamento 8º Ano - Gouveia
Convívio/Comemoração
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Público-alvo: 8.ºano

3.º Periodo
junho
03-06-2017

A atividade tem como objetivos:
- Proporcionar um convívio salutar entre alunos e professores de várias escolas;
- Refletir sobre temas de interesse dos jovens.

Arraial Beirão
Convívio/Comemoração
Direção
Público-alvo:8.ºano

3.º Periodo
junho

Convívio entre docentes, não docentes, família e antigos colaboradores que pretende
contribuir para um saudável relacionamento da comunidade educativa.

Passeio convívio
Convívio/Comemoração
Direção
Público-alvo:8.ºano

3.º Periodo
julho

Passeio convívio da comunidade educativa (docentes, não docentes, amigos e
familiares) que pretende criar relações de bem estar e saudável confraternização.
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Apresentação de um ponto de venda no dia do Grandioso Arraial - Edição dois
Convívio/Comemoração
Departamento de Ciências Económicas e Contabilidade
Público-alvo: Alunos; Docentes;
Encarregados de
educação/Comunidade e Pessoal
não docente

No dia do arraial, designado por "Grande Arraial" - 2ª Edição, será apresentado um
ponto de venda, organizado pelos alunos do curso Profissional de Vendas.

3.º Periodo

Divulgação de um ( ou dos) curso(s) profissional(ais) pelos alunos do 12ºN - Vendas
Dia/Semana da escola/agrupamento
Departamento de Ciências Económicas e Contabilidade
Público-alvo: Alunos

3.º Periodo

Divulgar a oferta formativa da escola.

eTIC - Revista de informática da ESEN, 7º edição
Outro
Departamento de Tecnologias

Público-alvo: Alunos; Docentes;
Encarregados de
educação/Comunidade; Outro;
Pessoal não docente

3.º Periodo

Edição da revista eTIC, revista de informática da ESEN, que surge com a premissa de
informar à comunidade sobre o trabalho desenvolvido pelos seus intervenientes.
Objetivos:
- Informar a comunidade educativa sobre o trabalho desenvolvido pelos seus
intervenientes;
- Criar um espaço de partilha onde se promovam ideias, projetos e atividades
consolidadas na área das novas tecnologias da ESEN;
- Favorecer a interação da escola com o meio envolvente potenciando uma efetiva
participação dos alunos na construção de novos horizontes que facilitem a sua
integração na vida ativa;
- Relatar vivências que são fio condutor entre cumplicidades de todos que vão fazendo
a história da nossa instituição de forma que se possa refletir o contexto socioeducativo
da comunidade em que está inserida;
-Projetar a escola e os seus alunos de forma que estes possam divulgar as suas
competências.
A revista de informática eTIC será apresentada no final das jornadas.

Mesa redonda com Psicólogos de duas áreas diferentes da Psicologia Aplicada
Conferência
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Público-alvo: 10.º; 11.º e 12.º anos

3.º Periodo

A atividade tem como objetivos:
- Aprofundar áreas de investigação/aplicação no domínio da psicologia, de acordo com
o programa de Psicologia B do 12º ano.

Conferência/Debate sobre o conteúdo programático Tema/Problema do Mundo Contemporâneo
Conferência/Palestra/Debate
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Público-alvo: 10.º ano

3.º Periodo

Conferência/debate, para o 10º ano, sobre o conteúdo programático “Tema/problema
do mundo contemporâneo”, a realizar no auditório da escola.
Objetivo:
Aprofundar/problematizar conteúdos importantes do programa de Filosofia do 10º Ano.
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Dias Abertos do Instituto Politécnico de Viseu
Visita de estudo
Serviços de Psicologia e Orientação
Com o objetivo de proporcionar aos alunos do Ensino Secundário e eventuais
candidatos ao ensino superior, através da observação presencial, um conhecimento
mais abrangente de todas as facetas do ensino superior público, os alunos distribuir-se--ão segundo a sua preferência.

Público-alvo: Alunos

3.º Periodo

Concurso A Esen tem talento
Concurso
Serviços de Psicologia e Orientação
A atividade tem como objetivos:
- Valorizar os alunos participantes e convidados noutras dimensões para além da
académica, importantes para o seu desenvolvimento integral;
- Envolver a comunidade educativa;
- Permitir a expressão de competências criativas.

Público-alvo: Alunos; Docentes;
Encarregados de
educação/Comunidade e Pessoal
não docente

3.º Periodo

Apoios e incentivos após o Ensino Secundário (Mesa Redonda)
Projeto em parceria com entidade externa
Serviços de Psicologia e Orientação
Ação de (in)formação para Pais/E. Educação e alunos do 12º ano.
Objetivo:
- Criar e implementar de estratégias e espaços que contemplem momentos e atividades
de informação e envolvimento dos Pais e Famílias na Escola.

Público-alvo: Alunos;
Encarregados de
educação/Comunidade

3.º Periodo

Vem conhecer a ESEN
Outro
Serviços de Psicologia e Orientação
Organização de um dia destinado aos alunos do 9º ano das escolas da cidade.
Objetivos:
- Promover a abertura da escola ao meio;
- Contribuir para a divulgação da oferta formativa da escola;
- Incentivar o espírito de trabalho colaborativo.

Público-alvo: Alunos

3.º Periodo

Baile de finalistas
Convívio/Comemoração
Associação de Estudantes
Público-alvo: Alunos; Outro

Realização de um baile para os que se despedem da Escola.

3.º Periodo
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AO LONGO DO ANO
PROJETOS /CLUBES
Erasmus+
Projeto/clube interno
Direção
Projeto de colaboração internacional em parceria com outras escolas.
Objetivos:
- Desenvolver um produto em parceria internacional;
- Promover dinâmicas de grupos;
- Fomentar as relações interpessoais;
- Promover a interculturalidade.

Público-alvo: Alunos

Projeto +Contigo
Projeto em parceria com entidade externa
Direção
Dinamização, em sala de aula, de intervenções no âmbito da promoção da saúde
mental.

Público-alvo: 10.º ano

Clube de Artes
Projeto/clube interno
Clube - Artes
São objetivos do clube:
- Desenvolver a capacidade de realizações, em croché de diferentes temáticas;
- Conhecer as técnicas de pintura a óleo e acrílico;
- Conhecer as técnicas de biscuit;
- Experimentar diferentes formatos e materiais bi e tridimensionais.

Público-alvo: Alunos; Docentes;
Encarregados de
educação/Comunidade e Pessoal
não docente

ESEN VISEU- GERAÇÃO SOLIDÁRIA
Projeto/clube interno
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Público-alvo: 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º e
12.º anos

Projeto direcionado para a promoção da solidariedade/ voluntariado, a interajuda em
contexto escolar e a participação cívica, através do desenvolvimento de atividades na,
com e para a comunidade educativa.

Aula de pilates e localizada/ Danças/ Caminhadas/ Ginástica de grupo e ginástica acrobática/ Apoios
práticos e teóricos/ Prática desportiva orientada/ prática livre de desportos de raquete indoor (ténis
de mesa e badminton)
Atividade desportiva
Clube - Mexe-T'ESEN

Público-alvo: 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º e
12.º anos

São objetivos do clube:
- Promover hábitos de vida saudável;
- Diminuir o distanciamento no relacionamento interpessoal entre professores, alunos e
auxiliares, possivelmente existente devido às cada vez maiores exigências do
quotidiano da escola;
- Promover a aproximação da escola aos encarregados de educação/ famílias dos
alunos;
- Ocupar os tempos livres dos alunos;
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- Apoiar alunos, tanto no sentido de ultrapassar dificuldades de aprendizagem como de
potenciar o desenvolvimento da mesma.

Clube de robótica - vem construir o teu conhecimento
Projeto/clube interno
Departamento de Tecnologias

Público-alvo: 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º e
12.º anos; Comunidade

Uma iniciativa que oferece atividades de iniciação à programação com uso da
tecnologia LEGO Mindstorms. Para além da programação, o clube propõe-se a
introduzir noções de robótica; projetar e construir robôs; utilizar as instruções básicas
da linguagem de programação na codificação de algoritmos e programação de robôs;
participar no Festival Nacional de Robótica e em competições escolares de robótica.
Objetivos:
- Desenvolver a literacia digital;
- Desenvolver o pensamento computacional e de competências transversais;
- Desenvolver a capacidade de comunicação e da inter-relação entre pares;
- Melhorar a motivação para a aprendizagem e frequência da escola;
- Sensibilizar os alunos para as áreas de robótica e informática;
- Desenvolver o raciocínio lógico formal, que lhe possibilite a escrita de programas
informáticos estruturados em linguagem visual, C ou Java, e construção correta de
algoritmos;
- Desenvolver o trabalho em equipa, através da implementação de modalidades de
aprendizagem cooperativa;
- Incutir nos alunos o espírito de competição saudável;
- Incutir nos alunos o gosto pela perfeição no trabalho;
- Partilhar experiências.

Apps For Good
Projeto em parceria com entidade externa
Departamento de Tecnologias

Público-alvo: 10.º; 11º e 12.º

Atividade educativa em que alunos e professores constituem uma equipa com
especialistas externos para o desenvolvimento de um projeto especifico.
A aprendizagem da Tecnologia torna-se assim um meio e não um fim, permitindo que
este programa possa ser apresentado não como um tradicional programa de “Coding”
mas como uma formação que desafia os alunos a assumir o papel de “Problem Solvers”
e “Digital Makers”. Os alunos, constituídos em grupos, terão, ao longo do ano, que
desenvolver uma aplicação para dispositivos móveis que vá ao encontro de uma
necessidade do meio envolvente onde estão inseridos.

Clube Micológico
Projeto/clube interno
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Público-alvo: Alunos; Docentes;
Encarregados de
educação/Comunidade e Pessoal
não docente

São objetivos do clube:
- Divulgar o mundo fungi no contexto escolar;
- Promover o conhecimento científico, técnico e gastronómico dos cogumelos;
- Promover atividades de índole científica (Workshops) e cultural (fotografia) relativas
ao mundo micológico.
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Projeto Livraria solidária
Projeto/clube interno
Serviços de Psicologia e Orientação
Recolha de manuais escolares e batas laboratoriais de que as famílias já não
necessitem.
- Solidariedade e apoio social, junto das famílias mais desfavorecidas.
Objetivos:
- (Re)valorizar o livro enquanto instrumento essencial de transmissão do saber ;
- Alertar para a importância da preservação dos livros para que possam vir a ser
(re)utilizados por outros alunos que deles necessitem.

Público-alvo: Alunos

Projeto Cinema para as Escolas
Projeto em parceria com entidade externa
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Público-alvo: 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º e
12.º anos

Parceria com o Cine Clube de Viseu.
Objetivos:
- Potenciar os recursos educativos comunitários enquanto estratégias pedagógicas de
aprendizagem;
- Destacar a importância de diferentes linguagens estéticas no contexto do ensinoaprendizagem.

Olimpíadas Portuguesas de Biologia – Sénior
Projeto em parceria com entidade externa
Departamento de Ciências da Terra e da Vida

Público-alvo: 10.º A, B, C; 11.º - A, B,
C e 12.º A, B, e C

São objetivos desta atividade:
- Estimular o interesse dos estudantes pela disciplina de Biologia, em particular
fomentando o interesse pelo ensino prático, laboratorial, desta disciplina;
- Relacionar a Biologia com a realidade económica e social (ecologia, biotecnologia,
conservação, etc.) promovendo uma melhor cidadania;
- Promover intercâmbio de ideias e de experiências entre os estudantes, a nível nacional
e internacional;
- Estimular o gosto e o prazer pelo Ensino e pela Aprendizagem da Biologia a nível do
ensino secundário.

Olimpíadas Portuguesas de Biologia – Júnior
Projeto em parceria com entidade externa
Departamento de Ciências da Terra e da Vida

Público-alvo: 9º A, B, C e D

São objetivos desta atividade:
- Estimular o interesse dos alunos pela disciplina de Biologia;
- Relacionar a Biologia com a realidade económica e social (ecologia, biotecnologia,
conservação, etc.) promovendo uma melhor cidadania;
- Promover intercâmbio de ideias e de experiências entre os alunos;
- Estimular o gosto e o prazer pelo Ensino e pela Aprendizagem da Biologia a nível do 3º
ciclo.

Jornal escolar - Jornal Navarro
Projeto/ clube interno
Biblioteca Escolar
Público-alvo: Alunos; Docentes;
Encarregados de
educação/Comunidade e Pessoal

O jornal escolar revela-se como um instrumento privilegiado de ligação entre os vários
parceiros que constituem a comunidade educativa, emergindo como um excelente
veículo de informação e divulgação do que acontece no espaço escolar e na
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comunidade. Com este projeto, pretende-se criar um espaço de comunicação e de
divulgação de notícias, de atividades curriculares e extracurriculares, de trabalhos
produzidos pelos alunos e de acontecimentos escolares em geral. Este jornal escolar
deverá assumir-se, ainda, como um espaço de reflexão sobre a educação para a
cidadania, a preservação do ambiente, a educação para a saúde, entre outros.
Objetivos:
- Desenvolver os princípios, os valores, as metas e estratégias preconizados no Projeto
Educativo da Escola Secundária de Emídio Navarro;
- Divulgar e promover as atividades desenvolvidas na Escola Secundária de Emídio
Navarro;
- Estimular a cooperação entre os diversos elementos da comunidade educativa;
- Promover a utilização consciente das Tecnologias de Informação e Comunicação;
- Promover uma cultura de colaboração entre a Biblioteca e todos os intervenientes no
processo educativo;
- Contribuir para tornar a escola numa instituição com identidade própria, interveniente
e aceite de pleno direito junto da comunidade social;
- Estimular nos alunos o gosto pela prática do jornalismo, pela escrita e pela
investigação.
No presente ano letivo está prevista a publicação de dois números.

Projeto Aprender com a Biblioteca Escolar (Rede de Bibliotecas Escolares)
"Ler - (re)inventar histórias – literacia da leitura
Projeto/Formação
Biblioteca Escolar

Público-alvo: Alunos

Cooperação com o Departamento de Ensino Especial, com vista a desenvolver a
competência leitora de alunos com Necessidades Educativas Especiais:
- Escolha de leituras (obras recomendadas no PNL) de acordo com os interesses,
necessidades e competências leitoras dos grupos de trabalho;
- Relatos de experiências de leitura;
- Leituras partilhadas;
- Reconto e dramatização de pequenos excertos.

Projeto Aprender com a Biblioteca Escolar (Rede de Bibliotecas Escolares), em articulação com o Plano
de Ação Estratégica - Medida 3: “Ler para aprender” [leitura nas diferentes disciplinas]
Projeto/Formação
Biblioteca Escolar

Público-alvo: 7-º ano

Inclusão, no plano de trabalho da turma, de situações de aprendizagem que
contemplem o treino de leitura com recurso aos géneros textuais específicos de cada
disciplina.
Articulação do trabalho dos conselhos de turma com o projeto
“Ler…imaginar…(re)inventar narrativas”, da BE, integrado no projeto “Aprender com
a biblioteca - literacia da leitura, em articulação com os conselhos de turma do 7.º ano.
Promoção da leitura no percurso formativo dos alunos.

Supervisão do Espaço Lúdico
Projeto/clube interno
Serviço de Psicologia e Orientação

Público-alvo: Alunos

São objetivos do projeto:
- Proporcionar atividades e experiências lúdicas e reflexivas que permitam a integração
dos alunos em contexto escolar;
- Proporcionar momentos de descontração e lazer;
- Fomentar o desenvolvimento de competências pessoais e sociais.
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Projeto Voluntariado na Escola , com os Subprojetos:
-Partilhas- envolve alunos do ensino secundário e alunos com Curriculo Específico Individual (em
colaboração com o Departamento de Educação Especial)
- Comigo foi assim- transmissão de experiências dos colegas mais velhos aos novos alunos, em
contexto de sala de aula
Projeto/clube interno
Serviços de Psicologia e Orientação
São objetivos deste projeto:
- Ajudar os alunos a criar competências de estudo e hábitos de trabalho através do
programa de mentorado;
- Facilitar a adaptação e integração escolar;
- Dinamizar as relações interpessoais;
- Ensinar a lidar com a diferença;
- Criar laços de solidariedade entre pares.

Público-alvo: Alunos

DEPARTAMENTOS
SuperTmatik
Concurso
Departamento de Línguas

Público-alvo: Alunos

Os alunos participam nas diversas fases do campeonato SuperTmatiK de Espanhol,
aplicando os conhecimentos de vocabulário da língua castelhana.
Objetivos:
- Desenvolver a competência comunicativa em castelhano;
- Promover dinâmicas de grupos;
- Fomentar o gosto pela aprendizagem do Espanhol;
- Contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de vocabulário da língua
espanhola;
- Reforçar a componente lúdica na aprendizagem do Espanhol.

14ª Edição Prémio Fundação Ilídio Pinho – Ciência na Escola 2016/2017
Concurso
Departamento de Tecnologias

Público-alvo: Alunos

A Fundação Ilídio Pinho, o Ministério da Educação e o Ministério da Economia
celebraram um Protocolo com vista à instituição de um prémio anual.
Na edição deste ano, a 14ª Edição, é subordinada ao tema “Ciência e tecnologia ao
serviço de um mundo melhor”. O departamento pretende participar no Prémio
Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola” no 5.º Escalão, constituído por projetos que
envolvam alunos do Ensino Secundário.
O concurso desenvolve-se em duas fases:
- Fase Um - Concurso de Ideias;
- Fase Dois - Desenvolvimento de projetos.

A Criar Com Scratch
Concurso
Departamento de Tecnologias
Público-alvo: 12.ºB, C e D

O concurso nacional de programação “A Criar com Scratch!” é uma iniciativa promovida
pelo Centro de Competência TIC da Escola Superior de Educação do Instituto
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Politécnico de Setúbal (CCTICESE/IPS) através do seu projeto EDUSCRATCH, em
parceria a Direção-Geral da Educação (DGE) do Ministério da Educação e com a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Setúbal.
A participação no concurso implica a conceção e desenvolvimento de projetos
elaborados em SCRATCH por grupos de jovens acompanhados de um adulto que
poderá ser um professor ou encarregado de educação. Neste contexto, no âmbito do
programa curricular da disciplina de Aplicações Informáticas B do 12º ano - 1ª unidade de
ensino-aprendizagem: introdução à programação - o professor irá motivar e incentivar
os alunos em participar neste concurso.

Exposição de trabalhos realizados pelos alunos
Exposição/Mostra
Departamento de Arte e Educação Tecnológica
Público-alvo: 7.º A, B, C e D; 8.º A,
B, C e D; 9.º B, C e D; 10.º G e I;
11.ºG

Exposição de trabalhos que se considerem relevantes de qualquer ano do 3º ciclo ou
Expressão Plástica do Curso Profissional de Apoio à Infância, DCA do Curso Profissional
de Multimédia e Clube de Artes.
Objetivo:
- Promover realizações artísticas que propiciem o desenvolvimento de atividades
coletivas e partilha das diferentes manifestações.

A importância de Comunicar em vendas no comércio tradicional
Visita de estudo
Departamento de Ciências Económicas e Contabilidade

Público-alvo: Alunos

Visitas ao longo do ano a lojas do comércio tradicional e feira semanal, como forma de
identificar a importância de comunicar e vender no comércio a retalho.
Objetivos:
- Desenvolver o espírito científico;
- Identificar/visualizar técnicas de merchandising;
- Visualizar in loco estratégias de visual merchandising:
- Avaliar estratégias de animação, promoção e dinamização do ponto de venda;
- Entender a promoção no ponto de venda;
- Identificar os tipos de animação no ponto de venda;
- Demonstrar a aplicabilidade dos conteúdos apreendidos em sala de aula.

Parlamento dos Jovens
Conferência/Palestra/Debate
Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Público-alvo: Alunos

São objetivos desta atividade:
- Incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e política;
- Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetam
o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto
dos órgãos do poder político;
- Dar a conhecer o significado do mandato parlamentar e o processo de decisão da
Assembleia da República, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos
portugueses;
- Incentivar as capacidades de argumentação na defesa de ideias, com respeito pelos
valores da tolerância e da formação da vontade da maioria.
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Comemoração de efemérides / dias festivos
(Direitos humanos, valores universais)
Convívio/Comemoração
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
São objetivos desta atividade:
- Promover o desenvolvimento integral e a educação para a cidadania.
- Potenciar os valores humanos como pilares da educação integral dos alunos.
- Desenvolver atitudes de autoestima, respeito mútuo, regras de convivência,
autonomia e espírito crítico.

Público-alvo: Alunos

À descoberta do património religioso, cultural e histórico da cidade de Viseu
Visita de estudo
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Público-alvo: 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º e
12.º anos

São objetivos desta atividade:
- Conhecer e valorizar o património religioso, cultural e histórico;
- Contribuir para a formação integral dos alunos.

Contactar e interagir com instituições e associações de caráter sócio caritativo
(A experiência de ser voluntário)
Formação
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Público-alvo: 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º e
12.º anos; Encarregados de
educação/Comunidade

São objetivos desta atividade:
- Promover o voluntariado, a partilha e o espírito de solidariedade;
- Recolher fundos, bens alimentares e bens de primeira necessidade para a (AMI, Banco
Alimentar Contra a Fome, Cruz Vermelha, Cáritas, entre outros);
- Desenvolver a interligação da escola com a comunidade educativa.

Olimpíadas Portuguesa s de Geologia
Concurso
Departamento de Ciências da Terra e da Vida

Público-alvo: 11º A, B, e C

São objetivos desta atividade:
- Despertar o interesse e dinamizar o ensino/aprendizagem da Geologia;
- Aproximar Escolas Secundárias e Universidades;
- Captar vocações para as Geociências;
- Representar Portugal nas International Earth Sciences Olympiads (IESO).

SuperTmatiK (Cálculo Mental)
Outro
Departamento de Matemática

Público-alvo: Alunos

A competição inicia-se com sessões de treino durante o primeiro período letivo,
prosseguindo através de um conjunto de eliminatórias escolares para selecionar os
alunos que representarão a escola na grande final online.
Objetivos:
- Fomentar o interesse pela aprendizagem;
- Contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de competências e
conhecimentos; Neste caso cálculo mental;
- Reforçar a componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem.

Plano Anual de Atividades 2016/2017

34

ESCOLA SECUNDÁRIA DE EMÍDIO NAVARRO

BIBLIOTECA ESCOLAR
Parceria da Biblioteca com a Rede de Bibliotecas
Avaliação externa
Biblioteca Escolar

Público-alvo: Outro

Aplicação de dispositivos de avaliação, na plataforma da RBE:
- Inquérito - "Base de Dados" - outubro;
- Inquérito - "Recursos Humanos" - outubro
- Relatório dos Projetos - "Aprender com a Biblioteca":
. Plano de ação estratégica - Medida 3 - "Ler para aprender" - em parceria com os
conselhos de turma do 7.º ano
. (Re)inventar histórias - literacia da leitura - em parceria com o Departamento de
Educação Especial
- Aplicação do Modelo MABE - maio e junho:
. Aplicação de instrumentos de recolha de informação;
. Relatório de avaliação dos domínios- "Currículo, literacias e aprendizagem"; "Leitura e
literacia"; "Projetos e Parcerias"; Gestão da Biblioteca Escolar.

A Biblioteca em números
Outro
Biblioteca Escolar
Público-alvo: Outro

Divulgação periodal dos serviços prestados no apoio aos utentes.
Objetivo:
- Informar a comunidades das práticas implementadas na biblioteca

Gestão da Biblioteca
Outro
Biblioteca Escolar

Público-alvo: Outro

- Atualização/enriquecimento do fundo documental, em parceria com os
Departamentos/Serviços;
- Divulgação do acervo: divulgação das aquisições (placard da sala de professores);
- Execução de tratamento técnico de documentos: cotação/carimbagem: catalogação,
classificação e indexação do acervo;
- Recursos humanos - formação da equipa.

Apoio curricular
Outro
Biblioteca Escolar
Público-alvo: Outro

Produção/atualização de dossiês temáticos de consulta sobre assuntos da atualidade.

Literacia da informação
Formação
Biblioteca Escolar
Público-alvo: 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º;
12.º anos

Acompanhamento dos alunos no trabalho de pesquisa/ tratamento da informação.
Acompanhamento do estudo e esclarecimento de dúvidas.
Objetivo:
- Contribuir para o sucesso escolar
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Literacia da informação - Como estruturar um trabalho; Como fazer referências bibliográficas;
Webgrafia
Formação
Biblioteca Escolar
Público-alvo: Alunos

Sessões de formação, de acordo com as necessidades sentidas pelos alunos, conselhos
de turma e docentes orientadores de PAP.
Objetivos:
- Informar sobre a correta estruturação de um trabalho / regras normalizadas no registo
de bibliografia e webgrafia.

Autor do Mês
Exposição
Biblioteca Escolar
Público-alvo: Alunos

Atividade mensal que pressupõe:
- Mostra informativa e bibliográfica de autores da literatura/ciência nacional e
internacional;
- Divulgação do acervo da biblioteca.

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
Programa Eu e os outros
Outro
Serviços de Psicologia e Orientação
Público-alvo: Alunos

Este Programa irá ser implementado aos alunos do 7º ano, em 7 sessões, ao longo do
ano, pelas Estagiárias de Educação Social, sob a supervisão dos SPO.
Trata-se de um programa de prevenção universal dos problemas ligados a
comportamentos de risco em interligação com outras temáticas significativas no dia a
dia dos adolescentes.

Outro(s) rumo(s)
Outro
Serviços de Psicologia e Orientação

Público-alvo: Alunos

Levantamento dos alunos que não terminaram o 12º ano e informá-los de outras opções
de formação.
Objetivos:
- Continuar a promover a orientação escolar e profissional;
- Contribuir para a formação e qualificação de ex- alunos da Escola.

Programa Crescer com os outros
Outro
Serviços de Psicologia e Orientação

Público-alvo: Alunos

Programa de Desenvolvimento de Competências Sociais, destinado a alunos com
Currículo Específico Individual (e fazendo parte integrante do PEI (Programa Específico
Individual) de cada aluno.
Objetivos:
- Desenvolver competências sociais, aprofundar capacidades intra e interindividuais de
comunicação;
- Permitir a identificação expressão de sentimentos e promover as relações
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interpessoais.

Supervisão de Estágios de quatro alunas do Curso de Educação Social da Escola Superior de Educação
de Viseu
Outro
Serviços de Psicologia e Orientação
Público-alvo: Alunos e
Encarregados de
educação/Comunidade

Promover a ligação escola-meio potenciando sinergias

Programa de Orientação Escolar e Profissional Eu gosto, quero, posso, consigo…SER
Outro
Serviços de Psicologia e Orientação
Programa para os alunos do 9º ano de escolaridade.
Objetivo:
- Promover a orientação e informação escolar e profissional dos alunos, fomentando
processos de tomada de decisão vocacional realistas e equilibrados.

Público-alvo: Alunos

Consulta Psicológica e Apoio Psicopedagógico
Outro
Serviços de Psicologia e Orientação
São objetivos desta atividade:
- Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua
identidade pessoal;
- Proporcionar apoios a alunos com dificuldades de integração e/ou de aprendizagem.

Público-alvo: Alunos

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
Workshops
Convívio/Comemoração
Associação de Estudantes
Vários tipos de workshops destinados aos alunos.

Público-alvo: 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º;
12.º anos

Feiras didáticas
Convívio/Comemoração
Associação de Estudantes
Público-alvo: 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º;
12.º anos

Venda de produtos com vista à angariação de fundos para a viagem de finalistas.
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